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Občanské sdružení JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum bylo založeno v roce 
2005 s cílem realizovat aktivity vedoucí k vytváření pozitivních a funkčních mezi-
lidských vztahů, a to jak v rámci rodiny, 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 prezentujeme a propagujeme.

V souladu s výše uvedenými cíli sdružení realizuje, koordinuje a podporuje aktivity, 
projekty a programy zejména v oblasti sociální, sociálně-zdravotní, kulturní, spor-
tovní, ekologické, vzdělávací a výchovné a také v oblasti práce s dětmi a mládeží.
Činnost „JIKA – Olomouckého dobrovolnického centra“ o.s.  je rozdělena do dvou 
samostatných středisek:

a) Dobrovolnické centrum
b) Koordinační, metodické a vzdělávací centrum

Naše centrum je členem Koalice dobrovolnických center ČR při občanském sdružení 
Hestia – Národního dobrovolnického centra; dále pak jsme členem Dobrovolnické 
sekce při Unii neziskových organizací. Účastníme se také Komunitního plánování 
v rámci sociálních služeb Statutárního města Olomouce, kde jsme členy dvou pra-
covních skupin.

 „JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum“, o.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 činnost, 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 projektech, 
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, navíc jsou dobrovolníci během své práce 
pojištěni. 

Základní informace o činnosti: www.jikadobrovol.cz 

Kdo jsme, jaký je náš cíl...

„Tu však jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu 
jsem, a že ten druhý je šťastný, protože jsem u něho.“

– Erich Maria Remarque
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Vážení a milí čtenáři, přátelé,
máme za sebou již osmý rok naší činnosti a každým rokem se nám více a více potvr-
zuje to, co jsme si zpočátku přáli snad jen v duchu – že se nám podaří propojit tolik 
oblastí, tolik činností a tolik dobrých duší, kterým se bude dařit náš sen realizovat. 
Když si prohlížím fotografie našich dobrovolníků, vždy si připomenu tu spoustu 
jejich zápalu a dobré vůle, kdy výsledkem jejich práce jsou usměvavé děti, spokojení se-
nioři, pacienti a všichni ostatní, kterým se věnují. Pro toto všechno naše práce stojí za to.
Velmi si ceníme také přístupu ze strany přijímajících organizací, jejichž seznam se 
neustále aktualizuje, rozšiřuje a díky tomu mají dobrovolníci velkou možnost výbě-
ru místa, kam budou docházet. Vedle přijímajících organizací musíme poděkovat 
také Statutárnímu městu Olomouc a další řadě sponzorů a donátorů, kteří nás v naší 
činnosti podporují – díky tomu můžeme realizovat mnoho činností v práci dobro-
volníků s klienty, zaplatit jejich proškolení, supervize a pojištění a co je důležité, tak i 
částečně hradit prostory centra. 
 A co nás v minulém období ještě překvapilo? Určitě to, že jsme získali prostředky na 
realizaci projektu ESF OP LZZ. Projekt se týkal vzdělávacích aktivit pro nezaměst-
nané pod názvem „JINAK – zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob“ CZ 
1.04/2.1.01/74.00270 a byl určen pro období 2012 – 2014. Díky němu jsme získali 
prostředky nejen na vzdělávací aktivity, rekvalifikace a nájem prostor, ale také na vy-
bavení a platy odborného týmu. Pro nás to ale znamenalo mnoho nových zkušeností 
s vedením takového obsáhlého projektu. Nicméně zpětná vazba od velkého množství 
účastníků projektu byla kladná a podpořila nás v dalším úsilí.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem, kteří podporují činnost našeho do-
brovolnického centra nejen jako dobrovolníci, ale také jako naši příznivci, přátelé 
– prosím – vytrvejte. Jen s vaší podporou můžeme v činnosti pokračovat a nacházet 
takové hodnoty, jaké jsou lidskost a nezištná pomoc ostatním.

     	 Mgr.	Katrin	Křupková
      předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady…
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Úvodní slovo ředitele dobrovolnického centra...

