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„JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum“, o.s. 
Olomouc, Rooseveltova 84 

IČO: 269 97 932 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 

 

 

 

Vážení přátelé, 

 

jako každý rok, tak i letos vám předkládáme naši výroční zprávu, která je ohlédnutím za 

činností našeho dobrovolnického centra v roce 2011. 

Tento rok byl velmi významným, zejména z toho pohledu, že byl vyhlášen Radou OSN 

„Evropským rokem dobrovolnictví“. Na základě toho, jsme vedle dalších akci, iniciovali vznik 

nové Dobrovolnické sekce při Unii neziskových organizací OK, která zavedla tradici 

předávání dobrovolnického ocenění „Křesadlo“. Tato cena je duchovním vlastnictvím 

občanského sdružení Hestia v Praze, které je Národním dobrovolnickým centrem a naše 

centrum je členem Koalice dobrovolnických center při tomto sdružení. Cílem ceny Křesadlo 

je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit zájem o 

dobrovolnickou činnost, ale také respekt k těm, kteří ji vykonávají. Ceníme si, že se tato 

tradice v našem kraji zavedla a bude mít v následujících letech pokračování. Sami se aktivně 

snažíme o to, aby se existence dobrovolnictví dostávalo do obecního povědomí, aby 

dobrovolnictví začalo být považováno za normální součást života naší společnosti. 

 

V uplynulém roce jsme tradičně zajišťovali mnoho dobrovolnických aktivit; i v nových 

přijímajících organizacích, kde jsme sepsali nové dohody o spolupráci; získali jsme novou 

akreditaci MV ČR pro „Dobrovolnictví na Olomoucku“ a obnovili jsme předcházející akreditaci 

„Dobrovolníci v nemocnicích“. V akreditovaných programech jsme do konce roku 2011 díky 



 2 

zákonu mohli zapojit i dlouhodobě nezaměstnané klienty Úřadů práce a jsme rádi, že se tato 

praxe osvědčila, dokonce někteří z nich, získali díky dobrovolnictví i zaměstnání. 

 

Dobrovolnické centrum vedle základního zajišťování dobrovolnické služby pracovalo na 

zkvalitnění svých aktivit. Pokračovalo v zapojení do komunitního plánování sociálních služeb 

v Olomouci a rozšířilo svoji základní činnost i o metodickou a vzdělávací činnost v nové, 

vzdělávací sekci, za kterou podalo projekt ESF zaměřený na zvýšení zaměstnanosti 

nezaměstnaných osob . 

 

Pro zajištění činnosti bylo podáno několik projektů, z kterých jsme získali nemalé prostředky 

a které velmi pomohly k zajištění činnosti dobrovolnického centra. 

Všem donátorům patří velké díky, protože i díky této skutečnosti je zcela zřetelné, že 

myšlenka dobrovolnictví se stále více dostává kladně do povědomí široké veřejnosti a práce 

dobrovolníků začíná být vysoce hodnocena. I to nás zavazuje při další činnosti našeho 

dobrovolnického centra. 

Z prostředků MMOl jsme získali dotace ve výši 138.000,-Kč ; z Ministerstva zdravotnictví ČR 

80.000,-Kč, z Nadačního fondu Větrník částku 66.000,-Kč a od pana Viktora Chmelíka 

3000,-Kč. 

Díky těmto prostředkům se nám dařilo zajistit nejen poprvé pozice koordinátorů 

dobrovolnického centra, ale také nákup materiálu pro aktivity dobrovolníků v přijímajících 

organizacích; pojištění, vzdělávání, proškolení a supervize dobrovolníků a koordinátorů. 

Vedle pravidelné práce dobrovolníků jsme pořádali také mnoho jednorázových akcí – 

např.besedy, koncerty pro pacienty, dětské dny, Mikuláše v různých organizacích, návštěvy 

kina dětmi ze sociálně slabých rodin apod.  

