VÝROÈNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2019

Inspirovat nemusíme pouze slovy. Inspirovat mùeme i tím, kým jsme.
Petr Havránek

Prostøednictvím této výroèní zprávy bychom chtìli zrekapitulovat
nai èinnost a zároveò podìkovat vem dobrovolníkùm
za jejich práci v roce 2019.

Základní údaje
Adorea  dobrovolnické centrum Vsetín, z.s. je nestátní neziskovou organizací, která vznikla 13. 6. 2003
s cílem realizovat dobrovolnické aktivity ve Vsetínì a okolí. Poskytujeme informace a sluby zájemcùm
o dobrovolnictví a propojujeme je s organizacemi, které mají chu a vùli zapojit dobrovolníky do svých
èinností.
Právní forma:

spolek, zapsaný v spolkovém rejstøíku u Krajského soudu v Ostravì v oddílu L,
vloce èíslo 5987

Datum registrace: 13. 6. 2003, MV ÈR
Èíslo registrace:
VS/1-1/54254/03-R
Sídlo organizace:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Tyrova 1271, 755 01 Vsetín
571 999 223, 730 155 363
dobrovolník@adorea.cz
ww.adorea.cz

IÈO:
Bankovní spojení:
Èíslo úètu:
IÈO:
DIÈ:

26631539
ÈSOB, a.s. poboèka Vsetín
194 189 728/0300
26631539
CZ26631539

Organizaèní struktura
Statutární orgán - rada spolku:
Pøedseda rady:
Místopøedseda:
Místopøedseda:

Mgr. Ivana Tomeèková
Zdenka Ondruková
Martina Pohùnková

Koordinátorka dobrovolnického centra: Bc. Andrea merdová
Externí úèetnictví: Zdenka Ondruková
Odborná spolupráce: Mgr. Ivana Humplíková  psycholog, supervizor, lektor

3

Poslání
Posláním spolku je propagace a podpora mylenky dobrovolnictví ve spoleènosti a spolupráce
s neziskovými organizacemi v regionu s cílem zapojení co nejvìtího poètu obyvatel do dobrovolnických
aktivit.
K naplnìní tohoto úèelu spolek zejména:
, realizuje a akredituje vlastní dobrovolnické programy s cílem pomáhat tam, kde je to potøeba
, zajiuje dobrovolnou pomoc v organizacích, které mají chu a vùli zapojit dobrovolníky do svých
èinností
, vyhledává a pøipravuje dobrovolníky, systematicky s nimi pracuje, koordinuje a podporuje jejich
èinnost
, provádí vechny administrativní úkony související s dobrovolnou slubou
, vede databázi dobrovolníkù a pøijímajících organizací
, spolupracuje s orgány veøejné a státní správy, s masmédii
, spolupracuje s regionálními partnery, neziskovými organizacemi a dalími dobrovolnickými centry
a programy
, propaguje dobrovolnictví mezi irokou veøejností

Dobrovolnické centrum
,
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je zapojeno do Komunitního plánování sociálních slueb a péèe Vsetínska v pracovní skupinì Rodiny
s dìtmi

Zpráva o èinnosti
Dobrovolnické centrum realizovalo na základì akreditací udìlených Ministerstvem vnitra dle zákona
è. 198/2002 Sb., o dobrovolnické slubì dva dobrovolnické programy,  Dobrovolnictví na Vsetínsku
a Dobrovolníci v nemocnici.

Dobrovolnictví na Vsetínsku
Prostøednictvím tohoto programu se mohou dobrovolníci zapojit do dobrovolnické èinnosti ve smluvních
organizacích, kde doplòují práci profesionálních pracovníkù. Zamìøujeme se zejména na pomoc
v sociálních slubách. Dobrovolníci mohou docházet také pøímo do domácnosti klientù.
Dobrovolníci nejèastìji pomáhají dìtem, seniorùm a osobám se zdravotním hendikepem. Dobrovolnické
aktivity jsou rùzné, vdy záleí na dobrovolníkovi jak a kde chce pomáhat, samotná dobrovolnická èinnost
probíhá dle èasových moností dobrovolníka a potøeb organizace.
Do programu se v roce 2019 zapojilo 71 dobrovolníkù.

