
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIKA – OLOMOUCKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM, 

ZAPSANÝ SPOLEK 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 

2019 
 

 

 

 

VYDANÁ  K  30. 4. 2020 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIKA – OLOMOUCKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM, z.s. 

 

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY za rok 2018 

 

 

Kdo jsme… 3 

Úvodní slovo 4 – 6 

Seznam přijímajících organizací 7 - 9 
Pohled přijímající organizace – PL Šternberk (příspěvek)  10 

Vzpomínka… 11 

Propagace dobrovolnictví - akce 12 

Firemní dobrovolnictví 13 - 14 

JIKA dětem - projekt 15 

Popis projektů v rámci akreditovaných projektů MV ČR 16 – 17 

Počty odpracovaných hodin dobrovolníků 18 - 19 

Dobrovolnické ocenění KŘESADLO 20 

Další ocenění v roce 2019 21 

Finanční zpráva 22 

Poděkování sponzorům 23 

Kontakty 24 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

  Kdo jsme, jaký je náš cíl… 
 
Zapsaný spolek JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum byl založen v roce 2005 s cílem 
realizovat aktivity vedoucí k vytváření pozitivních a funkčních mezilidských 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, 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: 
 

a) Dobrovolnické centrum 

b) Koordinační, metodické a vzdělávací centrum 

Naše centrum dlouhodobě úzce spolupracuje s Hestií – Centrem pro dobrovolnictví, z.ú. 
v Praze, s její myšlenkou souzníme; 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 pracovních skupin. 
 „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 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,  kde jsou  dobrovolníci pojištěni při výkonu své práce. 
V roce 2017 JIKA ODC začala v rámci firemního dobrovolnictví spolupracovat s pobočkou 
v Olomouci firmy PROVIDENT FINANCIAL s.r.o. 
 
Základní informace o činnosti: http://www.jikadobrovol.cz  

http://www.jikadobrovol.cz/
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Úvodní slovo předsedkyně správní rady… 
 
Vážení přátelé, dobrovolníci a příznivci našeho dobrovolnického centra 

 

Rok se s rokem sešel a jsme zde zase, abychom předložili naši výroční zprávu za rok 2019. 

Ani nevíte, jak je mnohdy těžké podělit se v několika řádcích se vším, co se během roku událo 

– co nám udělalo radost. 

 

Již čtrnáctým rokem děkujeme především našim dobrovolníkům, kteří obětavě pracují tam, 

kde je to zapotřebí. Když tuto práci dáme do čísel, tak v uplynulém roce odpracovali 3335 

dobrovolnických hodin. Na základě výsledků z Informačního systému o průměrném výdělku 

(ISPV) z roku 2017, které provádí MPSV, byl stanoven medián hodinové mzdy pro 

dobrovolníka 149,82 Kč. To znamená, že naši dobrovolníci odpracovali za loňský rok hodiny 

v částce 499 650 Kč. Nicméně tato práce je spíše než tímto výčtem, odměněna úsměvem a 

dobrým pocitem.  

I pro nás, jako dobrovolnické centrum, je to závazné. Snažíme se nabídnout všem 

dobrovolníkům, zájemcům o tuto činnost zázemí, kde jim můžeme poskytnout potřebný 

servis; místo, kde se mohou setkávat a kde najdou někoho, kdo se jim bude věnovat. Proto se 

snažíme, aby zde byly důstojné prostory pro setkávání, konzultace a vzdělávání. S provozem, 

který stojí mnohé prostředky, nám pomáhají naši donátoři, kterým jsme velmi vděčni a 

vážíme si jejich pomoci. Snažíme se v našich projektech popsat vše, co dobrovolníci potřebují 

a jsme rádi, že jsme vyslyšeni. 

Srdečně tímto děkujeme za finanční pomoc, podporu a spolupráci – Magistrátu města 
Olomouce, Olomouckému kraji a Ministerstvu vnitra ČR;  dlouholetému soukromému dárci 
Mgr. Radku Zelinkovi, ale i dalším drobným dárcům, kteří nám přispívají menšími částkami 
např. přes aplikaci GIVT – ze svých nákupů. 
 
Stalo se již téměř tradicí, že nám v činnosti každoročně pomáhají firemní dobrovolníci. 
Od roku 2017 to jsou zástupci z firmy Provident Financial, s.r.o., kteří tentokrát pomohli 
dětem z rodin, které se ocitly v tíživé sociální situaci – v Klokánku Fondu ohrožených dětí 
v Olomouci. Tentokrát zvelebením jeho dvora zasazením květin a zeleně. Za to, že můžeme 
být organizačně při tom, jsme rádi a dobrovolníkům z uvedené firmy děkujeme. 
 