Vážení čtenáři,
rok 2013 nebyl z mého pohledu ředitele dobrovolnického centra, ničím  
výjimečným. Byl o intenzivní práci, stejně jako v předchozích letech, ale každopádně 
byl rokem zajímavým a poučným.
Práce s lidmi je velmi přínosná, avšak je zároveň jednou s nejnáročnějších. Přísloví 
„sto lidí – sto povah“ je bezesporu pravdivé. Spolupracujeme s přijímajícími 
organizacemi, s těmi, co pomoc potřebují, s dobrovolníky, dále je zde dobrovolnické 
centrum – s tím souvisí na jedné straně například flexibilita, vstřícnost, trpělivost, 
empatie apod. a na druhé straně např. náladovost.
Pozitivní  povahové vlastnosti se od  dobrovolníků očekávají jako samozřejmost, což 
je pro ně mnohdy velmi náročné a zatěžující. Dobrovolníci dobře vědí, že těch, kteří 
potřebují pomoc,  stále přibývá. Dětmi počínaje a seniory konče. Proto se snaží ze 
všech sil a podle svých možností bez nároku na odměnu pomáhat.
Chci poděkovat všem dobrovolníkům, kterým nezůstávají lhostejné osudy celé řady 
našich spoluobčanů, kteří  potřebují podporu a přes svou vytíženost si dokáží ve 
světě, kde je tolik lhostejnosti, najít čas a pomoci tam, kde je zapotřebí.
Velkým pozitivem  je ta skutečnost, že se stále zvyšuje zájem našich spoluobčanů 
o dobrovolnickou službu a vnímají pomoc potřebným,  jako něco naprosto 
přirozeného.
Děkuji všem donátorům, bez jejichž finanční pomoci by nebylo možné udržet naši 
práci na profesionální úrovni. 
Mezi ty, kteří nás finančně dlouhodobě podporují, patří  Ministerstvo vnitra České 
republiky,  Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Magistrát města Olomouce, 
Magistrát města Olomouce – program prevence kriminality,  Nadační fond Větrník,   
Mgr. Radek Zelinka, Viktor Chmelík.

Mgr.	Jiří	Lang
ředitel dobrovolnického centra
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# název organizae

1 Domov pro ženy a matky s dětmi Olomouc *

2 Domov pro seniory Tovačov, p.o. *

3 DC 90 Topolany *

4 Klub seniorů – Polská ul., Olomouc *

5 Centrum ekolog. aktivit Sluňákov – Olomouc *

6 MANA – Psychosociální centrum, Olomouc

7 Trend vozíčkářů, Olomouc

8 Internetporadna, o.s., Olomouc

9 Vojenská nemocnice Olomouc – Klášterní Hradisko, léčebna pro 
vojenské veterány, LDN

*

10 POMAD Olomouc – pečovatelská služba

11 Centrum pro rodinu Jitřenka, Hranice

12 Domov pro seniory POHODA Chválkovice – Olomouc *

13 Mateřské centrum Heřmánek – Olomouc

14 Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický, Moravský Beroun *

15 Psychiatrická léčebna, Šternberk *

16 Fond ohrožených dětí – Azylový dům, Olomouc *

17 SŚ, ZŠ a MŠ pro sluch. postižené děti – Olomouc *

Seznam přijímajících organizací
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# název organizae

18 CORAZON o.s. – Pony klub, Hafan klub – Velký Týnec

19 Doučování dětí – v rodinách, MIRIKLO, DŽM *

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

21
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR – okresní 

org. Šumperk

22 Fond ohrožených dětí – pobočka Olomouc

23 Česká společnost ornitologická – Přerov

24 Balanc, o.s. – Společnost pro vyrovnávání příležitostí, Olomouc

25 Městská knihovna v Přerově p.o.

26 Muzeum Komenského v Přerově, o.s.

27 NZDM Miriklo – Olomouc *

28 Člověk v tísni – Olomouc

29 Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty – Olomouc

* Akreditovaný program MVČR 

Poznámka: V rámci práce dobrovolnického centra vyřizujeme také individuální 
žádosti o dobrovolnickou službu.
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„Dobrovolnictví v nemocnicích“

Poslání programu „Dobrovolníci v nemocnicích“ je vnášet do zdravotnického 
zařízení více lidského kontaktu, posilovat duševní pohodu pacienta a jeho postoj 
k aktivní spolupráci na uzdravení. Tak může dobrovolník, člověk přicházející ze 
„zdravého světa“ pomoci překlenout náročné chvíle 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, posilovat 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 psychický a fyzický stav.

