
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.12

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2021 – 2022

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení navazujícího strategického dokumentu v oblasti dobrovolnictví na následující 2 roky

Nárok na rozpočet:
S nárokem na rozpočet Ústeckého kraje v roce 2021 ve výši 500 000,- Kč a v roce 2022 ve výši 500 000,- Kč.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 3. 9. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.12-1 Název: bod 20.12 priloha 1.pdf
Strategie podpory rozvoje 
dobrovolnictví Ústeckého kraje 2021 
– 2022

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v příloze č. 1 tohoto usnesení,

B) schvaluje

Strategii podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2021 – 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění Strategie podpory rozvoje 
dobrovolnictví Ústeckého kraje 2021 – 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Termín: 30.9.2020



Důvodová zpráva:
Předkládaný dokument navazuje na stále platnou Strategii podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 
2019 – 2020 a předpokládá rozvoj dobrovolnictví zejména v pomáhajících profesích, organizacích 
zřizovaných nejen Ústeckým krajem v sociální oblasti apod., a to s měřitelným navýšením počtu dobrovolníků 
a dobrovolnických hodin v období následujících dvou let.

Na tuto strategii by měla být v následujících dvou letech také navázána finanční podpora z rozpočtu 
Ústeckého kraje na rozvoj dobrovolnických center a to v celkové výši 500.000,- Kč/kalendářní rok. Tato 
podpora by byla zajištěna prostřednictvím dotačního programu, který by byl standardně předložen 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení. S ohledem na situaci letošního roku a zajištěním pomoci 
obyvatelům Ústeckého kraje v nouzi v souvislosti s řešením nákazy COVID - 19, se dobrovolnická činnost 
ukázala jako klíčová a nezastupitelná forma pomoci, kterou je třeba nadále podporovat.
Cíle a dopad podpory dobrovolnictví 2021 - 2022:
• Rozložení podpory dobrovolnických center po Ústeckém kraji – zapojení nejméně 8 dobrovolnických center 
v průběhu let 2021-2022
• Získání přesných údajů o výsledcích: počet dobrovolníků v Ústeckém kraji, počet dobrovolnických hodin, 
počet skupinových výcviků, počet proškolené veřejnosti, počet informačních a popularizačních kampaní v 
kraji, počet přijímajících organizací, počet uspořádaných besed na téma dobrovolnictví, apod.
• Zvýšení počtu dobrovolníků ve službách dobrovolnických center o 6%
• Zvýšení počtu dobrovolnických hodin o 6%
Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2021 – 2022 je v souladu s platným Střednědobým 
plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019-2021. Podpora dobrovolnických center 
byla již v minulosti plánována v návaznosti na zapojení do projektu Ministerstva vnitra „Koncepce rozvoje 
dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v 
podobě dobrovolnických center“. Doba realizace projektu byla prodloužena do 31. 08. 2021. Výzva podmiňuje 
zapojení do projektu mimo jiné doložením strategického materiálu v oblasti rozvoje dobrovolnictví v daném 
kraji. V rámci projektu měl také vzniknout návrh „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice“ s 
akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center se 
zaměřením na systémovou podporu a rozvoj dobrovolnických aktivit, zvýšenou dostupnost a profesionalizaci 
služeb dobrovolnických center a jejich klientů při pokrytí celého území České republiky. Návrh této koncepce 
byl zpracován ke dni: 26. června 2018.

Tento materiál byl projednán 19. 8. 2020 v Radě Ústeckého kraje a 3. 9. 2020 ve Výboru pro sociální věci, 
bezpečnost a sociálně vyloučené lokality.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
odbor sociálních věcí Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 20. 8. 
2020

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
21.8.2020

Podpis zpracovatele:  Andrea Hájková 20. 8. 2020


