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  Kdo jsme, jaký je náš cíl… 

Zapsaný spolek JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum byl založen v roce 2005 s cílem realizo-

vat aktivity vedoucí k vytváření pozitivních a funkčních mezilidských vztahů, a to jak v rámci rodi-

ny, tak v širším kontextu občanské společnosti. 

Podporuje a propaguje myšlenku dobrovolnictví jak mezi občany, kteří se mohou angažovat jako 

dobrovolníci v organizacích využívajících dobrovolné činnosti, tak mezi nevládními neziskovými a 

rozpočtovými organizacemi i mezi zástupci státní správy a samosprávy, kde dobrovolnictví prezen-

tujeme a propagujeme. 

V souladu s výše uvedenými cíli sdružení realizuje, koordinuje a podporuje aktivity, projekty a pro-

gramy zejména v oblasti sociální, sociálně-zdravotní, kulturní, sportovní, ekologické, vzdělávací a 

výchovné a také v oblasti práce s dětmi a mládeží. 

Činnost „JIKA – Olomouckého dobrovolnického centra, z.s.“  je rozdělena do dvou samostatných 

středisek: 

Dobrovolnické centrum 

Koordinační, metodické a vzdělávací centrum 

Naše centrum je členem Koalice dobrovolnických center ČR při Hestii v Praze; dále pak jsme čle-

nem Dobrovolnické sekce při Unii neziskových organizací. Účastníme se také Komunitního pláno-

vání v rámci sociálních služeb Statutárního města Olomouce, kde jsme členy dvou pracovních sku-

pin. 

 „JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z,.s.“ se již několik let orientuje zejména na sociální a 

zdravotní oblast. Naši dobrovolníci docházejí do nemocnic, do domovů a klubů pro seniory, do 

zařízení pro děti, kde organizují např. jednorázové akce, volnočasové aktivity, dále klubovou čin-

nost, besedy, posezení při povídání si, písničkách nebo čtení a vlastně nabízí pomoc všude tam, 

kde je potřeba. Vedle těchto jednorázových akcí pracují dobrovolníci při dlouhodobých projek-

tech, kdy opakovaně docházejí za klienty do různých přijímacích organizací, které si na základě 

vlastního zájmu sami vyberou. 

Dobrovolnické centrum je držitelem Akreditace MV ČR pro "Dobrovolnictví v nemocnicích" a 

„Dobrovolnictví na Olomoucku“. V rámci své činnosti pořádá školení a supervize dobrovolníků,  

kde jsou  dobrovolníci pojištěni při výkonu své práce. 

V roce 2014  JIKA ODC začala v rámci firemního dobrovolnictví spolupracovat zejména s  AHOL-

DEM – Albert, pobočkou v Olomouci, a s firmou DSV Road a.s. 

Základní informace o činnosti: http://www.jikadobrovol.cz  

http://www.jikadobrovol.cz


 

Úvodní slovo předsedkyně správní rady… 

 

Vážení přátelé, 

 

každým rokem se snažíme rekapitulovat naši činnost.  Přitom si vždy uvědomíme, kolik práce 

naši dobrovolníci odvedli a kolika lidem zpříjemnili jejich chvíle. Nejen práce našich dobrovolní-

ků si tak vážíme, jsou to i další lidé a organizace, kteří nám pomáhají – firemní dobrovolníci, 

přátelé z přijímajících organizací, supervizoři, členové našeho spolku a hlavně naši sponzoři a 

donátoři. Jejich podpory si velmi ceníme, protože bez ní bychom naši činnost jen stěží mohli 

vykonávat, tak jak ji děláme. 

Rok 2015 byl pro nás ještě v něčem významný – oslavili jsme totiž 10. výročí založení našeho 

dobrovolnického centra. Před deseti lety jsme začínali s několika dobrovolníky, dnes už máme 

v archívu několik set jmen. Za každým je nějaký příběh, který naší práci dává smysl. 

