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REGIONÁLNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 67
(LEDEN - ČERVEN / ZÁŘÍ - PROSINEC)
Regionální dobrovolnické centrum 67 se zaměřuje na cílovou skupinu mladých lidí ve věku 15 – 30 let.
Vytvořením centra jsme reagovali na potřebu zviditelnění tematiky dobrovolnictví, které považujeme za jeden ze
základních rysů občanské společnosti. Podpořili jsme rozvoj tématu dobrovolnictví a potenciál, který v Brně, potažmo
Jihomoravském kraji vidíme. Nabízíme přehled zajímavých volnočasových aktivit, zahraničních příležitostí pro osobní
rozvoj (EVS, studijní pobyty, workcampy, výměny mládeže), včetně prostoru pro prezentaci a výměnu zkušeností.
Poskytujeme prostor pro realizaci vlastních nápadů a možnost zapojení do nabízených tematických skupin a rozběh
nových iniciativ. Podporujeme mladé lidi a nabízíme naši pomoc v podobě koučování, hledání zdrojů pro podporu jejich
projektů apod.

Činnost Regionálního dobrovolnického centra 67 se skládá z několika propojených aktivit:

DOBROPOINT - BRNO/JIHOMORAVSKÝ KRAJ/ČR/SVĚT
monitoring a zprostředkování informací - celoročně
Dobrovolnický infopoint je základním prostředkem pro podporu dobrovolnictví. Zprostředkovává kontakt mezi těmi, kteří mají zájem o
dobrovolnickou práci a těmi, kteří tuto práci využívají a potřebují ji. Pokračovali jsme v oslovování organizací s cílem pečlivě zmonitorovat
náplň organizace, její systém práce s dobrovolníky, abychom mohli zájemce kvalitně informovat. Informace o organizacích, které jsme
zařadili do naší nabídky (viz web), jsme průběžně aktualizovali. Informace jsme předávali zájemcům osobně v DC67 nebo jsme je šířili skrze
Facebookovou stránku http://www.facebook.com/dobrovolnickecentrum67, kde nás ke konci roku 2020 sledovalo 3384 osob, což je nárůst o 15,
5 % oproti předchozímu roku, a na webových stránkách http://dc67.cz/, kde je i přehled všech organizací. V září 2020 jsme také založili
Instagram: https://www.instagram.com/dobrovolnici_jmk/, kde nás do konce roku 2020 začalo sledovat 42 followers. Za rok 2020 se nám
podařilo navázat spolupráci s 11 novými organizacemi.

Počet nově získaných partnerských organizací: 11
Počet partnerských organizací (aktivní propagace, účast na společných akcích, síťování): 55
Počet organizací v adresáři (příjemci e-mailových pozvánek): 270

OTEVÍRACÍ HODINY V DC67
leden - duben ST, ČT - 15:30 – 18:00, květen - prosinec, ÚT 10:00 – 12:00, ST a ČT 13:00 – 17:00

Během otevíracích hodin DC67, mohli zájemci získat informace o volnočasových aktivitách, možnostech dobrovolnictví v Brně, České republice i ve světě. Dále
informace, kde získat podporu pro vlastní projekty či přehled zahraničních příležitostí pro vlastní rozvoj, zde s ohledem na aktuální situaci s vycestováním.
Konzultační hodiny jsme od května 2020, kdy jsme se stali Regionálním dobrovolnickým centrem Jihomoravského kraje, zdvojnásobili na 10 hodin týdně. Pokud
to situace nedovolovala, nabízeli jsme konzultace online prostřednictvím Facebooku, skypu, mailu či telefonu. Během několika covidových vln jsme se věnovali
hlavně tomu, abychom přinášeli aktuální dobrovolnické příležitosti. Ale i informace o testování, pomoci (psychologická, právní, hmotná), těm, kteří ji
potřebují.

Použité metody: koučování, diskuse, prezentace
Počet návštěvníků: 24 (zájemci v otevírací době či online konzultace)

Dobrovolnický info den - 1 x za měsíc (únor – květen, říjen - listopad)
Pro rok 2020 jsme měli v plánu pokračovat ve speciálním typu zprostředkování nabídky dobrovolnických programů formou prezentace s možností konzultace.
Cílem je nalákat mladé lidi na osobní návštěvu, během které se dozví veškeré stručné a srozumitelné informace a v případě nejasností se mohou ihned zeptat.
V plánu bylo uskutečnění celkem 6 informačních akcí. Nakonec se kvůli covidové situaci podařilo nabídnout pouze čtyři programy, nicméně jsme po celý rok
intenzivněji zprostředkovávali aktuální dobrovolnické příležitosti přes sociální sítě, což se projevilo zvýšeným zájmem o konzultace.
Použité metody: prezentace, diskuse, konzultace
Počet prezentací/návštěvníků celkem: 4/3

