Krajský úřad Kraje Vysočina
si Vás dovoluje pozvat na

KONFERENCI
„DOBROVOLNICTVÍ SPOJUJE“
konanou pod záštitou radního pro oblast sociálních věcí Kraje Vysočina
Mgr. Jana Tourka

Dne: 26. 10. 2021 od 9:00 do 15:30 hod.
Kde: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, kongresový sál.
Konference je prostorem pro setkání a sdílení dobré praxe všech zainteresovaných subjektů na poli
dobrovolnictví. Představí se a diskutovat budou odborníci na danou oblast, koordinátoři dobrovolnických
center, zástupci neziskového sektoru, až po samotné dobrovolníky. Dobrovolnictví se stává nosným
tématem pro ozdravení společnosti, přináší pomoc tam, kde je třeba a zároveň je zdrojem nových
dovedností a obohacením mezilidských vztahů.

Konferenci moderuje: Milan Řezníček.
Účast na konferenci je zdarma, registrace na konferenci prostřednictvím Google formuláře zde:

https://www.kr-vysocina.cz/dobrovolnictvi-spojuje
Vzhledem k omezené kapacitě sálu, potvrďte svou účast nejpozději do 19. 10. 2021.

Těšíme se na setkání s Vámi.

JUDr. Věra Švarcová
vedoucí odboru sociálních věcí

Tato konference je pořádána v rámci projektu "Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence
v Kraji Vysočina, reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546“, financováno z OPZ a ze státního rozpočtu

9:00 – 9:30

Prezence

9:30 – 9:40

Úvodní slovo

9:40 – 10:00

Dobrovolnictví v projektech Kraje Vysočina
Mgr. Martin Jelínek, vedoucí oddělení sociální ochrany a prevence
Mgr. Irena Hambálková, koordinátorka dobrovolníků
Krajský úřad Kraje Vysočina

10:00 – 10:20

Novinky v oblasti dobrovolnictví
Mgr. Nataša Diatková, vrchní ministerský rada, odbor prevence
kriminality, Ministerstvo vnitra ČR

10:20 – 10:40

Mozaika dobrovolnických aktivit v kraji
Bc. Kateřina Petrášová, ředitelka, Regionální dobrovolnické centrum
Jihomoravského kraje

10:40 – 10:50

Přestávka

10:50 – 11:35

Dobrovolnické projekty, které podpořila EU v Dolním Rakousku –
Teorie & praxe z pohledu spolupracující organizace, online přenos
Virna Hadziosmanovic BSc, Jugend:info NÖ, Europäisches
Solidaritätskorps (ESK)
Rok dobrovolnické práce v sociálních službách - film
MMag. Elisabeth Marcus, FSJ – Freiwilliges Soziales Jahr, spolek na
podporu sociálních služeb zajišťovaných dobrovolníky

11:35 – 12:00

Národní asociace dobrovolnictví spojuje a podporuje
Mgr. Bohdana Břízová, PhD., místopředsedkyně Národní asociace
dobrovolnictví, z.s. a odborný asistent Zdravotně sociální fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

12:00 – 12:15

Diskuse

12:15 – 13:00

Přestávka na občerstvení

13:00 – 13:25

Od šálku kávy ke Skutku roku - projekt MOKKA na Gymnáziu
dr. A. Hrdličky v Humpolci
Mgr. Hana Havelková, ředitelka školy, Pavel Miřátský, student oktávy

13:25 – 13:50

Dobrovolnictví v době Covidu se zaměřením na lidi se zkušeností
s duševním onemocněním
Mgr. Anna Šimonová, ředitelka, Bc. Jana Valová DiS., koordinátorka
dobrovolníků, FOKUS Vysočina, z.ú.

13:50 – 14:15

Ocenění Skutek roku pro Sdílení
Eva Švecová, fundraiser, koordinátor dobrovolníků, Sdílení o.p.s. Telč

14:15 – 14:40

Štěstí
Veronika Švecová, studentka Univerzity Pardubice - Fakulta
zdravotnických studií

14:40 – 15:15

Závěrečná diskuse, ukončení konference

