ABSTRAKT: VÝSLEDKY EVALUAČNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE
Oblast podpory OP LZZ: 5.1 Mezinárodní spolupráce

PROJEKT: DOBROVOLNICTVÍ A VEŘEJNÁ SLUŽBA V OBCI - JAK NA TO? VYUŽITÍ DOBROVOLNICTVÍ A VEŘEJNÉ SLUŽBY K ROZVOJI OBCE,
KOMUNITY I JEDNOTLIVCE
Příjemce: Národní síť Zdravých měst ČR
Výše dotace: 6 194 340 Kč

Místo: celá ČR
Termín realizace: 1. 12. 2014 – 30. 11. 2014

CÍL PROJEKTU
Globálním cílem projektu bylo prostřednictvím
tematické sítě a shromážděné dobré praxe
podpořit vybrané cílové skupiny (uchazeči o
zaměstnání, mládež, osoby 50+) a zvýšit
možnosti jejich uplatnění na trhu práce.

V návaznosti na vytvoření metodiky proběhly
v šesti městech České republiky typové
projekty založené na spolupráci obce a
nestátních
neziskových
organizací
(dobrovolnická centra), které měly za cíl ověřit
a případně dále vylepšit informace z metodické
příručky a pomoci obcím plně využít potenciál
dobrovolnictví.

Dílčí cíle:
 Shromáždit a implementovat nejlepší
zahraniční i tuzemskou dobrou praxi
v oblasti dobrovolnictví a veřejné
služby.
 Podporovat územní samosprávu a
neziskové organizace v aktivním rozvoji
dobrovolnictví a veřejné služby.

CO SE V PROJEKTU ODEHRÁLO?
V úvodu projektu proběhlo shromažďování
relevantních informací k tématu dobrovolnictví
a veřejné služby a jejich ujasnění a utřídění ve
spolupráci se zahraničními partnery formou
dálkové komunikace a dvou osobních setkání.
Ucelené informace pak byly prezentovány na
širším setkání s tuzemskými partnery a na
jejich základě byla vytvořena metodika pro
implementaci dobrovolnictví do činnosti obce.
Zahraniční partneři se významně podíleli na
přípravě metodiky pro obce a dobrovolnická
centra (zahraniční zkušenosti, návrh a
konzultace k obsahu), která přináší aktuální
informace, návody a zkušenosti pro realizaci
dobrovolnických aktivit ve spolupráci s obcemi
a zapojování vybraných cílových skupin.
Metodika pro využití veřejné služby nemohla
být vytvořena vzhledem k častým legislativním
změnám v této oblasti.

Konference o dobrovolnictví

S cílem udržitelnosti a dalšího efektivního
využití
dobrovolnictví
v obci
proběhlo
vzdělávání a individuální poradenství pro
zaměstnance obce i dobrovolnické organizace.
Efektivní šíření získaného know-how bylo
zajištěno
prostřednictvím
vzájemně
propojených
informačních
portálů
DobraPraxe.cz a Dobrovolnik.cz. Vznikl zde
soubor dvaceti příkladů dobré praxe, které byly
zveřejněny na webu.
Šíření shromážděných informací a dobré praxe
bylo krom informačních portálů zajištěno
formou konferencí a vydáním publikace dobré
praxe a vytvořením a šířením osvětového
videa, využívat je nyní také možné
zpracovanou metodiku k dobrovolnictví.
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napomohla k navázání či prohloubení
spolupráce dobrovolnických center s městy
(pracovní skupiny, společné pravidelné akce,
grantová podpora) či většímu zapojení cílových
skupin (spolupráce s Úřadem práce, středními
či vysokými školami, příspěvkovými organizacemi).

CO PROJEKT PŘINESL LIDEM?
Dopady a přínosy realizovaných aktivit lze
v souladu s cíli projektu vymezit z těchto
hledisek:








Dopady pro příjemce dotace: Rozšíření
poskytovaných služeb, vytvoření mezinárodního partnerství, rozšíření místní
spolupráce v oblasti dobrovolnictví.
Dopady pro cílovou skupinu obcí a
NNO: Získání nových informací
v oblasti využívání dobrovolnictví, získání metodických materiálů pro využívání dobrovolnické práce, rozšíření
místní spolupráce v oblasti dobrovolnictví.
Dopady pro cílovou skupinu jednotlivců (uchazeči o zaměstnání, děti,
mládež a mladí dospělí, fyzické osoby
nad 50 let: Získání pracovních návyků,
získání pracovní praxe, získání zaměstnání
Dopady pro okolí spolupracující
subjekty: Rozšíření spolupráce organizací na místní úrovni, snížení počtu
evidovaných osob na ÚP, získání dobrovolnické pracovní síly.

Přínosy projektu pro cílovou skupinu
jednotlivců ale nebyly příliš zásadní, což bylo
do značné míry dáno i překážkami popsanými
níže.

Portál DobráPraxe.cz, kde jsou mimo jiné umístěny
příklady úspěšných projektů v oblasti dobrovolnictví

PŘEKÁŽKY

Z provedeného průzkumu vyplynulo, že aktivity
i výstupy projektu určené pro cílovou skupinu
obcí a nestátní neziskových organizací jsou
hodnoceny veskrze pozitivně a cílová skupina
je vnímá jako přínosné. Jako největší přínos je
hodnoceno vytvoření dokumentu Metodika
dobrovolnictví v obci – jak na to?

Zásadní překážkou, se kterou nebylo v žádosti
kalkulováno a která značně ovlivnila průběh
projektu, byla častá změna legislativy ČR
v oblasti veřejné služby. Díky často se měnící
podmínkám nebylo prakticky možné vytvořit
metodiky pro využití veřejné služby v obcích,
která byla východiskem pro ostatní navazující
aktivity v této oblasti. Díky této překážce se tak
celý projekt zaměřil pouze na dobrovolnictví –
tedy neplacenou práci. To do značné míry
ovlivnilo i konečný přínos projektu především
pro cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání.

V rámci projektu byly úspěšně realizovány v 6
místech tzv. typové projekty. Byla vybrána
města různé velikosti a jeden kraj (Soběslav,
Prachatice, Vsetín, Opava, Ústí nad Labem a
Kraj Vysočina), aby mohly být ukázány různé
přístupy a formy spolupráce veřejné správy a
dobrovolnických organizací. Prostřednictvím
typových projektů a pořádání akcí v pilotních
městech byly i přímo zapojeny vybrané cílové
skupiny mládeže, osob 50+ a uchazečů o
zaměstnání. Účast na projektu v místech
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