Dobrovolnictví
stále žije!

Nabídka dobrovolnických
příležitostí
v programu

MiNiGRANTY VEOLIA 2021
Přinášíme Vám nabídku vybraných organizací, jež získaly v minulých letech podporu
prostřednictvím našich nadačních programů a které nyní poptávají dobrovolníky.
S tímto novým konceptem propojení zaměstnanců, kteří by chtěli začít dobrovolničit,
a námi prověřených organizací, které naopak dobrovolníky shánějí, teprve začínáme.
Máme proto omezené množství nabídek, které ale budou časem přibývat.
V mnoha případech je možné vypomáhat i na dálku (či online), neváhejte se tedy podívat
i na nabídky z jiných měst či regionů. V případě Vašeho zájmu o jednu z těchto nabídek
nás prosím kontaktujte na emailu sylva.sarova@veolia.com či tel. čísle
724 921 440, rádi vám zodpovíme veškeré dotazy a zprostředkujeme propojení
s konkrétní organizací.
Děkujeme za Váš zájem!

Přidáte se?

#MiNiGRANTY
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TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
Adresa: I. P. Pavlova 184/69, Olomouc
Webové stránky: www.tyflocentrum-ol.cz
O nás:
Tyflocentrum Olomouc, o.p.s. poskytuje od roku 2001 registrované sociální služby (odborné soc.
poradenství, sociálně aktivizační služby a soc. rehabilitace a doplňkové služby - odstraňování barier
a technickou podporu) pro osoby se zrak. postižením. Působíme v oblasti celé Střední Moravy
a máme kolem 300 uživatelů se zrak. postižením. Součástí TyfloCentra Olomouc o.p.s. je i sociální
firma Ergones (http://www.ergones.cz), kde dlouhodobě budujeme pracovní zázemí pro osoby se
zrakovým postižením.
Do jakých projektů / činností organizace bychom mohli zájemce o dobrovolnictví zapojit:
Dobrovolníka bychom rádi zapojili do naší organizace z pohledu propagace, marketingu, dárcovství.
Velmi bychom uvítali i tzv. expertní dobrovolnictví (tedy poskytování cenných rad, know-how
a služeb přímo v oboru dobrovolníka) v těchto oblastech:
Protože neziskový sektor nemá prostředky k rozvoji marketingu, dobrovolnickou pomoc bychom využili
v tomto odvětví. Moc bychom uvítali šikovného grafika, copywritera, fotografa nebo odborníka
jiných marketingových oborů.
Dále by měl možnost vytvořit charitativní výzvu, projekt na platformě darujme.cz či jinak a pokusit se
získat finance na daný projekt.
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AREVAL s.r.o.
Adresa: Vendryně 215, 739 94 Vendryně - poté pracoviště Třinec a Karviná
Webové stránky: www.areval.cz
O nás:
Jsme uznané chráněné pracoviště (chráněná dílna), která v rámci svých možností, mimo jednoduché
drobné montážní práce, tvoří a vyrábí vlastní výrobky kreativního, designového či reklamního
charakteru. Snažíme se vyrábět produkty a nabízet služby v co možná nejvyšší kvalitě, jak v oblasti
používaných materiálů, tak i samotného dílenského zpracování.
Jsme relativně mladou společností, která se stále (a zde musím dodat i díky vstřícnosti a aktivní
podpoře Nadačního fondu Veolia) dynamicky rozvíjí. Do dnešního dne však bohužel nemáme
zkušenosti se zapojováním dobrovolníků, nicméně jsme této pomoci určitě nakloněni.
Do jakých projektů / činností organizace bychom mohli zájemce o dobrovolnictví zapojit:
V rámci dobrovolnictví bychom potřebovali / ocenili pomoc v jakékoli z níže uvedených oblastí:
• Tvorba a digitální úprava moderní produktové fotografie, případně produktového videa
• Úpravy webových stránek, případně pomoc s prezentací naší společnosti na sociálních sítích
• Pomoc v oblasti aktivního marketingu
Velmi bychom uvítali i tzv. expertní dobrovolnictví (tedy poskytování cenných rad, know-how
a služeb přímo v oboru dobrovolníka) v těchto oblastech:
• Odborná pomoc v oblasti IT, zejména síťového zabezpečení, zálohování, sdílení dat, nastavení
FW, VPN, apod.
• Programátor VBA, Excel, Access – Vývoj našich interních aplikací k usnadnění práce a koordinace
napříč středisky jiných marketingových oborů.
Jak dobrovolnictví u nás ovlivňuje současná situace:
Případné dobrovolnictví by probíhalo (bylo by to jen trochu možné) mimo prostředí našich pracovišť.