Když si prohlížím fotografie našich dobrovolníků, vždy si připomenu tu spoustu jejich zápalu 
a dobré vůle, kdy výsledkem jejich práce jsou usměvavé děti, spokojení senioři, pacienti a 
všichni ostatní, kterým se věnují. Pro toto všechno naše práce stojí. 
Velmi si cením také podpory všech příznivců a přátel, bez kterých si naši činnost nedovedu 
vůbec představit. To samé platí také o přijímajících organizacích – s některými 
spolupracujeme již mnoho let a vznikly mezi nám přátelské vztahy, které nás velmi zavazují a 
nechceme je zklamat. 
 
V následujícím roce proběhne 15. výročí založení našeho dobrovolnického centra a já se 
velmi těším, že to všichni společně oslavíme. 
                                                    Mgr. Katrin Křupková, předsedkyně správní rady  
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Ředitel dobrovolnického centra… 

 
Vážení čtenáři, 
rok 2019 byl  obdobím náročným, zároveň i obohacujícím. To byly konečně i předchozí roky naší 
dobrovolnické činnosti. Jak již jsem uváděl v minulých výročních zprávách, každým rokem získáváme 
nové zkušenosti a dovednosti a naše práce tím získává stále vyšší smysl a pro mě osobně i vnitřní 
uspokojení. 
Stále platí, že naše dobrovolnické aktivity směřují převážně do zdravotní a sociální oblasti. 
Dlouhodobá a úspěšná spolupráce probíhá s Vojenskou nemocnicí Hradisko, kde naši dobrovolníci 
docházejí na Středisko sekundární prevence a léčby závislosti, Psychiatrii – lůžkovou částí a Léčebnu 
dlouhodobě nemocných. A stejně tak s Psychiatrickou léčebnou ve Šternberku (dále jen PL), kam 
docházejí naši dobrovolníci na všechna oddělení s převahou  oddělení dětského. Toto oddělení pořádá 
také letní tábory, kterých se naše dobrovolnické centrum aktivně účastní. V případě dětského 
oddělení je do dobrovolnické činnosti zapojena celá řada našich dobrovolníků, kteří navíc pomáhají s 
doučováním hospitalizovaných dětí. 
Z dalších přijímajících organizací, kam docházejí naši dobrovolníci a o které je velký zájem, patří např. 
DC 90 – Topolany. Tato organizace poskytuje sociální, zdravotní a výchovné služby lidem postiženým 
mentálním nebo kombinovaným handicapem. 
Velkého zájmu našich dobrovolníků se těší také následující organizace: Mana Olomouc. Ta se věnuje 
péči a podpoře osob s vážným duševním onemocněním. Naši dobrovolníci navštěvují také domy pro 
seniory, např. Domov seniorů Pohoda - Chvalkovice, Domov pro seniory František – Náměšť na Hané, 
Domov u Třebůvky - Loštice, Chráněné bydlení na Zikově ulici v Olomouci apod. Zde se věnují 
osamělým seniorům, kterým se snaží vnést radost do jejich životů. Dalšími přijímajícími organizacemi, 
kam docházejí naši dobrovolníci,  jsou např. Centrum na podporu integrace cizinců MV - ČR v 
Olomouci. Cílem Centra je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců 
do majoritní společnosti. Dále to je Snozelen Olomouc. Účelem jmenované organizace je práce s 
rodinou, dětmi a mládeží, podpora osob pečujících a podpora dětí i dospělých se zdravotním 
postižením či znevýhodněním při zapojování se do společnosti, kolektivu a při řešení jejich životních 
situací. Ještě bych vzpomněl naši novou přijímající organizaci s názvem Za sklem, která pomáhá 
rodinám s dětmi a dospělým osobám s PAS. 
Velká poptávka ze strany přijímajících organizací je ze dvou  Domovů pro ženy a matky s dětmi, včetně 
Klokánku v Olomouci. Ve jmenovaných dvou domovech pracujeme s dětmi se sociálně narušeného 
prostředí a také s dětmi, které jsou ohroženy patologickými vlivy.  Řeč je o volnočasových aktivitách, 
jako jsou hry, povídání si, zpívání, doučování, návštěva ZOO, kina, poznávání fauny a flóry a sociálního 
působení.  V případě Klokánku, který má za cíl nabídnout dětem přechodnou rodinnou péči na dobu, 
dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny nebo dokud se situace nevyřeší, pomáhají dobrovolníci 
například s doučováním děti  a také jim nabízejí volnočasové aktivity. 
Velký zájem po našich dobrovolnících je ze strany Magistrátu města Olomouce – Sociálního odboru, 
kde dostáváme požadavky na doučování dětí. Kromě standardního doučování jsme v několika 
případech připravovali děti v průběhu hlavních prázdnin, a ty následně úspěšně absolvovaly 
přezkoušení z předmětů, z nichž propadaly a tím tak mohly postoupit do dalšího ročníku. U jiných dětí 
se nám dále podařilo formou zábavného vyplnění volného času a sociálního působení částečně 
omezit vliv rizikových skupin. To je výčet jenom části přijímajících organizací, kam naši dobrovolníci 
docházejí. 
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Co se týká firemního dobrovolnictví, tak zde dlouhodobě spolupracujeme se společností Provident, 
která v roce 2019 pomáhala naší přijímající organizaci – Klokánek s montáží domečku a pískoviště pro 
děti a osazením květinami. 
Touto cestou děkuji všem našim dobrovolníkům, kteří nemyslí jenom na sebe, ale dokáží se rozdělit o 
svůj čas, um, zkušenosti a dovedou se třeba i nacítit na potřeby našich spoluobčanů, kteří podporu 
tak moc potřebují. Velmi si toho vážím, ač ne vždy mám tu možnost to dobrovolníkům sdělit osobně. 
 
