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Dobrovolnictví

„Dobrovolníci jsou odvážní lidé a jsou ochotni se za něco
postavit. Jsou ochotni zasvětit své ruce, svou mysl a především

svá srdce službě ostatním. Tím přinášejí lidem naději a
dodávají jim sílu k překonávání jejich slabostí. Odměnou za to
jim je vědomí, že jejich činnost má skutečný význam. Jejich

odvaha a odhodlání by měly být pro nás pro všechny inspirací k
činům.“

(Z poselství generálního tajemníka OSN Koffiho Annana k zahájení
Mezinárodního roku dobrovolníků – 2001)

Dobrovolnictví je činnost, kterou konáme ve prospěch druhých, ve
svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.

Dobrovolník chce být užitečný ostatním, pomáhá a zvyšuje tak
kvalitu života nejen klientovi ale i sobě.

Dobrovolníci se zapojují do činností neziskových organizací,
pomáhají v nemocnicích, dětských domovech nebo domovech pro

seniory.

Dobrovolníci jsou rádi s ostatními, mají rádi aktivní odpočinek a
pocit, že mají pro ostatní svou cenu.

Každý dobrovolník dává a dostává zároveň. Přichází s otevřenou
náručí, pomáhá a zároveň si odnáší zkušenosti, zážitky a přátelství.

Motivace každého člověka k dobrovolným činnostem je jedinečná a
přesto tak podobná.

Dobrovolníkem může být každý. Každý umí něco, co může
nabídnout ostatním a co neumí, se může naučit.

I drobnosti udělají radost-pomoci člověku s handicapem začlenit se
do společnosti či pomoc při řešení každodenních situací…



Dobrovolnická Regionální
Agentura DoRA

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA zapsaný spolek
se zabývá náborem, školením a koordinováním dobrovolníkům.
Dobrovolníci mohou svou činnost vykonávat v sociální, kulturní,
zdravotnické či sportovní oblasti v Plzeňském kraji. Naši činnost
jsme zahájili zároveň s příchodem roku 2012.

Základní myšlenkou práce Dobrovolnické Regionální
Agentury DoRA je rozvoj, propagace a podpora dobrovolnictví v
Plzeňském kraji, zviditelnění dobrovolnictví v očích široké
veřejnosti. Chceme vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou
činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.

Již v roce 2012 jsme zahájili spolupráci s 22 plzeňskými
organizacemi, které mohou využívat práci dobrovolníků při své
činnosti, realizování svých programů a projektů. Oslovili jsme
širokou veřejnost a studenty středních, vyšších a vysokých
škol, z jejichž řad jsme získali další dobrovolníky. Tito
dobrovolníci pracují převážně v sociální oblasti. Jedná se o
dlouhodobou dobrovolnickou službu, v rámci které dobrovolníci
docházejí minimálně jednou týdně do některé z přijímajících
organizací. Dále tito dobrovolníci pomáhají na jednorázových
akcích, které pořádá jak Dobrovolnická Regionální Agentura
DoRA, tak i jednotlivé organizace. Dobrovolníci tak během roku
pomohli zkvalitnit život mnoha uživatelům sociálních služeb,
sociálně slabým rodinám, dětem či osamělým seniorům.

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA zajišťuje výkon
dobrovolnické služby podle zákona o dobrovolnické službě na
základě akreditovaného projektu (akreditace Ministerstva vnitra
České republiky na vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé i



krátkodobé dobrovolnické služby, č.j.: MV-113835-9/OPK-2021
podle § 6 odst.2 zák. č.198/2002 Sb., o dobrovolnické službě).
Spolupracujeme také s HESTIA - centrum pro dobrovolnictví
(pojišťování dobrovolníků, koordinace aktivit, spolupráce na
akci Křesadlo).

DoRA zajišťuje kromě zákonem daných podmínek
(pojištění) svým dobrovolníkům kvalitní proškolení, odborně
vedené supervize a mnoho dalších doprovodných akcí
(workshopy, semináře, kurzy). Dobrovolníci si tak mohou
osvojit dovednosti, které dále využijí nejen ve své dobrovolné
pomoci. Největší poptávka po dobrovolnících je ze strany
poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se většinou o
dlouhodobou dobrovolnickou službu, v rámci které dobrovolníci
docházejí cca jednou týdně do některé z přijímacích organizací.
Zde podle druhu organizace dělají například společnost
klientům a pacientům, věnují se dětem či lidem s handicapem,
v nemocnicích navštěvují seniory či dětské pacienty, v
domovech dělají společnost seniorům, osobám se zdravotním
postižením. Mohou také pomáhat s doučováním děti ze sociálně
slabých rodin. Dále naši dobrovolníci spolupracují s
koordinátory volnočasových aktivit, dělají klientům doprovod,
organizují jednorázové akce, účastní se veřejných sbírek,
asistují při pobytových táborech, pomáhají při organizování a
pořádání kulturních a sportovních akcí.