Vedle této významné události jsme ale zaznamenali i další, neméně důležité. Jednou z nich je i 

přestěhování našeho dobrovolnického centra do nových prostor na Horním náměstí č.18, kdy 

nám pomáhalo mnoho našich dobrovolníků, ale také přátel z Aholdu – pobočky v Olomouci 

v rámci firemního dobrovolnictví. A právě firemní dobrovolnictví bych tady ráda vyzdvihla. Více 

než 25 dobrovolníků ze zmíněné pobočky odpracovalo 70 hodin na úpravě zahrady v Domově 

pro ženy a matky s dětmi, Holečkova ul. Děti si tak nyní hrají v nově upravené zahradě a písko-

višti, natřené barevné zídky jsou  opatřené kresbami, které v rámci dobrovolnické pomoci vy-

tvořila ve svém volném čase paní učitelka Jana Kudlová.  

Dobrovolnické centrum v roce 2015 také obhájilo dvě stávající akreditace – „Dobrovolníci 

v nemocnicích“ a „Dobrovolnictví na Olomoucku“, což nás i velmi zavazuje. Chceme dostát vše-

mu, čemu jsme se v nich zavázali. 

Vám všem děkujeme za to, že jste s námi a že nám pomáháte – moc si toho vážíme. 

 

 

       Mgr. Katrin Křupková 

                   předsedkyně správní rady 



 

Ředitel dobrovolnického centra… 

Vážení čtenáři, 

máme za sebou další rok práce v dobrovolnickém centru, který nám přinesl řadu nových poznatků, zkuše-

ností a hlavně zájemců o dobrovolnickou službu, kteří chtějí pomáhat potřebným a nezištně jim nabízet 

svůj čas, um, energii, a to bez jakékoliv odměny za jejich práci. Velkou škodou je ta skutečnost, že do řad 

dobrovolníků se zapojuje jen malé množství starších spoluobčanů. Jistě je hodně lidí kolem nás, kteří mají 

dostatek volného času a mohli by své životní zkušenosti nebo odbornost předávat právě těm, kteří pomoc 

potřebují a čekají na ni. Každopádně platí, že ze strany mladých lidí je dle našeho poznatku z velké části 

dobrovolná práce chápána a přijímána jako něco naprosto přirozeného, a to je myslím jedna z nejlepších 

zpráv, pokud hovoříme o nastupující generaci. 

Naše programy jsou zaměřeny na celou řadu cílových skupin, avšak největší zájem dobrovolníků je stále 

zaměřen k pomoci dětem žijících v narušeném rodinném prostředí, kde dobrovolníci pomáhají při doučová-

ní, trávení volného času, učení respektu k vztahům s dospělými lidmi, ke kamarádství, k rodičům apod. 

V letních měsících jsme zajistili řadu půldenních akcí, kde jsme děti učili poznávat faunu, floru, kulturu, jed-

noduché technické záležitosti, historii apod. Aktivity měly a mají velký vliv na formování jejich povah. U 

některých dětí se snížilo záškoláctví, částečně se omezila setkávání v pouličních partách, zlepšily si pro-

spěch apod. V těchto případech je práce dobrovolníků naprosto nepostradatelná. 

Další velkou pomocí je práce dobrovolníků v Psychiatrické léčebně ve Šternberku, kde pomáháme hospitali-

zovaným dětem trávit smysluplně volný čas, spolupracujeme při realizaci letních táborů, pomáháme při 

doučování. 

Tou další žádanou cílovou skupinou jsou pacienti Vojenské nemocnice Olomouc – léčebna dlouhodobě ne-

mocných. Zde již tradičně dochází naši dobrovolníci k pacientům léčebny a pomáhají jim aspoň trochu roz-

ptýlit čas trávený v nemocnici, a to formou popovídání si, předčítání, vyslechnutí si jejich životních osudů 

apod. V podstatě stejné aktivity nabízejí naši dobrovolníci v domovech pro seniory. Současná populace 

stárne a není daleko doba, kdy senioři početně převýší aktivně pracující. Bohužel je velká část seniorů, kteří 

nemají kolem sebe nikoho (a to z mnoha důvodů), kdo by si s nimi popovídal a pomohl rozptýlit jejich sa-

motu. Tady je práce dobrovolníků také nezastupitelná. 

Práce s dětmi, pacienty a seniory je z pohledu našeho dobrovolnického centra ta nejcitlivější. 