 
 Mgr. Jiří Lang – ředitel dobrovolnického centra 
           

 

 

Mgr. Katrin Křupková a Mgr. Jiří Lang 
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Přijímající organizace… 

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 organizace 
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 organizacemi si velmi ceníme a snad i díky zpětné vazbě se nám 
spolupráce daří.   

PŘEHLED PŘIJÍMAJÍCÍCH  ORGANIZACÍ   
spolupracujících s JIKA – Olomouckým dobrovolnickým centrem, z.s. 

 

Č. Název organizace Poznámka 

1 Domov pro ženy a matky s dětmi SmOl I. 
(Holečkova ul.) 

Akreditovaný program MVCR 

2 Domov pro ženy a matky s dětmi SmOl II. 
(Sokolská ul.) 

Akreditovaný program MVCR 

3 DC 90 Topolany Akreditovaný program MVCR 

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

5 Centrum ekolog. aktivit Sluňákov – Olomouc  

6 MANA – Psychosociální centrum, Olomouc Akreditovaný program MVCR 

7 Trend vozíčkářů, z.s. Olomouc  

8 Internetporadna, z.s., Olomouc  
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9 Vojenská nemocnice Olomouc – Klášterní 
Hradisko - léčebna pro vojenské veterány, LDN, 
PL 

Akreditovaný program MVCR 

10 Psychiatrická léčebna ve Šternberku Akreditovaný program MVCR 

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

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

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

14 SeneCura – SeniorCentrum – Olomouc Akreditovaný program MVCR 

15. Domov pro seniory Loštice Akreditovaný program MVCR 

16. Domov pro seniory, Kostelec n/H  

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

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

19. Doučování dětí – v rodinách  

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

21 Balanc, z.ú. – Společnost pro vyrovnávání příležitostí Akreditovaný program MVCR 

22 Odborný léčebný ústav Paseka,p.o. 
Pracoviště I. – Paseka 

Akreditovaný program MVCR 

23 Odborný léčebný ústav Paseka,p.o. 
Pracoviště II. - Moravský Beroun 
 

Akreditovaný program MVCR 

24 Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v ČR – okr.org. Šumperk 

 

25 FOD – Klokánek – Černovír Akreditovaný program MVCR 

26 FOD – Klokánek – Dlouhá Loučka Akreditovaný program MVCR 

27 Snoezelen Olomouc z.s. Povzbuzení - 
multismyslové relaxační centrum 

 

28 Člověk v tísni, Olomouc – doučování  

29 Dobrá rodina, o.p.s. – doučování  
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30 Středisko SOS – pro vzájemnou pomoc občanů  

31 Městská knihovna v Přerově p.o.  

32 Muzeum Komenského v Přerově, z.s.  

33 Žebřík z.s. -  Prostějov Akreditovaný program MVCR 

34 Centrum na podporu integrace cizinců – Olomouc 

(Správa uprchlických zařízení MV ČR) 

Akreditovaný program MVCR 

35 Česká společnost ornitologická – mapování 
hnízdišť 

 