Dobrovolnictví je nedocenitelné zvláště proto, že umožňuje klientům kontakt 
s přirozeným sociálním 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.

Popis projektů v rámci akreditovaných programů
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„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 komunikovat 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 dlouhodobé, tak jednorázové dobrovolné akce a nejrůznější aktivity, 
zaměřené na vyhledávání dobrovolníků.

Efektivní organizování je nezbytné k účinné dobrovolné činnosti. Dobře připravený 
program může zvýšit 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.
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Jednou ze zásadních činností dobrovolnického centra je také spolupráce s přijíma-
jícími organizacemi. Výběr takové organizace je velmi důležitý, protože jen dobře 
pojmenované body spolupráce můžou 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 zde umístěného hlavní postavou, s kterou v první řadě komuniku-
je, 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 dobro-
volníka osobně do organizace uvedeme a představíme.

Jsme si vědomi, že i když s podporou vedení, tuto činnost každý kontaktní pra-
covník dělá nad rámec své práce a jsme vděčni za to, že si pro nás vždy najdou 
čas a věnují se nám. Spolupráce s přijímajícími organizacemi si velmi ceníme  
a snad i díky zpětné vazbě se nám spolupráce daří.  

Ohlasy z přijímajících organizací...
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Ohlas DC 90...

Naše organizace DC 90 o.p.s. spolupracuje s dobrovolnickou organizací JIKA již od 
roku 2011. Na základě této spolupráce jsme zaznamenali rostoucí kvalitu v oblasti 
poskytovaných služeb našim spoluobčanům s mentálním a kombinovaným posti-
žením. 

Díky této kooperaci naše organizace získala:

Vyškolené dobrovolníky, kteří ještě neztratili chuť pomáhat a podporovat lidi 
s mentálním a kombinovaným postižením. Tuto službu si nejvíce pochvalují 
naši uživatelé, kteří oceňují jejich zájem a začlenění při různých volnočasových 
aktivitách. 

Finanční podporu volnočasových aktivit a na zajištění materiálních pomůcek 
v rámci poskytované dobrovolnické služby – prostřednictvím této podpory se 
mohl realizovat a poskytnout bezplatný vstup na plavecký bazén pro 7 uživatelů 
a to jednou týdně po dobu 2 měsíců a nákup společenských her zaměřených na 
podporu a trénink logického myšlení.

Informovanost o možnosti získávání dalších finančních zdrojů

Návaznost na další pomáhající organizace, osoby

JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum pro nás znamená velkou pomoc a znač-
nou podporu.

Děkujeme za velmi aktivní spolupráci s Mgr. Katrin Křupkovou a  Mgr. Jiřím Lan-
gem, kteří jsou pro naši organizaci velkou oporou. Věříme, že naše spolupráce bude 
i nadále pokračovat, nedovedeme si totiž představit, že by nebyla!

Děkujeme! Za organizaci Bc. Alena Hegerová DiS., vedoucí pracovník a sociální 
pracovnice DC 90 o.s.

–

–

–

–
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S neziskovou organizací JIKA - Olomouckým dobrovolnickým centrem spolupracu-
ji od roku 2012, po zakončení kurzu  pro koordinátory dobrovolnického programu 
v Praze.

Naše spolupráce trvá tedy již dva roky a je moc fajn, první osobní kontakt proběhl 
v Olomouci, v dobrovolnickém centru JIKA, kde mě přivítali velmi milí lidé – Mgr. 
Katrin Křupová a Mgr. Jiří Lang. Schůzka byla neformální, u dobrého čaje  jsem se 
dozvěděla všechny základní věci naší spolupráce.