PRAVIDELNÉ VEČERNÍ PROGRAMY
(ST, ČT – 18:30 – 20:00 / 4 – 6 programů měsíčně)
Nabídka večerních volnočasových aktivit organizovaných ve spolupráci s mladými lidmi pro jejich vrstevníky a širokou veřejnost. Mladí
organizátoři si vyzkoušeli, co prakticky znamená příprava jednotlivých částí programu.
Rok 2020 byl ve znamení změn. Naše původní plány na večerní programy jsme museli mnohokrát měnit podle covidové situace. Naplánované
programy jsme se snažili posouvat v čase, jakmile to situace dovolila a přecházeli jsme také do online formátu. Na jaře jsme nahrazovali
hlavně programy ze sekce Kam v Brně za dobrovolnictvím, které bylo hlavně kvůli poptávce po dobrovolnících velmi aktuální. V této sekci jsme
natáčeli videa či rozhovory se zástupci neziskových organizací. Při krátkém rozvolnění opatření se nám v červnu podařilo uspořádat dva
venkovní programy, které měly velmi dobrou návštěvnost.
V září jsme veřejnost přivítali v nových prostorách, před druhou covidovou vlnou jsme stihli uspořádat šest večerních programů, a pak jsme
byly nuceni svoje aktivity přesunou zpět do online formy. Oproti jaru jsme na podzim rozšířili formát také o online programy, které probíhaly
v aplikaci Zoom. Proběhly tak např. plánované večerní programy z kategorie zahraniční zkušenosti, program Get inspired v angličtině nebo
debata s odborníkem k filmové projekci.

Díky těmto zkušenostem chceme, aby programy byly dostupné nejen přímo v DC67, ale i distančně, např. formou živého vysílání či natáčení záznamů z programu.
Vidíme velký potenciál ve zvýšeném počtu sledujících. Inspirovat tak můžeme mládež z celé ČR. Přes veškerou snahu jsme nemohli uskutečnit všechny plánované
programy. Nejvíce zasažena byla kategorie workshopy, která vyžaduje přímou interakci s návštevníky. V příštím roce se více zaměříme na nové propagační
strategie, budeme ještě více pracovat se svými sociálními sítěmi, díky analýze a školení, kterým jsme jako tým prošli v roce 2020. Nadále budeme využívat
placenou FB reklamu. Všechny online programy byly zveřejněny na fb, webu a youtube kanálu.
Metody pro aktivity (viz níže): prezentace, brainstorming, diskuse, projekce, zpětná vazba

Dobrovolnictví v ČR
Prezentace možností dobrovolnické práce v ČR – konkrétní nabídky neziskových organizací a projektů, do kterých se účastníci mohli ihned
zapojit. Proběhly tyto prezentace: Kam v Brně za dobrovolnictvím I, Kam v Brně za dobrovolnictvím II, Kam v Brně za dobrovolnictvím III,
Festival Jeden svět Brno, Vegan Fest, Festival Mezipatra - zapoj se!, Kam v Brně za dobrovolnictvím IV, Kam
v Brně za dobrovolnictvím V. V rámci akcí Kam v Brně za dobrovolnictvím představili své příležitosti pro dobrovolníky tyto organizace: Host
Home Start ČR (2x), Nesehnutí, 2x Práh Jižní Morava , Adra, Kaprálův mlýn, Muni pomáhá. Čtyři programy byly z důvodů covidu nahrazeny
online formátem (videa) - rozhovory se zástupci neziskových organizací a jejich dobrovolníky v sekci Kam v Brně za dobrovolnictvím.
POČET ZAPOJENÝCH ORGANIZÁTORŮ: 27
POČET PREZENTACÍ/NÁVŠTĚVNÍKŮ CELKEM: 8/2781

Zahraniční zkušenosti
Prezentace vlastních zkušeností a zážitků z dobrovolnického pobytu v zahraničí českými účastníky. Výměna zkušeností, rozdílnost pohledů a
zejména prostor pro využití nevšední zkušenosti pro motivaci vrstevníků a ostatních zájemců. Návštěvníci získali přehled o zahraničních
příležitostech a informace, jak s danou organizací nebo přes určitý program, databázi, vyjet do zahraničí jako dobrovolník. Uskutečněny byly
tyto prezentace: Přes workaway do Ameriky, Za dobrovolnictvím do Lotyšska, Aiesec - dobrovolnické stáže, Do Estonska za
dobrovolnictvím, Na Taiwan za dobrovolnictvím, Dobrovolníkem na balkánské trase a proměna migrace, Dobrovolníkem v Lotyšsku ESS zima, kopr, dobrovolnictví, S dobrovolnictvím po celém světě ONLINE. Poslední dva programy byly z důvodů covidové situace
nahrazeny online programy, které proběhly na Zoomu. Program "Dobrovolníkem v Lotyšsku - ESS zima, kopr, dobrovolnictví" probíhal nejen
online, ale byl také nahráván a později vydán jako video, z tohoto důvodu ho zhlédlo více než 1000 osob. O druhý program s názvem "S
dobrovolnictvím po celém světě ONLINE", byl také velký zájem, využili jsme maximální kapacitu Zoom 100 osob. Záznam nebyl, na přání
přednášející, pořizován.
POČET ZAPOJENÝCH ORGANIZÁTORŮ: 13
POČET PREZENTACÍ/NÁVŠTĚVNÍKŮ CELKEM: 8/1222