Cílovou skupinou naší organizace nejsou jen samotní
dobrovolníci a zájemci o dobrovolnickou činnost, ale
sekundárně i klienti přijímajících organizací – pacienti nemocnic
(děti i senioři), staří lidé v domovech pro seniory, klienti s
mentálním či kombinovaným postižením, žáci ve škole pro
zrakově postižené, rodiny s dětmi v azylových domech, rodiče s
malými dětmi, hendikepovaní občané apod., dále pak široká
veřejnost, která se může účastnit dobrovolnických projektů
probíhajících v DoRA Centru.



Našim dobrovolníkům nabízíme:

- Stabilní zázemí a kvalifikovaného koordinátora, který pro
něho bude kontaktní osobou

- Pravidelnou supervizní podporu (4x ročně)
- Možnost vybrat si svou cílovou skupinu, které se chce aktivně

věnovat
- Pravidelné společné akce dobrovolníků, workshopy, semináře

a mnoho kurzů
 - Získání zkušeností v neziskovém sektoru

- Pojištění pro případ újmy na zdraví či majetku třetí osoby

Práce s dobrovolníky zahrnuje:

- Vysílání do organizací v oblasti sociální, kulturní, zdravotnické
a školské

- Zajišťování pravidelných supervizních setkání pro
dobrovolníky (4x ročně)

- Zajišťování průběžných přednášek a workshopů zaměřených
na zvyšování odbornosti dobrovolníků

- Monitoring potřeb přijímajících organizací
- Výběr, přípravu, proškolení a evidenci dobrovolníků

- Pomoc organizacím a dobrovolníkům při dobrovolné službě
- Organizování a spolupráce při pořádání jednorázových akcí

- Pravidelnou přípravu, výrobu a distribuci prezentačních
materiálů o dobrovolnictví



Výběr přijímacích organizací
Plzeňského kraje

Senior residence Terasy, z.ú.

Centrum sociálních služeb Tachov, p.o.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o.

Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj

Máta pro rodinu, z.s.

Rodinné centrum Vlnka, z.ú.

Motýl, z.ú.

Fakultní nemocnice Plzeň

TADY A TEĎ, o.p.s.

Městská charita Plzeň

Domov sociální péče Kralovice

KOTEC, o.p.s (Tachov)

Středisko křesťanské pomoci Plzeň



DoRA Centrum

Prostory centra fungují již od roku 2013 na výměníku v Plzni, v
místní části Vinice. DoRA Centrum poskytuje příjemné zázemí
jak pro dobrovolníky (nábor dobrovolníků, školení dobrovolníků,
uzavírání smluv, pořádání supervizí pro registrované
dobrovolníky aj.), tak pro realizaci
našich dobrovolnických projektů pro
širokou veřejnost všech věkových
kategorií.

Návštěvníci mohou využívat
zrcadlový sál, dále pak prostor
kavárny, který využíváme zejména
pro supervize, pro workshopy a
besedy pro dobrovolníky. V roce
2017 se nám díky grantu podařilo
zrekonstruovat podlahy v kavárně a
v tanečním sále.

Díky bezbariérovému řešení, tak
mají bezproblémový vstup klienti s kočárky i osoby se sníženou
pohyblivostí.



Základní dobrovolnický program

Vysílání dobrovolníků do přijímajících
organizací

Vysílání dobrovolníků do přijímajících organizací v
Plzeňském kraji představuje naši stěžejní činnost. Této činnosti
se věnujeme v souladu se zákonem o dobrovolnické službě na
základě akreditovaného projektu (akreditace Ministerstva vnitra
České republiky na vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé i
krátkodobé dobrovolnické služby, č.j.: MV-113835-9/OPK-2021
podle § 6 odst.2 zák. č.198/2002 Sb., o dobrovolnické službě).
Působíme zejména v oblasti
pomoci osobám sociálně
slabým, seniorům, osobám
zdravotně znevýhodněným,
národnostních menšin a
pomoc při péči o děti,
mládež a rodiny v jejich
volném čase.

