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Naše občanské sdružení  „JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum“ se ori-
entuje již několik let zejména na sociální a zdravotní oblast, proto 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. 

Dobrovolnické centrum je držitelem Akreditace MV ČR pro „Dobrovolnictví v 
nemocnicích“ a „Dobrovolnictví na Olomoucku“. V rámci své činnosti pořádá 
školení a supervize dobrovolníků, dobrovolníci jsou během své práce pojištěni. 

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 členy, kteří se mohou 
angažovat jako dobrovolníci v organizacích využívající dobrovolné činnosti, tak 
mezi občany, nevládními neziskovými a rozpočtovými organizacemi i mezi zá-
stupci státní správy a samosprávy.

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 UNO.

Kdo jsme, jaký je náš cíl...
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Vážení  a milí čtenáři, přátelé,

každoročně vám předkládáme naši výroční zprávu, ve které se snažíme o rekapi-
tulaci předcházejícího roku.

Jsme rádi, že se nám právě v minulém roce podařilo mnoho zásadních věcí, které 
nás posunuly o velký kus dopředu. To by se ale nepodařilo bez velkého přispění 
našich dobrovolníků, spolupracujících organizací, sponzorů, kolegů  a příznivců. 
Všem je třeba velmi poděkovat,  projevit jim vděčnost s přáním, aby nám zacho-
vali přízeň i nadále.

O tom, že  centrum naplňuje svoje cíle svědčí i ten fakt, že za minulý rok se ak-
tivně zapojilo do práce 208 dobrovolníků, kteří odpracovali bezmála 3000 hodin; 
dobrovolníci pracují v 27 přijímajících organizacích; získali jsme pro naši dob-
rovolnici Lucii Kociánovou ocenění „Křesadlo“; díky podaným projektům jsme 
získali nemalé prostředky pro činnost a poprvé i na zaplacení mezd koordinátorů 
dobrovolnického centra.  

Dalším – velmi úspěšným posunem  se stal fakt, že jsme získali v rámci podaného 
projektu ESF – OP LZZ finance na jeho uskutečnění. Projekt se týká vzdělávacích 
aktivit pro nezaměstnané pod názvem „JINAK – zvýšení zaměstnatelnosti neza-
městnaných osob“  CZ 1.04/2.1.01/74.00270 a je určen pro období 2012 – 2014. 
Díky němu jsme získali prostředky nejen na vzdělávací aktivity, rekvalifikace a 
nájem prostor, ale také na vybavení a platy odborného týmu.

Velmi nás těší, že se do dobrovolnické práce zapojuje čím dál více zájemců, kteří 
k nám přicházejí z vlastní vůle, bez ohledu na věk – studentů, seniorů, zaměstna-
ných nebo bez práce. Všichni jsou u nás vítáni a těšíme se na ně.

Mgr. Katrin Křupková
předsedkyně správní rady 

Úvodní slovo

ÚVODNÍ SLOVO
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Vážení čtenáři,

JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum pracuje nepřetržitě od roku 2005 a 
každý rok naší společné práce nám přináší řadu nových zkušeností, ze kterých 
se učíme něčemu novému a tím si rozšiřuje nejen náš lidský, ale i profesionální 
obzor.
Práce s lidmi je prací velmi náročnou, avšak dobrovolníci, jinými slovy ti, kteří 
svou nezištnou pomocí pomáhají lidem, kteří pomoc potřebují, znamenají pro 
naše občanské sdružení velikou zodpovědnost jak vůči nim samotným, tak vůči  
cílovým skupinám, kde dobrovolníci vykonávají svou službu.
JIKA - občanské sdružení pracuje řadu let s velkým počtem přijímajících organi-
zací, které prezentujeme také na našich webových stránkách.

V roce 2012 jsme rozšířili naši spolupráci s dalšími dvěma přijímajícími organi-
zacemi.  Jedná se o Psychiatrickou léčebnu ve Šternberku – dětské oddělení, kde 
dobrovolníci aktivně vyplňují volný čas dětem, které jsou v léčebně hospitalizo-
vány a Českou společnost ornitologickou, kde se práce dobrovolníků zaměřuje 
převážně na monitorování hnízdišť ohrožených druhů ptactva.

Stále platí ta skutečnost, že jedním z  hlavních úkolů našeho dobrovolnického 
centra je šíření myšlenky dobrovolnictví a našim cílem je také neúnavné vysvět-
lování co největšímu počtu našich spoluobčanů, že nezištná pomoc potřebným, 
by měla být chápána jako něco naprosto přirozeného a lidského.

