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ZAPSANÝ SPOLEK PLÁN B REALIZUJE VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
PRO ŠIROKÉ SPEKTRUM NEORGANIZOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE
OD ROKU 2001. ZAMĚŘUJEME SE NA VOLNOČASOVÉ, KULTURNÍ
A ZAHRANIČNÍ AKTIVITY PRO TUTO CÍLOVOU SKUPINU. PŘED
10 LETY JSME ROZŠÍŘILI NAŠI ČINNOST O PRÁCI S MLADÝMI
DOBROVOLNÍKY. ZMAPOVALI JSME SITUACI V OBLASTI
DOBROVOLNICTVÍ V BRNĚ A JIHOMORAVSKÉM KRAJI,
ZASÍŤOVALI
ORGANIZACE,
NASTARTOVALI
VZÁJEMNOU
SPOLUPRÁCI (S NAŠIMI KOLEGY ZE SLOVENSKA, NĚMECKA A
ISLANDU) A DÍKY PARTNERŮM JSME VYBUDOVALI NOVÉ
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 67 (DC67) V CENTRU MĚSTA. PO
CELOU DOBU PRACUJEME S MLADÝMI LIDMI TAKÉ
INDIVIDUÁLNĚ. ZAMĚŘUJEME SE NA ZPROSTŘEDKOVÁVÁNÍ
INFORMACÍ MLADÝM LIDEM, KTERÝM UMOŽŇUJEME ZÍSKAT
PŘEHLED O MOŽNOSTECH AKTIVNÍHO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU
A PŘÍLEŽITOSTECH PRO OSOBNÍ ROZVOJ (MJ I EVROPSKÝ
SBOR SOLIDARITY, STUDIJNÍ POBYTY, WORKCAMPY).
POSKYTUJEME JIM PODPORU, ABY DÍKY METODÁM
NEFORMÁLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ
A
KOUČOVÁNÍ
ZÍSKALI
DOVEDNOSTI A ZNALOSTI POTŘEBNÉ V PRAXI. NABÍDKOU
DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ UMOŽNÍME AKTIVNĚ SE
PODÍLET NA SPOLEČENSKÉM DĚNÍ A PŘISPĚT K ROZVOJI
KOMUNITY. OD 1. KVĚTNA 2020 JSME SE STALI REGIONÁLNÍM
DOBROVOLNICKÝM CENTREM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE.

V RÁMCI NAŠICH AKTIVIT NEMÁME ČLENSTVÍ, NAŠE NABÍDKY
JSOU VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ, BEZBARIÉROVÉ A ZDARMA PRO
VŠECHNY SOCIÁLNÍ SKUPINY. V RÁMCI CELOROČNÍ NABÍDKY
SE ZAMĚŘUJEME NA TZV. VEČERNÍ PROGRAMY, KDE NABÍZÍME
MOŽNOST ÚČASTNIT SE AKTIVNĚ NABÍZENÉHO PROGRAMU. TEN
JE POSTAVEN NA NĚKOLIKA TEMATICKÝCH OBLASTECH –
DOBROVOLNICTVÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ JE PROSTOREM PRO
OSOBNÍ SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ A
NABÍDKY, VYTVÁŘÍME PROSTOR PRO VYUŽITÍ NEVŠEDNÍ
ZKUŠENOSTI VRSTEVNÍKŮ PRO MOTIVACI OSTATNÍCH S
MOŽNOSTÍ ZAPOJIT SE DO BĚŽÍCÍCH PROJEKTŮ. DALŠÍ
OBLASTÍ JSOU SOCIÁLNĚ ORIENTOVANÉ SNÍMKY, KTERÉ
ZAŘAZUJEME S OHLEDEM NA INFORMAČNÍ A EMOČNÍ SÍLU
DOKUMENTU, KTERÝ JE ZÁROVEŇ ZDROJEM INFORMACÍ O
DANÉM TÉMATU.
V SEKCI „JINAK“ MLADÉ LIDI
UPOZORŇUJEME NA MOŽNÉ ALTERNATIVY – NABÍDKY
SMĚŘUJÍCÍ K TRVALE UDRŽITELNÉMU ŽIVOTU, OCHRANĚ
KRAJINY, VZDĚLÁVACÍ WORKSHOPY A KREATIVNÍ DÍLNY.
PROGRAMY JSOU PŘÍLEŽITOSTÍ I PRO MLADÉ ORGANIZÁTORY
(ÚČASTNÍKY/POŘADATELE), VYZKOUŠET SI CO PRAKTICKY
ZNAMENÁ
PŘÍPRAVA
PROGRAMU,
VČETNĚ
OSLOVENÍ
VRSTEVNÍKŮ A VEŘEJNOSTI.
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 67
leden - červen / září - prosince
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 Dobrovolnického centra 67 se skládá z několika propojených aktivit:

