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MŮŽETE VÍC. Vy, vaši lidé, vaše společnost.

TÉMA       

       Rok dobrovolnictví – a co dál?
Lenka Černá (LČ), ředitelka Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem
(www.dcul.cz), a Jan Dolínek (JD), ředitel Nadačního fondu Veolia
(www.nfveolia.cz) a mimo jiné aktivní spolutvůrce portálu dobrovolnik.cz,
se společně zamýšlejí, jakou stopu zanechal v České republice Evropský
rok dobrovolnictví 2011.
Co jste během Evropského roku dobrovolnictví dělali?
LČ: Byla jsem členkou Mezirezortního koordinačního
výboru a prakticky jsem vedla tematickou skupinu Dobrovolnictví v sociálních službách. V lednu jsme zorganizovali konferenci Dobrovolnictví v sociálních službách
a v říjnu workshop pro Kongres Asociace poskytovatelů
sociálních služeb. S MPSV se podařilo realizovat dotazníkové šetření na toto téma. Ústřední a dlouhodobě
smysluplnou aktivitou bylo naplnění národního webu
www.dobrovolnik.cz.
JD: Zúčastnil jsem se několika „inter-akcí“ uspořádaných v rámci ERD,
pracoval jsem na portálu www.dobrovolnik.cz a jeho nové části zvané
„Databáze dobrovolnických příležitostí“, ale především jsem rozšiřoval
prostor pro dobrovolnické skutky zaměstnanců společností skupiny Veolia
Environnement v ČR, což je moje hlavní práce v nadačním fondu. Dařilo
se našemu firemnímu dobrovolnictví a v několika městech se opět podařilo
podpořit cenu Křesadlo, která je již přes 10 let symbolem poděkování „obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci“.
Dá se říci, že se v pohledu na dobrovolnictví něco za tento rok změnilo – ve veřejnosti, ve firmách, u dobrovolníků samotných?
LČ: Tento Evropský rok dobrovolnictví měl především symbolickou hodnotu, byl impulsem a příležitostí vyměňovat si zkušenosti a znalosti. Mně
umožnil poznat nové zajímavé lidi a také jsem poznala prostředí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které bylo gestorem ERD.
JD: Upřímně si myslím, že posun u veřejnosti jakýmkoliv směrem byl milimetrový. Stejně jako před rokem
či dvěma musím stále spolužákům ze střední nebo
základní školy vysvětlovat, že nejsem blázen, když
dělám dobrovolníka. Firmy a neziskovky, které již
měly/mají nějaké zkušenosti nebo v dané oblasti
působí, zastihl ERD relativně připravené a mnohem
lépe dovedly zaplnit veřejný nebo mediální prostor a dát
o sobě vědět, případně získat nové duše. U jednotlivců?
Mám za to, že dobrovolnictví patří u nás stále „psychologicky“ mezi velmi
intimní témata, která lidé velmi neradi staví na odiv. Těžko se mi odhaduje, zda zaznamenali ERD nebo zda je ERD v něčem inspiroval či ovlivnil. Spíše mám pocit, že ho většinou moc nezaregistrovali …
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Zimní pranostika:

„Svítí-li slunce na vánoční jíní,
bude rok bohatý na med.“
Z DÍLNY SANEK
• Pro našeho dlouholetého klienta Armádu spásy v ČR

(www.armadaspasy.cz) připravujeme dva rozvojové programy:
Řízení lidských zdrojů pro manažery a Práce s lidmi v praxi pro
sborové vedoucí.

• Nadace Forum 2000 (www.forum2000.cz) připravuje NGO Market

2012. Jsme rádi, že můžeme být u koncepčních prací i realizace této
jedinečné akce nejen pro neziskový sektor.

• Se Společností pro ranou péči (www.ranapece.cz) pokračujeme
v nastavení vedení a řízení organizace.

• V listopadu 2011 jsme zveřejnili výsledky letošního průzkumu řízení
NNO v ČR. S výsledky postupně seznamujeme i zástupce krajských
úřadů, s nimiž rozvíjíme na tomto poli úzkou spolupráci.

stoly, televizní spot, tady už jsem na pochybách, co všechno tyhle více
méně jednorázové akce přinesly zásadního a využitelného i po roce 2011.
Záležet bude na lidech, kteří budou s výstupy všech těch aktivit chtít pracovat dál. Já vidím dvě, tři nové informace, které mohu dále rozvíjet, ale
patřím mezi lidi, pro které je dobrovolnictví srdeční záležitostí a částečně
i práce, takže mě to zajímalo trochu více než normální lidi :o).
Co bude s dobrovolnictvím dál a jak vy sami vidíte svoji roli v této
oblasti v budoucnu?
LČ: Dobrovolnictví dál bude příležitostí pro uplatnění tvořivých lidí, prostředkem pro získávání zkušeností a společensky smysluplné naplnění
volného času. Moje úloha je tyto možnosti objevovat a motivovat veřejnost
různého věku k zapojení.
JD: Pro mě pořád platí, že Češi se potřebují dozvědět o tom, že dobrovolníky často jsou, aniž o tom vědí, a také, že dobrovolnictví je
úžasná a nádherná věc – to v případě těch, kteří to ještě nezkusili.
(A to prosím bez jakéhokoliv patosu, který by vám snad přišel nyní na
mysl :o). Pokud jsou mé informace správné, tak 2 lidé z 10 u nás dělají
dobrovolníky. Průměr Evropy je 3 z 10, ovšem průměr v bývalé západní
Evropě je mnohem, mnohem lepší. Postkomunistický blok včetně ČR to
táhne dolů. Rád bych pomohl tohle trochu změnit a to je práce na každý
den ať už v rovině velkého PR nebo při každodenních setkáních s lidmi
známými i neznámými.

Není výjimkou setkat se s názorem, že roky čehokoli
proběhnou, vyšumí a nic se nezmění. Jak vnímáte
Evropský rok dobrovolnictví z tohoto zorného úhlu?
LČ: Já mám ráda sledování vyšších cílů a ty se teď týkaly
poslání mojí práce. Byla to příležitost, kterou máme každý
před sebou jen občas. Každý sám posoudí, co vložil
a k tomu adekvátně dostal. Já jsem vložila hodně a také
jsem hodně získala. Rozhodně ERD přispěl k širší diskusi
k novelizaci zákona o dobrovolnické službě a vzniklo velké
množství propagačních materiálů a dokumentů, které budou
sloužit v následujících letech.
JD: Z mého pohledu – viz výše – ty zásadní věci (které
mají ze své povahy dlouhodobý přesah), jako je třeba
připravovaná novela zákona o dobrovolnické službě nebo
internetový portál, ERD nijak neovlivnil. Tak jako tak by
se staly. Konference, mimořádné dotace, sborníky, kulaté
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