Stejně jako v minulých letech, chci prostřednictvím Výroční zprávy poděkovat 
všem našim dobrovolníkům za jejich nezištnou pomoc těm, kteří ji tolik potře-
bují. Za to, že si vždycky najdou čas, i když mnozí z nich mají své zaměstnání a 
rodiny, přesto dokáží pomáhat například lidem nemocným, osamoceným a sta-
rým.   
Zároveň děkuji všem donátorům, bez kterých by nebylo možné profesně vykoná-
vat dobrovolnickou činnost.

Mgr. Jiří Lang
ředitel dobrovolnického centra

ÚVODNÍ SLOVO
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Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci  „Křesadlo“

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 dobro-
volnictví 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.
 
První křesadla navrhla akademická malířka Alena Šrámková, která ale nemohla 
nalézt žádný vzor. V muzeích jsou často dva kamínky, kterými se o sebe křeše, 
někteří znají z dětství mechanické kovové křesadlo na zapalování plynového spo-
ráku. V ilustracích k pohádkám H. Ch. Andersena je na obrázcích křesadlo v 
rukách lidiček nejasně zobrazeno – možná i ilustrátor měl podobné potíže.
 
Nakonec výtvarnice udělala několik návrhů, komise jeden vybrala a student 
pražské VŠUP Jiří Papcůn dva roky křesadla vyráběl. Byl to předmět hodný Járy 
Cimrmana – zapalovač bez benzinu v dřevěném stojánku, ale podstatné bylo 
jeho poslání – dobrovolníci pomáhají vykřesat jiskry lidství.

(viz Hestia – Národní dobrovolnické centrum)

Dne 22. 12. 2012 proběhlo v Chrámu sv. Mořice  slavnostní předání cen Kře-
sadlo osmi dobrovolníkům z Olomouckého kraje, které organizovala již podru-
hé Dobrovolnická sekce UNO. Křesadlo je „ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají 
neobyčejné věci“.

Jsme rádi, že za JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, 
o.s., získala toto ocenění  v roce 2012 naše dlouholetá dobrovol-
nice – Lucie KOCIÁNOVÁ a další dvě dobrovolnice – Andrea 
Jašíčková a Anna Kadlecová byly za práci na cenu nominovány.

cena „křesadlo“

CENA „KŘESADLO“
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pohled dobrovolníka

   Mé dobrovolnické začátky byly velmi pozvolné. Na gymnáziu 
jsem občas roznesla letáky i uspořádala přednášku neziskovky, 
ale větší zapojení jsem stále odkládala za „až“. Až bude víc pří-
ležitostí, až bude po maturitě, až budu na vysoké.  Naštěstí jsem 
se na konci roku 2011 rozhoupala a rozhodla se aktivně zapojit 
do dobrovolnické činnosti.

   Byla jsem překvapená, kolik je v Olomouci možností a zároveň 
smutná z toho, kolik sil v organizacích schází. Nevěděla jsem, co 
si vybrat, kam se přihlásit.

   Narazila jsem na Jiku – Olomoucké dobrovolnické centrum, 
domluvila si schůzku, a doufala, že mi poradí. Velmi mě potěšil 
zájem a péče Katky Křupkové a Jiřího Langa. Měla jsem ten-
denci vybrat to první, v čem bych snad mohla být užitečná, ale 
oni mě přesvědčili, že uvážlivý výběr je pro dobrovolníka – za-
čátečníka – důležitý. Při důkladném procházení (dlouhého) se-
znamu cílových organizací, jsme narazili na Manu, psychosoci-
ální centrum pro lidi s psychózou. To ve mně zarezonovalo. Mysl 
na Maně ulpěla, uvážlivost byla ta tam a já byla rozhodnutá. 

   Podepsala jsem smlouvu, kodex, prošla školením a na jaře 
2012 se poprvé vydala do Many. Bála jsem se, přiznávám. Pře-
mýšlela jsem totiž, co ve svých jednadvaceti letech můžu nabíd-
nout lidem, kteří mají úplně jiné životní zkušenosti, než-li já. 
Později jsem si začala sama odpovídat.  Svůj čas a přítomnost, 
pozornost, přátelství, náklonnost, řešení běžných problémů, vě-
domosti, svůj pohled a postoj, zájmy, diskuzi, radu, sdílení zá-
žitků, podporu, svou upřímnost a přirozenost…a mno-
ho, mnoho dalšího. Ve svých úvahách a obavách jsem se 
velmi zmýlila. Neuvědomila jsem si, že jiné životní zku-

DOBROVOLNÍKA

POHLED
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šenosti přináší i jiné hodnoty – a těch já si na klientech Many 
nesmírně cením. Na základě toho se změnily mé vlastní hodnoty 
a změnila jsem se i já. Totiž, dobrovolnictví pro mě není pouze 
jít něco dát, jak jsem si to možná představovala na začátku, ale 
také brát. Je to výměna. Stačí, aby byl člověk pozorný a zjistí, 
že lidé toho nabízejí spoustu na oplátku…

      Dobrovolnice Hanka T.

