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HESTIA:
„ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ“

CO DĚLÁME?
Neziskové organizace učíme, jak pracovat s dobrovolníky.

Naším srdcem jsou dobrovolníci.
Organizujeme a vedeme kurzy a supervize.
Naším motorem jsou naši zaměstnanci, kteří věnují svůj
čas a energii práci, v níž vidí smysl.
Naším posláním je šířit myšlenku dlouhodobé
dobrovolnické aktivity jednotlivců a zajistit, aby
dobrovolnictví bylo přístupné všem a aby se
v dobrovolnické práci spojoval lidský a profesionální
rozměr. Propagací, podporou a rozvojem dobrovolnictví
a oceňováním jeho přínosu chceme vytvářet příjemný
sdílený společenský prostor.

Dobrovolníky pojišťujeme.
Dobrovolníky a organizace propojujeme.
Dobrovolnictví zviditelňujeme.
Dobrovolníky podporujeme v jejich snaze nezištně
pomáhat, oceňujeme je a motivujeme cenou Křesadlo.
Dobrovolníky vybíráme, vzděláváme a odborně
provázíme v našich dobrovolnických programech Pět P,
3G – tři generace, KOMPAS a Ty a já.

Cílem naší práce je prostřednictvím dobrovolnické
činnosti nabídnout pomoc těm, kteří to potřebují,
a smysluplnou náplň života těm, kteří pomáhají.

Spolupracujeme s mezinárodními dobrovolnickými
organizacemi.

Našimi partnery jsou subjekty státní správy
a samosprávy, neziskové organizace i subjekty
soukromého sektoru, které se nebojí přispívat k tvorbě
občanské společnosti.

Firmy inspirujeme k firemnímu dobrovolnictví,
manažery podporujeme a se zaměstnanci sdílíme jejich
radost.

Věříme, že naší činností již od roku 1993 pomáháme
k morální a občanské rehabilitaci české společnosti.

Rozvíjíme projekty komunitního dobrovolnictví.
Dobrovolnictví zastřešujeme a vytváříme mosty tam,
kde je potřeba: provozujeme portál www.dobrovolnik.cz
s Databází dobrovolnických příležitostí.
Vám děkujeme za to, že pro vás dobrovolnictví má
smysl – že pro vás HESTIA má smysl!
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HESTIA výroční zpráva 2015

Úvodem
HESTIA nabízí širokou paletu služeb pro neziskové organizace, firmy, rodiny, koordinátory
dobrovolníků a samozřejmě i dobrovolníky samotné a zároveň vyvíjí a zavádí do praxe služby
nové.
Novinkou roku 2015 prospěšnou dobrovolnictví je bezesporu koncepce „Státní politika vůči
nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020“ schválená Radou vlády pro NNO.
Dobrovolnictví v ní má celou významnou kapitolu, a to i díky přičinění HESTIA v RVNNO.
HESTIA v roce 2015 zapracovala pilně i nad svou vlastní vnitřní strukturou a stabilitou. Zúčastnila se intenzivního rozvojového programu Akademie Modrého života 4 – Vnitřní zdroje.
Úspěšně prošla procesním auditem.
Díky vstřícnosti zástupců Magistrátu hl. m. Prahy byl program Pět P namísto sociálních služeb zařazen do širší oblasti
rodinné politiky, čímž se nám uvolní prostor pro rozšíření počtu dobrovolníků a přímou práci s klienty.
Ve spolupráci s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. pracujeme na revizi pojistných smluv a připravili jsme některé
inovace v pojištění dobrovolnických činností. Vyvíjíme nové typy pojištění tak, aby odpovídaly různorodým rizikům
v pestré škále dobrovolnických aktivit.
Analyzovali jsme fungování portálu Dobrovolnik.cz a Databáze dobrovolnických příležitostí a připravili projekt na jeho
rekonstrukci, která proběhne v roce 2016.
Podstatnou část roku 2015 jsme se připravovali na velkou změnu – k 1. 1. 2016 v návaznosti na platnost Občanského
zákoníku dojde k přeregistraci organizace na právní formu „zapsaný ústav“ a změně názvu na HESTIA – Centrum pro
dobrovolnictví, z.ú. Zakladateli ústavu jsou PhDr. Olga Sozanská a PhDr. Jiří Tošner, ředitelem Michal Čančík, B. Th.,
člověk velice zkušený v oblasti dobrovolnictví i vedení neziskové organizace a zároveň člověk lidský a vstřícný. S hladkým průběhem potřebné odborné administrativy nám pomohla JUDr. Lenka Deverová, jíž patří náš veliký dík.