36 ROSka  z.s., Olomouc  

37 Za sklem z.s. – sociálně aktiv.služby pro rodiny 
s dětmi s PAS 

 

38 Centrum sociálních služeb – chráněné bydlení, 
Zikova 14 , Ol. 

 

39 Centrum pro rodinu a dítě, Přerov, z.s., Podpora 
zdravého vývoje dítěte v rodinném prostředí 

 

 
Poznámka: V rámci akreditace DC nabízíme možnost zapojení uchazečům o zaměstnání, kterým bude vydáno potvrzení 

pro sociální účely. 
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Školení nových dobrovolníků – v nemocnici 

     

Mgr. Havelka, Mgr. Lang 
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VZPOMÍNKA… 

V době realizace výroční zprávy za rok 2019 nás v lednu letošního roku postihla bohužel 
ztráta nejen profesní – v rámci skvělé spolupráce s příjímající organizací Domova pro 
matky s dětmi SMOl, ale zejména ztráta laskavého přítele a kamaráda – Mgr. Romana 
Trčky, který s námi spolupracoval od založení dobrovolnického centra. Naše společná 
smlouva o spolupráci nesla hrdé číslo 1. Romanovi patří naše stálá vzpomínka. 
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PROPAGACE DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI 
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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 užitečnou spolupráci mezi firmami a neziskovými organizacemi. Firemní 

dobrovolnictví je také způsob, jak se lépe prezentovat v povědomí společnosti i mezi svými 

zaměstnanci.  

JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s. 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 s firmami, 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; dále s firmou DSV a.s., která pomáhala při pracích 

v dobrovolnickém centru a v minulém roce pomáhaly pracovnice z firmy Skanska DS, a.s.  při 

úpravě nádvoří LDN ve VN Hradisko a od roku 2017 to pak je pobočka v Olomouci firmy 

Provident Financial s.r.o. Její dobrovolníci pomohli při akcích pro děti z rodin, které se ocitly 

v tíživé sociální situaci – vymalování vstupní části v Klokánku FODu v Olomouci, zvelebení  

dvora Domova pro matky s dětmi – Sokolská ul. zasazením květin a zeleně a pak přípravy a 

realizace Dětského dne pro obě zařízení Domova pro matky s dětmi MMOl. V roce 2019 

uvedená firma opět pomáhala v Klokánku FODu v Olomouci s venkovními úpravami. 

Závěrem lze shrnout, že dobrovolnictví má stejný, ne-li větší přínos pro ty, kteří se mu věnují, 

jako pro ty, kterým dobrovolníci pomáhají. Jinými slovy, pokud se rozhodneme dávat, tak 

opravdu dostáváme, možná více než dáváme. 
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Moc si této spolupráci vážíme a děkujeme za ni. Doufáme, že i v dalších letech budeme 

pokračovat v tom, co tak slibně začalo a pomohlo dalším lidem.      
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JIKA pro děti – program 
 

 
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 spolupracujeme s těmito organizacemi Domov pro matky s dětmi SMOl – 2 
zařízení, Fond ohrožených dětí – Klokánek , Dětské centrum DC90,  MMOl oddělení sociální 
prevence. 
 
Realizací našeho programu „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. 
  
Uvedený program „JIKA PRO DĚTI“ je 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, určeného zejména pro děti, který je postavený na principu 
dobrovolného vztahu mezi dítětem a dobrovolníkem. 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 osamělé, dále děti 
ohrožené domácím násilím a děti z početných rodin.  
 

Obsahem programu jsou následující aktivity: 
 
a) Doučování  - Na základě poptávky sociálních pracovníků a rodičů v přijímajících 

organizacích docházejí do zařízení dobrovolníci, kteří doučují děti dle jejich potřeb a 

výsledků ve škole.  

b) Poznávací a vzdělávací výlety – V  těchto aktivitách  se realizují návštěvy muzea, 

pevnosti poznání, projížďky s výkladem historie Olomouce na OLOLODI, vycházky do 

přírody – poznávání fauny a flóry apod. 

c) 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. 

d) Letní tábor v Psychiatrické léčebně  Šternberk  – dětské oddělení. Tábor bývá 

rozložen do dvou turnusů (červenec, srpen), v každém z nich je počítáno s 35 dětí – 

dohromady 70 dětí. Každý turnus trvá 3 týdny. Tábor v psychiatrické léčebně je 

organizován léčebnou – JIKA ODC pomáhá při samotné realizaci  zapojením cca  10 

dobrovolníků.  
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Popis projektů v rámci akreditovaných programů 
 