Vím, že kdykoliv zavolám, uslyším milý a vstřícný hlas, kdykoliv napíšu e-mail, do-
stanu odpověď se smajlíkem. Dobrovolníci dochází na různá oddělení, včetně toho 
nejtěžšího – gerontopsychiatrického.

Velmi si cením jejich profesionálního, ale zároveň velmi  lidského  přístupu, 
s nadhledem a zkušeností.

              Kolačná Hana,  Psychiatrická léčebna Šternberk

Ohlas Vojenské nemocnice Olomouc...

Na našem oddělení probíhá několikaletá spolupráce s Olomouckým Dobrovol-
nickým centrem JIKA. Dobrovolníci se rekrutují z řad studentů, většinou humanitně 
zaměřených oborů, kteří jsou zástupci nové generace. Navštěvují nás i dobrovolníci, 
kteří reprezentují populaci ve středním věku. Díky zastoupení široké škály věkového 
rozhraní je na naše oddělení přinášena svěžest mládí  a jistá emoční vyzrálost.

Dobrovolníci jsou při první návštěvě seznámeni vedoucím pracovníkem s prostory 
a chodem našeho oddělení. Dále jim nastiňuje problematiku stáří a jistých úskalí  
v komunikaci se seniory.

Hlavní náplní dobrovolníků je zpříjemnění a vyplnění dlouhé chvíle  
seniorů. Tohoto docilují rozhovory zaměřenými převážně na pozi-

Ohlas Psychiatrické léčebny Šternberk...



16

tivní stránky jejich dosavadního žití a jejich životních úspěchů. Dobrovolníci se 
seniory, kterým to jejich zdravotní stav dovoluje, mohou využít našeho krásného 
prostředí ke krátkým relaxačním procházkám. Na oddělení máme různé hry na 
procvičování krátkodobé paměti a jemné motoriky, které jsou dobrovolníky taktéž 
využívány.

Dobrovolníci zajišťují pravidelná vystoupení, jako jsou například Mikulášská besíd-
ka, vánoční besídka...

Zábranská Monika, DiS., 
vrchní sestra LDN VNOL

Ohlas Balanc, o.s. ...

Balanc, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí s JIKA - Olomoucké dobrovol-
nické centrum, o.s. navázalo spolupráci na začátku roku 2013. 

Dobrovolníci centra se podílejí na Společenských večerech pro mladé lidi se zdravot-
ním znevýhodněním, které naše organizace pořádá ve spolupráci se SŠ, ZŠ a MŠ pro 
sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4. Ty jsou koncipované jako pravidelná 
setkání, kde mají mladí lidé s postižením možnost proniknout do základů etikety a 
společenských tanců. 

Dobrovolníci zde působí jako společníci účastníků nebo jako moderátoři večerů. Je-
jich přítomnost je nejen vítaná, ale pro celý průběh akce nezbytná. Proto si jejich po-
moci vážíme stejně jako profesionálního a ochotného přístupu koordinátorů centra.
Za Balanc, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí

Bc. Erik Kovářík
předseda správní rady
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Reflexe spolupráce SŠ, ZŠ a MŠ  
pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4:

Naše škola spolupracuje s dobrovolnickým centrem od roku 2012. 
Dobrovolníci docházejí po celou dobu jako společníci za žáky Praktické školy dvou-
leté, kde s nimi tráví jejich volný čas v odpoledních hodinách. Od roku 2013 působí 
také dobrovolnice v Mateřské škole. 

Přítomnost dobrovolníků na naší škole je vítanou pomocí. Děti a žáci mají tak ve 
větší míře možnost trávit čas podle svého přání a uvážení. V neposlední řadě se také 
setkají s novými, zajímavými a příjemnými lidmi.

Celkově je spolupráce s dobrovolnickým centrem velmi efektivní a přátelská. 