PhDr. Jiří Tošner
Statutární zástupce HESTIA
(do 31. 12. 2015)

„Pomáhat je radost. V posledních dvanácti letech, během setkávání s dobrovolníky, jsem
se o tom mnohokrát přesvědčil. Ve spolupráci s HESTIÍ jsem na severní Moravě založil
první dobrovolnické centrum ADRA a významně se podílel na vybudování velké celostátní sítě dobrovolnických center.
Vážím si možnosti vést respektovanou organizaci HESTIA. Velký dík za rozvoj dobrovolnických programů patří mým předchůdcům Olze Sozanské a Jirkovi Tošnerovi. Přál bych
si, aby se dobrovolnictví v Česku úspěšně rozvíjelo a my mohli být nadále jeho součástí.“
Dne 4. 5. 2016, Michal Čančík, ředitel HESTIA – Centra pro dobrovolnictví, z.ú.
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PROGRAM PĚT P
znamená Přátelství, Péči, Prevenci, Pomoc a Podporu dětem.
Než děti přijdou do programu Pět P, jsou často z různých důvodů terčem posměchu či nenávisti okolí. Nemají kamarády, nemají podporu, nemají zájmy, nemají
dostatek zdravého sebevědomí, zkrátka nemají to vůbec jednoduché ...
Jejich příběhy jsou různé – Aničce spolužáci neustále
ubližovali a vysmívali se jí, až se pokusila o ukončení
svého života; s Frantíkem nikdo nekamarádí kvůli jeho
hyperaktivitě, je nesnesitelné, jak do každého strká
a na co sáhne, to zničí; Honzovi diagnostikovali atypický autismus a nerozumí si s vrstevníky stejně jako třeba
Petra, které změřili IQ v pásmu geniality; Ivě se rozvádějí rodiče a uzavřela se do sebe, trpí, když se doma hádají, a nemá nikoho, s kým by si o tom mohla popovídat; o Barču se stará strýc, který k dětem nemá vztah,
ale udělal to pro ni, aby nemusela do dětského domova,
když máma zemřela a otec byl odsouzen na několik let
nepodmíněně...
Dospělý kamarád – dobrovolník pomáhá jejich trauma
zmírnit, přijímá dítě takové, jaké je, stává se jeho neformálním vzorem a často také jeho prvním úspěchem
v mezilidských vztazích. Prvním úspěchem, který ovšem dokáže dítě nastartovat „správným“ směrem. Společně se vídají pravidelně 1x týdně nejméně po dobu
10 měsíců. Individuální psychosociální poradenství poskytované sociálními pracovnicemi programu probíhá
celoročně.
Za rok 2015 bylo evidováno 105 přihlášených dětí,
dlouhodobě fungovalo 60 podpůrných vztahů dobrovolník – dítě. Proběhlo 8 setkání rodičovských
skupin pod vedením odborníků.
Dobrovolníci jako starší „kamarádi“ v programu
Pět P věnovali v roce 2015 potřebným dětem přibližně 7000 hodin svého volného času. Dalších
přibližně 2500 hodin strávili povinným vzděláváním a supervizemi. Sociální pracovnice odvedly za rok 345 hodin přímé práce s klientem a jeho
rodinou.
Za téměř 20 let fungování programu bylo v Praze
proškoleno 683 dobrovolníků a fungovalo zde již
580 podpůrných vztahů dobrovolník – dítě.
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Kromě pravidelných schůzek dobrovolníků s dětmi jsme
pořádali i několik společných jednodenních či víkendových akcí. Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii na www.hest.cz, ty nejčerstvější zprávy jsou vždy
na facebooku Pět Pé.

Desetidenní letní tábor probíhal v termínu od 13. 7.
do 22. 7. 2015 nedaleko Rumburku. Zúčastnilo se ho
29 dětí, 15 dobrovolníků a pětičlenné vedení. Dospělých
účastníků tábora je právě z důvodu speciálních nároků
dětských klientů na péči podstatně více než na běžných
dětských táborech. Na letní tábor programu Pět P přijímáme děti, které se vzhledem ke svému znevýhodnění nemohou účastnit běžného dětského tábora anebo na něm
v minulosti neuspěly. Díky Dobročinnému bazaru Emmy
Smetana a Nadaci Nova jsme mohli táborníkům dopřát
finančně náročnější aktivity a zážitky.

Další činnosti
Program Pět P je součástí Skupiny koordinátorů dobrovolníků, Otevřené skupiny neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží, účastní se Mezioborové skupiny
a Interdisciplinárních intervizí, případových konferencí,
komunitních plánování, veletrhů neziskových organizací, pořádá přednášky, semináře a prezentace pro studenty
i veřejnost a umožňuje odborné stáže.
Program Pět P Praha je aktivním členem Asociace Pět P
v ČR (od 1. 1. 2016 Asociace dobrovolnických mentoringových programů) a má své zástupce i ve výboru Asociace.

„…Ve všem, opravdu ve všem, nám program
Pět P nesmírně pomohl a držel Michala a tím
i mě „nad vodou“, měli jsme štěstí, že jsme se
o programu už málem „za 5 minut 12“ dozvěděli
a měli jsme ohromné štěstí i na dobrovolnice
Šárku i Martinu… Michalovi program rozhodně
pomohl ke spokojenému (v současnosti) životu...“


Dobrovolníci v programu se mohou podílet na utváření
skupinové dynamiky a mohou vhodně volenými aktivitami usměrňovat vzájemné interakce mezi dětmi. Dobrovolníci i děti díky programu KOMPAS smysluplně tráví
volný čas a učí se jeden od druhého.
V roce 2015 se podařilo rozšířit KOMPAS o nové skupinky na Smíchově a při ZŠ Na Smetance.