Upřímně chci poděkovat našim donátorům, bez kterých by se práce dobrovolnického centra nedala realizo-

vat na profesionální úrovni. Děkujeme Magistrátu města Olomouce, Ministerstvu zdravotnictví ČR, MŠMT a 

stálému sponzorovi – Mgr. Radku Zelinkovi za jejich finanční podporu a důvěru v naši práci. 

        

       Mgr. Jiří Lang 

          ředitel a koordinátor dobrovolnického centra  



Jednou ze zásadních činností dobrovolnického centra je také spolupráce s přijímajícími organizacemi. Výběr 
takové organizace je velmi důležitý, protože jen dobře pojmenované body spolupráce mohou zásadně 
ovlivnit činnost dobrovolníka v organizaci. Okruh přijímajících organizací je velmi široký a zahrnuje na jedné 
straně státní správu a samosprávu a na druhé straně jednotlivé fyzické osoby.  
V každé přijímající organizaci je ustanoven „kontaktní pracovník“, který je pro dobrovolníka tam působícího 
hlavní postavou, s kterou v první řadě komunikuje, která ho seznamuje s prostředím, klienty a zvyklostmi 
dané organizace. Vedle těchto základních aktivit dobrovolníka také seznamuje se základy BOZP daného 
pracoviště. S přijímajícími organizacemi průběžně komunikujeme, každého dobrovolníka osobně do  orga-
nizace uvedeme a představíme. 
Jsme si vědomi, že i když s podporou vedení, tuto činnost každý kontaktní pracovník dělá nad rámec své 
práce a jsme vděčni za to, že si pro nás vždy najdou čas a věnují se nám. Spolupráce s přijímajícími organi-
zacemi si velmi ceníme a snad i díky zpětné vazbě se nám spolupráce daří.   

Přijímající organizace.. 

Č. Název organizace Poznámka 

1 Domov pro ženy a matky s dětmi SmOl Akreditovaný program MVCR 

2 Domov pro seniory Tovačov,p.o. Akreditovaný program MVCR 

3 DC 90 Topolany Akreditovaný program MVCR 

4 Klub seniorů – Polská ul., Olomouc (SmOl) Akreditovaný program MVCR 

5 Centrum ekolog. aktivit Sluňákov – Olomouc Akreditovaný program MVCR 

6 MANA – Psychosociální centrum, Olomouc    

7 Trend vozíčkářů,z.s. Olomouc   

8 Internetporadna, z.s., Olomouc   

9 Vojenská nemocnice Olomouc – Klášterní Hradisko, 

léčebna pro vojenské veterány, LDN 

Akreditovaný program MVCR 

10 POMAD Olomouc – pečovatelská služba   

11 Centrum pro rodinu Jitřenka, Hranice   

12 Domov pro seniory POHODA Chválkovice – Ol. Akreditovaný program MVCR 

13 Mateřské centrum Heřmánek   

14 Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Mo-

ravský Beroun 

Akreditovaný program MVCR 

15. Psychiatrická léčebna ve Šternberku Akreditovaný program MVCR 

16. Fond ohrožených dětí – Azylový dům, Olomouc Akreditovaný program MVCR 

17. SŠ, ZŠ a MŠ pro sluch.postižené děti Olomouc Akreditovaný program MVCR 

18. CORAZON z.s. – Pony klub,Hafan klub   

19. Doučování dětí – v rodinách, MIRIKLO, DŽM..   

20 Aktiv +, z.s. Senice n/H.  ( volnočas. aktivity pro děti)   



 

PŘEHLED PŘIJÍMAJÍCÍCH  ORGANIZACÍ   

spolupracujících s JIKA – Olomouckým dobrovolnickým centrem, z.s.  