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

Ohlas Domova pro ženy a matky s dětmi:

Spolupráce Domova pro ženy a matky s dětmi a JIKA – ODC, o.s. za rok 2013.
S organizací JIKA již dlouhodobě spolupracujeme. V roce 2013 pracovali dobrovol-
níci spolehlivě, jednotlivé akce byly vždy řádně připraveny, byly vždy kladně hod-
noceny pracovníky Domova, samotnými účastníky, tj. klientkami Domova i jejich 
dětmi.

V rámci spolupráce byly prováděny a provedeny následující akce:
1. průběžné akce během celého kalendářního roku:

a) pravidelné volnočasové aktivity
b) doučování 2x týdně 
c) pomoc při akcích pořádaných Domovem 

2. jednorázové akce:
a) dětské dny
b) chystání velikonočních tradic
c) mikulášská besídka
d) návštěva kina
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Dobrovolníci jsou ze strany dobrovolnického centra pojištěni, proškoleni a  
prochází pravidelnými supervizemi. JIKA také poskytuje pro činnost dobrovolníků  
v Domově potřebný materiál a pomůcky.

  Mgr. Roman Trčka
  vedoucí Domova pro ženy a matky s dětmi

Ohlas Fondu ohrožených dětí:

 
S JIKA  - Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s. spolupracuje již od roku 2009.  
Konkrétně s Azylovým domem pro matky s dětmi, kdy AD FOD poskytuje 
přechodné ubytování maximálně na dobu jednoho roku  matkám a jejich dětem, 
které se ocitly v tíživé životní situaci.

Současně spolupracuje i s Klokánkem - zařízení pro děti vyžadující okamžitou  
pomoc, kde jsou umístěny na určitou dobu děti, které nemohou ze závažných 
důvodů zůstat ve své vlastní rodině. 

Dobrovolníci  se  podílejí na volnočasových aktivitách pro děti (výtvarné, pracovní, 
pohybové). Pořádají akce pro děti - Mikulášská besídka, dětský den, děti s dobro-
volníky mohou navštěvovat kino, výstavy... Někteří dobrovolníci se zaměřují na 
přípravu dětí do školy.

Pro FOD je velmi přínosné, že dobrovolníci jsou zaštítění dobrovolnickým centrem, 
kde tedy projdou proškolením, mají společné supervize a jsou také pojištěni. Proto 
se k nám dostanou dobrovolníci, kteří mají  hlubší zájem o tuto aktivitu. Současně 
mají mnohdy svoje pomůcky pro činnost s dětmi pořízené právě dobrovolnickým 
centrem.

Spolupráci s Olomouckým dobrovolnickým centrem JIKA považuji za velice  
přínosnou a rádi budeme jejich pomoci i nadále využívat.
  

S pozdravem    Mgr. Šárka Kupčáková - ředitelka
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Ohlas Aktiv+ :

Aktiv+, zapsaný spolek (dříve Občanské sdružení Aktiv+) je neziskovou organizací, 
která se dlouhodobě věnuje dvěma základním aktivitám:

 a) práci s dětmi a mládeží
 b) práci při záchraně kulturních a technických památek

V rámci práce s dětmi a mládeží spolupracujeme s občanským sdružením JIKA 
– Olomoucké dobrovolnické centrum. Dobrovolníci u nás pracují na pozicích 
 vedoucích a v roce 2013 se aktivně zapojili do přípravy a realizace těchto akcí:

 - zimní víkendovka ve Valašských Kloboukách (02/2013)
 - vodácký víkend (rafting na Moravě) (06/2013)
 - letní stanový tábor PROTIVANOV (08/2013)
 - potáborové víkendové setkání (10/2013)
 - Senická nota 2013 (10/2013)

Bez pomoci dobrovolníků bychom se v současné době už neobešli. Za spolupráci 
jsme  velice vděční a největší odměnou nám všem je to, že se z nás všech vedoucích 
stali opravdoví přátelé a kamarádi.  