(úryvek z dopisu matky)

„…A ještě prosím od nás vyřiďte veliký dík
dobrovolnici Vlastě za její čas. Je to úžasné,
jak se dnes Natálka cítí jistěji, i když třeba
ve škole bývají nějaké starosti atp. Moc jste
nám pomohli. Tím, že když ve třídě/škole někdo
s Natálkou nekamarádí, tak má tuhle oporu z jiného
prostředí.“

(úryvek z dopisu náhradního otce)

„Vojta se na Marka moc těší a plánuje akce po svém
– naposledy ve čtvrtek ve 22 hodin večer vyskočil
z postele a začal hledat pumpičku, že pro Marka
nafoukne gumové rukávky, protože půjdou plavat
do Hostivařské nádrže. Naštěstí si to nechal
vymluvit s tím, že je to skvělý nápad na léto…
Dále Vám asi nemusím psát, že spolupráce s Markem
je zkušenost, která je pro autistu k nezaplacení –
má dobrovolníka sám pro sebe, je přijímán, dostává
sebepotvrzení – tohoto přístupu zdravý vrstevník
v přirozeném kontaktu většinou není schopen.“


(úryvek z dopisu matky)

„31.1.2015 (16:00 – 18:30) byli jsme v Holešovicích
v „krokodýlí zoo“, bylo to prima, Edíka krokodýli
(a plazi obecně) docela fascinují, nicméně odcházel
s tím, že tito krokodýli nejsou živí, ale počítačem
naprogramovaní, aby občas mrkliJ. Nenechal si
vysvětlit, že krokodýli číhají a nepobíhají pořád
dokola jako třeba opiceJ.“


(úryvek ze zápisků dobrovolnice)

PROGRAM KOMPAS
(KOMunikace – PArtnerství – Spolupráce) je preventivní
mentoringový program pro děti od 6 do 15 let. Cílem je
vytvoření přátelského prostředí, které umožní potřebným
dětem rozvíjet své komunikační schopnosti a sociální dovednosti. Principem programu je setkávání malé bezpečné skupinky dětí pod vedením dobrovolníků v klubovně.

Programu KOMPAS se účastnilo 11 dobrovolníků
a 27 dětí ve 3 skupinkách, proběhlo celkem 91 schůzek. Uskutečnily se také 2 mimořádné víkendové
akce, které umožnily dětem zažít něco nového – poprvé na hradě Točníku, podruhé na ranči u rybníka.

PROGRAM 3G – TŘI GENERACE
pomáhá a spojuje generace už na několika místech v České republice. Program je určen pro dobrovolníky ve věku
50+, kteří nemají vlastní vnoučata, a pro rodiny s dětmi,
které nemají vlastní prarodiče anebo s nimi nejsou či nemohou být v pravidelném kontaktu.
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Kde ho najdete? V Praze, Opavě, Kroměříži, Ústí nad Labem, Jičíně a Českých Budějovicích a koncem roku 2015
o program 3G projevila zájem i další města, kam se v příštím roce s největší pravděpodobností rozšíří. HESTIA je
nositelem metodiky, držitelem ochranné známky a koordinačním centrem středisek.
Od počátku programu vzniklo již 44 dlouhodobě
fungujících spojení dobrovolník – rodina.
O program 3G projevila zájem i média, za což jsme velice rádi. Některé z reportáží ke stažení najdete na webu
HESTIA .

Nyní se pravidelně 1x týdně schází 11 dvojic dobrovolník – dítě a tráví spolu volný čas.
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP fondů. Program bude postupně
procházet evaluací a v roce 2016 se bude připravovat
metodika.

ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ PROJEKTU VOLUME
V roce 2015 byl završen dvouletý projekt mezinárodního
partnerství VoluMe (Voluteering and Mentoring) podpořený z evropského programu Grundtvig, v rámci něhož
proběhlo šest mezinárodních setkání v partnerských zemích včetně Prahy. Pracovníci HESTIA spolu se zástupci
dobrovolnických mentoringových programů z Německa,
Velké Británie, Litvy a Slovenska pracovali na Metodice
dobrovolnických mentoringových projektů . Ta obsahuje také širokou sbírku zajímavých příkladů dobré praxe
z evropských zemí a nabízí tak jedinečnou inspiraci k vytvoření nových dobrovolnických mentoringových programů podle zahraničních vzorů.
„Projekt VoluMe byl skvělou příležitostí dozvědět
se, jak fungují dobrovolnické mentoringové
programy v Evropě, a také výbornou možností potkat
lidi podobně přesvědčené o přínosu dobrovolnictví
ohroženým dětem.“ 

(Zuzana Růžková,

koordinátorka programu Pět P a účastnice projektu VoluMe)
Foto programu 3G – tři generace: Mafra Petr Topič

PILOTNÍ ROK MENTORINGOVÉHO
DOBROVOLNICKÉHO PROGRAMU TY A JÁ
začal v dubnu 2015. Ty a já funguje stejně jako program
Pět P na principu přátelského vztahu mezi jedním dospělým dobrovolníkem a jedním dítětem, specializuje se však
přímo na potřeby dětí v náhradní rodinné péči. Děti umístěné v NRP mívají často potíže s důvěrou, s navazováním
hlubších vztahů k ostatním, bývají mnohdy nedůvěřivé
a úzkostné. Dobrovolnický program se snaží na tyto potřeby reagovat a pomáhat dětem se s tímto handicapem
vyrovnávat. Cílem je přinést dítěti pozitivní vztahovou
zkušenost a možnost uvědomit si proces navazování, rozvoje a ukončování zdravých vztahů. Na vývoji projektu
jsme spolupracovali s odborníky na náhradní rodinnou
péči – organizací Rozum a cit, z.s. a se Střediskem náhradní rodinné péče, z.s.
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Mentoringové programy jsou neuskutečnitelné bez
našich skvělých dobrovolníků, kterým tímto moc
děkujeme!

POJIŠTĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ U HASIČSKÉ
VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY, A.S.
Partnerským organizacím administrujeme pojištění dobrovolníků. Nabízíme několik druhů pojistek: dlouhodobou pojistku vyhovující podmínkám akreditace MVČR,
levnější pojištění pro neakreditované programy, obojí i v krátkodobé variantě, dále pojistky pro zooterapii.
Nově jsou možné dvě sazby krátkodobé pojistky, které se
liší ve výši pojistného krytí.
V akreditovaném režimu bylo v roce 2015 pojištěno
4703 dobrovolníků, v neakreditovaném režimu 675
dobrovolníků, 1718 dobrovolníků bylo pojištěno
v rámci 269 krátkodobých akcí.
Na základě podnětů od partnerských organizací vyjednáváme s HVP, a.s. nové varianty pojištění tak, aby vyhovovaly novým dobrovolnickým programům.

FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ
Firmy nejsou jen struktury, procesy, výrobní postupy,
čísla a oddělení se zvláštními jmény. Firmy jsou živé organismy, které se rozvíjejí podle toho, jak se rozvíjejí lidé,
kteří v nich pracují.

Firemní dobrovolníci pomáhají při konferenci ReSite

mnohonásobně vrátí zejména ve zlepšení vztahů mezi
zaměstnanci, ve zvýšení motivace zaměstnanců i v osobním rozvoji zaměstnanců. Rok 2015 přinesl ve firemním
dobrovolnictví nové příležitosti, ožívá expertní dobrovolnictví a spolu s ním se rodí nová a ještě pevnější
partnerství.
Dobrovolníci z firem vyjadřují radost z toho, že mohou
spolu se svou firmou pomáhat přímo a nikoli zprostředkovaně (třeba firemním dárcovstvím). Firemní dobrovolnictví znamená přiložit vlastní ruku k dílu a umožňuje
sblížit se s komunitou ve velmi osobní rovině.
„Firemní dobrovolnictví je cestou, jak spojovat firmy
a neziskové organizace a hlavně lidi, jejich zájmy,
přání, touhy a cíle. Jsme velmi vděčni za naše těsná
partnerství s firmami i neziskovými organizacemi.
Právě díky našim partnerům může každý zaměstnanec
poznat tu zkušenost „být dobrovolníkem“, která jej
může proměnit a ukázat mu mnoho nového.“
(Barbora Komberec Novosadová,
manažerka programů firemního dobrovolnictví)

Expetrní firemní dobrovolníci v Bona o.p.s.

V případě firemního dobrovolnictví věnuje firma to nejcennější – čas, schopnosti a energii svých zaměstnanců.
A pokud je firemní dobrovolnictví laskavou nabídkou
zaměstnancům, potom je darem jak veřejně prospěšným
organizacím a společnosti, tak jim samotným.
Investice do dobrovolnictví zaměstnanců se firmám

Firemní dobrovolníci pomáhají v komunitě pro lidi s mentálním postižením v Modletíně.
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V roce 2015 jsme zapojili do různých činností celkem
501 firemních dobrovolníků.
100 % teamleaderů cítí naši podporu ve své roli a díky
dobrovolnickému programu vnímá svého zaměstnavatele pozitivněji, 82 % z nich tvrdí, že dobrovolnictví pomohlo rozvoji jejich osobních i profesních
schopností a více než polovina věří, že dokáže tyto
schopnosti uplatnit při jednání s kolegy i klienty.
Více než 70 % zaměstnanců oceňuje, že firma nabízí
dobrovolnický program. Pro 90 % firemních dobrovolníků byl právě dobrovolnický den s HESTIA tou
první dobrovolnickou zkušeností. 97 % firemních
dobrovolníků bylo spokojeno s výsledkem svého
dobrovolnického dne. 99 % z nich by doporučilo dobrovolnický den svým kolegům.

Expetrní firemní dobrovolníci v Bona o.p.s.
„Byl jsem nadmíru spokojen. Duševně jsem si
odpočinul a byl jsem rád, že mohu pomoci někomu,
kdo moji pomoc potřebuje.“ 

„Pro mě zcela nová zkušenost, za kterou jsem vděčná.

(dobrovolník z firmy

Linde Gas v Krušnohorském centru pro rodinu, z.ú.)