DOBROPOINT - BRNO/JIHOMORAVSKÝ KRAJ/ČR/SVĚT
monitoring - celoročně / ST, ČT - 15:30 – 18:00 – zprostředkování informací
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 https://www.facebook.com/rdcjmk, kde nás ke konci roku 2021 sledovalo 3600 osob (o 216 více oproti roku 2020), a na
webových

stránkách

http://dc67.cz/,

kde

je

i

přehled

všech

organizací.

Informace

sdílíme

i

na

Instagramu:

https://www.instagram.com/dobrovolnici_jmk/, kde nás sleduje 176 followers. Za rok 2021 se nám podařilo navázat spolupráci s 13 novými
organizacemi.

Počet nově získaných partnerských organizací: 13
Počet partnerských organizací (aktivní propagace, účast na společných akcích, síťování): 66
Počet organizací v adresáři (příjemci e-mailových pozvánek): 270

DOBROVOLNICKÝ INFO DEN (Meet Up) - 1 x za měsíc
únor – květen, říjen - listopad
Pro rok 2021 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. Uskutečnili jsme 5 setkání z nichž 4 proběhly kvůli pandemii covid-19 v online podobě.

Počet prezentací/návštěvníků celkem: 5 / 17
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OTEVÍRACÍ HODINY V DC6
leden - 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.

Počet návštěvníků: 82 (zájemci v otevírací době či online konzultace)

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.
S ohledem na stále se měnící podmínky závislé na covidové situaci jsme projekt nastavovali už se zkušenostmi z počátku covidu, kdy jsme na
jaře 2020 museli program měnit. Je zjevně nezbytné se smířit s tím, že nutná míra flexibility a operativní schopnost přenášet program do
online formátu a přeplánovávat bude nezbytnou dovedností při přípravě a realizaci projektů do budoucna. V roce 2021 jsme měli už více
zkušeností, uměli jsme využívat různé online nástroje a tak se nám mnohem lépe reagovalo na přicházející vlny opatření. Část programu jsme
museli opět přesunovat, případně nahrazovat jinými formami - mnohem více jsme měli přednášek o dobrovolnictví v ČR a zahraničí, které bylo
možné realizovat v online formátu oproti workshopům a filmům, které je možné realizovat pouze na živo - ty jsme zařadili na podzim, v rámci
možností. V celkovém součtu ale zůstáváme na předem plánovaném počtu večerních programů v rámci Dobrovolnického centra 67.
Všechny online programy byly zveřejněny na sociálních sítích a webu.

