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DOBROVOLNICTVÍ V ORGANIZACÍCH POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

A SLUŽBY DOPROVODNÉ V SOCIÁLNÍ OBLASTI  

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 

 

POPTÁVKA 
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Název organizace: Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice 

Kontaktní údaje: 
(osoba, e-mail, telefon) 

Jitka Chánová 
dccb@adra.cz 
776 301 201 

Stručné vymezení činnosti (oblasti), 
pro kterou hledáte dobrovolníky: 

Dlouhodobá dobrovolnická služba u seniorů (DpS Hvízdal, DpS Máj – Větrná, Tylova a Na Zlaté stoce, DD Dobrá 
Voda) a lidí s postižením – dospělých (Domov Libníč a CSS Empatie Pražská i Kněžské Dvory), dětí (Centrum Bazalka 
o.p.s.). Pravidelné návštěvy, doprovod při procházkách, spolupráce na programech jak vysílající, tak přijímajících 
organizací.  

Jaké dobrovolníky poptáváte:  

 krátkodobé x dlouhodobé 

 počet 

 vhodný věk 

 muže x ženy  

 další požadavky 

 
Krátkodobí – 4x do roka asi 6 - 10 lidí 
Dlouhodobí – až 30 lidí, věk: 15 – 80 let, muže i ženy, odpovídající udělené akreditaci (= čistý RT, doporučení lékaře, 
absolvování vstupního pohovoru a úvodního školení, účast na pravidelných supervizích) 

 

Název organizace: Mezi proudy, o.p.s. 

Kontaktní údaje: 
(osoba, e-mail, telefon) 

František Kaiseršot, ředitel,  
775 684 570 
kaisersot@meziproudy.cz 

Stručné vymezení činnosti (oblasti), 
pro kterou hledáte dobrovolníky: 

Bezvadydivadlo – jedná se o divadelní spolek, kde hrají uživatelé našich služeb, zaměstnanci organizace a 
dobrovolníci s většinové společnosti. Účelem je posílit podporu k integraci našich uživatelů. 

Jaké dobrovolníky poptáváte:  

 krátkodobé x dlouhodobé 

 počet 

 vhodný věk 

 muže x ženy  

 další požadavky 

 
Spíše dlouhodobé, cca. 5, věk nerozhoduje, pohlaví nerozhoduje, hlavní je spolehlivost, nadšení pro věc, časová 
flexibilita – mnohá představení jsou o víkendech, možnost užití auta pro dopravu herců či kulis vítána (pokud by to 
bylo vícemístné auto či větší úložný prostor, tak by bylo bezva ). 

 

mailto:dccb@adra.cz
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Název organizace: Domov pro seniory Hvízdal 

Kontaktní údaje: 
(osoba, e-mail, telefon) 

Mgr. Simona Žigová,  
tel: 702 133 135,  
s.zigova@domovproseniory-hvizdal.cz 

Stručné vymezení činnosti (oblasti), 
pro kterou hledáte dobrovolníky: 

 
Osobní setkávání s klienty, účast při akcích typu Masopust, Mikuláš, atd. 

Jaké dobrovolníky poptáváte:  

 krátkodobé x dlouhodobé 

 počet 

 vhodný věk 

 muže x ženy  

 další požadavky 

 
Dlouhodobé i krátkodobé na různé akce 
Cca 25 dobrovolníků 
Od 15 let k seniorům 
Pohlaví nerozhoduje 
Proškolení z organizace  

 

Název organizace: Temperi o.p.s. 