- pokračování -  

21 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR – 

okr.org. Šumperk 

  

22 Fond ohrožených dětí – pobočka Olomouc   

23 Česká společnost ornitologická – mapování hnízdišť   

24 Balanc, z.s. – Společnost pro vyrovnávání příležitostí   

25 Městská knihovna v Přerově p.o.   

26 Muzeum Komenského v Přerově, z.s.   

27 NZDM Miriklo SMOl   

28 FOD – Klokánek – Dlouhá Loučka, Černovír Akreditovaný program MVCR 

29 Domov pro seniory sv. Františka – Náměšť n/H Akreditovaný program MVCR 

30 Domov pro seniory Loštice Akreditovaný program MVCR 

31 ANAVITA – domov pro seniory – Olomouc Akreditovaný program MVCR 

32 Žebřík z.s. -  Prostějov Akreditovaný program MVCR 

33 Správa uprchlických zařízení MV ČR – Olomouc Akreditovaný program MVCR 

34 Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty – Olomouc Akreditovaný program MVCR 

35 Snoezelen Olomouc o.s. Povzbuzení - multismyslové rela-

xační centrum 

  

36 Domov pro seniory, Kostelec n/H Akreditovaný program MVCR 

37 Člověk v tísni, Olomouc – doučování   

38 Dobrá rodina, o.p.s. – doučování   

39 ROSka Olomouc   

40 Středisko SOS – pro vzájemnou pomoc občanů   



Chápeme-li dobrovolnictví jako dar nezištné pomoci druhým, objevili jsme i jeden z nezbytných 

dílků patřících do mozaiky lidského štěstí. Vlivem dnešní uspěchané doby se člověk často dostává 

do situace, která jej vede k otázkám typu: „Kým jsem?“ „Kam patřím?“ „Jaký odkaz tu po sobě za-

nechám?“ Jedná se tedy o hledání naší podstaty, smysluplné životní cesty. Již Charles Dickens, vel-

ký bard anglické literatury 19. století, tvrdil: „Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno 

někomu jinému.“  Pozastavíme se na ulici nad mladíkem, jenž zvedne staré dámě rukavici, která jí 

vypadla z kabelky? Studentce venčící každé ráno psy z útulku? Asi sotva najdete v nejčerstvějším 

vydání Olomouckých listů článek o těchto hrdinech. Přesto svou empatií, ať už k lidem či zvířatům, 

mění svět k lepšímu. Možná se nám může zdát, že se jedná o maličkost, ale i nepatrným činem mů-

žeme nevyčíslitelně pomoci. 

K pomoci druhým mě vedli oba rodiče již od útlého dětství. Aniž bych za odměnu očekávala lízátko 

Cupa Chups nebo panenku od Mattela, pomáhala jsem se sourozenci rodičům  

i prarodičům ve všem, co bylo potřeba. Existovala mezi námi jakási nepsaná úmluva  

o vzájemné pomoci a poskytování si tím hodnot pro harmonický život nezbytných. Možná právě 

proto, že jsem vyrůstala z větší části mezi dospělými a staršími lidmi, jsem se  rozhodla docházet 

jako dobrovolnice do JIKA – olomouckého dobrovolnického centra, konkrétně LDN Vojenské ne-

mocnice Olomouc, kde se již druhým rokem snažím předat alespoň kousek radosti starým lidem. 

Prostředí nemocnic, obraz stáří, které nemívá vždy šťastnou a klidnou tvář, na mě z počátku nepříz-

nivě působilo. Velkým přínosem pro mě byla ale vůle nepoddat se tomuto pocitu a uvědomit si, že 

pokud tu má někdo přinést sebemenší pocit radosti a uklidnění, jsem to já, to je má práce. Po pře-

konání prvních rozpaků jsem se hravě pustila do četby knih a sledovala, kterak detektivní povídky 

Jiřího Marka s názvem Panoptikum Města pražského či Paměti generála Karla Klapálka na průběh 

druhé světové války mohou ve tvářích vetchých stařečků vykouzlit šibalsky hřejivý úsměv.  

Pomoci se u nás vskutku meze nekladou. Úspěch nespočívá v tom, udělat něco, o čem se bude ješ-

tě dlouho mluvit. Síla tkví i v lehkém, skoro nezaznamenatelném pohlazení, podržení ruky. Můžete 

mluvit a mluvit. Nebo jen tak společně mlčet. Gró je ve vás, vaší dobrovolnické pomoci, podpoře a 

odhodlání. Tam hledejme. 

