
 
 
 
 
 

 

 
 

Regionální dobrovolnické centrum 

Libereckého kraje 
 

vás zve na 
 

Školení koordinátorů dobrovolníků 

a kontaktních osob 
 

 

 

 
 

 
 

 

   Kde: Centrum Protěž, Palachova 504/7, Liberec 1      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Michal Čančík 

Vedoucí projektu regionálního dobrovolnického centra v Liberci 

Mobil: 604 663 799 

E-mail: michal.cancik@adra.cz 
www.dobrovkraji.cz 

 

Tento projekt „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové 
dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 
Reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724 

 

čtvrtek  

20. května 2021 

čtvrtek  

10. června 2021 

vždy od 9:00 do 17:00 hodin 

Témata zahrnutá v programu 

• Jak získat dobrovolníky? 

• Jak o ně pečovat, aby pracovali dobře a s chutí? 

• Jak dobrovolníky koordinovat a eliminovat zbytečné ztráty energie? 

• Jaké jsou zkušenosti ostatních organizací, které s dobrovolníky pracují? 

• Jaký je právní rámec dobrovolnictví? 

• Jak dobrovolnictví financovat? 

Teorie ověřená praxí  
 

Dozvíte se, co vám může usnadnit práci, získáte praktické tipy, setkáte se zkušenými 
koordinátory dobrovolníků z jiných organizací. 



 
 
 
 
 

Program školení koordinátorů dobrovolníků a kontaktních osob 
 

Čtvrtek 20. 5. 2021 (9:00 – 17:00 hod.) 
 

1. Představení účastníků délka začátek konec 

Představení účastníků, komunikační hra       

Očekávání 60 minut 9:00 10:00 

Zkušenosti s dobrovolnictvím       

2. Rozvoj dobrovolnictví, aktuální legislativa délka začátek konec 

Formy a podoby dobrovolnických programů v ČR 20 minut 10:00 10:20 

Rozvoj dobrovolnictví v ČR a profesionalizace  30 minut 10:20 10:50 

LDC x RDC, republikové a krajské koncepce rozvoje 
dobrovolnictví 

30 minut 10:50 11:20 

Akreditace, Zákon o DS, aktuální legislativa dobrovolnictví 40 minut 11:20 12:00 

3. Management dobrovolnictví délka začátek konec 

Fáze dobrovolnického programu 30 minut 12:00 12:30 

Management dobrovolnictví 30 minut 12:30 13:00 

OBĚD   13:00 14:00 

4. PR aktivity, školení a úvod do supervize délka začátek konec 

Jak získat dobrovolníky? 30 minut 14:00 14:30 

Školení dobrovolníků 30 minut 14:30 15:00 

Péče o dobrovolníky, komunikace s dobrovolníky, supervize 30 minut 15:00 15:30 

Práva a povinnosti dobrovolníků 30 minut 15:30 16:00 

Zadání e-learningu a závěrečné kolečko 60 minut 16:00 17:00 

 

Čtvrtek 10. 6. 2021 (9:00 – 17:00 hod.) 
 

1. Fundraising a čerpání dotací délka začátek konec 

Dotace a granty, čerpání dotací a grantů 30 minut 9:00 9:30 

2. Financování dobrovolnictví       

Financování dobrovolnictví 30 minut 9:30 10:00 

3. Prezentace – Dobrovolnické programy v organizacích       

Prezentace jednotlivých účastníků 120 minut 10:00 12:00 

OBĚD   12:00 13:00 

4. Prezentace – Dobrovolnické programy v organizacích délka začátek konec 

Prezentace jednotlivých účastníků 120 minut 13:00 15:00 

5. Vyhodnocení dotazníku e-learningu       

Diskuse 60 minut 15:00 16:00 

6. Jak zavést do praxe vše co jsme se naučili? 30 minut 16:00 16:30 

7. Hodnocení školení 30 minut 16:30 17:00 

 