Kontaktní údaje: 
(osoba, e-mail, telefon) 

Bohdana Břízová,  
bohdana.brizova@tempericb.cz 
737 764 184 

Stručné vymezení činnosti (oblasti), 
pro kterou hledáte dobrovolníky: 

 Individuální/skupinové doučování dětí (především 1. stupeň ZŠ) 

 Program Pět P – preventivní mentoringový program, jde o individuální setkávání jednoho dobrovolníka 
s jedním dítětem, 1x týdně 2-3h 

 Zajištění programu pro děti z pěstounských rodin, když se jejich pěstouni vzdělávají (cca 6x do roka, celý 
den) 

 Fundraising (získávání finančních i jiných prostředků) + PR (nové možnosti propagace a prezentace 
organizace) 

 Administrativní činnosti – především správa webu, FB 

Jaké dobrovolníky poptáváte:  

 krátkodobé x dlouhodobé 

 počet 

 Dlouhodobá spolupráce 

 Aktuálně cca 10, dobrovolníky přijímáme po celý rok 

 Od 18 let výše 

mailto:bohdana.brizova@tempericb.cz
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 vhodný věk 

 muže x ženy  

 další požadavky 

 Muži i ženy  

 Požadavky – při práci s klienty podpis smlouvy, účast na školení dobrovolníků, výpis RT, čestné prohlášení, 
psychologický screening  

 

 

Název organizace: 
PREVENT 99 z.ú.    
www.prevent99.cz 

Kontaktní údaje: 
(osoba, e-mail, telefon) 

Dagmar Randáková  
randakova@prevent99.cz 
602 131 970 

Stručné vymezení činnosti (oblasti), 
pro kterou hledáte dobrovolníky: 

Dobrovolníci nám pomáhají při DOUČOVÁNÍ DĚTÍ (1. stupeň ZŠ) a HLÍDÁNÍ DĚTÍ na víkendových 
vzdělávacích kurzech pro pěstouny a s přípravou a realizací programu pro děti. 
Hledáme studenty, maminky, babičky.  
Českobudějovicko + Strakonicko. 

Jaké dobrovolníky poptáváte:  

 krátkodobé x dlouhodobé 

 počet 

 vhodný věk 

 muže x ženy  

 další požadavky 

 
Dlouhodobé i krátkodobé. 
Věk od 18 let dále, pohlaví nerozhoduje, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost.  
Dobrovolník musí projít vstupním školením (informace o organizaci, o zařízení, základní zásady 
komunikace s klienty, základy problematiky náhradní rodinné péče, základy první pomoci). 
 

 

Název organizace: Potravinová banka Jihočeského kraje z.s. 

Kontaktní údaje: 
(osoba, e-mail, telefon) 

Veronika Láchová,  
info@pbjk.cz 
608731483 

Stručné vymezení činnosti (oblasti), 
pro kterou hledáte dobrovolníky: 

 odborné konzultace (managment, marketing, logistika, interní procesy) 

 jednorázové dobrovolnické aktivity (akce, sbírky) 

mailto:randakova@prevent99.cz
mailto:info@pbjk.cz
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 dlouhodobá spolupráce v oblastech oslovování dodavatelů a fundraisingu 

Jaké dobrovolníky poptáváte:  

 krátkodobé x dlouhodobé 

 počet 

 vhodný věk 

 muže x ženy  

 další požadavky 

 
Krátkodobé – dle typu akce 10 až 150 – na věku ani pohlaví nezáleží 
Dlouhodobé a konzultační – až 20 – na věku ani pohlaví nezáleží 
 

 

Název organizace: Diecézní charita České Budějovice 

Kontaktní údaje: 
(osoba, e-mail, telefon) 

Veronika Faberová, koordinátor dobrovolnického centra 
dobovolnici@dchcb.charita.cz;  
731 604 163 

Stručné vymezení činnosti (oblasti), 
pro kterou hledáte dobrovolníky: 

 Drobné údržbářské práce, opravy na středisku DCH, vymalování kancelářských prostor, distribuce letáků,  

 Pomoc při rozvozu a skládání potravinové pomoci (FEAD), zahradní práce, úklidové práce, pomoc při 
tříkrálové sbírce. 