Pochopila jsem vnímání a pocity lidí s duševním
onemocněním. Tento den mne velmi obohatil a i přes

„It was very inspiring to meet people who do business

počáteční obavy jsem si jej užila a neváhala bych

for good with small budgets and great enthusiasm.

jít do toho znovu.“

It was nice to bring some of our business experience

(dobrovolnice z firmy Vodafone v Bona, o.p.s.)

to social businesses and also valuable for our team
building as well.“ 

„Great experience to help people in need and an

(dobrovolník z firmy Vodafone v sociálním

opportunity to get to know all of the collegues

podniku Pastafidli)

outside of the office.“
(dobrovolník z firmy Moody’s v Jedličkově ústavu)

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
„Dobrovolnictví v kultuře – Kulturu vytváříme společně“ byl název mezinárodní konference, jež proběhla
v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury
2015 ve dnech 18. a 19. září 2015. Uspořádali jsme ji spolu
s Plzeň 2015, o.p.s. Hlavní témata, se kterými jste se zde
mohli setkat, byla Dobrovolnictví jako cesta ke spolupráci občanů, obcí a neziskových i komerčních organizací,
Význam dobrovolnictví v rozvoji současné společnosti a Dobrovolnické projekty v kulturních organizacích,
v obcích a Evropských hlavních městech kultury doma
i v zahraničí.

Firemní dobrovolníci v sušírně ovoce organizace Benediktus.
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HESTIA byla společně s vybranými dobrovolnickými organizacemi z Polska, Slovenska a Maďarska součástí mezinárodního projektu „To encourage volunteering among
V4 countries“, který se zabýval se analýzou a podporou

dobrovolnictví mezi zeměmi Visegrádské skupiny. Na setkání v maďarském Veszpremu v březnu 2015 byla zpracována studie o přeshraničním dobrovolnictví.
Kolegyně Bára Komberec Novosadová měla možnost nahlédnout do řízení komunikace a fundraisingu uznávané
britské dobrovolnické organizace Volunteering Matters.
Během dvouměsíční stáže měla příležitost zapojit se
do každodenních činností oddělení firemního dobrovolnictví. Získala tak cenné informace, které dále využijeme
ve prospěch rozvoje dobrovolnictví v ČR.

Knihovna HESTIA nabízí k zapůjčení na 700 titulů
z oblasti dobrovolnictví a neziskového sektoru.

DÁRCOVSKÝ PROGRAM ETELA
HESTIA administruje Dárcovský program o.p.s. ETELA,
který je zaměřen na pomoc osobám mladším 18 let se
zdravotním či sociálním znevýhodněním.
V roce 2015 bylo podpořeno 59 žádostí částkou
748 000 Kč. Za 11 let fungování tohoto programu
štědrý dárce věnoval potřebným dětem úctyhodnou
částku 5 099 592 Kč!
Děkujeme jménem všech obdarovaných!

NGO MARKET – SPOLUPRÁCE S FÓREM 2000
HESTIA je již tradičním partnerem Fóra 2000 při pořádání veletrhu neziskovek NGO Market – největší události svého druhu ve střední a východní Evropě, kde se
setkává více než 200 českých i zahraničních neziskových
organizací z nejrůznějších oborů. HESTIA vedla zdejší Dobrovolnické centrum a poskytovala poradenství
a konzultace ve věcech managementu dobrovolnictví,
legislativy a dalších.
Pracovní setkání ve Veszpremu

Věříme, že spolupráce a sdílení je důležitým motorem
k rozvoji i k úspěchu. I proto jsme členy několika českých
i mezinárodních síťových organizací. V rámci evropské
platformy Volonteurope působíme v pracovní skupině,
která se zabývá měřením dopadů dobrovolnické činnosti. Díky CEV (European Volunteer Centre) se účastníme
jednání platformy EVEN (Employee Volunteer European Network), která se zabývá firemním dobrovolnictvím.
Jsme moc rádi, že díky těmto úzkým partnerstvím můžeme být ve spojení s kolegy z Evropy i ze světa a můžeme
poznat tu nejlepší praxi.

KOMUNITNÍ DOBROVOLNICTVÍ
Semínka zasetá ve dvouletém projektu podpořeném
z OPLZZ „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci – jak
na to?“, jehož výsledky byly v roce 2014 prezentovány
v rámci mezinárodní konference a publikované metodiky,
začala v roce 2015 klíčit ve formě zvýšeného zájmu obecních
a městských úřadů či magistrátů o dobrovolnictví. Věříme,
že v roce 2016 se tato spolupráce rozvine ještě bohatěji.
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2015 – CENA PRO OBYČEJNÉ LIDI,
KTEŘÍ DĚLAJÍ NEOBYČEJNÉ VĚCI
Cena Křesadlo je symbolickým poděkováním těm, kteří
zdarma věnují svůj volný čas obecně prospěšným činnostem. Ze 43 nominací vybralo 19 členů komise 10 oceněných, jejichž příběhy si můžete přečíst na webu HESTIA.
Dne 29. března 2016 se v Rezidenci primátora hl. m. Prahy
konalo slavnostní předávání cen Křesadlo za rok 2015 pro
region Praha. Akci moderovala PhDr. Olga Sozanská, nechyběl ani patron ceny Tomáš Töpfer a Ing. Patrik Nacher,
člen zastupitelstva MHMP. Slavnostní atmosféru svým
hudebním i zábavně osvětovým vystoupením podpořil
houslový virtuos Jaroslav Svěcený, samozřejmě dobrovolnicky. Primátorce hl. m. Prahy Adrianě Krnáčové děkujeme za propůjčení Rezidence a zajištění koktejlu pro tuto
příležitost. Kromě Prahy je cena Křesadlo tradičně udělována i v dalších městech ČR.