 

Naše dobrovolníky můžete najít zejména v sociálních a zdravotních zařízeních a mnohdy 

žasneme nad tím, co všechno dokáží. Smyslem naší pomoci je být na místě tam, kde je 

třeba - mnohdy nenápadní, neviditelní. Práce dobrovolníků je založena na vcítění se do 

potřeb druhých, na ochotě věnovat svůj čas někomu, kdo je potřebný. 

I tato výroční zpráva je tak vyjádřením našeho poděkování za jejich nezištnou pomoc a 

vyslovením, jak si jich velmi vážíme. 

       Mgr. Katrin Křupková 

               předsedkyně správní rady 
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Vážení čtenáři, 

sedm let práce naše dobrovolnického centra se bezpochyby zapsalo do povědomí velkého 

počtu našich spoluobčanů, a to nejen z Olomouce, ale i jiných míst našeho kraje. A přestože 

je naše práce velmi různorodá a stále se setkáváme s novými lidmi a jejich osudy, tak i čas, 

který nás doprovází při práci se zdá být čím dál víc neúprosnější. 

Práce s lidmi, je prací obohacující a zajímavou, ale i současně nesmírně náročnou a někdy i 

vyčerpávající. Proto také všichni ti, kteří tuto práci vykonávají musí mít velké srdce a silné 

pro-sociální cítění.  

Setkávání s novými lidmi, a kolem nich se naše práce odvíjí, znamená nejen obohacování 

se, ale také spoustu starostí, které jsou nedílnou součástí našich životů. 

Platí, že dobrovolnické centrum JIKA je prioritně zaměřeno na šíření myšlenky 

dobrovolnictví, práce s dětmi z ohrožených rodin a z části i jejich rodiči, na pacienty 

nemocnic, seniory, kluby seniorů, dále spolupracujeme s psychosociálním centrem a denním 

stacionářem pro osoby se specifickými potřebami, s nezaměstnanými apod. 

Je skutečností, že neubývá těchto lidí kolem nás, ale spíše jich stále přibývá, kterým se 

nedostává věcí samozřejmých a přirozených – zde mám na mysli např.děti ze sociálně 

slabých rodin - tam dobrovolníci fungují jako kamarádi, společníci, učitelé apod. Pokud budu 

hovořit o seniorech, tak zde velká část z nich trpí sociální deprivací, a pak je tu ještě celá 

řada spoluobčanů, kterým se nedostává již zmíněných potřeb, na které oni tolik čekají. 

 Proto se snažíme alespoň malým dílem právě těmto lidem pomáhat a ulehčit jim v jejich 

tíživých životních situacích. 

A co všechno nabízíme? Od kamarádství, povídání si, aktivního trávení volného času, 

jednorázových akcí, přes práci na PC, doprovody, doučování a v podstatě vše, na čem se 

s dobrovolníkem dohodnou. 

V průběhu let jsme vypozorovali, že v povědomí mladých lidí již není pojem dobrovolnictví 

úplně neznámý, což je potěšující. Avšak u starší generace je tento pojem stále z velké části 

spojen s něčím nestandardním, s nedůvěrou přijímaným - tady nás čeká ještě mnoho práce.  

Součástí naší práce je vzdělávání dobrovolníků. Noví zájemci podstupují povinné vstupní 

školení a dále se průběžně účastní supervizí. Naše dobrovolnické centrum dobrovolníky 

pojišťuje, aby byli chráněni před případnými škodami, které se mohou při výkonu služby 

přihodit. 

Chceme poděkovat všem donátorům za poskytnuté prostředky, které nám velmi pomohly při 

zabezpečení provozu a zabezpečení akcí centra. 

Závěrem chci také poděkovat všem dobrovolníkům našeho dobrovolnického centra za jejich 

obětavost a schopnost nezištně pomáhat našim spoluobčanům. 

         Mgr. Jiří Lang 

        ředitel dobrovolnického centra 
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FINANČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 
„JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s. 

