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Rozvíjíme dobrovolnictví v regionu

spojujeme podporujeme

pomáháme

www.dobrovolnictvi-usteckykraj.cz

Kontakty
Dobrovolnické centrum, z.s. 
Regionální dobrovolnické centrum pro Ústecký kraj  
Prokopa Diviše 1605/5 
400 01 Ústí nad Labem

+420 774 422 562
jirina.gasserova@dcul.eu

Kdo se na nás může obracet? 
Organizace jakéhokoliv zaměření využívající služeb dobrovolníků, 
dobrovolníci i zájemci o dobrovolnictví, koordinátoři dobrovolníků, 
firmy.

Co nabízíme? 
Akreditovaný kurz Profesionalizace dobrovolnictví

Poradenství v oblasti dobrovolnictví – legislativní úpravy 
dobrovolnictví; Ministerstva vnitra ČR; dotací ministerstev  
pro oblasti dobrovolnictví; 
Zdarma také připravíme školení dobrovolníků i koordinátorů 
dobrovolníků nebo kontaktních osob přijímacích organizací.

dobrovolnické 
centrum



Spojujeme Chci se stát dobrovolníkem

Informujeme

Kdo dobrovolnou pomoc nabízí 
a kdo naopak poptává?

Chcete být v obraze?

Vedeme podrobnou databázi organizací, které hledají 
dobrovolníky, nebo nabízí služby svých zkušených dobrovolníků.

Informujeme o novinkách  
z oblasti dobrovolnictví  
v kraji, upozorňujeme na 
aktuální výzvy a možnosti, jak 
se zapojit. V neposlední řadě 
informujeme o legislativních 
změnách a dotačních 
příležitostech v oblasti 
dobrovolnictví.

Máte chvilku volného času, kterou chcete 
věnovat jako dobrovolník?
Navštivte naše stránky www.dobrovolnictvi-usteckykraj.cz. 
a vyplňte krátký dotazník, který vás zařadí do registru 
dobrovolníků a my vás spojíme s těmi, kdo pomoc potřebují.

Máte k dobrovolnictví nějaké otázky?
Zavolejte nebo napište a my vám na ně rádi odpovíme.  
A nebo se u nás zastavte a můžeme si o dobrovolnictví 
popovídat osobně.

Kdo je dobrovolník? 
Dobrovolník je člověk, který ze své vlastní vůle a ve svém 
volném čase bez nároku na odměnu pomáhá lidem kolem 
sebe a zapojuje se do veřejně prospěšných aktivit. Může také 
pomoci vytvářet něco prospěšného či inovativního. Záleží 
pouze na vás, jaký konkrétní projekt vás zaujme.

Podporujeme Chcete se stát 
dobrovolníkem,  
ale nevíte kde začít?

Přijďte si s námi popovídat do naše Regionálního dobrovolnického 
centra, nebo nám zavolejte. Pořádáme bezplatná školení 
pro dobrovolníky i koordinátory, ale nabízíme také odborné 
poradenství a různé workshopy pro jednotlivce i dobrovolnické 
organizace.

Pomáháme Jsme tu pro vás.
Pomáháme domluvit spolupráci, 
která bude odpovídat preferencím 
dobrovolníků i požadavkům 
jednotlivých organizací.