Zahraniční dobrovolníci v ČR - programy v angličtině
Tato sekce představuje večerní programy v angličtině, které jsou organizovány zahraničními dobrovolníky, kteří aktuálně pobývají v ČR.
Účastníci si na programech mohou procvičit jazykové dovednosti a dozvědět se, jaký pohled mají tito mladí dobrovolníci na život v ČR (co je
překvapilo, jakým výzvám čelili apod.) a jak může vypadat dobrovolnictví v zahraničí – představili příklady dobrovolnických projektů v jejich
zemích. Proběhly programy: Get inspired., Get inspired II.
POČET ZAPOJENÝCH ORGANIZÁTORŮ: 8
POČET PREZENTACÍ/NÁVŠTĚVNÍKŮ CELKEM: 2/9

Úspěšné projekty
V roli prezentujících byli úspěšní žadatelé, kteří představovali svoje projekty. Sledující získali informace, kde a jakým způsobem je možné
získat podporu pro vlastní projekty. Tematické programy umožnily inspiraci a motivaci pro mladé lidi. Nabídnuta byla také možnost
konzultace nově připravovaných projektů. DC67 natočilo dvě videa na tyto témata: Dobro JMK a Evropské příležitosti pro mladé - Jak na
Solidární projekt?
POČET ZAPOJENÝCH ORGANIZÁTORŮ: 6
POČET PREZENTACÍ/NÁVŠTĚVNÍKŮ CELKEM: 2/220

Jinak? – alternativní životní styl
Tematické večery týkající se zajímavých alternativ vůči běžnému konzumnímu způsobu života. Představení nových způsobů cestování,
stravování, bydlení, výchovy, péče o krajinu, ekonomického systému. Proběhly naživo tyto programy: LETS - Peněženku nepotřebujete,
Veganský životní styl, Jak na ultra light vybavení? O poslední program byl předem takový zájem ze strany veřejnosti, že jsme ho
také natočili a záznam z něj později zveřejnili.
POČET ZAPOJENÝCH ORGANIZÁTORŮ: 6
POČET PREZENTACÍ/NÁVŠTĚVNÍKŮ CELKEM: 3/447

Filmové projekce
Filmy s lidskoprávní, environmentální a sociální tématikou z nabídky festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět a dalších
licenčně ošetřených zdrojů. Divákům jsou poskytnuty i informace, jak se mohou zapojit v případě zájmu o dané téma. Letos jsme stejně jako
loni do projektu zařadily po některých filmech i diskuze s hosty. Promítnuty byly tyto snímky: Život začíná po stovce, Cizinec v ráji, Za
hranicemi možností (letního kino), Ztracené vzpomínky + debata s I. Valentovou odbornicí na hospicovou péči, Vylidněno + debata s L.
Jasanskou zástupkyní festivalu Jeden svět, Ahoj Robote + debata s T. Veselou z Diecézní charity Brno, Na stupních vítězů a debata s K.
Havránkovou z Adry byla z důvodu covidu zrušena, Zlatý úsvit - jak to vidím já a následná online debata s Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D.
proběhla přes aplikaci Zoom.
POČET ZAPOJENÝCH ORGANIZÁTORŮ: 11
POČET PREZENTACÍ/NÁVŠTĚVNÍKŮ CELKEM: 7/56

„DIY“ Workshopy
Nabídkou workshopů reagujeme na poptávku ze strany mladých návštěvníků. Zájem o podobné akce
se navyšuje. Pro rok 2020 jsme plánovali těchto pět workshopů: Ušij si svůj obal na knihu, Make Vlhká Great Again!, Zasaď si!, Příběh
oblečení aneb co na sebe?, Výroba DIY kosmetiky a drogerie. Workshopy nelze přenést do online prostředí tak jak bychom si
představovali, proto jsme uskutečnili pouze jeden venkovní workshop Make Vlhká Great Again! Jana Šťastná, zastupitelka MČ Brno- Židenice
nám představila problematiku adopce veřejného prostoru, poté se účastníci workshopu spolu s klienty Kontaktního centra Vlhká věnovali
budování nové skalky a sázení rostlin, které darovala Nadace Veronica. Díky tomuto workshopu získala organizace Společnost podané ruce,
která provozuje Kontaktní centrum Vlhká, nové dobrovolníky.
POČET ZAPOJENÝCH ORGANIZÁTORŮ: 4
POČET PREZENTACÍ/NÁVŠTĚVNÍKŮ CELKEM: 1/8