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 - přednáška 1, Kam v Brně za dobrovolnictvím - přednáška 2, Dobrovolnictví v
AISEC, Dobrovolnictví v ČR: AGAPO a Unie neslyšících Brno, Dobrovolnictví v ČR: Práh Jižní Morava a Paspoint, Rodičovství jako super-power pro
dobrovolnictví. Jak můžete pomoci i vy?, Setkání za oponou: Ghettofest a Meeting Brno, Dobrovolnictví pro přírodu nebo seniory, Festival
Překročme řeku - zapoj se!, Dobrovolnictví na festivalu Mezipatra, Dobrovolnictví pro klima. V rámci akcí Kam v Brně za dobrovolnictvím
představili své příležitosti pro dobrovolníky tyto organizace: Mary’s meals, DC 67 (2x), Paspoint. Devět programů bylo z důvodu covidu
nahrazeny online formátem.

Počet zapojených organizátorů: 35
Počet prezentací/návštěvníků či počet zhlédnutí celkem: 11/139
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Zahraniční zkušenosti
Prezentace vlastních zážitků z dobrovolnického pobytu v zahraničí českými účastníky (mezinárodní a rozvojové dobrovolnictví, workcampy,
Evropský sbor solidarity, stáže). Tyto programy se časově pořádaly především s ohledem na uzávěrky podávání přihlášek tak, aby po prezentaci
měli noví zájemci ihned možnost se podobných projektů také zúčastnit. Klademe důraz na reálný přesah těchto prezentací. Sedm programů
bylo z důvodu covidu nahrazeno online formátem. Dále byl snížen i plánovaný počet prezentací této kategorie pro následují rok vzhledem ke
zhoršení možnosti výjezdů dobrovolníků a cestování obecně.
Uskutečněny byly tyto prezentace: Na workcamp s INEXEM, Za dobrodružstvím do Berlína, Z kanceláře do Norska na kole, Dobrovolnictví v Africe
po vlastní ose, Jak Petra zažila letní školu v Moldavsku a Rumunsku, Lukášův příběh s dobrovolnictvím v Rumunsku, Vyjeďte na výměnu do
zahraničí!, Sbor solidarity z první ruky: Turecko.

Počet zapojených organizátorů: 16
Počet prezentací/návštěvníků celkem: 8/82

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. Hlavní cílovou skupinou této nabídky byli mladí lidé ve
věku 16 – 20 let, kteří měli šanci seznámit se s mladými lidmi ze zahraničí. Proběhly programy: How foreigners fight stereotypes in Czech
schools, Internship Guide a Maltese night. Jedna z událostí, konkrétně How foreigners fight stereotypes in Czech schools se konala v online
prostředí z důvodu covidu.

Počet zapojených organizátorů: 9
Počet prezentací/návštěvníků celkem: 3/17
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Úspěšné projekty
Mladí a úspěšní žadatelé představili své vlastní projekty a instituce, které jim poskytly finanční podporu (Erasmus+, Nadace O2). 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. V online prostředí proběhly akce: Cizincem v Brně. Pojďte s
námi „Meet Brno“! a Jak se nenapálit na internetu a jak to naučit i ostatní.

Počet zapojených organizátorů: 5
Počet prezentací/návštěvníků celkem: 2/31

Jinak? - alternativní životní styl
Na aktivity jako jsou tematické večery týkající se zajímavých alternativních a společensky zodpovědných možností trávení volného času,
hospodaření, ekologicky šetrného přístupu, způsobu cestování, stravování či bydlení byl omezený čas. Proto byly tyto aktivity nahrazeny
větším počtem programů ze sekce “Dobrovolnictví v ČR” a “Zahraniční zkušenosti” v podobě filmů a workshopů.

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 byly poskytnuty také informace, jak se mohou zapojit v případě zájmu o dané téma. Letos jsme stejně
jako loni do projektu zařadili po některých filmech i diskuze s hosty. Promítnuty byly tyto snímky: Projekt Babička, Sonita, Viva Cuba Libre,
Příběh cesty kolem světa, Život začíná po stovce, Země medu.