„Aby se jedinec mohl stát dobrovolníkem, potřebuje
této společnosti porozumět. Já jsem přesvědčená, že
tyto vlastnosti začínají již v rodině.“
(Irena Čejková, oceněná)
„Vzájemná pomoc mezi lidmi je to, co nám pomáhá
k přežití, je v tom ukrytá naděje, láska i část
smyslu lidského života. Nežijeme pro sebe, žijeme
společně.“ 

(Jiří Duda, oceněný)

„Všechno, co jsem kdy do dobrovolnictví dala, se
mi vrátilo zpátky v mnohem větší míře. Zkuste to
také.“

(Thuy Linh Mai, oceněná)

„Přijde mi normální pomáhat tam, kde je třeba, a tím,
co umím. Dává mi to smysl.“ (Jana Rohovcová, oceněná)

„Začala jsem vnímat svůj život jako součást větší
skládačky a dobrovolnictví se stalo součástí mého
života. Nejvíc totiž pomůžeme sobě i ostatním tím,
že děláme věci, které nás baví, které dělají svět
lepším.“

(Ilona Burgrová, oceněná)

„Úsilí pomáhat potřebným je vždy smysluplné. Je
pro mne obohacením, které přináší radost, pokoj
a štěstí.“
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(Marian Mikula, oceněný)

HESTIA, výroční zpráva 2015

je tu včetně Databáze dobrovolnických příležitostí pro vás již více než 5 let!
Přináší aktuální informace ze světa dobrovolnictví jak
pro široké publikum, tak pro odbornou veřejnost formou
článků, videí, kalendáře akcí a poradny a disponuje archivem publikací ke stažení. Je největším přehledem dobrovolnických příležitostí v České republice díky Databázi
dobrovolnických příležitostí s možností hledat dobrovolníky jak pro jednotlivce, tak pro neziskové organizace.
Za rok 2015 přibylo přes 200 článků v češtině
a 40 v angličtině. Databáze dobrovolnických příležitostí v současnosti obsahuje téměř 1300 nabídek.

„Děkuji za tyto stránky. Jsou velice nápomocné.
Získala jsem dobrý přehled o neziskovkách v oboru
ekologie.“

(Veronika Gregušová)

Podělte se také o své dobrovolnické zážitky, zkušenosti a radosti, informujte o vašich programech, inspirujte
ostatní – kontaktujte nás na dobrovolnik@hest.cz. Děkujeme vám všem, kteří důvěřujete portálu Dobrovolník.cz
a podílíte se na tom, aby mohl pomáhat propojovat lidi,
energie a síly tam, kde je to potřeba. Rádi slyšíme nejen
vaši chválu, ale i náměty na zdokonalení.
Díky podpoře Nadačního fondu Avast, Nadace Karla
Janečka, Americké obchodní komory a Nadace Vodafone se v roce 2016 můžeme pustit do dlouho plánovaných změn.
Chceme, aby byl portál Dobrovolník.cz moderním virtuálním prostředím, kde se budou moci rychle a jednoduše
propojit ti, kteří potřebují pomoc dobrovolníků, a ti, kteří
touží po tom stát se dobrovolníkem a měnit svět kolem
sebe. Právě v takový malý online svět, kde se mohou nastartovat offline změny, se Dobrovolník.cz brzy promění!

Moc nás těší reakce nadšených dobrovolníků a dobrovolnic, kteří si díky této platformě našli dobrovolnické
uplatnění podle svých představ, i zástupců neziskových
organizací, kterým se právě díky portálu Dobrovolník.cz
podařilo sehnat nové dobrovolníky pro své aktivity
a projekty.
„Už po dvou dnech od vystavení inzerátu na náš
nově vznikající program ENGLISHstay.cz na serveru
Dobrovolnik.cz se nám přihlásil první zájemce
z řad zahraničních dobrovolníků. Děkuji redakci
Dobrovolnik.cz.“
(Tomáš Voříšek, koordinátor projektu)
„Dobrý den, děkuji za práci, kterou děláte! :) Mně
konkrétně pomohl váš web k tomu, abych si rychle
a jednoduše mohl najít místo a způsob, kde budu
pomáhat já.“

(Jan Prokop, dobrovolník)

Tamjdem, o.p.s. nemá o dobrovolníky nouzi díky propagaci
na Dobrovolnik.cz
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Kurzy za rok 2015 v číslech:
Management dobrovolnictví I (2 běhy, 32 účastníků)
Management dobrovolnictví II (2 běhy, 18 účastníků)
Supervize pro koordinátory dobrovolníků
(1 x celoroční cyklus, 11 účastníků)
Úvod do supervize v pomáhajících profesích
(3 běhy, 33 účastníků)

Zaměřujeme na VZDĚLÁVÁNÍ A SUPERVIZI DOBROVOLNÍKŮ I PROFESIONÁLŮ a posilování kvality služeb v pomáhajících profesích, zejména v sociální,
zdravotní a komunitní oblasti. Klademe důraz na interaktivní vzdělávací metody a sebepoznávání. Vzdělávací
a supervizní moduly jsou obvykle akreditovány u MPSV.
Osnovy projektů a termíny kurzů jsou vždy na webu
HESTIA. Metodické a vzdělávací centrum disponuje
týmem lektorů, který je připraven vést nejen standardní kurzy, ale připravit i kurzy, supervize či konzultace
„na klíč“.