Vernisáže
Prezentace fotografií dokumentujících uskutečněné projekty či dobrovolnickou zkušenost proběhly v minigalerii DC67. Mladí lidé si díky
zázemí centra mohli ve svém volném čase vyzkoušet celkovou přípravu výstavy a vernisáže (zpracování fotografií, pozvánky, instalace výstavy,
příprava občerstvení na vernisáž atd.). V DC67 se uskutečnily tyto vernisáže: Aiesec - dobrovolnické stáže, Jeden svět Brno, Představení
Veganfestu, Mezipatra - zapoj se. Poslední dvě plánované výstavy (OPEN-ER -OCHUTNEJTE DOBROVOLNICTVÍ VŠEMI SMYSLY a Kaprálův mlýn a
dobrovolníci ESS) neproběhly z důvodů covidové situace a až do konce roku nebyla možnost je uskutečnit.
POČET ZAPOJENÝCH ORGANIZÁTORŮ: 6
POČET PREZENTACÍ/NÁVŠTĚVNÍKŮ CELKEM: 4/20

Celkem se 37 večerních programů zúčastnilo 4763 návštěvníků a 82 pořadatelů.

STŘECHA NAD HLAVOU
(DLE DOHODY, LEDEN – PROSINEC)
DC 67 nabízelo své prostory mladým lidem a organizacím, a to zdarma při nárazových setkáních (strategická plánování, školení, supervize,
plánování nových projektů). Celkový počet návštěvníků je nižší z důvodu omezeného provozu a plánované rekonstrukce budovy SVČ Lužánky, ve
které jsme první polovinu roku 2020 sídlili a také covidové situace. V DC67 scházela skupina LETS Brno, místnost byla využívána pro akce
Střediska volného času Lužánky. Po přestěhování projevilo několik organizací či neformálních skupin zájem o využití našich prostor. Většina
aktivit byla kvůli covidové situaci zrušena nebo přesunuta do roku 2021.
CELKOVÝ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ MIMO AKCE DC67 – 636

VĚTŠÍ PREZENTAČNÍ AKCE NA VEŘEJNOSTI
V roce 2020 bylo v plánu prezentovat DC67 např. na Jarmarku neziskovek v rámci festivalu Jeden svět Brno. Tento jarmark měl proběhnout
nejdříve v březnu a byl odložen na září, kdy bylo oficiálně zrušen kvůli covidu. Stejně jako akce Ghetofest (jaro 2020), Den Země a další akce. V
průběhu roku jsme se, kdykoliv to situace dovolovala, snažili oslovovat cílovou skupinu mladých i na různých akcích pro veřejnost, původně
neplánovaných. Zúčastnili jsme se tak např. DOBROPIKNIKu (25. 6. 2020) který pořádala v červnu Diecézní charita Brno.
POČET ZÚČASTNĚNÝCH: 60 NÁVŠTĚVNÍKŮ Z ŘAD VEŘEJNOSTI NA NAŠEM INFOSTÁNKU

TRUTNOFF BRNOON OPEN AIR FESTIVAL (20.8 - 23.8. 2020)
Celý víkend jsme zde prostřednictvím našeho infostánku informovali především mladé lidi o možnostech zapojení se jako
dobrovolník/dobrovolnice. Zájemcům byly představeny i dobrovolnické příležitosti v zahraničí. Do akce jsme zapojili stážisty z Mendelovy
univerzity.
POČET ZÚČASTNĚNÝCH: 100 NÁVŠTĚVNÍKŮ Z ŘAD VEŘEJNOSTI NA NAŠEM INFOSTÁNKU

MEZINÁRODNÍ KULTURNĚ-VZDĚLÁVACÍ VEČER „OPEN-ER“ 16. 10. 2020, BRNO
Naši tradiční akci, kterou otevíráme sezonu, jsme museli bohužel z důvodů nařízení vlády zrušit. Nicméně se nám podařilo uspořádat pilotní
ročník Dnů dobrovolnictví online, které jsme sice nezahrnuli jako aktivitu do původního projektu, ale jsme velmi rádi, že jsme jejich
prostřednictvím mohli inspirovat veřejnost k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Naším mottem bylo dobrovolnictví nanečisto. Veřejnost
se díky akci podívala pod pokličku téměř 20 neziskových organizací v rámci Jihomoravského kraje, více o akci: https://dnydobrovolnictvi.cz/