Počet zapojených organizátorů: 6
Počet projekcí/návštěvníků celkem: 6/6

„DIY“ Workshopy / Zasaď si!
Proběhly kreativní dílny, vzdělávací semináře a venkovní workshopy vycházející ze zájmů mladých lidí, kterými jsme reagovali na poptávku ze
strany mladých návštěvníků centra. Nabídli jsme prostor a pomoc s přípravou. Během roku proběhlo následujících osm workshopů: Zasaď si!
- Workshop, Zasaď si! - 2. Workshop, Intership Guide, Praktické školení - pro NNO - jak žádat o finance, Erasmus+ pro organizace, Zasaď si! 3. workshop, Zasaď si! - 4. workshop, Večer s vůní medu.

Počet zapojených organizátorů: 13
Počet prezentací/návštěvníků celkem: 7/28
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Vernisáže
Výstavy fotografií dokumentující uskutečněné projekty mladých či dobrovolnické zkušenosti 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: Mezipatra - ohlédnutí za předchozími ročníky, Tornádo dobrovolnictví při mimořádných událostech, Křesadlo - předávání dobrovolnických cen, Lukášův příběh s dobrovolnictvím v Rumunsku,
Mládežnické projekty - výměny mládeže.

Počet zapojených organizátorů: 11
Počet prezentací/návštěvníků celkem: 5/41

CELKOVÝ POČET: 47 PROGRAMŮ, 95 ORGANIZÁTORŮ, 344 NÁVŠTĚVNÍKŮ.

STŘECHA NAD HLAVOU
dle dohody, leden - prosinec
Prostory DC67 jsme nabízeli zdarma (vybavené počítačem s internetem, dataprojektorem, plátnem, flipchartem, kancelářskými potřebami a
minikavárnou) mladým lidem, neformálním skupinám a organizacím pro podporu jejich činnosti pro jednorázové setkání. Využít je mohli pro
plánování společných aktivit, školení, supervize či schůzky. S ohledem na covidovou situaci, i tady byl nulový zájem a zároveň se ukazuje, že
nové prostory nejsou tak flexibilní - není možné být zároveň v kanceláři a zároveň půjčovat setkávácí prostory. Nabízíme je proto v čase po
17:00 hod a o víkendech.
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KA2 MEETING POINT
Od roku 2019 jsme součástí projektu KA2 Meeting point, na kterém spolupracujeme společně s Rumunskem a Slovenskem, které je žadatelem.
Hlavním cílem projektu je přispět k uznání dovedností mladých lidí získaných při dobrovolnictví na trhu práce prostřednictvím propojení
dobrovolníků, firem a nevládních organizací. V roce 2021 jsme pracovali na doladění webové stránky https://meetingpoint-online.eu/landing,
která je hlavním výstupem projektu. Stránka bude propojovat mladé lidi s dobrovolnickou zkušeností s trhem práce.

TORNÁDO
Když 24. června 2021 Jižní Moravu zasáhlo tornádo, i zde jsem se zapojili do pomoci. Od začátku situace jsme byli v kontaktu s dobrovolníky,
dobrovolnicemi i partnerskými organizacemi. Přinášeli jsme aktuální informace přímo z terénu, ať už se jednalo o přímou pomoc na místě,
finanční pomoc či materiální pomoc a koordinovali dobrovolníky a dobrovolnice. Pomáhali jsme vyypravovat autobusy, kterými jsme
dobrovolníky rozváželi a sváželi a přes den je operativně přesouvali podle potřeby - denně se jednalo o 250 - 340 osob. Následně jsme
uspořádali pracovní setkání organizací, které zapojovaly dobrovolníky a dobrovolnice.