Mgr. Dominika Doláková

Ohlas Domovu pro seniory Chválkovice:

Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. poskytuje službu více než 300 se-
niorům. Část z nich mají výborné rodinné vazby, část z nich nemají potřebu být 
obklopení přáteli. Je zde ale velká skupina těch, kteří chtějí mít blízkého člověka, 
který by měl dostatek času si k němu sednout, popovídat si, zazpívat si nebo jít na 
procházku. Z tohoto důvodu Domov seniorů dlouhodobě spolupracuje s organizací 
JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, vysílající organizací v rámci Zákona o 
dobrovolnictví. Tito dobrovolníci do naší organizace přináší radost a povzbuzení 
a odnáší si zkušenosti a vděčnost klientů. Jsme rádi, že tato výborná spolupráce již 
více jak 5 let funguje.

Lubomír Vraj – vedoucí sociálního úseku
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Odpracované dobrovolnické hodiny

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 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
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Původní myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci 
Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Na mezinárodní konferenci 
o dobrovolnictví v Kroměříži na jaře 2001 řekla Arlene Schindler, dlouholetá 
propagátorka dobrovolnictví v USA: „Je to ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají 
neobyčejné věci“, a motto bylo na světě. Hledali jsme ještě název ceny a shodli jsme 
se na názvu Křesadlo.

V rámci Evropského roku dobrovolnictví  roce 2011 vznikla pod Unií neziskových 
organizací „Dobrovolnická sekce“, která si za hlavní cíl vytkla oživení předávání 
cen „Křesadlo“ nejen dobrovolníkům  v Olomouci, ale i v celém kraji.
 
V prosinci 2013 proběhlo již třetí předávání ocenění v krásných prostorách 
Arcibiskupského paláce za přítomnosti jak olomouckých a krajských představitelů, 
tak i Mons. Jana Graubnera a PhDr. Jiřího Tošnera – zástupce Hestia, o.s. Krásné 
chvíle umocnilo i skvělé koncertní vystoupení Marty Kubišové.

Na ocenění „Křesadlem“ byly za JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s. za 
rok 2013 navrženy dlouholeté dobrovolnice – Tereza Kaňovská, Andrea Jašíčková, 
Anna Kadlecová a Kristýna Bajerová.

Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci „Křesadlo“ v roce 2013
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JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s. realizovalo projekt rekvalifikačních, 
motivačních programů a poradenství v rámci Evropského sociálního fondu 
pod názvem „JINAK – zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob“ 
CZ.1.04/2.1.01/74.00270.

Projekt byl plně financován Evropským sociálním fondem a napomáhal k zvýšení 
uplatnitelnosti účastníků na trhu práce rozvojem jejich podnikatelského ducha, 
díky rovným příležitostem a také investicemi do lidských zdrojů. Proto byly pro 
účastníky projektu veškeré aktivity zdarma a nabízely nezaměstnaným možnost 
získání nových dovedností, zkušeností, v případě rekvalifikace i vzdělání a zařazení 
v nové profesi.

Hlavní cíl projektu směřoval k podpoře pracovního uplatnění nezaměstnaných osob 
a osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního, cíleného, variabilního 
a komplexního využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt 
tvořil provázaný celek aktivit, směřující ke skutečnému začlenění cílových skupin 
projektu na trh práce. Skládal se ze souboru bezplatných poradenských činností, 
pracovní diagnostiky a vzdělávacích motivačních programů, na které navazovaly 
pro účastníky bezplatné rekvalifikační kurzy (sanitář, pracovník v sociálních 
službách, profesní řidičské oprávnění, práce na PC apod.)

Celý projekt byl zaměřen pro následující cílové skupiny:
•	 fyzické	osoby	pečující	o	dítě	do	15	let	věku
•	 fyzické	osoby	starší	50	let

Cílem těchto programů byla kvalitní příprava uchazeče o zaměstnání na nové 
pracovní místo, pomoc v orientaci na trhu práce a způsoby a cesty, jak nové pracovní 
místo získat. 

Při přípravě a realizaci projektu jsme úzce spolupracovali s ARS rozvojovou 
agenturou, s.r.o.

Pro vzdělávací sekci našeho dobrovolnického centra to byla velmi cenná zkušenost, 
při které jsme se rozhodli, že v podobných a tak potřebných aktivitách chceme 

pokračovat i nadále.