SKUPINA MLADÝCH DOBROVOLNÍKŮ
(LEDEN - ČERVEN / ZÁŘÍ – PROSINEC)
MEET UP KLUB
Pravidelně se scházející skupina pořádající rozmanité typy akcí. Hlavním cílem bylo zapojení mládeže do veřejného dění a poskytnutí zázemí
pro realizaci vlastních nápadů. Kvalitní nabídka informací, kde získat podporu pro vlastní projekty, pomoc a podpora v podobě koučování, při
využívání metod neformálního vzdělávání, konzultace konkrétních projektů. Z takto organizovaných aktivit vzešlo už několik projektů mladých
lidí pro program Erasmus+ či do grantových žádostí na místní úrovni.

SETKÁNÍ ORGANIZACÍ PRACUJÍCÍCH S DOBROVOLNÍKY
(LEDEN - PROSINEC)
Pravidelnou aktivitou, kterou pořádáme od roku 2010 je síťovací setkání pro organizace, které pracují s dobrovolníky. Setkání umožňují
výměnu zkušeností mezi koordinátory dobrovolníků, vzdělávání ve vybraných tématech managementu dobrovolnictví, přípravu společných
propagačních aktivit. Letos jsme setkání uspořádali 11. září - mezi hlavní témata patřily spolupráce mezi DC67 a neziskovými organizacemi a
neformální skupinami, podpora jejich aktivit z pozice DC67. Rovněž jsme diskutovali společnou říjnovou dvoudenní akci – Dny dobrovolnictví.
POČET ZÚČASTNĚNÝCH ORGANIZACÍ SÍŤOVACÍHO SETKÁNÍ – ZÁŘÍ 2020: 10/ POČET ÚČASTNÍKŮ: 17.

Výstupem ze síťování je také požadavek ze strany organizací na pravidelná setkávání – tak vznikly pracovní snídaně koordinátorů
dobrovolníků. V roce 2020 jich proběhlo 8, i přes nepříznivou situaci jsme počet snídaní nesnížili, pouze jsme je převedli do online formátu.
Na snídaních se věnujeme aktuálním potřebám koordinátorek a koordinátorů, zejména při první vlně bylo toto setkávání
podstatné pro koordinaci aktivit.
Snídaní se zúčastnilo 135 zástupců z těchto 25 organizací a institucí: Agapo, o.p.s., Diecézní charita Brno, ADRA, Tyflocentrum Brno, Moravská
galerie, Práh Jižní Morava, z.ú., Nadace Veronica, Nemocnice milosrdných bratří, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Liga vozíčkářů,
Maltézská pomoc, o.p.s., Fond dalšího vzdělávání, Aliance E.T., Hospic sv. Alžběty, Brno Connected, Kaprálův mlýn, Dobrovolnické Centrum
Hodonín, HoSt Home-Start, Klára pomáhá, SOS Dětské vesničky, Muzeum romské kultury s.p.o., Okrašlovací spolek Dolní Mlýn, o.p.s., Oblastní
charita Tišnov, Hnutí Brontosaurus, SVČ Lužánky, NaZemi, Muni pomáhá, Nízkoprahové centra Armády spásy, Passpoint, Aiesec, Mary's Meals,
Organizace nevidomých a Společenství Romů na Moravě. Snídaně pořádáme již od roku 2015. Celkově jich proběhlo již 44 a prošlo jimi 402 osob
z 50 organizací.
POČET ORGANIZACÍ / POČET ÚČASTNÍKŮ: 32/135.

VZDĚLÁVACÍ WORKSHOPY
(LEDEN – PROSINEC)
Od roku 2015 nabízíme vzdělávacích workshopy, které jsou určeny zájemcům z organizací a neformálních skupin s cílem zvýšit dovednosti a schopnosti
organizací (zejména pak koordinátorů dobrovolníků). S ohledem na nebývalý ohlas a obsazenost workshopů při kapacitě 10 osob jsme otevřeli tento typ
vzdělávání i v roce 2020. Témata, kterým jsme se věnovali, vyplynula z potřeb koordinátorů – diskutovali jsme je na pracovních snídaních, emailovým a
osobním dotazováním. Tento rok byla kvůli covidu specifická situace a koordinátoři měli zájem více o témata, které rozšíří jejich technické dovednosti, ulehčí
jim práci a také zlepší jejich komunikaci směrem k veřejnosti. Proběhly tyto workshopy: Jak na sociální sítě (23. 9. 2020), Google disk – sdílení a spolupráce
(2. 12. 2020), Google disk č. 2., navazující školení (9. 12. 2020).
POČET ÚČASTNÍKŮ: 38 OSOB