Dobrovolníci v nemocnici
Cílovou skupinou programu jsou pacienti oddìlení následné péèe ve Vsetínské nemocnici a.s. Dobrovolníci
se svými aktivitami podílejí na zlepování psychosociálních podmínek a kvality ivota hospitalizovaných
pacientù. V rámci programu se mohou pacienti zapojit do rùzných skupinových aktivit (výtvarné tvoøení,
cvièení pamìti, promítání, hraní spoleèenských her). Nìkteré aktivity probíhají pøímo na pokojích
(canisterapie, zpívání). Dobrovolníci nabízejí pacientùm také popovídání, naslouchání, pøedèítání nebo
doprovod na procházku. Do programu se v roce 2019 zapojilo 9 dobrovolníkù.

Výtvarné tvoøení na oddìlení následné péèe

Výroèní zpráva 2019
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Spolupráce na projektech
Projekt Made by v Azylovém domì pro eny a matky s dìtmi o.p.s.
Projekt Made by je urèen enám z azylových domù, které se dostaly do obtíné ivotní situace. Dává jim
monost pøivydìlat si výrobou ruènì vyrábìných pøedmìtù a pomocí kvalifikovaných lektorù je jim
umonìno prokolit se ve finanèní gramotnosti. Dobrovolnické centrum zajiuje hlídání dìtí bìhem aktivit
projektu, které probíhají zpravidla 1x týdnì.

Pracovní terapie v Azylovém domì Elim
Azylový dùm poskytuje svým klientùm monost zapojit se do specifické pracovní terapie, zaloené na
dobrovolné práci pro azylový dùm i pro jiné neziskové organizace. Cílem této aktivity je zapojení lidí, kteøí
pøili o práci tak, aby vykonávali smysluplnou èinnost, udrovali si pracovní návyky. V neposlední øadì je
dùleitá také snaha o zmìnu pohledu spoleènosti na lidi bez domova. Do projektu se v roce 2019 zapojilo
19 uivatelù.

Statistický pøehled

Skladba dobrovolníkù

Sociální profil dobrovolníkù
eny

student

mui

nezamìstnaný
v dùchodu
ostatní
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Propagace èinnosti dobrovolnického centra:
prostøednictvím webových stránek www.adorea.cz
prostøednictví sociální sítì facebook.com
, prostøednictvím tisku
, prostøednictvím nástìnek
, prostøednictvím letákù
,
,

Pøíprava dobrovolníkù
Pøíprava nových dobrovolníkù obsahuje dvì sloky, obecnou a praktickou. V první èásti vstupní pøípravy
je dobrovolník seznámen s rolí, právy a povinnostmi dobrovolníka, vèetnì podmínek a pravidel
dobrovolnické èinnosti, se smlouvou a pojitìním. Praktická èást je zamìøena na podmínky a pravidla
dobrovolnické èinnosti v organizaci, kde bude dobrovolník vykonávat dobrovolnickou èinnost.

Supervize dobrovolníkù
Supervize dobrovolníkù probíhá formou skupinových setkání. Supervize plní funkci podpory, sdílení
zkueností, funkci zpìtné vazby a kontroly kvality programu pro koordinátora. Supervize se konají
pravidelnì jednou za 3 mìsíce. Pøípadnì je mono domluvit supervizi individuální.

Vzdìlávání dobrovolníkù
Po úvodním výcviku pokraèuje následnì i dalí vzdìlávání dobrovolníkù v prùbìhu jejich èinnosti.
Vzdìlávání dobrovolníkù probíhá formou pøednáek na supervizích.