                                                                                                         Zuzana Hostašová 

                                                                                                   dobrovolnice JIKA – ODC 

 

 

Pohled dobrovolníka.. 



Firemní dobrovolnictví.. 
 
Firemní dobrovolnictví je formou firemního dárcovství, kdy firma neziskové organizaci dává k 
dispozici čas a práci svých zaměstnanců. Zaměstnanci firmy provádějí zadanou práci a firma hradí 
případné náklady s prací spojené. Firemní dobrovolnictví tak otevírá prostor pro oboustranně uži-
tečnou spolupráci mezi firmami a neziskovými organizacemi. Firemní dobrovolnictví je také způ-
sob, jak se lépe prezentovat v povědomí společnosti i mezi svými zaměstnanci.  
JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum se aktivně snaží o to, aby se existence dobrovolnictví 

dostávala do obecného povědomí, aby dobrovolnictví bylo považováno za normální součást života 

naší společnosti. 

Možná i proto si zde zaslouží místo zmínka o spolupráci, která vznikla v roce 2014, kdy JIKA ODC 

začala v rámci firemního dobrovolnictví spolupracovat zejména s  AHOLDEM – Albert, pobočkou 

v Olomouci,  který se velmi aktivně zapojil při akcích s dětmi (zábavné odpoledne v rámci Mikuláše 

a Dětského dne); vymalování prostor v přijímající organizaci DC 90, významná pomoc při stěhování 

dobrovolnického centra do nových prostor na adresu Horní náměstí 18 v Olomouci. 

Velké díky ale patří téměř 48 dobrovolníkům z uvedené firmy (včetně vedení), kteří se podíleli na 

úpravě venkovních prostor, uspořádání Dětského dne  v Domově pro ženy a matky s dětmi SMOl  - 

Holečkova ul. v Olomouci a přestěhování dobrovolnického centra. 

 

 



 



Velkou pozornost věnujeme  mimo jiné dětem a mládeži. 

Práce s dětmi a mládeží se rozvíjí formou vlastních realizovaných akcí jednorázového i dlouhodobého 

charakteru a akcí u přijímacích organizací, které zajišťují naši dobrovolníci. V této oblasti spolupracuje-

me s těmito organizacemi (Domov pro matky s dětmi SMOl, Fond ohrozených dětí, Klokánek, Občanské 

sdružení Aktiv+, Dětské centrum DC90, Ekologické centrum Sluňákov, MIRIKLO, Centrum pro rodiny 

s dvojčaty a vícerčaty, MMOl oddělení sociální prevence). 

 

Realizací našeho projektu „JIKA PRO DĚTI“ tak dochází k naplnění hlavních cílů programu: 

a) podporou začleňování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit 

pro děti a mládež, doučování 

b) podporou zvyšování kvalifikace a rozvoj kompetencí dobrovolníků našeho centra, pracujících 

s mládeží s omezenými příležitostmi. 

 Předkládaný projekt „JIKA PRO DĚTI“ byl zaměřen na podporu aktivit, které v průběhu roku a zejména 

během prázdnin realizujeme pro děti a mládež s omezenými příležitostmi. Práce s dětmi a mládeží je 

součástí uceleného programu našeho sdružení v oblasti preventivního volnočasového programu, urče-

ného zejména pro děti, který je postavený na principu dobrovolného vztahu mezi dítětem a dobrovolní-

kem. Do tohoto programu vstupují děti z problematického rodinného prostředí, které mají výchovné 

problémy, děti potřebující pomoc při učení, ale i děti velmi nadané, které jsou v kolektivu ostatních osa-

mělé, dále děti ohrožené domácím násilím a děti z početných rodin.  

Počty zapojených dětí  a  mládeže do jednotlivých skupin aktivit: 

Opakované akce:   

Počty odpracovaných hodin:      404,05 hod. 

Počty zapojených dětí:      720 

Jednorázové akce: 

Počty odpracovaných hodin:                     364 hod 

Počty zapojených dětí:       547 

Celkem zapojených dětí:                     1.267 

Celkem odpracovaných hodin:      768,05 

 Obsahem projektu byly následující aktivity: 

Doučování  - Na základě poptávky sociálních pracovníků a rodičů v přijímajících organizacích dochá-

zeli do zařízení dobrovolníci, kteří doučovali děti dle jejich potřeb a výsledků ve škole. Do pro-

gramu bylo zapojeno 12 dětí (jedná se o opakované návštěvy – doučování) a bylo odpracováno 

180 dobrovolnických hodin. 