Realizovaný projekt ESF OP LZZ (CZ.1.04/2.1.01/74.00270) : 
„JINAK – zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob“
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O tom, že projekt dopadl dobře, svědčí i několik následujících konkrétních čísel  
a ohlasů od našich účastníků.

Ohlasy účastníků:

Vážená paní Mgr. Křupková, Vážený pan Mgr. Lang
Zasílám hodnocení „motivačního kursu“, kterého jsem se zúčastnila v Olomouckém 
dobrovolnickém centru JIKA ve dnech 8. - 12. 7. 2013. Jsem velmi nadšená, kurs 
mě obohatil o informace, které bych se jinde nedozvěděla  a zcela určitě mi budou 
přínosem při hledání pracovního 
uplatnění. Velmi kladně hodnotím 
praktické ukázky a nácvik přijímacího 
pohovoru.

Super kurs. Přivítala bych a nejen já, 
kdyby kurs mohl probíhat více hodin 
a témata mohla být rozebrána více do 
hloubky. 
Děkuji a přeji mnoho spokojených 
klientů. A. D.

Vážená paní Mgr. Křupková, Vážený pane  Mgr. Langu
Ve dnech 8. - 12. 7. 2013 jsem se zúčastnila „Motivačního kursu“. Celý průběh kursu 
hodnotím velmi kladně a přínosně. Ochotný, kvalifikovaný přístup Mgr. Langa a Mgr. 
Křupkové k nám klientům. Atmosféra v kolektivu velmi přátelská. Zcela jistě získané 
informace použiji při hledání pracovního uplatnění. 

 Děkuji a přeji hodně úspěchů ve Vaší záslužné práci.
 L. B. 

„Osvědčení o rekvalifikaci“ získalo 41 účastníků

Individuální poradenství bylo poskytnuto 99 účastníkům

Do „vstupního modulu“ bylo zařazeno 80 účastníků

Motivačního a integračního programu a pracovní diagnostiky se účastnilo 62 účastníků

Zaměstnání získalo 13 účastníků

V průběhu projektu mimo cílové skupiny měla „Poradna JINAK“ 393 kontaktů
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Moc Vás zdravím,
spolupráce s Vámi je krásná a je mi líto, že motivační týden už končí. Snad s Vámi 
budu moci dál spolupracovat jako dobrovolník.

S pozdravem
Ž. Ď.

Od října 2011 jsem nezaměstnaná - doposud. Při doslova pídění se po nějaké nové práci 
jsem si všimla na nástěnce ÚP v Olomouci letáčku poradny „JINAK“. Ze zvědavosti 
jsem tedy zašla na uvedenou adresu. Dostalo se mi vstřícného přijetí a vysvětlení, co 
je obsahem její činnosti. Projekt mě zaujal, proto jsem přijala nabídku, absolvování 
zdarma týdenního motivačního modulu, ukončeného testem pracovní diagnostiky. 

Motivační modul poradny „JINAK“ je konstruktivní, všem srozumitelný, informace 
jsou potřebné. Společný kontakt probíhá v pohodovém duchu a příjemném prostředí. 
V „mé“ skupině se nás sešlo šest žen. Všechny se stejným problémem, ale naprosto 
rozlišných povah a profesí, což bylo mimořádně zajímavé, zvláště při diskusích na 
daná témata. 

Poradnu „JINAK“ mohu vřele doporučit všem, kteří se s nezaměstnaností potýkají. Je 
možné ji navštěvovat individuálně i nadále, po skončení motivačního modulu, čehož 
využívám ke své spokojenosti.

 J.B. 
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Dobrý den, obrátila jsem se na poradnu ohledně toho, že jsem přišla o práci a po 
rozhovoru s nimi mně nabídli se zúčastnit týdenního školení. Bylo nás tam 6 žen a 
byla to fajn skupina. 
Dělali jsme různé testy, promítání k pracovnímu pohovoru, navzájem si vyměnily 
zkušenosti a pracovníci JIKY - paní Katrin Křupková a pan Jiří Lang jsou příjemní 
lidé a trpěliví a na závěr jsme absolvovali pracovní diagnostiku s paní asistentkou, 
která nám po vyhodnocení testu po rozhovoru poradila jak dál, teď už budu dělat 
rekvalifikační kurz, na který se těším. S pozdravem  Z. L.