Školení:  

 Oblast personalistiky, vedení týmů (přednáška, workshop, audit agendy, konzultace);  

 IT činnosti - outlook, excel (vzorce a postupy ve statistikách, využívání informačních zdrojů, internetová 
komunikace,…); 

 PR – vytváření návrhů na reklamní a propagační činnosti, způsob komunikace s externími organizacemi; 

 Odborník na pracovní právo – konzultace v oblasti pracovně právní, školení k zákonu 262/2006 Sb.; 

 Odborník na BOZP; 

 Administrativní práce: 

 Revize dokumentů, smluv, archivace 

Jaké dobrovolníky poptáváte:  

 krátkodobé x dlouhodobé 

 počet 

 vhodný věk 

 muže x ženy  

 Dlouhodobé na případnou pravidelnou pomoc rozvozu a skládání materiální pomoci, údržbářské práce, 
distribuce letáků (2x ročně), administrativní výpomoc,… 

 Krátkodobé na školení, vymalování prostor 

 Na věku nezáleží 

 V případě fyzicky náročnějších činností spíš muže, jinak na pohlaví nezáleží 

mailto:dobovolnici@dchcb.charita.cz
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 další požadavky 

 

 

Název organizace: Městská charita České Budějovice 

Kontaktní údaje: 
(osoba, e-mail, telefon) 

Mgr. Josef Hes, ředitel                                                                 Mgr. Ludmila Cimlová                                                                            
tel. 387 718 202, 731 604 500                                                    tel. 776 655 343 e-mail ludmila.cimlova@mchcb.cz 
josef.hes@mchcb.cz, reditel@mchcb.cz 

Stručné vymezení činnosti (oblasti), 
pro kterou hledáte dobrovolníky: 

MCHČB hledá především dobrovolníky na jednorázové akce jednotlivých služeb (pro názornost: Tříkrálová sbírka, 
kabelkový veletrh, mezinárodní den rodiny, Romů, piknik pro osoby bez domova, adventní trhy a mnoho dalších 
akcí například s cílovou skupinou děti a mládež ohrožené rizikovým chováním a vlivy) dále také na pravidelné 
doučování dětí ze sociálně slabých rodin, a to skrze pravidelnou přípravu do školy a pomoc s udržením se ve 
vzdělávacím systému. Další oblastí, pro kterou bychom dobrovolníky uvítali, jsou manuální jednorázové práce, 
které přispějí k údržbě prostor sociálních služeb (drobné opravy, například: natírání plotu, sekání trávy apod.). 
V neposlední řadě bychom uvítali dobrovolníky na specializovanou činnost v rámci chodu organizace jako: pomoc 
při zpracování PR organizace, personalistiky, daní, manažerských postupů apod. 

Jaké dobrovolníky poptáváte:  

 krátkodobé x dlouhodobé 

 počet 

 vhodný věk 

 muže x ženy  

 další požadavky 

 MCHČB poptává z větší části krátkodobé dobrovolníky na jednorázové akce či na činnosti popsané výše.  

 Počet dobrovolníků za celou organizaci – cca do 10. 

 Věk dobrovolníka nerozhoduje, rozhoduje dovednost a orientace na výkon činnosti. 

 Pohlaví dobrovolníků nerozhoduje – jsme genderově korektní  
 
Bez dalších požadavků, každopádně díky! 
 

 

Název organizace: Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice 

Kontaktní údaje: 
(osoba, e-mail, telefon) 

Jiří Heller 
jiri.heller@sasmcb.cz 
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Stručné vymezení činnosti (oblasti), 
pro kterou hledáte dobrovolníky: 

Pravidelná či nárazová činnost v práci s dětmi a mládeží (doučování, kluby, kroužky, den dětí) 

Jaké dobrovolníky poptáváte:  

 krátkodobé x dlouhodobé 

 počet 

 vhodný věk 

 muže x ženy  

 další požadavky 

Spíše dlouhodobé, oceníme ale i dobrovolníky na jednorázovou velkou akci. Na věku, pohlaví či vzdělání vůbec 
nezáleží. Budeme rádi za jakýkoli počet nových dobrovolníků. 