IČO: 269 97 932 

 
 

Účetní závěrka k 31.12.2011 
 
 
 

Přehled o majetku a závazcích 
 

 Počátek období Konec období 

Peníze - pokladna 24.540,00 28.565,00 

Bankovní účet 1.053,59 1.429,65 

 
 

Přehled o příjmech a výdajích 
 

PŘÍJMY  

Dotace celkem 284.000,- Kč 

Příspěvky členů 650,- Kč 

Kladné úroky 10,82 Kč 

Ostatní příjmy (sponzor) 3.000,- Kč 

PŘÍJMY CELKEM: 287.660,82 Kč 

 

AKTIVA celkem 29.994,65 

PASIVA celkem 27.393,69 

 
 
 

 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  K 31.12.2011 (zisk): 2.601,06 Kč 
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POČTY  ODPRACOVANÝCH  DOBROVOLNICKÝCH  HODIN 
 
 
 

ROK dobrovolníci jednorázové 
akce 

členové 
občanského 

sdružení 

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 475,95 420 2117,5 3013,45 

2011 472,8 662 409 1543,8 

 

 

 

KONTAKTY 
 
Správní rada o.s. "JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum": 
 
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 
telefon: 773 998 585  + viz výše uvedené čísla mobilů 
e-mail:  jika.dobrovol@seznam.cz 
 
bankovní spojení: číslo účtu: 199288127/0300, ČSOB a. s., pobočka Olomouc,  
DIČ:  CZ 26997932 
http://jikadobrovol.wz.cz     NOVĚ:  http://jikadobrovol.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jika.dobrovol@seznam.cz
http://jikadobrovol.wz.cz/
http://jikadobrovol.cz/
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ZÁMĚRY PRO ROK 2013, PODĚKOVÁNÍ 

Záměrem občanského sdružení JIKA - Olomouckého dobrovolnického centra pro příští rok je 

nadále nejen aktivní šíření myšlenky dobrovolnictví, ale také příprava a realizace akcí 

v rámci předávání ocenění aktivních dobrovolníků našeho dobrovolnického centra v rámci 

ceny „Křesadlo“.  

Naše poděkování patří všem dobrovolníkům, přijímajícím organizacím, organizacím, které 

nám poskytly možnost prezentace myšlenky dobrovolnictví na jejich domovské půdě a těm, 

kteří se finančně či metodicky podíleli na chodu našeho dobrovolnického centra a 

v neposlední řadě i našim přátelům, kteří nás v činnosti podporovali a podporují.  

FOTOGRAFIE Z AKCÍ  JIKA – ODC,o.s. 
 

        

   
 

Vystoupení olomouckých hudebníků na LDN ve Vojenské nemocnici a Moravském Berouně 
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Koncert na LDN                                                                                        Přednáška na PdF UP 
 

     
 

DŽM                                                Školení 

    
 

Supervize dobrovolníků 
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                                       Den dobrovolníků ve spolupráci s EuroDirect a MMOl 
 

    
 

                  
 

                                      Nákup materiálu a potřeb pro činnost dobrovolníků 
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                 Prezentační panely – výběr                                             průběžná setkáni s pracovníky LDN 
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            Volnočasové aktivity                                                  Dětský den 

 

                                          
 

 

                                 
 

                                                                             Dětský den 
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                                Jednorázové akce pro děti                                       Volnočasové aktivity 
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   Volnočasové aktivity 
 

     
 

               
 

                                                                                                                 Doučování - Miriklo 

     
 

                                                                  Návštěva kina Cinestar 
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               Prezentace na konferenci OK na téma „Dobrovolnictví“ a předávání cen Křesadlo 
 

 

    
 

                                              Mikuláš na LDN ve Vojenské nemocnici 
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                                                                   Mikuláš – FOD, DŽM 
 

     
  

                                                                  Mikuláš na DŽM 
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                               Vystoupení olomouckých hudebníků v LDN Moravském Berouně 
 

            
 

                                                  Doprovod dobrovolníků při akci Klubu pro seniory 
 

                     
 

 

              