V loňském roce jsme pokračovali ve spolupráci s 35
organizacemi Plzeňského kraje, které mohou
využívat práci dobrovolníků při své činnosti,
realizování svých programů a projektů.



Doučování dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí

Naši dobrovolníci pomáhají s doučováním dětí (žáků
základních škol i studentů středních škol), jejich přípravou do
školy a také s nácvikem pravidelného plnění školních
povinností. Pomoc je určena sociálně slabým rodinám, které
finančně nedosahují na běžné doučování. Tuto dobrovolnickou
činnost zprostředkováváme prostřednictvím přijímajících
organizací, které se věnují podpoře sociálně znevýhodněných
rodin na území Plzeňského kraje. Zvláště v době pandemie
nemoci Covid-19 a nutnosti distančního vzdělávání jsme
zaznamenali zvýšenou poptávku po dobrovolnících v této
oblasti.

Dobrovolnické projekty pro veřejnost

Podpůrná skupinka Propojení

Tento dobrovolnický projekt volně navázal na naši dřívější
aktivitu s názvem Srdci blíž. Jedná se o pravidelné setkání
rodičů s dětmi, kde se diskutuje o všedních i nevšedních
tématech a problémech, které mohou nastat v souvislosti s

rodičovstvím a mateřstvím.
Tato podpůrná setkání jsou
zaměřena především na
kontaktní rodičovství,
nošení dětí, kojení a další
zajímavá témata. Setkání je
realizováno naší
registrovanou dobrovolnicí,
která je zároveň laktační



poradkyně z Mamila o.z. Vítány jsou nejen maminky, které si
mohou popovídat, uvolnit se a získat podporu, ale také tatínci,
prarodiče a děti všeho věku. Podpůrné skupinky se konaly v
době, kdy to bylo možné osobně v DoRA Centru, případně pod
širým nebem. V době, kdy epidemiologická situace nebyla příliš
příznivá, jsme plynule navázali na on-line setkání, která měla
rovněž velký úspěch a jakmile bylo již možné se osobně
setkávat, podpůrné skupinky se opět konaly zejména v DoRA
Centru za dodržení tehdejších protiepidemiologických opatření.

Klub aktivních seniorů (KAS)

Klub se již dlouhá léta pravidelně schází v DoRA Centru a
vede ho paní Stáňa Adamcová, která se mnoho let věnuje
volnočasovým aktivitám pro děti i dospělé a v Doře působí
především jako dobrovolnice při vedení dobrovolnického
projektu Klub aktivních seniorů.

Členové KAS každý týden cvičí
(2x týdně), mají možnost
navštívit kurz tancování,
zahrát si ping pong nebo
posedět u kávy. Společně také
pořádají výlety do přírody a do
města, kde s pomocí holí
Nordic walking prochodí
mnoho kilometrů.

Přestože byl rok 2021 ještě zasažen epidemií koronaviru,
seniorky a senioři z Klubu aktivních seniorů rozhodně nezaháleli
a i přes všechna možná opatření nepolevili ve své činnosti. V
roce 2021 se Klub aktivních seniorů vydal mimojiné také na



výlet na Ještěd. Tento výlet bylo možné realizovat díky finanční
podpoře prostřednictvím výzvy "SenSen plní sen" projektu
SenSen Charty 77.

I v roce 2021 se
senioři a seniorky
z Klubu aktivních
seniorů zúčastnili
dalšího ročníku
štafetového
plavání pod
názvem
„Přeplavme svůj
La Manche“,

který se uskutečnil v únoru 2021. Tentokrát však tato akce
dostala zcela jinou podobu, neboť bylo zapotřebí se přizpůsobit
aktuální situaci v souvislosti s epidemií koronaviru. Ročník 2021
byl tedy výjimečný tím, že štafeta se nekonala v plavání v
bazénu, ale na suchu. Klub aktivních seniorů se této výzvy
nezalekl a celkem se jim za měsíc únor podařilo nachodit
úctihodných 6196 km.