Jsme chráněná dílna a vyrábíme vlastní kreativní výrobky.
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Charita Ostrava
Adresa: Kořenského 1323/17, Ostrava - Vítkovice
Webové stránky: www.ostrava.charita.cz
O nás:
Posláním Charity Ostrava je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení
či vyznání. Pomoc je realizována zejména prostřednictvím registrovaných sociálních a zdravotních
služeb na základě křesťanských hodnot. Cílové skupiny pomoci jsou senioři, lidé se zdravotním
postižením, lidé bez domova, matky s dětmi v tísni, ohrožené děti a mládež, lidé s duševním
onemocněním, lidé nevyléčitelně nemocní v terminálním stádiu života, lidé v nepříznivé životní
situaci.
Do jakých projektů / činností organizace bychom mohli zájemce o dobrovolnictví zapojit:
• Individuální rozhovory, procházky, společenský kontakt s uživateli služeb v charitních
zařízeních (domovy pro seniory, domov se zvláštním režimem – pro lidi s duševním
onemocněním); do budoucna chceme tuto pomoc nabídnout také v domácnostech (po získání
akreditace)
• pomoc se zajišťováním aktivizačního programu pro uživatele služeb (např. přednáška,
projekce fotografií, výstava, společenské hry, soutěže) a různých akcí s kulturním, duchovním,
společenským a sportovním zaměřením
• manuální pomoc v charitních zařízeních – práce na zahradě, jednorázový úklid apod.
• účast na přípravě a realizaci veřejných sbírek nebo dalších akcí pro veřejnost (např. Tříkrálová
sbírka)
Jak dobrovolnictví u nás ovlivňuje současná situace:
V aktuální době je zapojení dobrovolníků do našich aktivit značně omezeno, těšíme se, že na jaře bude
situace příznivější.

Pomáháme lidem.
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Sociální služby Praha 9, z.ú.
Adresa: Novovysočanská 505/8, Praha 9
Webové stránky: ssspraha9.cz
O nás:
Cílovou skupinou v Sociálních službách Praha 9, z.ú., jsou senioři. Pomáháme seniorům hned na
několika frontách (bydlení v domově seniorů, bydlení v domě s pečovatelskou službou, stacionář pro
osoby s Alzheimerovou chorobou, aktivizace pro seniory, kteří dochází ze svých domovů, terénní
pečovatelská služba. S dobrovolníky jsme již v minulosti spolupracovali, a protože je jejich pomoc pro
seniory významná a přínosná, chceme v této spolupráci pokračovat i nadále.
Do jakých projektů / činností organizace bychom mohli zájemce o dobrovolnictví zapojit:
Konkrétně se jedná o dobrovolníky, kteří by docházeli do pokojů seniorů, kteří jsou imobilní a trpí
osamělostí. Jednalo by se o pravidelný kontakt s dobrovolníkem a společné aktivní trávení volného
času (četba, hry, povídání, vyvezení na zahradu, apod.).
Další formou využití dobrovolníku pro seniory je pravidelné vedení volnočasového klubu (1x týdně,
cca 1,5 hod.) v Domě s pečovatelskou službou. Náplň klubu např.: rukodělné aktivity, pétanque, hry
(scrabble, karty…) apod.
Velmi bychom uvítali i tzv. expertní dobrovolnictví (tedy poskytování cenných rad, know-how
a služeb přímo v oboru dobrovolníka) v těchto oblastech:
• grafické návrhy materiálů – výroční zpráva, letáky apod.
Jak dobrovolnictví u nás ovlivňuje současná situace:
Je potřeba dodržovat vládní nařízení, což je v této chvíli negativní test na Covid 19 - 1x/týden.