 

Název organizace: 
DialogCB, z.s. 
www.dialogcb.cz  

Kontaktní údaje: 
(osoba, e-mail, telefon) 

Dana Kalistová, předsedkyně spolku 
info@dialogcb.cz 
724 981 240 

Stručné vymezení činnosti (oblasti), 
pro kterou hledáte dobrovolníky: 

Servisní organizace pro místní poskytovatele sociálních služeb a neziskové organizace působící v sociální oblasti 

Jaké dobrovolníky poptáváte:  

 krátkodobé x dlouhodobé 

 počet 

 vhodný věk 

 muže x ženy  

 další požadavky 

Dlouhodobé dobrovolnictví pro následující projekty: 

 Materiální banka – zajištění svozu darovaných věci, jejich revizi, oprava 

 Obědová sbírka – pečení na Trhu U vrby + další akce týkající se sbírky 

 Webové stránky – IT pro editaci a konzultace 

 Bez speciálních požadavků 
 

 

Název organizace:  THEIA – krizové centrum o.p.s. 

Kontaktní údaje: 
(osoba, e-mail, telefon) 

Barbora Čechová 
cechova@theia.cz / 724 243 726 

http://www.dialogcb.cz/
mailto:info@dialogcb.cz
mailto:cechova@theia.cz
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Stručné vymezení činnosti (oblasti), 
pro kterou hledáte dobrovolníky: 

1. jednorázové akce pro širokou veřejnost, na kterých realizujeme aktivity zejména pro děti (malé v doprovodu 
rodičů, i větší … věkově cca do konce základní školy) 

2. odborná pomoc v oblastech a tématech: 
  redesign webových stránek 
 tvorba manuálu vizuální identity organizace 
 tvorba komunikační strategie a komunikačního plánu organizace 

Jaké dobrovolníky poptáváte:  

 krátkodobé x dlouhodobé 

 počet 

 vhodný věk 

 muže x ženy  

 další požadavky 

1. na jednorázové akce: 
 možno i krátkodobé 
 3 – 4 na jednu akci 
 spíše ženy 

2. na odbornou pomoc  
 dlouhodobá spolupráce 
 vedení našich pracovníků v daných oblastech 

 

Název organizace:  Z5smysl, s.r.o – sociální firma 

Kontaktní údaje: 
(osoba, e-mail, telefon) 

prusovah@gmail.com 

Stručné vymezení činnosti (oblasti), 
pro kterou hledáte dobrovolníky: 

Z5smysl, s.r.o - provozujeme obchod s EKOMÓDOU, kde zároveň zaměstnáváme i lidi s duševním onemocněním.  
Dobrovolníky bychom využili zejména na zajištění např. modních přehlídek (organizace,modeling), prodejních akcí 
apod. 

Jaké dobrovolníky poptáváte:  

 krátkodobé x dlouhodobé 

 počet 

 vhodný věk 

 muže x ženy  

 další požadavky 

Krátkodobé, jakéhokoliv věku i pohlaví se smyslem pro humor pro pořádání přehlídek, prodej na trzích apod. 

 



 
9 

Název organizace:  Mezi proudy o.p.s. 

Kontaktní údaje: 
(osoba, e-mail, telefon) 

Michaela Maroušová  
marousova@meziproudy.cz  
775 244 570 

Stručné vymezení činnosti (oblasti), 
pro kterou hledáte dobrovolníky: 

Bezvadyivadlo – amatérský divadelní spolek 

Jaké dobrovolníky poptáváte:  

 krátkodobé x dlouhodobé 

 počet 

 vhodný věk 

 muže x ženy  

 další požadavky 

Dobrovolníci: dlouhodobí, počet neomezen, věk neomezen, pohlaví neomezeno 
Požadavky: spolehlivost, možnost pravidelně chodit na zkoušky divadla (1x za týden v pondělí odpoledne)  
Hraní na jevišti není podmínkou, dobrovolníci mohou pomáhat v komparzu, dělat zvukaře, oponáře, kostyméra 
apod. 

 

mailto:marousova@meziproudy.cz