Velký úspěch také
zaznamenal Klub aktivních
seniorů na podzim roku
2021, když získal 3. místo
prestižní Ceny Senior
roku 2021 v kategorii
seniorských klubů, kterou
pořádá projekt SenSen
Nadace Charty 77.

https://www.facebook.com/senzacniseniori/?__cft__[0]=AZXhdG3Y0tzqQmRtoT1Szv2NRYkXYovL6mi3V9oaf-cY7n3E_bi9OT1KVOFy-1AO-tugk_e-uotiUK14vXWOPdGjMzzAe2X9n9dvk_GQRUDLwP-zaL8pK_bleBXoxR55vjdcffyuOA9rhyPmBxv7hEV21kbX-HBeIFjTdsHcNrnKVOeOYA9XTTkjk8y2EgEbyjAP5Ae7SL4N_QYGZNMeo6-v&__tn__=kK-R


Tanečky a zpívánky pro děti

Jedná se o projekt určený pro rodiče s dětmi do šesti let.
Projekt je realizován pod vedením naší dobrovolnice paní Věrky
Řežábové, která si pokaždé pro malé ratolesti připraví pestrý
program, u kterého se děti pobaví, zatančí a vyřádí. Pro větší
děti v DoRA Centru vede paní Věra také v naší spolupráci
Taneční klub IMPRO, při kterém se tančí, vyrábí, chodí na
výlety.

Setkání s háčkem

Jedná se o dobrovolnický projekt jedné z našich
dobrovolnic, který je určen pro
maminky s dětmi, ale
samozřejmě jsou vítáni i tatínci
či ostatní rodinní příslušníci.
Zájemci mohou pose dět,
popovídat si, pochlubit se
aktuální tvorbou s háčkem nebo
bez, jak je libo. Na setkání je
možné se i naučit základům
háčkování. Vše za přítomnosti
dětí, kterým je k dispozici vybavená herna.



Pěvecký sbor ČTYŘiTETy

Posláním tohoto dobrovolnického projektu je dát
maminkám a tatínkům na
mateřské a rodičovské
dovolené možnost zazpívat si
v kolektivu (v přítomnosti
jejich dítěte). Pěvecký sbor se
účastní mnoha veřejných
vystoupení včetně koncertů u
nás v DoRA centru.

Vědomé hraní

Tento projekt se nám
podařilo rozjet na podzim
roku 2021 a i nadále se těší
velkému zájmu. Jedná se o
hry a aktivity pro děti ve
věku 8 měsíců až 5 let
inspirované montessori
přístupem, vztahem k
přírodě a kreativní činností.

Rodiče, mají možnost se
inspirovat, jak trávit s dětmi čas
smysluplně a děti si mohou najít
kamarády, pozorovat, učit se od
sebe, spolupracovat.



Pořádání jednorázových akcí

Společně s dobrovolníky pořádáme mnoho jednorázových
akcí pro klienty spolupracujících organizací v sociální oblasti
Plzeňského kraje a pro širokou veřejnost nebo na podobných
akcích spolu s dobrovolníky vypomáháme.

Jedná se většinou o dny dětí pro klienty organizací, školky
i širokou veřejnost, sportovní dny - prezentační akce výlety či
společné procházky s klienty organizací, maškarní bál,
mikulášské besídky, koncerty, potravinové sbírky a jiné.

Ani v roce 2021 tomu nebylo jinak, ačkoli jsme se v
mnoha ohledech museli přizpůsobit pandemické situaci.

Pořádání doprovodných a vzdělávacích akcí nejen
pro dobrovolníky

V rámci pravidelného
vzdělávání v DoRA Centru
pořádáme pro dobrovolníky
semináře, kurzy, supervize a
workshopy. V roce 2021 tomu
nebylo jinak. Ačkoli jsme se
museli stejně jako v roce 2020
přizpůsobovat aktuálním
protiepidemickým opatřením,

podařilo se nám uspořádat
několik supervizí pro naše
dobrovolníky, ať už šlo o osobní
setkání nebo on-line supervize
vedené naší supervizorkou.
Rovněž se nám podařilo zajistit



několik seminářů digitální
gramotnosti určené zejména
pro seniory, kde si mohli
osvojit dovednosti při
základním ale i pokročilejším
používání telefonů, tabletů i
notebooků.
V roce 2021 jsme uspořádali
dále seminář zaměřený na
práva pro spotřebitele a
základní finanční gramotnost.

Pleteme ponožky pro Fakultní nemocnici Plzeň

Touto výzvou jsme se obrátili na širokou veřejnost, kdy
jsme vyhlásili sbírku pletených ponožek, které následně
putovaly do Fakultní
nemocnice Plzeň na
oddělení pobytové
sociální péče. Sešla se
nám krásná sbírka
barevných a pestrých
ponožek, které udělaly
radost obdarovaným
seniorům a vykouzlily
jim úsměv na tváři.



