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Hlavním stavebním kamenem vzniku KKC byla spolupráce samosprávy a neziskového 
sektoru. KKC vzniká jako místo sběru všech forem nabídek a poptávek – evidence 
nabídky dobrovolníků a dobrovolnic, které třídí a propojuje se s poptávkou. Při zřizování 
KKC byl důležitým prvkem zkušený tým již existujících sítí na území Ústeckého kraje –
RADA dobrovolnických center regionu Severozápad a Panel humanitárních organizací 
Ústeckého kraje pod vedením Oblastní charity Ústí nad Labem. Do spolupráce byly dále 
zapojeny složky integrovaného záchranného systému, krizová linka organizace Spirála, v 
oblasti humanitární pomoci Potravinová banka a Český červený kříž. 
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Odkaz na video: https://ww.zonerama.com/RADKAKADAN/Photo/6104404/224243223
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Činnost KKC a samotných dobrovolníků byla Ústeckým krajem podporována v průběhu 
celé doby jeho činnosti. Jednalo se např. o financování pohonných hmot (dobrovolníci a 
organizace zajišťovali rozvoz potravinových balíčků, léků, ochranných pomůcek, atd.). 
Ústecký kraj pro dobrovolníky v terénu zajistil ochranné pomůcky, realizačnímu týmu KKC 
zprostředkoval zapůjčení osobního automobilu a komunikační techniky. 
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Jak již bylo řečeno, rychlý vznik a zahájení činnosti krajského koordinačního centra na 
celokrajské úrovni, podpořilo dosavadní zasíťování. V případě dobrovolnických center a 
organizace se jednalo o neformální sdružení RADA dobrovolnických center regionu 
Severozápad, které funguje již od roku 2007. Postupem let se pod vedení Dobrovolnické 
centra v Ústí nad Labem rozrostla spolupráce i do sousedních krajů (Liberecký, 
Karlovarský a Plzeňský). Díky této síti jsme tedy mohli nejen efektivně komunikovat s 
dobrovolníky a neformálními skupinami v jednotlivých okresech, ale i sdílet, co se nám 
kde daří nebo nedaří. 
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Další důležitou sítí byl Panel humanitární organizací Ústeckého kraje, který v době 
pandemie vedl Ing. Rostislav Domorák, ředitel Oblastní charity Ústí nad Labem a bývalý 
šéf krajského vojenského velitelství. Panel od svého vzniku v roce 2002 prošel mnoha 
situacemi, které jeho vývoj přivedly až do současné podoby – podoby zkušeného týmu 
zástupců neziskových organizací, složek integrovaného záchranného systému a 
samosprávy na všech úrovních – krajské i místní. 
Z předchozí činnosti Panelu bych ráda uvedla spolupráci při koordinaci pomoci např. při 
povodních v letech 2002 až 2013), při dopravní nehodě kamionu, mikrobusu a osobního 
automobilu u Panenského Týnce v r. 2008, ve stejném roce dopravní nehoda linkového 
autobusu na Žatecku, který narazil do rodinného domu, v r. 2013 přípravy na ohlášené 
silné mrazy, nebo v letošním lednu všem z médií známý požár domova pro osoby se 
zdravotním postižením ve Vejprtech. 
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Další sítí, tentokrát s národním dosahem, je Národní asociace dobrovolnictví. Díky 
členství některých spolupracujících organizacích jsme tak v průběhu pandemie mohli 
sbírat inspiraci z celé republiky. Národní asociace dobrovolnictví zároveň vydává speciální 
číslo zpravodaje, které je věnované právě dobrovolnictví v době pandemie. Zpravodaj je 
stále v „živém“ procesu a dnes máte možnost seznámit se s jeho průběžnou verzí, 
vydanou speciálně pro dnešní konferenci. Konečná verze zpravodaje bude dispozici v 
elektronické podobě pro její větší dosah a na její finální podobě ještě spolupracujeme s 
dalšími zástupci odborné veřejnosti a Ministerstvem vnitra ČR. 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se do vzniku zpravodaje zapojili. Naším cílem 
nebylo jen poukázat na činnost dobrovolnických center a organizací, ale zachytit 
mimořádnou vlnu solidarity, osobní statečnosti a angažovanosti. Na sociálních sítích 
vznikaly svépomocné skupiny, školy doslova mobilizovaly své studenty, motorkáři najeli 
tisíce kilometrů, atd. 
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Data za prvních 30 dní činnosti krajského koordinačního centra. 
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Odkaz na video Spolu proti samotě: https://www.youtube.com/watch?v=OU0eIfhpia8
Odkaz na video RADKA z.s.: 
https://ww.zonerama.com/RADKAKADAN/Photo/6104404/221737728
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