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
(LEDEN – PROSINEC)
Zaměstnanci předkládají pro daný rok osobní vzdělávací plán. Využíváme nabídek kurzů, které jsou kvalitní a zdarma, u placených kurzů
pečlivě vybíráme téma a lektora tak, aby splnil naše očekávání pro kvalitu školení. Každý rok pracovníci DC67 navštěvují vybrané
dobrovolnické centrum v ČR nebo zahraničí s cílem výměny zkušeností a dobré praxe, letos proběhla výměna zkušeností pouze online formou.
Koordinátorka DC67 absolvuje každoročně třídenní setkání – bylo nahrazeno jednodenní online školením a jednodenní školení regionálních
partnerů Eurodesku, jehož sítě jsme součástí, to proběhlo v červenci v Praze. Letos byly všechny zahraničních aktivity jako tréninky a školení
zrušeny, respektive odloženy.
Kateřina Petrášová se zúčastnila školení na téma Analýza sociálních médií, Jak na sociální sítě a dvoufázového školení zaměřeného na
Google disk. Zúčastnila se také mezinárodního školení “Online nástroje pro práci s mládeží” pořádném slovenskou organizací Iuventa.
Daniela Niebauerová (koordinátorka DC67) se zúčastnila školení na téma Analýza sociálních médií. Michaela Vodáková (finanční manažerka)
se zúčastnila workshopu o nehierarchickém řízení organizace.

Zapojení cílových skupin a partnerství
1. MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 - 26 LET
účastníci aktivit (zájemci o konzultace a účastníci večerních programů – 3500 návštěvníků)
přínos projektu pro tuto cílovou skupinu:
• zlepšila se kvalita života neorganizovaných dětí a mládeže, zmírnila se nebezpečí vyplývajících z komplikovaných životních událostí
• rozšířili se životní příležitosti dětí a mládeže
• nabídli jsme volnočasové aktivity pro neorganizované děti a mládež
• mladí lidé se zapojili do projektů, které měly pozitivní dopad na místní komunitu nebo podpořili činnost subjektů a organizací - tematické
skupiny
• podpořili jsme jejich prezentačních dovednosti / měli možnost získat zpětnou vazbu na projekt
• motivovali jsme k vytváření vlastních projektů a jejich rozvíjení
• podpořili jsme získání zahraničních zkušeností mladých (aktivní, pasivní) získali informace o možnostech dobrovolnictví v ČR i zahraničí,
kontakty
• uplatnili se při praktické dobrovolnické činnosti, nabrali zkušenosti a dovednosti
• motivovali jsme je k domácí dobrovolné práci a participaci, získali informace o možnostech zapojení zájemci o dobrovolnictví a o konzultace
v DC67 získali konkrétní představy o projektech
prezentující v rámci večerních programů DC67 (55 prezentujících)
mohli uplatnit svou kreativitu, inovaci, prezentační dovednosti, komunikaci, schopnost týmové spolupráce, komunikační dovednosti a získali
nové organizační kompetence
dobrovolnická skupina (kvalifikovaný odhad 4)
vytvořili jsme základ pro dobrovolnickou skupinu, která by se celoročně zapojovala do příprav aktivit DC67, doposud šlo o nárazové, větší akce.
jako například Open-Er, který letos neproběhl, z tohoto důvodu nebylo zapojení dobrovolníků klíčové. Dobrovolníci nám tak pomáhali s
odbornou prací v průběhu celého roku. Dobrovolnický tým částečně nahradili stážisté.

stážisté/stážistky působící v DC67 – studenti VŠ (11 stážistek a stážistů)
Metodicky jsme vedli mladé lidi, zapojili jsme je do aktivit v neziskovém sektoru a i do chodu
organizace
získali orientaci v neziskovém sektoru
získali přehled o dobrovolnických projektech v ČR a v zahraničí
uplatnili svou kreativitu, inovaci, prezentační a komunikační dovednosti
zapojili se do pořádání větších akcí – DobroPiknik
zapojili se do projektů, které měly pozitivní dopad na místní komunitu
motivovali jsme je k vytváření vlastních projektů a jejich rozvíjení
uplatnili se při praktické dobrovolnické činnosti, nabité zkušeností a dovednost

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Naší prioritní skupinou mladých lidí byli:
Studenti středních o odborných škol a gymnázií I
I nadále jsme se věnovali práci s vytipovanými školami. Nabízeli jsme jim možnost prezentací úspěšných školních projektů v DC67, informovali
jsme je o nabídce centra a možnostech zapojení se do tematických skupin či běžících projektů organizací. Bohužel veškeré plánované
přednášky nebylo možné uskutečnit. Nabídneme je školám opět v roce 2021 ve formátu, jaký bude možný – osobně/online.
2. PREZENTUJÍCÍ (VE VĚKU NAD 26 LET) – 27 ORGANIZÁTORŮ
Podařilo se nám propojit mladé zájemce o dobrovolnictví a neziskové organizace, jež dobrovolníky stále hledají. Tímto způsobem si mohli
osobně vyměnit zkušenosti z dobrovolnictví v ČR a světě.