Ukliď šatník 2021

Ve spolupráci s Odborem sociálních služeb Magistrátu města
Plzně jsme se v roce 2021 zapojili do výzvy "Ukliď šatník!" -
sbírky nepotřebného oblečení.
Nasbírané oblečení následně
putovalo do Humanitárního
skladu Diecézní charity Plzeň,
který zajišťuje pomoc osobám v
tíživé životní situaci již mnoho
let. Podařilo se nám nasbírat
několik pytlů nepotřebného
oblečení, domácího textilu,
obuvi, hraček, dětských knížek i sportovního vybavení.

Knížky do dětských domovů

V rámci spolupráce s celorepublikovým projektem Knížky
do dětských domovů jsme v DoRA Centru zřídili sběrné místo,
kam mohli zájemci přinést knihy do projektu.

Projekt Knížky do dětských
domovů se snaží pomoci dětem
z dětských domovů ponořit se do
světa literatury. Zájemci mohli
věnovat knihy, které měli doma
a napsat do nich krátký vzkaz či
věnování. Tím, že do knihy
napsali věnování nebo vzkaz,
stala se kniha osobním a
nevšedním dárkem, který má
hodnotu. Stala se takovým
dárkem, který se za peníze



nekoupí. V rámci projektu se nám podařilo navázat spolupráci s
22. základní školou v Plzni na Doubravce, jejíž žáci i učitelé se
do sbírky aktivně zapojili a následně jsme předali knihy do
Dětského domova v Horšovském Týně.

Hledání krásy v době covidové

Tento název nesla putovní výstava fotografií, jež byla
vyvrcholením výzvy, kterou původně vyhlásil Klub aktivních

seniorů, ale do níž se
nakonec zapojila i široká
veřejnost. Jednalo se o
výstavu fotografií, které
vznikly v letech 2020 a
2021 a jejím smyslem
této výstavy bylo udržet
kulturní úroveň i v
covidové době,

nepodléhat depresím a aktivně se podílet na vytváření krásy
pro druhé. Slavnostní vernisáž se konala 5. listopadu 2021 v
prostorách plzeňské kavárny Security Space & Café.



Křesadlo 2021  - oceňování
dobrovolníků Plzeňského kraje

Ocenění Křesadlo má podtitul „cena pro obyčejné lidi,
kteří dělají neobyčejné věci“.

Cílem udělování ceny KŘESADLO je ocenit dobrovolníky,
zviditelnit dobrovolnictví i neziskový sektor a vzbudit v lidech
zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji
vykonávají.

Návrh na ocenění může v daném ročníku poslat kterákoliv
fyzická nebo právnická osoba – občan, obec, organizace.
Podstatné je, aby navrhovaný dobrovolník působil v Plzeňském
kraji. Návrh na udělení ceny musí mimo jiné obsahovat
zejména popis dobrovolnické činnosti dobrovolníka,
zdůvodnění toho, proč by měl být oceněn a také jméno
navrhovatele.

Cenu může získat každý, kdo dobrovolně působí či působil
v jakékoliv oblasti činností, kde pomáhá lidem či svému okolí.
Může to být činnost organizovaná v některé z organizací nebo
činnost nezávislá a neorganizovaná. Důležité je, aby byla
dlouhodobá a prospěšná širšímu okolí, obci, veřejnosti,
potřebným.

Křesadlo 2021 pořádala již tradičně Dobrovolnická
Regionální Agentura DoRA pod záštitou hejtmanky Plzeňského
kraje Doc. PeadDr. Ilony Mauritzové, Ph.D.

Proces oceňování dobrovolníků Plzeňského kraje byl
zahájen v červenci 2021 výzvou veřejnosti k nominaci
dobrovolníků na ocenění Křesadlo 2021. Obdrželi jsem celkem



42 nominací. Porota udělila tři hlavní ceny Křesadlo, dvě
zvláštní ceny poroty a jedno zvláštní poděkování. Slavnostní
předání cen proběhlo dne 21. října 2021 v prostorách
DEPO2015 v Plzni.

Hlavní cenu Křesadlo 2021 získaly:

Stanislava Adamcová působí již dlouhá léta jako dobrovolnice
v Dobrovolnické Regionální Agentuře DoRA, kde vede Klub
aktivních seniorů. Velmi aktivně organizuje akce zejména pro
seniory, ale také aktivity s mezigeneračním přesahem.
Připravuje pro seniory různé výlety, sportovní a kulturní akce.
Dobrovolnické činnosti věnuje hodiny a hodiny práce a se svou
nezměrnou energii a zkušenosti jde do všeho naplno. Díky ní
zůstává spousta seniorů aktivních a v dobré duševní pohodě.
Paní Adamcové předal cenu MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.,
ředitel FN Plzeň a člen správní rady Nadace 700 let města
Plzně.