Pomáháme seniorům.
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Slezská diakonie
Adresa: Dobrovolnická centra v Českém Těšíně a v Krnově
Webové stránky: www.slezskadiakonie.cz
O nás:
Slezská diakonie patří k významným celorepublikovým neziskovým organizacím, poskytuje sociální
služby široké škále potřebných osob, jako jsou lidé se zdravotním postižením, senioři, osoby bez
přístřeší, rodiny s dětmi a další lidé v těžkých životních situacích. Působí od roku 1990 na území
Moravskoslezského kraje s přesahem do kraje Olomouckého a také v Brně, kdy navázala na dřívější
charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání započatou na těšínském
Slezsku na počátku 20. století.
Slezské diakonie má 2 dobrovolnická centra v Českém Těšíně a v Krnově (http://www.slezskadiakonie.
cz/ - odkaz dobrovolnictví), dobrovolnické centrum funguje již od roku 2003 a má udělenou akreditaci
dobrovolnické služby. Slezská diakonie má zkušeností s mezinárodním dobrovolnictvím.
Do jakých projektů / činností organizace bychom mohli zájemce o dobrovolnictví zapojit:
• Individuální i skupinové návštěvy u klientů pobytových sociálních a zdravotních služeb. Jedná
se o činnosti jako jsou rozhovory, doprovod na procházky, četba z knihy, hra společenských her,
společné kreativní aktivity, aj. Např. u pacientů na neurologickém oddělení jsou dobrovolníci
proškoleni i v práci s afatickým slovníkem a podporují pacienta při rekonvalescenci.
• Doučování dětí, výplň volného času, výpomoc při organizací akcí pro děti – výlety, vycházky.
• Program „Dobrovolnictví potřebným lidem“ je činnost u dětí i dospělých osob se zdravotním
postižením. Dobrovolník se stává nejen kamarádem vybraného klienta, často je ale také velkou
výpomoci pro pečující rodinu. Ta si díky dobrovolníkovi může odpočinout od své nepřetržité
péče.
• Výpomoc při aktivizaci klienta v denních službách – dobrovolníci individuálně pomáhají lidem
se zdravotním postižením v aktivních činnostech (vedení ruky, společné tvoření z keramické hlíny,
předčítání, rozhovory, aj.)
• Realizace projektu mobilní „Kavárny U Jarušky“ – dlouhodobá i jednorázová výpomoc se
zajištěním projektu, který přináší do sociálních služeb či zdravotnictví prvky kavárny. Dobrovolníci
pomáhají s přípravou prostoru, obsluhou klientů, vařením kávy, aj.
• Jednorázové aktivity organizované Dobrovolnickým centrem – výpomoc při organizaci
osvětových akcí (např. Happening Krnov pro autismus, příprava aktivit v rámci Dobrého srdce
Krnova nebo Run and Help). Zapojení se do celorepublikových akcí, které na místní úrovni
koordinuje centrum – např. Bílá pastelka. Výpomoc s distribucí Dobrovolnického zpravodaje
(jedná se o tiskoviny vydávány centrem, distribuovány na území Krnova zadarmo).
• Výpomoc při organizaci pobytových akcí, příměstských táborů, víkendů pro rodiny s dětmi
s postižením nebo jednodenních výletů.
Dobrovolnické centrum V Krnově má programy v zařízeních pro děti, osoby se zdravotním
postižením, pro seniory, osoby s duševním onemocněním a v nemocnici. Snažíme se vycházet z toho,
co dobrovolníka baví, zajímá a podle toho mu vybrat vhodné místo k dobrovolnické činnosti.

Velmi bychom uvítali i tzv. expertní dobrovolnictví (tedy poskytování cenných rad, know-how
a služeb přímo v oboru dobrovolníka) v těchto oblastech:
• Příprava besedy na téma, které je dobrovolníkovi blízké – může se jednat o besedu
o cestování, fotografování, historii, architekturu. Besedy jsou součástí projektu mobilní „Kavárny
U Jarušky“.
• Výpomoc s PR – podpora pracovníků centra při prezentaci a propagaci jednotlivých aktivit –
např. pomoc při výrobě letáku, plakátu, propagačních materiálů, při prezentaci na internetu.
• Fundraising – podpora pracovníků centra v tématu fundraisingu.
Jak dobrovolnictví u nás ovlivňuje současná situace:
• Aktivní zapojení do přímé práce s klienty sociálních služeb či zdravotnictví – již postupně
dochází k rozvolnění ve službách, kde klienti prošli očkováním na COVID19. Vstup dobrovolníků
do některých zařízení bude podmíněn absolvováním antigenního testu, které bude finančně
hrazeno Dobrovolnickým centrem.
• Besedy pro „Kavárny U Jarušky“ již nyní realizujeme v upravené podobě. Besedy jsou natočené
a celý program Kavárny je připraven tak, aby bylo možné kavarnu zrealizovat i bez fyzického
kontaktu.
• Expertní dobrovolnictví je možné již nyní realizovat.