DOBROVOLNÍKA

POHLED
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fotografie z posledního roku

Z POSLEDNÍHO ROKU
FOTOGRAFIE

Dětský den s Jikou 19. 6. 2012

Maruška krmí kůzle v olomoucké Zoo
Na výletě v zoologické zahradě

Práce s dětmi
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Z P

OSLEDNÍHO ROKU

FOTOGRAFIE

Dvě z našich dobrovolnic 
a děti, kterým pomáhají

Den dětí

Kdo si hraje nezlobí... 
ale mít dospělého po ruce se vždycky hodí :)
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Z POSLEDNÍHO ROKU
FOTOGRAFIE

/\
Den dětí

\/

Nákup materiálu pro
dobrovolníky z dotace
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...poletí?...

Z P

OSLEDNÍHO ROKU

FOTOGRAFIE

Tábor Protivanov 

Příprava...
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...poletí?...

...není to fuk? Užili jsme si to :)

Dětský den

Z POSLEDNÍHO ROKU
FOTOGRAFIE
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(Nejen) Mikuláš (nejen) v LDN

Vánoce na oddělení LDN olomoucké nemocnice.

Mikuláš na oddělení LDN olomoucké nemocnice.

Z P

OSLEDNÍHO ROKU

FOTOGRAFIE
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A Mikuláš s čertem a andělem nesmí chybět hlavně u dětí.

Není pravda, že dobrovolníci za to, co dělají nic nedostanou. 
Místo zlatem se jenom platí ryzími úsměvy a vděkem. 

Z POSLEDNÍHO ROKU
FOTOGRAFIE
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Školení a supervize

Z P

OSLEDNÍHO ROKU

FOTOGRAFIE
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tabulky

FINANČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012
Účetní závěrka k 31.12.2012

Přehled o majetku a závazcích

Počátek období Konec období
Finance v pokladně 28 565 Kč 37 976 Kč
Stav bankovního účtu 1 429,65 Kč 3739,98 Kč

Přehled o příjmech a výdajích

PŘÍJMY
Dotace celkem 1 824 458,24 Kč
Příspěvky členů 900 Kč
Kladné úroky 47,41 Kč
Ostatní příjmy (sponzor) 2 500 Kč
PŘÍJMY CELKEM 1 827 905,65 Kč

AKTIVA celkem 102 277,89 Kč
PASIVA celkem 102 277,89 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  K 31.12.2012 (zisk): 5 374,64 Kč

TABULKY...
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# název organizae

1 Domov pro ženy a matky s dětmi SmOl *

2 Domov pro seniory Tovačov,p.o. *

3 DC 90 Topolany *

4 Klub seniorů – Polská ul., Olomouc (SmOl) *

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 – Ol. *

13 Mateřské centrum Heřmánek

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 *

Přehled přijímajících organizací  
spolupracujících s JIKA – Olomouckým dobrovolnickým centrem, o.s.

TABULKY...
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# název organizae

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

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

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

25 Městská knihovna v Přerově p.o.

26 Muzeum Komenského v Přerově, o.s.

27 NZDM Miriklo SMOl *

* Akreditovaný program MVČR 

Poznámka: V rámci práce dobrovolnického centra vyřizujeme také individuální 
žádosti o dobrovolnickou službu

TABULKY...



Počty odpracovaných 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 554,95 420 2117,5 3013,45
2011 852,8 662 409 1543,8
2012 1360 787 605 2752

20

TABULKY...
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Všem sponzorům, donátorům a dárcům děkujeme za poskytnuté 
prostředky, které nám velmi pomohly při zabezpečení provozu a akcí centra.

naši sponzoři

... našimi donátory jsou i
Mgr. Radek Zelinka
a Viktor Chmelík

NAŠI SPONZOŘI



přílohy

PŘÍLOHY
Nový propagační letáček
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Nabídka programu „JINAK“
PŘÍLOHY



KONTAKTNÍ INFO

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 

Adresa DC - poradny JINAK:

Palachovo nám. č.1, Olomouc (vedle Terezské brány)

Telefon:

773 998 585 + viz výše uvedené čísla mobilů (pro dobrovolníky)
734 254 054 (pro projekt ESF)

e-mail:

jika.dobrovol@seznam.cz 

bankovní spojení:

číslo účtu: 199288127/0300, ČSOB a. s., pobočka Olomouc, 
DIČ: CZ 26997932 

Staré stránky: http://jikadobrovol.wz.cz 
NOVĚ: http://jikadobrovol.cz
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kontaktní informace
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