Poznávací a vzdělávací výlety – V  těchto aktivitách  se realizovaly návštěvy muzea, pevnosti po-

znání, projížďky s výkladem historie Olomouce na OLOLODI, vycházky do přírody – poznávání 

fauny a flóry apod. 

Aktivity v přijímajících organizacích – společenské hry , malování, hry na podporu paměti, výtvarná 

a tvůrčí činnost, hry na rozvíjení jemné motoriky, zpěv, nácvik na vánoční besídky apod. 

 

JIKA pro děti – projekt 

Letní tábor v Psychiatrické léčebně  Šternberk  – dětské oddělení. Tábor byl rozložen do dvou turnusů 

(červenec, srpen), v každé z nich bylo 36 dětí – dohromady 72 dětí. Každý turnus trval 3 týdny. Táborů 

se účastnilo 10 dobrovolníků – na každém turnusu bylo 5 dobrovolníků. Celkem bylo odpracováno 

1.008 dobrovolnických hodin. Tábor v psychiatrické léčeně byl organizován léčebnou – JIKA ODC po-

máhala při samotné realizaci  zapojením  10 dobrovolníků. 



 

 

ROK dobrovolníci jednorázové ak-

ce 

členové z.s. + 

firem. dobrovol. 
CELKEM 

2005 169 6 162 337 

2006 282 80 359 721 

2007 349 254 515 1118+360 pl. 

2008 278,75 112 515 905,5 

2009 191,45 92,5 244 528,45 

2010 554,95 420 2117,5 3013,45 

2011 852,8 662 409 1543,8 

2012 1360 787 605 2752 

2013 1301,75 600 36 1937,75 

2014 2729,5 2108,5 808 5643 

2015 1816  1389   520 + 81  4806 



 

 

FINANČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 

„JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s. , IČO: 269 97 932 

Účetní závěrka k 31.12.2015 

Přehled o majetku a závazcích 
 

 
 

 
 

 
 

 Počátek období Konec období 

Peníze - pokladna 10 902,00 Kč 5 325,00 Kč 

Bankovní účet 8 459,95 Kč 30 356,29 Kč 

Příspěvky členů 200,00 Kč 

Ostatní příjmy ÚP – dotované prac. místo 120 000,00 Kč 

MMOl – Dobrovolníci na  Olomoucku 120 000,00 Kč 

MŠMT – JIKA dětem 75 000,00 Kč 

MZ ČR – Dobrovolníci v nemocnicích 250 000,00 Kč 

Jiné příjmy - sponzoři 20 000,00 Kč 

Pronájem  učebny 17 130,00 Kč 

Kladné úroky 4,30 Kč 

Výnosy CELKEM: 602 334,30 Kč 

Náklady CELKEM: 622 839,65 Kč 

AKTIVA celkem 
31 971,29 Kč  

PASIVA celkem 
52 476,64 Kč  

   

   

   

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  
K 31.12.2015 (ztráta): -20 505,35 Kč  



Všem sponzorům, donátorům a dárcům děkujeme za poskytnuté pro-

středky, které nám velmi pomohly při zabezpečení provozu a akcí centra. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radek Zelinka – soukromý dárce 

 

 



Popis projektů v rámci akreditovaných programů 

 

„Dobrovolnictví v nemocnicích“ 
 
Poslání programu „Dobrovolníci v nemocnicích“ je vnášet do zdravotnického zařízení  více lidské-
ho kontaktu, posilovat duševní pohodu pacienta a jeho postoj k aktivní  spolupráci  na uzdravení. 
Tak může dobrovolník, člověk přicházející ze „zdravého světa“   pomoci  překlenout náročné chví-
le v nemocnici a přispět k lepšímu průběhu a efektu léčby. 
 