Poskytujeme sociální služby potřebným.
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Regioklub ZŠ Velká Dlážka
Adresa: Velká Dlážka 5, 750 02 Přerov
Webové stránky: https://www.zsvd.cz/regioklub-pro-seniory-2
O nás:
Od školního roku 2019/2020 zahájilo na ZŠ VD činnost komunitní vzdělávací centrum pro seniory
pod názvem Regioklub ZŠ Velká Dlážka. Zřízení Regioklubu finančně podpořil Nadační fond Veolia
z programu Stále s úsměvem. Hlavním záměrem tohoto projektu je nabídnout přerovským seniorům
s přirozenou spádovostí a nejlépe docházkovou vzdáleností, ale i ostatním zájemcům blízkého okolí,
rozličné aktivity od tvořivých, vzdělávacích a prakticky zaměřených až po zábavné, sportovní a
relaxační. Velkou přidanou hodnotou aktivit je vlastní setkávání v prostorách školy a často za účasti
žáků školy. Důležitá je rovněž spolupráce s nedalekým Domem s pečovatelskou službou v Přerově
na Fügnerově ulici. Se zapojováním dobrovolníků Regioklub ZŠ Velká Dlážka nemá žádné zkušenosti,
veškeré aktivity jsou zabezpečovány samotnou školou. Proto bychom velice rádi i nadále pokračovali
ve spolupráci s NF Veolia.
Do jakých projektů / činností organizace bychom mohli zájemce o dobrovolnictví zapojit:
Dobrovolnická pomoc by byla vítaná hlavně v oblasti organizace různorodých aktivit – viz popis výše.
Velmi bychom uvítali i tzv. expertní dobrovolnictví (tedy poskytování cenných rad, know-how
a služeb přímo v oboru dobrovolníka) v těchto oblastech:
Přednášky, školení, výuka.
Jak dobrovolnictví u nás ovlivňuje současná situace:
Činnost klubu v současné době pandemie Covid-19 spočívá pouze v on-line vzdělávacích aktivitách
přes Google Meet.

Organizujeme tvořivé, vzdělávací a volnočasové aktivity pro seniory.
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PROSTOR PRO, o.p.s.
Adresa: Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové
Webové stránky: www.prostorpro.cz
O nás:
Podporujeme lidi při zdolávání životních překážek. Už 21 let. Pomáháme dětem a mladým
lidem v nízkoprahovém klubu i v ulicích 5 měst. Pracujeme v celém kraji se školami, žáky a učiteli
v preventivních tématech. Pracujeme s rodinami prostřednictvím volnočasových aktivit i odborného
poradenství. Otevřeli jsme volnočasový klub pro seniory. Dobrovolníky umíme využít především při
našich veřejných akcích.
Do jakých projektů / činností organizace bychom mohli zájemce o dobrovolnictví zapojit:
Pomoc při distribuci letáků a pomoc při realizaci našich veřejných akcí. V tuto chvíli je naše potřeba
dobrovolníka pro expertní činnost.
Velmi bychom uvítali i tzv. expertní dobrovolnictví (tedy poskytování cenných rad, know-how
a služeb přímo v oboru dobrovolníka) v těchto oblastech:
Dobrovolník pro expertní činnost je naše aktuální potřeba. Poptáváme především experta na
marketing našich programů, hlavně pro Rodinné centrum POHODA, Program podpory rodin
SLUNEČNICE (odborné poradenství, přednášky, podpůrné skupiny), Klub pro seniory DŘEVĚNKA. Cílové
skupiny, persony (modely typických zákazníků), efektivní komunikační kanály, získávání zákazníků
(klientů). Uvítáme experta na PR celé organizace. Uvítáme grafika, experta na tvorbu videa,
fotografa pro image fotky (výroční zpráva).
Co bychom rádi dodali:
Optimální by byl expert z Hradce Králové, abychom usnadnili a umožnili osobní setkání (až to situace
dovolí). Není to ale nutné, můžeme komunikovat i online.

Podporujeme lidi při zdolávání životních překážek.
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ProSenior Nový Jičín
Adresa: Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
Webové stránky: www.novyjicin.cz, www.psnj.cz
O nás:
ProSenior Nový Jičín je organizační složkou města, zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb.
Poskytujeme 3 sociální služby: terénní pečovatelskou službu, ambulantní denní stacionář s kapacitou
10 klientů a pobytovou odlehčovací službu s 8 lůžky. Převažující cílovou skupinou jsou senioři.
Do jakých projektů / činností organizace bychom mohli zájemce o dobrovolnictví zapojit:
Ocenili bychom kreativní dobrovolníky, kteří jsou šikovní na výtvarné činnosti, keramiku, u mužů
bychom uvítali kutila či sportovce, dále dámu či pána, který svým známým nabízí služby amatérského
stylisty a fotografa, případně taneční hodiny či cvičební lekce. Případně bychom ocenili dobrovolníka
se zvířátkem, které je společenské a nevadilo by mu hrubší zacházení již ne úplně šikovných prstů.
Velmi bychom uvítali i tzv. expertní dobrovolnictví (tedy poskytování cenných rad, know-how
a služeb přímo v oboru dobrovolníka) v těchto oblastech:
Poradenství v oblasti marketingu by bylo víc než přínosné.
Jak dobrovolnictví u nás ovlivňuje současná situace:
V současnosti je nutné buď doložit test, potvrzení o prodělání Covid-19 v posledních 3 měsících
nebo druhá očkovací dávka před více než 14-ti dny.

Poskytujeme sociální služby převážně seniorům.