VĚTŠÍ PREZENTAČNÍ AKCE NA VEŘEJNOSTI
dle dohody, leden - prosinec
Prezentace DC67 na Vánočních trzích na náměstí Svobody v Brně 10. 12. 2021
DC67 mělo svůj infostánek na Vánočních trzích, který proběhl v prosinci 2021. Stánek sdílelo s dalšími partnerskými neziskovými organizacemi,
jako například Diecézní charita Brno či Kaprálův mlýn. Celková návštěvnost cca 60 osob.
Prezentace DC67 na akci Kariérní den 2021 na PEF MENDELU 17. 3. 2021
DC67 se prezentovalo na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v rámci akce Kariérní den 2021. Akce proběhla z důvodu
pandemie coronaviru v online prostředí na platformě MS Teams, kde mělo DC67 vlastní kanál, kde v době od 9:00 do 15:00 každou hodinu
prezentovalo studentům svoji činnost. Prezentace se zúčastnilo 25 studentů.
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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 17. června - mezi hlavní témata patřily spolupráce mezi DC67 a neziskovými organizacemi
a neformální skupinami, podpora jejich aktivit z pozice DC67.
Počet zúčastněných organizací síťovacího setkání – červen 2021: 14/ počet účastníků: 22.
Výstupem ze síťování je také požadavek ze strany organizací na pravidelná setkávání – tak vznikly pracovní snídaně koordinátorů dobrovolníků.
V roce 2021 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. Snídaně pořádáme již od roku 2015.
Snídaní se zúčastnilo 156 zástupců z těchto 28 organizací a institucí: Práh jižní Morava, Diecézní charita Brno, Muni pomáhá, Mary’s Meals,
Paspoint, Kaprálův mlýn, Host Home Start ČR, Aisec, Brno for you, IBM Voluntearing, Nadace Via, Salesiání Žabovřesky, Adra, SOS Dětské
vesničky, Nesehnutí, Komunitní centrum Židlochovice, Černovické sdružení, Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, Dům zahraniční
spolupráce, Maltézská pomoc, Tyflo centrum, Klára pomáhá, Díky za to, Liga vozíčkářů, Mezi námi, Ministerstvo vnitra, Jihomoravský kraj,
Město Brno.

Počet organizací / počet účastníků: 34/156.
Celkově jich proběhlo již 53 a prošlo jimi 558 osob z 66 organizací.
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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 v managementu dobrovolnictví). Vybranými tématy reagujeme na potřeby
koordinátorů a koordinátorek – vybíráme na síťovacím setkání, pracovních snídaních a emailovým a osobním dotazováním. V roce 2021 jsme
uskutečnili 4 workshopy, které byli zaměřeny na témata dobrovolnictví ve veřejné správě, dobrovolnictví seniorů (2x) a dobrovolnictví při
mimořádných událostech (zpracovávali jsme zkušenosti s tornáda na Jižní Moravě).

Počet workshopů/počet účastníků: 4 / 58

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
leden - prosinec
Zaměstnanci předkládají pro daný rok osobní vzdělávací plán. Snažíme se využívat nabídek akreditovaných kurzů, které jsou kvalitní a
zdarma, případě pečlivě vybrat téma a lektora tak, aby splnil naše očekávání pro kvalitu školení. 3 pracovníci absolvovali třídenní Školení
koordinátorů dobrovolníků a 2 pracovníci absolvovali školení zaměřené na online nástroje. V tomto roce jsme vzhledem k epidemické situaci
osobně nenavštívili jiné dobrovolnické centrum v ČR nebo zahraniční. Zkušenosti získáváme díky neformální síti regionálních
dobrovolnických center, které působí nově v České republice v 10 krajích. Schůzky máme 1x měsíčně, online.

VZDĚLÁVACÍ DNY
leden - únor: příprava dobrovolníků /březen-červen a září-prosinec, 3x týdně/3 hodiny doučování denně
Vzdělávací dny jsme do projektu zařadili na základě zpětných vazeb od našich partnerských organizací a výsledků analýzy aplikace
MUNIpomáhá. Ukázalo se, že potřeba zajištění doučování patří mezi nejaktuálnější potřeby. Vidíme nutnost překlenout rozdíly, které se
pandemickou situací mezi dětmi a mládeží prohlubují. Doučování probíhalo v obou krajích. Naši dobrovolníci / externisté byli vyškoleni
lektory, kteří mají s doučováním zkušenosti. Ve Zlínském kraji byla naši partnerskou organizací Diecézní charita, která získává informace o
potřebě doučování přímo ze sociálního odboru a neziskových organizací. Využili jsme i online metodické materiály Pedagogické fakulty MU a
organizace Člověk v tísni. Evidence je vedena v online formuláři.