▪ podpořili jsme jejich prezentačních dovednosti / měli možnost získat zpětnou vazbu na projekt
3. NEZISKOVÉ ORGANIZACE / NEFORMÁLNÍ SKUPINY

Zabezpečili jsme prostory s kvalitním zázemím pro setkávání organizací či neformálních skupin. V DC67 se pravidelně scházely tyto skupiny:
LETS Brno (local exchange trading system), SSF Brno (skupinová terapie sociální fobie), Obránci zvířat, Muzeum romské kultury. Nárazově se v
centru setkávali také mladí lidé nad svými školními projekty. Místnost byla také využívána pro akce Střediska volného času Lužánky, kde DC67
sídlí, a pro činnost Evropské dobrovolné služby Evropský sbor solidarity) v období od ledna do března (vysvětleno výše). Během letních prázdnin
zde probíhaly i příměstské tábory.

Účastníci vzdělávacích workshopů a zájemci o metodickou podporu (síťovací setkání) – koordinátoři dobrovolníků) – 17
účastníků neformálních setkání a 135 účastníků snídaní.
Umožnili jsme jim vzdělávání v oblasti práce s dobrovolníky a přidružených témat.

▪ prohloubili si vzdělávání v oblasti práce s dobrovolníky
▪ získali dovednosti a znalosti v oblasti práce s dobrovolníky
▪ mohli porovnávat metody a způsoby práce s ostatními účastníky

Spolupracující organizace – 55 organizací a neformálních skupin uvedených v tištěném katalogu a na webu
Organizacím jsme pomohli získat dobrovolníky, umožnili jim prezentovat vlastní aktivity – pasivně (letáky) i aktivně (večerní programy,
společné prezentace), zajistili jejich propagaci na sociálních sítích a webu. U této skupiny je ze statistického hlediska nemožné určit cílovou
skupinu do 26 let tak, aby číslo odpovídalo reálné situaci – z důvodu častých změn u neziskových organizací a subjektů. Proto jej do statistiky
nezapočítáváme.
• získali nové dobrovolníky, zlepšili se jejich poskytované služby
• zviditelnili jsme projekty neziskových organizací díky medializaci práce DC67
• umožnili jsme jim sdílení zkušeností s ostatními organizacemi, navázání spolupráce, síťování
• nabídli organizacím zázemí pro možnost schůzek

4. MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA (CCA 60 OSOB)
– Statutární město Brno, Jihomoravský kraj • V širším kontextu jsme zajistili větší rozsah služeb pro veřejnost realizovaných díky zapojeným
dobrovolníkům. V užším kontextu jsme začlenili dobrovolnictví do činnosti samosprávy – účastí zástupců samosprávy na síťovacím setkání,
zapojováním dobrovolnických aktivit (od dotací po spolupráci).
• zajistili jsme větší rozsah služeb na dobrovolnickém principu a služby pro veřejnost realizované dobrovolníky
• přispěli jsme ke zlepšení podmínek v oblasti dobrovolnictví na území města Brna a JMK
5. VEŘEJNOST (3600 OSOB)
Mladí lidé se účastnili či přihlíželi na veřejných akcích, většinou spojených s kulturním programem, čímž jsme je motivovali k větší aktivitě a
zapojení. Informovali jsme je, na koho se mohou obrátit v případě potřeby získání pomoci dobrovolníka – sociální služby, doučování, kontaktní
plavání apod.:
• získali jsme větší přehled o aktivitách mladých lidí (lépe cílená budoucí propagace)
• získali informace o konkrétní dobrovolnické pomoci - rodič, dítě, skupina atd.

Dopad projektu a jeho výstupy - konkrétní výstupy projektu
Zájemci o informace - návštěvníci v DC67 – 24
Uspořádané večerní programy – 37
Účastníci večerních programů – 4763
Organizátoři večerních programů – 82
Jednotlivci ze skupin scházejících se v DC67 (pravidelně i nárazově, snídaňová setkání) – 636
Účastníci veletrhů, konferencí, akce na veřejnosti - 160
Fanoušci na Facebooku – 3380
Zájemci o informace v mailing listu DC67 – 42
YouTube: 11 videí (r. 2020), 8 sledujících
Organizace pracující s dobrovolníky – 270
Partnerské organizace – 55
Celkově 6 955 osob.