„Dobrovolníci v nemocnicích“ 
 
Poslání programu „Dobrovolníci v nemocnicích je vnášet do zdravotnického zařízení více 
lidského kontaktu, posilovat duševní pohody 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. 
osamoceným seniorům, 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.  
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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 uvedenou 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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POČTY  ODPRACOVANÝCH  DOBROVOLNICKÝCH  HODIN 
 

ROK 

dobrovolníci jednorázové 

akce 

členové 

zapsaného 

spolku 

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 3725 

2016 2077,15 1128,5 365 3571 

2017 1815,40 775 540 3130,40 

2018 2380,5 771 1202 3151 

2019 2151 1184 1018 3335 
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SUPERVIZE dobrovolníků vede již několik let Mgr. Petr Hroch 

 

 

Pozdrav dětem od dobrovolnice Elišky 

 

 

                                    

Pro činnost jsou potřebné také různé pomůcky 
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Dobrovolnická cena KŘESADLO za rok 2019 

 

Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví, neziskový 

sektor a vzbudit v lidech zájem o Dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. 

 

 

 

V Olomouckém kraji byli v uvedeném roce na ocenění Křesadlem za činnost v sociální 

oblasti nominovaní hned 2 dobrovolníci JIKA – Olomouckého dobrovolnického centra, z.s.  

Lukáš Mada a Katrin Křupková. 

 

Gratulujeme a děkujeme i všem ostatním dobrovolníkům za obětavou pomoc potřebným. 

 

 

Mgr. J. Lang., Mgr. K. Křupková a Lukáš Mada 
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DALŠÍ DOBROVOLNICKÁ OCENĚNÍ  ZA ROK 2019 

 

O tom, že se v Olomouci dobrovolnická práce cení svědčí i fakt, že se k oceňování 

dobrovolníků přidala také Univerzita Palackého v Olomouci a Statutární město Olomouc.  

Za naše dobrovolnické centrum se můžeme pochlubit jak Cenou rektora UP, tak Cenou 

náměstkyně primátora v oblasti dobrovolnické práce. 

 

Cenu rektora UP v roce 2019 získal student PřF UP Lukáš Mada (na foto druhý zleva) 

   

 

Cenu náměstkyně primátora za dobrovolnickou práci získala Mgr. Katrin Křupková – 

předsedkyně správní rady a spoluzakladatelka našeho dobrovolnického centra 
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FINANČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 
„JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s. , IČO: 269 97 932 

 
Účetní závěrka k 31.12.2019 

 
Přehled o majetku a závazcích 

 
 

   

 
Počátek období Konec období 

Peníze - pokladna 2 515,00 Kč 4 107,00 Kč 

Bankovní účet 51 062,95 Kč 137 495,26 Kč 

   

   

   Příspěvky členů 700,00 Kč 

 MMOL 100 000,00 Kč 

 MMOL 70 000,00 Kč 

 MMOL 90 000,00 Kč 

 MV ČR 51 000,00 Kč 

 MV ČR 71 000,00 Kč 

 Olomoucký kraj 200 000,00 Kč 

 Jiné příjmy - sponzoři 21 266,78 Kč 

 Ostatní příjmy 2 067,71 Kč 

 Kladné úroky 17,24 Kč 

 Výnosy CELKEM: 606 051,73 Kč 

 Náklady CELKEM: 605 351,66 Kč 700,07 Kč 

   

   AKTIVA celkem 119 207,26 Kč Rozdíl A - P 

PASIVA celkem 118 507,19 Kč 700,07 Kč 

   

   

   VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  K 31.12.2019 

(zisk): 700,07 Kč zisk 
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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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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  

Členové:   Mgr. Jiří Lang, Mgr. Jarmila Ketmanová 

Výkonný ředitel DC:  Mgr. Jiří Lang  

 

 

Adresa pro písemný styk: 

 

„JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum“, z. s. 

Rooseveltova 84, 779 00 Olomouc 

 

Adresa dobrovolnického centra – kancelář: 

Dolní náměstí č. 38; 779 00 Olomouc 

 

Telefon: 

+420 773 998 585  

 

E-mail: 

jika.dobrovol@seznam.cz  

 

Facebook: 

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

 

Bankovní spojení: 

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

DIČ: CZ 26997932  IČO: 269 97 932 

 

Webové stránky: 

www.jikadobrovol.cz  

 

 

Případným dárcům velmi děkujeme. 

 

mailto:jika.dobrovol@seznam.cz
https://www.facebook.com/JikaDC?fret=ts
http://www.jikadobrovol.cz/