Odhadovaný počet zapojených organizátorů (dobrovolníků): 10 (původní odhad byl, že bude nutné 40 doučujících, jak se ukázalo, číslo bylo nadnesené)
Odhadovaný počet doručovacích jednotek/ návštěvníků celkem: celkem doučování využilo 201 dětí, celkový počet hodin doučování 220, vyučovací jednotky měli
45 - 90 minut.
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ONLINE NÁSTROJE PRO PRÁCI S MLÁDEŽÍ (formální i neformální vzdělávání)
Rok 2020 ukázal rezervy škol a organizací pro práci s cílovou skupinou dětí a mládeže v online prostředí, stejně jako práci v zázemí organizací a
neformálních skupin. Zpětnou vazbou jsme vydefinovali potřebu ucelené nabídky online nástrojů pro tuto cílovou skupinu. Uskutečnili jsme
dva jednodenní bloky po 8 hodinách školení online nástrojů a pro velký zájem o téma příprava videí a nástroj Canva, jsme přidali jedno 4
hodinové školení.
a) ŠKOLENÍ pro pedagogy, vedoucí mládežnických oddílů, koordinátory dobrovolníků a dobrovolníky
26. 4. 2021 (8 hodin) - Online nástroje vhodné na práci s mládeží a jak je použít v online prostoru. (přesunuto z února)
3. 5. 2021 (8 hodin) - Online nástroje vhodné na práci s mládeží a jak je použít v online prostoru. (přesunuto z února)
Obě školení odvedli slovenští lektoři, kteří mají akreditovaný kurz MŠMT ON/OFF.. Za pomocí techniky neformálního vzdělávání jsme
účastníkům přiblížili tyto online nástroje: Jamboard, Google slides, Canva, Spark, Action bound, Miro, Padlet, Gather Town, Learning apps.

Použité metody: online školení, metody neformálního vzdělávání, diskuze
Počet školení/účastníků celkem: 2 / 52

10

28. 5. 2021 (4 hodin) - Jak technicky i dramaturgicky zvládnout natáčení rozhovorů/videí, jenž prezentují dobrovolnické a
mládežnické aktivity a zaujmout tak publikum.
Druhým workshopem jsme chtěli koordinátorům dobrovolníků a pracovníkům s mládeží ulehčit jejich práci při hledání nových posil do svého
týmu a oslovení aktivních mladých lidí, a to prostřednictvím poutavých videí a rozhovorů. V první části workshopu jsme se zaměřili na
dramaturgii - kdo je cílová skupina, jak ji nalákat, příklady dobré praxe, vhodná délka, hudební podkres apod. V druhé části jsme pak
zpracovávali videa v programu Canva. Školení probíhalo v prezenční formě za dodržení hygienických opatření (max. počet lidí vč. lektorů a
organizátorů 10). I před tímto workshopem jsme sbírali informace o potřebách pracovníků s mládeží a koordinátorů dobrovolníků v této
oblasti, abychom tomu školení přizpůsobili.

