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Jaké služby RDC mohou využít  
koordinátoři dobrovolníků v knihovnách?

• Prostor pro prezentaci vlastní činnosti na dnech 
otevřených dveří a dnů dobrovolnictví. 

• Možnost využití informačních kanálů RDC (webové 
stránky a Facebook) pro šíření vlastních příspěvků 
a tiskových zpráv (souvislost s dobrovolnictvím).  

• Školení pro koordinátory dobrovolníků v rámci 
činnosti RDC pro účastníky zdarma (aktuálně 
zapojeny dvě koordinátorky z knihoven MSK).



DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Prostor pro setkávání LDC, dobrovolnických organizací, 
organizací vysílajících a přijímajících dobrovolníky, 
dobrovolníků a zájemců o dobrovolnictví, pro vzájemnou 
výměnu zkušeností. 



DNY DOBROVOLNICTVÍ MSK
Pojali jsme je především jako burzu dobrovolnictví 
a prostor pro prezentaci organizací, které pracují s 
dobrovolníky tak, aby se tyto organizace dostaly 
blíže k lidem.  
     Pro návštěvníky bylo zajímavým zjištěním, kde 
všude se mohou zapojit, jaká je široká škála 
oblastí dobrovolnictví. 



ŠKOLENÍ PRO KOORDINÁTORY 
DOBROVOLNÍKŮ 
Prostor pro setkávání LDC, dobrovolnických organizací, 
organizací vysílajících a přijímajících dobrovolníky, 
dobrovolníků a zájemců o dobrovolnictví, pro vzájemnou 
výměnu zkušeností. 



KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

9 – 12 dobrovolníků 
  
Činnosti: 
• donáška knih, 
• výtvarné aktivity s dětmi,  
• sportovní odpoledne,  
• Kolečkiáda,  
• pouštění draků, 
• pomoc v zázemí knihovny, 
• speciální programy v dětském oddělení, 
• doplňování knih do knihovniček na nádraží. 



KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

Hlavní překážky zavádění dobrovolnického programu: 
• roztříštěnost (28 poboček + ústředí), 
• neochota zaměstnanců přemýšlet o začlenění 

dobrovolníků (60 % „nevidí“ prostor pro zapojení 
dobrovolníků, další „když už by tedy někdo přišel, 
tak…“). 



KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

Plánované kroky:  
• Nový průzkum přístupu k dobrovolnictví v 

pobočkách. 
• Přerozdělení činností do 5 územních celků – větší 

blízkost s dobrovolníkem. 
• Školení koordinátorů RDC pouze pro KMO. 
• Den otevřených dveří RDC v knihovně – přiblížení 

lidem, ale i zaměstnancům. 



Děkuji za pozornost.

Lucie Křivánková 
koordinátorka Regionálního dobrovolnického centra MSK 
Tel:607 047 332 
Email: lucie.krivankova@adra.cz