HESTIA se v roce 2015 stala autorizovanou osobou pro
ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ..Po několika letech vyjednávání
zakladatele HESTIA PhDr. Jiřího Tošnera na příslušných
úřadech se Koordinátor dobrovolníků stal povoláním uznaným v Národní soustavě povolání. Tím je určeno i obvyklé platové ohodnocení této pozice, což pomůže k vytvoření míst Koordinátorů dobrovolníků v rozpočtových
a příspěvkových organizacích. Na tento krok navazuje
zařazení Koordinátora dobrovolníků do Národní soustavy
kvalifikací, jež obsahuje kvalifikační a hodnotící standardy
pozice a seznam autorizovaných osob, jež mohou provádět
akreditovanou zkoušku. HESTIA se stala takovou autorizovanou osobou. První osvědčení předala úspěšné absolventce zkoušek profese Koordinátor dobrovolníků dne
24. 11. 2015! Pokud vás tato možnost zaujala, napište na jiri.
tosner@hest.cz.
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Bez vás by to nešlo! DĚKUJEME!
Za dobrovolnou pomoc a podporu děkuje
Národní dobrovolnické centrum těmto přátelům:
n č
 lenům výběrové komise dárcovského programu
ETELA a ceny Křesadlo
n A
 damu Zámečníkovi
n A
 déle Dresslerové
n A
 lanu Pajerovi
n I sabelle Bečkové
n J aně Hrnčířové
n J anu Dolínkovi
n J anu Veselému
n K
 ateřině Linkové
n K
 láře Kamínkové
n L
 ence Deverové
n L
 ucii Sáře Závodné
n M
 árii Nemcové
n M
 artině Štýbrové
n M
 artinu Ranningerovi
n B
 arboře Chuecos a Mary Kay Czech Republic, s.r.o.
n M
 ichalu Aneltovi a týmu Sans&Sherif, v.o.s.
n M
 unkhsaran Galbaatar
n N
 akladatelství Portál, s. r. o.
n N
 guyen Linh Tran Dieu
n P
 avlíně Hutové
n P
 etře Mládkové
n R
 udolfu Sýkorovi
n S
 imoně Kaňokové
n V
 eronice Dohnalové
n V
 ladimíře Ondrákové a kolektivu Hasičské vzájemné
pojišťovny, a.s.
n Z
 uzaně Garajové a dalším milým příznivcům
Za nefinanční podporu mentoringových dobrovolnických programů Pět P, 3G a KOMPAS děkujeme:
n P
 aní Petře Kováčové a firmě Advent International
za spoustu užitečného vybavení kanceláře a klubovny
a za odměny pro děti programu Pět P.
n P
 aní

Aleně Polanské, ředitelce ZŠ Brigádníků, a paní
Haně Vítové, ředitelce ZŠ Na Smetance, za vstřícnou
podporu a celoroční bezplatné poskytnutí kluboven
pro program KOMPAS. Paní ředitelce Vítové navíc
za bezplatné zapůjčení prostor na akci EVŽEN.

n P
 anu

Markovi Šťastnému, majiteli firmy Zelenina do restaurací, za zdravou ovocnou svačinku pro

děti a dobrovolníky na akce Evžen a Mikulášská
koulovaná.
n S
 tanici

přírodovědců a DDM Praha za bezplatné poskytnutí prostor na promítání videa z tábora a na výrobu ptačích budek včetně poutavého vyprávění o všem,
co v místě žije i roste.

n A
 gátě

Hrdličkové za organizaci víkendové akce KOMPAS s archeologickou výpravou a přespáním na hradě
Točníku.

n M
 ěstské

knihovně v Praze, zejména ředitelkám poboček Korunní, Smíchov a Břevnov, za dlouhodobou
spolupráci a možnost využívat jejich úžasné prostory
k přednáškám, besedám a setkáním dobrovolníků.

n L
 ence

Smejkalové, Sašce Zvarikové a jejich týmu dobrovolníků za organizaci šifrovací akce Evžen 2015.

n R
 odině Petra Archalouse za laskavé poskytnutí zázemí

pro Víkendovku na ranči, zapůjčení koní a celovíkendovou péči.
n N
 estlé

Česko s.r.o. za štědré materiální dary, odměny
pro děti a vybavení klubovny i letního tábora.

n P
 avlu Jahelkovi za organizaci akce NEJDrakiáda 2015.
n P
 atronce Programu Pět P Praha moderátorce Kláře Do-

ležalové za finanční podporu vybraných dětí a fundraisingovou činnost pro program Pět P.
n S
K

MOTORLET za roční možnost polovičního vstupného pro děti a dobrovolníky.