Použité metody: online školení, metody neformálního vzdělávání, diskuze
Počet školení/účastníků celkem: 1 / 10
CELKEM za všechna školení.
Počet zapojených organizátorů / školitelů: 3
Počet účastníků: 62 přímo na školení / 500 diseminačními aktivitami (ve školách, organizacích a institucích účastníků - přenos na kolegy)
Z toho: počet škol: 3 / počet NNO - 48 / počet dobrovolných vedoucích pracovníků s dětmi a mládeží - 11
Celkem jsme připravili 3 školení, kterých se zúčastnilo celkem 62 účastníků a účastnic.
b) METODIKA k online nástrojům
Výstupem projektu je metodika, která představuje online nástroje. Metodiku jsme umístili na web https://dc67.cz/cs/akce/metodika-konline-nastrojum a rozeslali jsme ji partnerům a účastníkům síťování a pracovních snídaní.
ACTIVEBOUND - indoor a outdoor
Aplikace ActiveBound umožňuje tvorbu “her” v reálném prostředí a propojení outdoor a indoor aktivit, podle potřeby tvůrců. Vytvořili jsme dva
edukativní vzory, jak tuto aplikaci použít k podnícení mladých lidí k aktivnímu občanství pro veřejnost v Jihomoravském a Zlínském kraji. Jde o
netradiční způsob jak mladé lidi a širokou veřejnost seznámit s aktivitami organizací, které zde působí a jejich nabídek dobrovolnictví. Na
přípravě se podíleli sami mladí lidé - dobrovolníci a stážisté. Účastníci v aplikaci mohou plnit zadané úkoly v exteriéru i interiéru. Zařazením
hry do veřejných her na webu aplikace zajistíme další potenciální zájemce z řad veřejnosti.
Aktivita vyplývá z potřeby iniciovat mládež k aktivnímu občanství, podpořit je v získávání nových kompetencí neformálním učením se. Aktivita
dlouhodobě (vzhledem k tomu, že hra zůstane v aplikaci aktivní) propaguje možnosti dobrovolnictví a apeluje na hodnoty jako jsou solidarita,
inkluze, vzájemná pomoc apod. v souladu s hodnotami EU.

Počet Active Bound her pro veřejnost: 2
Počet zapojených mladých lidí / dobrovolníků: 8
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Zapojení cílových skupin a partnerství
1. MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 - 26 LET
Účastníci aktivit (zájemci o konzultace a účastníci večerních programů a doučování – 619
návštěvníků/diváků)
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
Organizátoři v rámci večerních programů DC67 (82 prezentujících)
Mohli uplatnit svou kreativitu, inovaci, prezentační dovednosti, komunikaci, schopnost týmové spolupráce, komunikační
dovednosti a získali nové organizační kompetence.
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Stážisté/stážistky působící v DC67 – studenti VŠ (12 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 dovednosti
Studenti středních o odborných škol a gymnázií a vysokých škol (258 studentů)
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. V roce 2021 jsme uspořádali 5
přednášek na středních školách pro celkem 161 studentů a účastnili jsme se akce Kariériní den Mendelu, kde nás navštívilo 96 studentů.
Dobrovolníci zapojení do našich aktivit (10 dobrovolníků)
Mladí dobrovolníci zapojení do aktivit spojených s doučováním a aplikací Activebound.
2. PREZENTUJÍCÍ (VE VĚKU NAD 26 LET) – 24 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

