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Dobrovolnictví v České republice 

Dobrovolnická služba dle zákona  
č. 198/2002 Sb.



• v současnosti akreditováno cca 150 organizací na cca 
250 projektů/programů, 

https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-akreditovanych-
projektu.aspx 

akreditovaný projekt – 4 roky, 
• řízení o udělení akreditace dle správního řádu, 
• dotace na rok 2022 - 15 mil. Kč 
• žádosti v souladu se Zásadami vlády ČR do  
30. září 2021
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Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice                  s 
akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti 
dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center 

•Registrační číslo: 
•CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724 

•Příjemce podpory z OPZ: 
•Česká republika - Ministerstvo vnitra, Odbor prevence kriminality 
•Nad Štolou 936/1, 170 00 Praha 7 

•Rozpočet projektu: 24 024  000 Kč 

•Realizace projektu od: 01. 09. 2016 
•Realizace projektu do: 31. 08. 2020, prodlouženo do 31. 08. 2022, 



Výstupy projektu Rozvoj dobrovolnictví: 
www.mvcr.cz , www.dobrovolnictvi.net – 
projekty 

1)Analýzy dobrovolnictví v ČR a zahraničí 
2)Návrh Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR 
3)Regionální dobrovolnická centra – realizace 
4)Školení, metodika, statistika - realizace

http://www.mvcr.cz/
http://www.dobrovolnictvi.net/


Regionální dobrovolnická centra



Regionální dobrovolnická 
centra

• vznik k 1. květnu 2020 (15. červnu 2020 RDC Zlínský 
kraj) 

• pilotní projekt na 2 roky! 
• vznik – veřejnou zakázkou 
• hlavní cíl: nabídka a poptávka dobrovolnictví  

v kraji, informace, spolupráce, síťování 
• www.dobrovolnictvi.net  
• www.dobrovolnik.net

http://www.dobrovolnictvi.net/
http://www.dobrovolnik.net/


Accendo, z.ú.

• Realizátor 3 veřejné zakázky projektu 
• Hlavní cíle: 
1) Vytvoření Doporučeného obsahu vzdělávání pracovníků 

dobrovolnických center, dobrovolnických organizací a 
dobrovolníků včetně realizace jejich pilotního profesního 
vzdělávání a školení pro 70 koordinátorů dobrovolníků a 
dobrovolníků – probíhá od jara 2021 online a kombinovaně 
offline.  

Vytvořený materiál metodiky bude doporučující nikoliv 
zavazující!



Accendo, z.ú.

2 – Evaluace pilotního ověření regionálních 
dobrovolnických center včetně statisticko-
sociologických šetření v oblasti dobrovolnictví a 
za j iš tění rea l izace 14 kulatých s to lů 
(workshopů)  

Evaluační zpráva bude i obsahovat závěry a doporučení pro další fungování 
RDC po skončení tohoto projektu a návrhy na zajištění finanční 
udržitelnosti (další podpory) RDC, která by neměla být závislá pouze na 
jednom zdroji (státním rozpočtu).



Accendo, z.ú.
Celospolečenské šetření formou reprezentativního průzkumu veřejného 
mínění na vzorku min. 3000 osob na reprezentativním vzorku populace po 
celém území ČR (reprezentativní budou i vzorky za jednotlivé kraje); metodou 
CAPI (computer-assisted personal interviewing) – již proběhlo a nyní se 
kompletují výstupy 

Kulaté stoly jsou naplánovány na začátek roku 2022 – ve spolupráci s 
krajskými úřady. 

Školení, evaluační zpráva a kulaté stoly jsou v součinnosti s RDC.



Další ESF systémové projekty v oblasti 
dobrovolnictví: 
www.dobrovolnictvi.net / www.dobrovolnik.net 

Dobrovolnictví ve veřejné správě 
Dobrovolnictví ve zdravotnictví

http://www.dobrovolnictvi.net/
http://www.dobrovolnik.net/


Zahraniční možnosti

www.dobrovolnik.net / www.dobrovolnictvi.net 
www.unv.org 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/
rozvojova_spoluprace/mnohostranna_zrs_cr/osn/unv/ 

www.evropskydobrovolnik.cz 
 – Evropský sbor solidarity (www.dzs.cz) 

www.tandem.cz, www.dcul.cz

http://www.dobrovolnik.net/
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• Provázání dobrovolnictví v agendou 2030 – 
životní prostředí a zahraničí 

• Dobrovolnictví v: Strategie přípravy na aktivní 
stárnutí (MPSV) 

• Evropský sbor solidarity 
• Dobrovolnictví ve strategii rozvoje a podpory 

NNO 2021 -2030 (Úřad vlády ČR)