Krásné odpoledne, 
jsem velice spokojena s profesionálním 
i lidský přístupem ke mně jako 
frekventantovi. Všem nezaměstnaným 
vřele doporučuji tento motivační kurz 
navštívit. 

M. M.

Přeji hezký den.

Moje vyjádření k našemu osobnímu 
setkávání jak vstupního, tak 
motivačního je velmi kladné, jak v 
přístupu jednotlivém  také v kolektivním. 
Hledání a vhodnost umístění, ve výběru, 
nasměrování  a poradenství v hledání 

osobního uplatnění. Využití stálé služby a poradenství i možné osobní návštěvy v 
poradenském centru JINAK. Zvýšený zájem o každého v rizikové skupině. V rámci 
projektu ESF. Kontakt dobrý jak telefonický, email , nebo osobní. 
M.S. 

Byla jsem spokojená. Těším se na další spolupráci. Pěkný den. S pozdravem J.S.
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Díky projektu Systematizované odborné praxe studentů oboru Sociologie a 
Andragogika a Politologie a evropská studia Univerzity Palackého v Olomouci jsme 
se také v roce 2013 zapojili jako nezisková organizace, která má možnost přijímat 
studenty uvedených oborů, do procesu  řízené praxe. Jde o podporu zaměstnanosti 
posluchačů Katedry sociologie a andragogiky (KSA) a Katedry politologie 
a evropských studií (KPES) v rámci projektu „YoungPower“ a tím ke zlepšení 
dovedností a konkurenceschopnosti studentů druhé nejstarší univerzity v republice, 
kteří se potýkají s nedostatkem zkušeností ze sféry pracovního trhu, protože nejsou 
zatím připraveni na reálné pracovní prostředí, nedokážou tak řešit konkrétní 
problémy, navrhovat opatření a umět je obhájit.

Jak se taková spolupráce realizuje, je patrné z informačních internetových stránek 
projektu:

Jak portál funguje?
V rámci komunikačního modulu portálu dochází k základní filtraci studentů 
do nejvhodnějších firem a organizací na základě vyplněného osobního profilu 
(počítačové dovednosti, jazykové znalosti, osobnostní profil, náplň práce), student 
nadefinuje své požadavky a očekávání od určitého způsobu spolupráce. Projdete 
testy a reálným přijímacím pohovorem, který povedou členové realizačního týmu. 
Pokud ve výběrovém řízení na danou pozici uspějete, bude váš profil zpřístupněn 
certifikované organizaci z databáze, ta se rozhodne, zda s vámi naváže nějakou 
formu spolupráce či nikoliv a uvede důvod svého rozhodnutí.

Díky tomuto projektu jsme se také v listopadu 2013 zúčastnili „Veletrhu neziskovek 
na UPOl“ .
Praxe se v roce 2013 zúčastnily 4 studentky, z nichž jedna začala pracovat také jako 
dobrovolnice.

Studentské praxe...
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FINANČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013
Účetní závěrka k 31.12.2013

Přehled o majetku a závazcích

Počátek období Konec období
Finance v pokladně 37 911 Kč 43 049 Kč
Stav bankovního účtu 3 739,98 Kč 126 702,91 Kč

Přehled o příjmech a výdajích

PŘÍJMY
Dotace celkem 1 656 278,264 Kč
Příspěvky členů 0 Kč
Kladné úroky 10,84 Kč
Ostatní příjmy (sponzor) 7 210  Kč
PŘÍJMY CELKEM 1 663 449,10 Kč

AKTIVA celkem 304 588,33 Kč
PASIVA celkem 294 649,29 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  K 31.12.2013 (zisk): 9 939,04 Kč
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Všem sponzorům, donátorům a dárcům děkujeme za poskytnuté 
prostředky, které nám velmi pomohly při zabezpečení provozu a akcí centra.
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