Účastníci vzdělávacích workshopů a školení a zájemci o metodickou podporu (síťovací setkání) – koordinátoři dobrovolníků) – 116
účastníků workshopů a školení a 156 účastníků snídaní a 22 účastníků síťovacího setkání.
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 – 66 organizací a neformálních skupin - tištěný katalog a web
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
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4. MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA (75 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). Pro místní samosprávu jsme nabídli dvě tématická setkání o dobrovolnictví ve veřejné správě. V průběhu roku jsme se
setkávali se zástupci města i kraje.
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. PEDAGOGOVÉ / UČITELÉ (12 OSOB)
získání informací o možnostech využívání online nástrojů pro práci s dětmi a mládeží
rozšíření povědomí o neformálních vzdělávání
6. VEŘEJNOST (120 OSOB)
Vzhledem k rušení veřejných akcí v roce 2021 jsme se účastnili pouze dvou akcí s info stánkem a prezentací našich aktivit. 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
Večerní programy – 47x
Neformální setkávání pro organizace - 8x
Síťovací setkání pro organizace - 1x
Workshopy pro organizace - 4x
Školení pro organizace- 3x
Partnerské organizace – 66 organizací
Počty účastníků, prezentujících a zájemců o informace
Zájemci o informace - návštěvníci v DC67 – 82
Účastníci večerních programů/počet zhlédnutí – 672
Organizátoři večerních programů – 96 organizátorů
Workshopy a školení - 5 prezentujících / 116 účastníků
Účastníci přednášek SŠ a VŠ - 258 účastníků
Doučování - 8 doučujících / 201 dětí a mládeže
Organizace pracující s dobrovolníky – 178 účastníků setkání
Veřejnost - 120 návštěvníků info stánků
Místní samospráva - 75 osob
Celkově 1811 osob.
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Propagace
Fanoušci na Facebooku - 3600
Fanoušci na Instagramu - 176
Zájemci o informace v mailing listu DC67 pro veřejnost - 1200
Zájemci o informace v mailing listu DC67 pro organizace - 270
YouTube: 4 videa (r. 2021), 19 odběratelů
Celkově 5265 kontaktů / sledujících na sociálních sítích.

Viditelnost projektu a využití výsledků projektu
WEB, SOCIÁLNÍ SÍTĚ, VÝSTUPY V MÉDIÍCH, EMAILOVÁ A LETÁKOVÁ PROPAGACE
Hlavní forma propagace byla online. Informace o programech jsme pravidelně publikovali na webových stránkách DC67, dále na akce.cz,
budupomahat.cz, brnaci.cz, gotobrno.cz, informuji.cz, dobrovolnik.cz, informační portál Masarykovy a Mendelovy univerzity. DC67 spravuje stránky na
Facebooku (https://www.facebook.com/rdcjmk) - v současné době sleduje více jak 3 600 lidí. Informace se objevují i na FB stránkách spolupracujících
organizací (Mladiinfo ČR, Dobrovolník.cz, NaZemi, Evropský sbor solidarity, INEX-SDA, Co je v Brně zadara? Dobro JmK).
Programy DC67 a nejzajímavější novinky z oblasti dobrovolnictví jsme zasílali na e-mailové adresy více než 60 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 v pravidelném newsletteru na 1200 e-mailových adres dosavadních návštěvníků DC67. Nově jsme také propagovali naše akce na
Instagramu (176 sledujících). Na našich webových stránkách, Facebooku i Instagramu jsme propagovali aktuální dobrovolnické nabídky. Pro propagaci
aktivit jsme využili i náš infostánek na akci Dobropiknik a na Vánočních trzích.
Naše aktivity jsme prezentovali také v rámci ocenění dobrovolníků v JMK „Křesadlo“, které proběhlo v prosinci 2021. Jsme členy hodnotící komise, která
vybírá vítěze v jednotlivých kategoriích a předáváme jednu z cen na slavnostním večeru, který proběhl v Divadle na Orlí za účasti cca 150 návštěvníků a
návštěvnic.
Byly nám otištěny články ve zpravodajích městských částí Brno střed, Nový Lískovec, Královo pole, Komín, Vinohrady, Jehnice a také v Metropolitanu.
Projekce zaměřené na cílovou skupinu seniorů jsme propagovali v rámci akce Brněnské dny pro seniory, kdy náš program byl otištěn v brožuře k akci.
Letos se na projektu zapsal covid a opatření s ním spojená. Během roku jsme museli několikrát přesouvat a nahrazovat program, který jsme si připravili.
Některé aktivity se podařilo přesunout do online prostředí, u jiných to ze své podstaty nešlo. Během roku jsme se snažili každé rozvolnění maximálně
využít a projektové aktivity splnit. Všechny aktivity jsou zapisovány do statistiky a do deníku, všechny akce také dokumentujeme fotograficky a
zveřejňujeme na webu a sociálních sítích.
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