Viditelnost projektu a využití výsledků projektu
WEB, FB, VÝSTUPY V MÉDIÍCH, EMAILOVÁ A LETÁKOVÁ PROPAGACE
Zviditelnění projektu probíhalo skrze pravidelný měsíční roznos letáků (letos omezeně) obsahující informace o programu a činnosti DC67. Materiály byly
umístěny na různorodá místa s ohledem na cílovou skupinu, na kterou byl zaměřen konkrétní program či na kterou byla cílena nabídka naší
činnosti (fakulty Masarykovy univerzity, VUT, Mendelovy univerzity, koleje, menzy, knihovny kavárny a specializované obchody, kina, pobočky SVČ Lužánky,
objekty partnerských organizací: Dům ochránců přírody, Fair trade obchod, informační centrum Europe Direct, nadační obchůdky, dobrovolnická centra a
další).

Další forma propagace probíhala online. Informace o programech byly pravidelně publikovány na webových stránkách DC67 www.dc67.cz, dále
v Brněnském deníku https://brnensky.denik.cz/, v deníku Právo http://pravo.novinky.cz/, na GOtoBrno www.gotobrno.cz, Akce.cz www.akce.cz,
Informuji.cz www.informuji.cz, Budupomáhat.cz http://www.budupomahat.cz/, SVČ Lužánky – kalendář akcí
www.luzanky.cz/akce/kalendarakci/kalendarakci.php, informační portál Masarykovy a Mendelovy university. Ve spolupráci se SVČ Lužánky se
informace pravidelně rozesílaly skrze jejich web a e-bulletin. Spravovali jsme stránky na Facebooku
(www.facebook.com/dobrovolnickecentrum67), které v současné době sleduje přes 3 384 lidí.Informace se objevovaly i na FB stránkách
spolupracujících organizací (Mladiinfo ČR, obrovolník.cz, NaZemi, Evropská dobrovolná služba Brno, INEX-SDA, Co je v Brně zadara?).

Programy DC67 a nejzajímavější novinky z oblasti dobrovolnictví zasíláme na e-mailové adresy víc než 55 nasíťovaných organizací pracujících
s dobrovolníky v JMK (partnerské organizace dále rozesílají svým dobrovolníkům a umisťují informace na svých webech a FB), na 270 e
mailových adres dalších organizací a také na 2100 e-mailových adres dosavadních návštěvníků DC67 nově také na Instagramu. Na našich
nových webových stránkách a Facebooku propagujeme aktuální dobrovolnické nabídky a zasíláme pravidelný e-mailový newsletter. Kvůli
covidové situaci jsme se účastnili Dobropikniku od Diecézních charity Brno (25. 6. 2020) a TrutnOFF BrnoON Open Air Festival (20.8 - 23.8. 2020)
na obou akcích jsme měli svůj infostánek, kde jsme informovali veřejnost a hlavně mladé lidi o možnostech dobrovolnictví v Jihomoravském
kraji, ČR a v zahraničí. Fungovali jsme velmi aktivně na sociálních sítích. Dvoudenní akce Dny dobrovolnictví (15. – 16. 10. 2020) měla velkou
mediální podporu včetně vystoupení v České televizi v pořadu Dobré ráno a máme na ni velmi dobrou zpětnou vazbu od veřejnosti i zapojených
neziskových organizací.

Vyhodnocení projektu a návazné aktivity
Při realizování aktivit jsme dbali na to, aby se kvalita námi poskytovaných služeb zvyšovala. Proto jsme pořádali pravidelné evaluační schůzky,
kde jsme hodnotili dosavadní průběh a naplňování projektu. Do hodnocení jsme zapojili účastníky i pracovníky, kteří měli právo vyjádřit svůj
názor. V případě pořádání akcí, do kterých se zapojují mladí lidé, s nimi byl hodnocen průběh akce a jejich spokojenost. Všichni účastníci akcí
měli po celou dobu trvání projektu možnost podávat podněty, připomínky a stížnosti týkající se provozu zařízení a pracovníků. Využívali jsme
tyto metody hodnocení - přijímání podnětů, připomínek a stížností, pravidelné dotazování účastníků, pravidelné hodnocení poskytovaných
služeb na poradách, supervizích, zavádění návrhů na změny v poskytování nabídky. Díky hodnocení jsme mohli zareagovat na nedostatek
programových tipů z některých oblastí a nahradit je jinými tak, aby celkový počet programů odpovídal projektové žádosti.
V příštím roce se budeme dál věnovat prohlubování našich technických dovedností a zprostředkovávání našich programů, ale i
vzdělávání i distanční formou.