Hlavní zásadou je vytvoření fungujícího systému dobrovolnické pomoci tak, aby  nenarušoval  
léčebný režim a provoz v nemocnici a vhodně doplňoval práci odborného personálu tam, kde je 
to pro dobrovolníka – laika vhodné a možné. 
Projekt vychází ze skutečných potřeb přijímajících organizací, kde na základě  jejich poptávky tyto 
předkládáme zájemcům o dobrovolnickou službu. Ti pak mají  možnost si vybrat, mohou se lépe 
realizovat a být prospěšní. Posláním uvedeného programu je vnášet více lidského kontaktu, posi-
lovat duševní pohodu klientů a jejich postoj k aktivní spolupráci. Tak může dobrovolník, člověk 
přicházející z „okolního světa“, pomoci překlenout náročné chvíle např. osamocených seniorů, 
přispět k lepšímu prožívání volného času klientů, eliminovat samotu, případně zlepšit jejich psy-
chický a fyzický stav. 
Dobrovolnictví je nedocenitelné zvláště proto, že umožňuje klientům kontakt s přirozeným sociál-
ním prostředím, přináší nové nápady, zkušenosti, nadšení a nabízí klientům neformální vztah a 
kontakt. Dobrovolníci mohou docházet za klienty nejen do zařízení, ve kterých jsou umístěni 
(domovy pro seniory, zařízení pro děti ze sociálně slabých rodin, kluby pro seniory, nemocnice 
apod.), ale i do jejich domácností – tím eliminují jejich sociální vyloučení. 
 



„Dobrovolnictví na Olomoucku“ 
 
Projekt dobrovolnického centra „Dobrovolnictví na Olomoucku“ je zaměřen na vybudování struktury 
práce s dobrovolníky zejména v oblasti sociálních služeb a není časově omezen. 
Sociální a zdravotní oblast je v současné době jednou z nejpočetněji zastoupených z hlediska využití 
dobrovolnictví. Je to oblast, kde využití dobrovolníků vyžaduje profesionální a stále se vzdělávající se 
management.  
Pro tuto oblast je třeba nejen připravit dobrovolníky na jejich činnost, ale především je třeba komuni-
kovat s přijímajícími organizacemi o přijetí dobrovolníků, včetně vyškolení vlastních 
koordinátorů v organizaci. 
Nabídka činností pro dobrovolníky je trvalý a otevřený proces. Součástí činnosti centra jsou jak dlouho-
dobé, tak jednorázové dobrovolné akce a nejrůznější aktivity, zaměřené na vyhledávání dobrovolníků. 
Efektivní organizování je nezbytné k účinné dobrovolné činnosti. Dobře připravený program může zvý-
šit výkonnost a profesionalitu organizace a přitom neubírá na tvořivosti a již uvedené spontánnosti. 
Pro výkon dobrovolnické služby jsou nutné osobní předpoklady dobrovolníka, a proto jsou na adepta 
dobrovolnické služby kladeny poměrně vysoké požadavky na jeho sociální inteligenci, komunikační 
schopnosti a psychickou vyrovnanost. 

 
 



JIKA – OLOMOUCKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM, z.s. 

je veden u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 6728 od 

1.1.2014; identifikační číslo (IČO) 269 97 932 

 

Správní rada.: 

Předseda správní rady:  Mgr. Katrin Křupková – mobil:  608 944 585 

Členové:   Mgr. Jiří Lang, Mgr. Jarmila Ketmanová 

Výkonný ředitel DC:  Mgr. Jiří Lang – mobil:  603 774 050 

 

Adresa pro písemný styk: 

„JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s. „  

Rooseveltova 84, 779 00  Olomouc 

Adresa dobrovolnického centra – kancelář: 

Horní náměstí č. 18, 779 00  Olomouc 

 

Telefon: 

+420 773 998 585 a  viz výše uvedená čísla mobilů (pro dobrovolníky) 

 

e-mail: 

jika.dobrovol@seznam.cz 
Facebook: 

https://www.facebook.com/JikaDC?fref=ts 
 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:  199288127/0300 , ČSOB a.s., pobočka Olomouc 

DIČ:  CZ 26997932  IČO:  26997932 

 

Webové stránky: 

www.jikadobrovol.cz 
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