n P
 aní

Jitce Matouškové a Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí za bezplatné zapůjčení
klubovny v Prokopském údolí a vlídné přijetí na Mikulášské koulované.

n E
 mmě

Smetana za podporu z výtěžku Dobročinného
bazaru a dobrovolníkům za pomoc při jeho přípravě.

n Z
 OO

Praha za dlouhodobě zlevněné vstupné pro děti
a dobrovolníky programu.
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Za finanční podporu Národního
dobrovolnického centra děkujeme:
n ETELA, o.p.s.
n Magistrátu hl. m. Prahy
n Nadaci ČEZ
n Nadaci Pangea
n Pražským vodovodům
a kanalizacím, a.s.

n B
 lance Vodičkové
n Č
 EPS, a.s.
n D
 avidu Perutkovi
n H
 ynku Horákovi
n K
 PMG Česká Republika, s.r.o.
n M
 agistrátu hl. m. Prahy
n M
 ěstským částem Praha 2, 5, 9, 10,14
n M
 inisterstvu práce a sociálních věcí
n M
 inisterstvu školství,

Každý můžete svým nákupem přes
portál Štědrý nákup nebo Givt podpořit činnost HESTIA, aniž by Vás
stálo jedinou korunu. Děkujeme
všem, kteří tuto možnost využili.

mládeže a tělovýchovy
n M
 inisterstvu vnitra
n N
 adaci Nova
n N
 adaci Táta a máma
n N
 adaci Terezy Maxové dětem
n V
 eronice Těšické

Za finanční podporu
programu Pět P děkujeme:
n A
 nně Dzurejové
n A
 WAC, s.r.o.

Za finanční podporu
programu KOMPAS děkujeme:
n E
 TELA, o.p.s.
n M
 inisterstvu školství,
mládeže a tělovýchovy
n M
 inisterstvu vnitra

n X
 COPY s.r.o.
n Z
 asilatelům DMS zpráv v rámci

veřejné sbírky za celkové přispění
částkou 883,50,- Kč

Za finanční podporu
programu 3G děkujeme:
n J aromíru Plodkovi
n J anu Varhaníkovi
n M
 anželům Gašparíkovým
n M
 inisterstvu práce
a sociálních věcí
n M
 inisterstvu vnitra
n M
 inisterstvu školství,
mládeže a tělovýchovy
n N
 adaci Agrofert

Za finanční podporu programu Ty a já děkujeme: Islandu, Lichtenštejnsku a Norsku v rámci EHP fondů

Děkujeme za podporu projektu Restart portálu Dobrovolnik.cz:

Děkujeme firemním partnerům, kteří spolu s námi rozvíjí firemní dobrovolnictví v ČR:

HESTIA je členem těchto střešních organizací:
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HESTIA, výroční zpráva 2015

Jak jsme hospodařili
v roce 2015

Kontakty

„Uvádíme zde vybrané údaje z účetní závěrky. Kompletní
účetní závěrka ve složení: rozvaha, výkaz zisku
a ztráty a příloha k účetní závěrce je součástí výroční
zprávy, která je zveřejněna ve sbírce listin vedené
příslušným rejstříkovým soudem a na webu HESTIA.“

Náklady (v tis. Kč)
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně, poplatky
Ostatní náklady
Příspěvky
Náklady celkem

383
1404
3865
7
101
18
5778

Výnosy (v tis. Kč)
Tržby za vlastní služby
Ostatní výnosy
Příspěvky (dary)
Provozní dotace
Výnosy celkem
Daň z příjmu PO
Hospodářský výsledek po zdanění

2458
39
1767
2147
6411
-162
471

Aktiva (v tis. Kč)
Dlouhodobý majetek
Oprávky k majetku
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva
Aktiva celkem

144
-144
292
2242
69
2603

Pasiva (v tis. Kč)
Jmění
Výsledek hospodaření
Neuhrazené ztráty
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
Pasiva celkem

1208
471
-1013
705
1232
2603

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.
Zaregistrován v rejstříku ústavů vedeném
u Městského soudu v Praze dne 1.1.2016,
odd. U, vložka 343
Datová schránka: w4z9ryf
Jsme plátci DPH.
Číslo účtu veřejné sbírky: 2900340966/2010
IČ: 67779751, DIČ: CZ67779751
Národní dobrovolnické centrum
Metodické a vzdělávací centrum
Na Poříčí 1041/12 (palác YMCA), 110 00 PRAHA 1
tel.: 224 872 075, 724 775 853
e-mail: info@hest.cz
www.hest.cz, www.dobrovolnik.cz
Facebook: HESTIA-čiň dobro volně
Youtube kanál: HestiaNDC
Mentoringové dobrovolnické programy
Štefánikova 21, 150 00 Praha 5
tel.: 257 328 901, 728 006 514
e-mail: petp@hest.cz, 3g@hest.cz, kompas@hest.cz
Facebook: Pět Pé
Youtube kanál: praha5p

Text výroční zprávy byl schválen správní radou
zapsaného ústavu 10. 6. 2016
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Zapálíme vás

info@hest.cz

www.hest.cz

pro dobrovolnictví

tel. 224 872 075

www.dobrovolnik.cz

