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TÉMA
Dobrovolně dobrovolníkem
Rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví. Pro naši veřejnost je to velká šance seznámit se s pozitivní rolí, kterou dobrovolnictví ve světě
i u nás v České republice hraje.
Na dobrovolnictví se můžeme dívat z různých úhlů pohledu. Ekonomové ocení dopad na hodnotu HDP, který například ve Velké Británii
odhadují na 65 miliard EUR ročně, čili 7,9 % HDP. Dobrovolnictví také přináší velké zkušenosti mladým lidem na začátku kariéry a naopak lidé
seniorského věku mohou v dobrovolnické službě uplatnit své ohromné znalosti a dovednosti. Stále platí, že dobrovolníci jsou levnou, rychlou
a účinnou lidskou silou při mimořádných událostech a hromadných neštěstích, jak to opakovaně vidíme při povodních. Nezastupitelná je také
úloha sociální integrace dlouhodobě nezaměstnaných do veřejně prospěšných aktivit.
Fakt, že gestorem Evropského roku dobrovolnictví se v ČR stalo Ministerstvo školství, povede mimo jiné k aplikaci metodických pokynů
do škol. Očekávám proto, že mladí lidé budou o dobrovolnické službě více informováni a budou ji aktivně vyhledávat podle životních etap,
ve kterých se budou nacházet. Dobrovolnická služba v oboru je ideálním způsobem získání prvních praktických zkušeností a to nejen
na počátku pracovní kariéry, ale i při změně zaměstnání či profesní orientace. Mladí lidé mohou navíc motivovat své rodiče k aktivnímu
trávení volného času. Mimochodem, navazující Evropský rok 2012 je zaměřen na Aktivní stárnutí, což nahrává již současné orientaci řady
dobrovolnických služeb na seniory a společenské zužitkování jejich potenciálu.
A jaký je stav a vyhlídky samotného dobrovolnictví? Existuje moderní zákon o dobrovolnické službě, zlepšuje se systém péče o dobrovolníky,
roste prestiž občanských ctností, Evropa posiluje solidaritu a vazby důvěry. To vše svědčí o tom, že dobrovolnictví je fenomén, jehož význam
v budoucnu poroste.						
Mgr. Lenka Černá – ředitelka Dobrovolnického centra

PROFIL
… ve skupině je

AKTUALITY
… co právě děláme
• V
 rámci expertní skupiny společností
Deloitte Advisory (www.deloitte.com)
a CS Project (www.cs-project.cz) začínáme
pracovat na analýzách podpůrných procesů
předních českých vysokých škol, VOŠ
a veřejných výzkumných institucí – naší
doménou je řízení lidských zdrojů.
• P
 ro dva klienty z oblasti využívání
alternativních zdrojů energie pracujeme na
tvorbě nových podob jejich marketingových
strategií.

PRODUKTY
… co připravujeme
• L
 etošní ročník programu přípravy interních
neformálních lídrů Clever Leader 2010, jenž
připravujeme a realizujeme pro společnost
AV Media (www.avmedia.cz) vrcholí
finalizací konkrétních projektů účastníků
a přípravou k prezentaci.
• S
 polečně s Dobrovolnickým centrem
(www.dcul.cz) připravujeme modulární
program „Management dobrovolnictví“ –
z jednotlivých modulů si každý klient může
vybrat a postavit vzdělávání přesně na míru
své organizace či podniku.
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Radim Pokorný

je člověkem odpovědným za řízení veškerých IT záležitostí
v SANKU. Není příliš vidět, nicméně spolehlivě zasáhne
vždy, kdy je třeba.

1. Kam sahají kořeny Tvé spolupráce se SANKEM?
Se SANKEM jsem v kontaktu od počátku jeho existence.
Vlastně jsem vybíral první výpočetní techniku pro
rozjíždějící se kancelář společnosti. Pokračovali jsme
zavedením redakčního systému na web, spolupracovali
jsme v IT podpoře projektu PRIMA ŠKOLA a dále při
výběru a implementaci CRM systému. Dnes se chystáme
na další aktualizaci webu a vývoj specializovaných
aplikací pro projektový management a procesní audity.
SANEK mi ovšem rozšiřuje obzory i v oblastech mimo IT. Program „Lektor, ten tvrdý
chleba má“ se mi moc líbil a poskytl hodně cenných rad. Také výměna zkušeností
na téma „myšlenkové mapování“ byla přínosná.
2. Jak se Ti spolupracuje s lidmi kolem společnosti SANEK?
Prima. V SANKU jsou naštěstí šikovní uživatelé a firma, která zajišťuje technologickou
podporu pracuje tak, jak by si člověk představoval.
3. Podílíš se na přípravě nových webových stránek. Získal jsi při té příležitosti
nějakou zkušenost, o kterou by ses chtěl podělit?
Z mého hlediska je to zajímavá práce v nízkonákladovém režimu, kdy se pro stránky
využívá open-source redakční systém Joomla. Tento systém jsem neznal, takže
spolupráce na tomto projektu mi rozšiřuje profesní dovednosti. Na druhou stranu,
omezené množství volného času a také termín prázdnin zapříčinil neočekávaný
skluz – zkušenost, která sice není moc příjemná, ale vyučila mě.
4. Jsi otec tří dětí. Znamená pro Tebe začátek školního roku nějaké dodatečné
povinnosti?
Mám již poměrně velké děti – 8, 12 a 14 let – takže začátek školního roku nepřinesl nic
nového. Tento rok se nekonala žádná změna, jako byla první třída, nebo gymnázium.
Ale ano, je znát, že prázdniny skončily a kolotoč povinností nabírá na obrátkách.
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