Markéta Huspeková působí již téměř 6 let jako dobrovolnice
v organizaci SPOLEČNOST TADY A TEĎ, kde se věnuje
vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí. Konkrétně se věnuje
podpoře vzdělávání dvou sester, které úspěšně provedla
několika ročníky školní docházky od základní školy po školu
střední. Svou laskavostí, empatií a soucitem si získala velkou
důvěru obou dívek, tráví s nimi celá odpoledne, věnovala se jim
i během nouzového stavu v online prostředí. Paní Huspeková
převzala cenu z rukou Ing. Josefa Bernarda, náměstka
hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí,
zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje.



Kateřina Ratislavová byla nominována za 9 let dobrovolné
činnosti, podpory pozůstalým rodičům a pomoc při rozvoji
spolku Plzeňská zastávka z.s., kde se věnuje problematice
perinatální ztráty, tedy úmrtí miminka během těhotenství, při
porodu nebo krátce po něm. Velmi citlivě pomáhá ženám
potažmo celým rodinám, které prochází touto těžkou životní
situací, vede ve spolku bezplatné poradenství v poradně při
úmrtí miminka. Paní Ratislavová obdržela cenu z rukou Mgr.
Davida Procházky, starosty Městského obvodu Plzeň 3.

Zvláštní cenu poroty obdrželi paní Anna Stejskalová a pan
Václav Drha. Zvláštní poděkování si zasloužila paní Věra
Barešová.



Dobrovolnická Regionální Agentura
DoRA

STATISTIKA ZA ROK 2021

Celkem pojištěných
dobrovolníků k
31. 12. 2021

103

Celkový počet přijímajících
organizací v rámci Plzeňského
kraje

35

Počet nově uzavřených
dobrovolnických smluv

27

Počet školení, seminářů a
supervizí pro dobrovolníky za
rok 2021

6



Hospodářský výsledek za rok 2021

Náklady

Materiálové náklady (kancelářské
a výtvarné potřeby, úklidové,
hygienické a dezinfekční
prostředky aj.)

13 537 Kč

Spotřeba energie (voda, teplo,
el.energie)

59 949 Kč

Ostatní služby (akreditované
pojištění dobrovolníků, telefonní
poplatky, svoz odpadu,
webhosting, účetní služby apod.)

127 727 Kč

Mzdové náklady 246 215 Kč
Zákonné sociální pojištění (OSSZ,
ZP)

74 636 Kč

Ostatní daně a poplatky 3 042 Kč
Ostatní finanční náklady 804 Kč
NÁKLADY CELKEM 525 910 Kč

Výnosy

Provozní dotace a dary 398 000 Kč
Tržby z prodeje služeb 31 175 Kč
Dary 102 500 Kč
VÝNOSY CELKEM 531 675 Kč

ZISK 5 765 Kč



Poskytnuté dotace za rok 2021

Ministerstvo vnitra 95 000 Kč
Plzeňský kraj 150 000 Kč
Nadace 700 let města Plzně 10 000 Kč
Městský obvod Plzeň 3 45 000 Kč
Statutární město Plzeň 107 000 Kč



KONTAKTY:

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, z.s.
Brněnská 14
Plzeň – Vinice
323 00
IČO: 22 84 69 56
č. ú.: 251 499 862/ 0300, ČSOB, a.s.
tel: 734 110 066
datová schránka: u59f34a
web: www.doraplzen.cz
e-mail: info@doraplzen.cz
facebook.com/doraplzen

Mgr. Romana Štěpáníková
statutární zástupce, koordinátorka dobrovolnictví

Mgr. Alena Valtrová
asistentka dobrovolnictví

Externí pracovníci:
supervizor, účetní, lektoři, grafik

Datum zpracování: 19.6.2022

http://www.doraplzen.cz/
mailto:info@doraplzen.cz


Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA by velmi ráda poděkovala
všem organizacích za úspěšnou spolupráci, dobrovolníkům za jejich

činnost a všechen čas věnovaný dobrovolnické činnosti, dále
přátelům a všem, kteří nás v roce 2021 podporovali. Největší dík

patří všem donátorům, bez jejichž finanční a morální pomoci
bychom nemohli existovat v dalších letech působení.