Výroèní zpráva 2019
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V roce 2019 jsme spolupracovali s tìmito pøijímajícími organizacemi:
Agarta z.s.
Auxilium o.p.s.
Azylový dùm pro eny a matky s dìtmi o.p.s.
Dìtský domov a Základní kola Liptál
Domov Jitka, o.p.s.
Dùm sociálních slueb Návojná, pøíspìvková organizace
Elim Vsetín, o.p.s.
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov
Charita Vsetín
Impuls Sdruení pro léèebnou a sociální rehabilitaci Vsetín
Letokruhy, o.p.s.
Líska, z.s.
Masarykova veøejná knihovna Vsetín
Mìsto Vsetín
Nadìje Vsetín
Rodinné a mateøské centrum Vsetín, z.s.
Rodinné centrum Valaské Kloubouky, z.s.
Salesiánské sdruení Vsetín, z.s.
Sociální sluby Vsetín, pøíspìvková organizace:
Domov pro seniory Jasenka - Vsetín
Domov se zvlátním reimem Prno
Domov pro seniory Karolinka
Chránìné bydlení Vsetín
Seniorpark Valaské Meziøíèí
Vsetínská nemocnice, a.s.
Vzdìlávací a komunitní centrum Integra o.p.s.
Základní kola, Mateøská kola a Praktická kola Vsetín
Základní kola praktická Ronov pod Radhotìm
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Finanèní zpráva za rok 2019

Náklady

Kè

Výnosy

Kè

Spotøebované nákupy celkem

72 286,67

Výnosové úroky

45,68

Sluby celkem

99 640,72

Jiné ostatní výnosy

3 338,00

Pøijaté pøíspìvky (dary)

2 176,67

Pøijaté èlenské pøíspìvky

4 800,00

Osobní náklady celkem

231 034,00

Danì a poplatky celkem

1 400,00

Ostatní náklady celkem

25 820,50

MV ÈR

174 000,00

Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv a opravných poloek celkem

0

MZ ÈR

30 000,00

Poskytnuté pøíspìvky celkem

0

Zlínský kraj

80 000,00

Daò z pøíjmu celkem

0

Mìsto Vsetín

140 000,00

Výnosy celkem:

434 360,35

Náklady celkem:

430 181,89

Pøehled zdrojù krytí nákladù v roce 2018 (v Kè)
Výnosové úroky

45,68

Jiné ostatní výnosy

3 338,00

Pøijaté pøíspìvky (dary)

2 176,67

Pøijaté èlenské pøíspìvky
Ministerstvo vnitra ÈR

621,54
174 000,00

Ministerstvo zdravotnictví ÈR

30 000,00

Zlínský kraj

80 000,00

Mìsto Vsetín

140 000,00

Celkem:

430 181,89

Výroèní zpráva 2019
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Výnosové úroky
Jiné ostatní výnosy
Pøijaté pøíspìvky (dary)
Pøijaté èlenské pøíspìvky
Ministerstvo vnitra ÈR
Ministerstvo zdravotnictví ÈR
Zlínský kraj
Mìsto Vsetín

Zámìry pro následující rok
Pokraèovat v realizaci a rozvoji dobrovolnických programù a naplòovat tak poslání dobrovolnického
centra. Prohlubovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci s pøijímajícími organizacemi. Vytváøet a poskytovat
profesionální zázemí dobrovolníkùm a propagovat dobrovolnictví jako pøirozenou souèást ivota.
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Podìkování
Na tomto místì bychom rádi podìkovali vem, kteøí nai organizaci v roce 2019 finanènì a materiálnì
podpoøili.

Státní správa a samospráva:
Ministerstvo vnitra ÈR
Ministerstvo zdravotnictví ÈR
Zlínský kraj
Mìsto Vsetín

Sponzoøi a dárci:
firma MIT METAL POWER SE
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Výroèní zprávu zpracovaly:
Bc. Andrea merdová
Zdenka Ondruková
Schváleno dne 22. 6. 2020

Kontaktní údaje:
Adorea  dobrovolnické centrum Vsetín, z.s.
Tyrova 1271, 755 01 Vsetín
tel.: 730 155 363
e-mail: dobrovolnik@adorea.cz
www.adorea.cz
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