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Program 
 

13.00-17.00 Recyklační dílny 

15.00  Zahájení trhu neziskových organizací 

15.05  Prezentace IN-SITU projektu Umělecká cestovní kancelář Agence Touriste! 

16.00  Koncert kapely OVERLAND INN (trip-hop/pop, FR) 

17.00-19.00 Koncert kapely RAMBANBÁM (ska-punk, ČR) 

  Koncert kapely LAKUNA (alternative, ČR) 

 

Programem provází moderátor Filip Koryta 

 

 



 3 

 

 

 

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 

KDO JSME 

Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko Západní Čechy je samostatnou, nestátní, neziskovou, 
veřejně prospěšnou organizací, jejímž zřizovatelem je Diakonie Českobratrské církve evangelické. DČCE – středisko 
Západní Čechy vzniklo sloučením tří subjektů, a to DČCE – středisko v Plzni, DČCE – středisko v Merklíně a DČCE – 
středisko v Rokycanech.  

Diakonie Západ jako poskytovatel sociálních a duchovenských služeb, sociální firma a jako základna komunitních 
aktivit hájí zájmy a zvyšuje dostupnost služeb a příležitosti lidem tak, aby žili kvalitněji navzdory své obtížné životní 
situaci. 

CO DĚLÁME 

Zaměřujeme se na jedinečné služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinova-ným 
postižením, vynikáme komplexní péčí o ohrožené děti a jejich rodiny, prostřednictvím dceřiných společností 
zaměstnáváme osoby s tělesným nebo mentálním znevýhodněním. 

JAK ZAPOJUJEME NAŠE DOBROVOLNÍKY 

Naši dobrovolníci se mohou podílet na realizaci všech programů Diakonie Západ. Do jednotlivých činností jsou 
dobrovolníci zařazováni podle svého zájmu a potřeb jednotlivých služeb. Vítáme zájemce, kteří získali vzdělání nebo 
se vzdělávají, například v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, sociální péče, sociální práce či zdravotnictví, 
není to však podmínkou. Zájemcům, kteří se chystají ke studiu takto zaměřených oborů, poskytneme vhodnou 
příležitost pro získání praxe. Dobrovolnickou činnost může dobrovolník vykonávat ve třech kategoriích. Kategorie se 
liší podle náročnosti dobrovolnické činnosti, od jednoduchých činností jako je výzdoba prostor, péče o zahradu, 
dodělávání výrobků, až po přímou práci s uživateli (volnočasové aktivity, výlety apod.). 

CO OČEKÁVÁME OD DOBROVOLNÍKA 

• Ochotu a chuť pomáhat. 
• Věk minimálně 15 let (u specifických činností 18 let). 
• Trestní bezúhonnost. 
• Zdravotní způsobilost. 

CO NABÍZÍME DOBROVOLNÍKŮM 

• Možnost seberealizace. 
• Zkušenosti v přímé práci s lidmi s postižením, práci v sociální oblasti. 
• Práce pod metodickým vedením. 
• Vystavení reference, tj. potvrzení o výkonu dobrovolnické činnosti. 
• Možnost výběru aktivit a činností, do kterých se dobrovolník zapojí. 
• Možnost absolvovat vzdělávací kurz, supervizi. 

KONTAKT 

Adresa Americká 29, Plzeň 
Kontaktní osoba pro dobrovolníky Bc. Veronika Kapounová 
Telefon +420 739 946 604 
E-mail dobrovolnik.zapad@diakonie.cz 
Web www.diakoniezapad.cz 
Facebook www.facebook.com/diakonie.zapad 
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ESN Pilsen, z. s.  

KDO JSME 

ESN (Erasmus Student Network) Pilsen je studentská dobrovolnická organizace, která pomáhá přijíždějícím 
zahraničním studentům převážně v rámci programu Erasmus s jejich začleněním mezi české studenty, kulturu 
a v počátcích s organizačními záležitostmi. Současně pro zahraniční a české studenty organizuje různorodé aktivity 
během celého semestru. 

CO DĚLÁME 

Jednou z nejdůležitějších aktivit, kterým se věnujeme, je buddy systém. „Buddy“ je student, který dobrovolně 
pomáhá zahraničnímu studentovi v začátcích jeho pobytu v České republice, především s jazykovou bariérou 
a integrací do českého prostředí. Mezi další naše aktivity patří organizace kulturních večerů či jazykový projekt 
Tandem. Naším cílem je podpora multikulturních setkávání studentů zábavnou formou, při nichž poznávají nové 
kultury formou prezentací od zahraničních studentů a procvičují si cizí jazyk. V neposlední řadě pořádáme večery 
plné tance, zábavy a soutěží v plzeňských klubech. Pro každý z těchto večerů je vybrané téma, které se nese 
v určitém kulturním duchu doprovázeném výzdobou, překvapením a tematickou muzikou. Pravidelně pořádáme 
Studentský ples ZČU. 

JAK ZAPOJUJEME NAŠE DOBROVOLNÍKY 

prvotní pomoc zahraničnímu studentovi a asistence během pobytu, organizace a management akcí. 

CO OČEKÁVÁME OD DOBROVOLNÍKA 

zodpovědnost, zápal pro danou věc, ochotu pomáhat a učit se novým věcem, aktivní komunikace s členy týmu. 

CO NABÍZÍME DOBROVOLNÍKŮM 

Zkušenosti s organizací akcí, managementem, vedením účetnictví zapsaného spolku, vzdělávací semináře, 
seberozvoj. 

KONTAKT 

Adresa Bolevecká 30, Plzeň 

Kontaktní osoba pro dobrovolníky Ivana Kutáčová 

Telefon +420 728 503 015 

E-mail esn@students.zcu.cz 

Web www.esn.zcu.cz 

Facebook www.facebook.com/ESNPilsen 

 

Zájemci o členství ať prosím vyplní formulář na adrese www.esn.zcu.cz/index.php?id=bebuddy 
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INEX-SDA (sdružení dobrovolných aktivit) 

KDO JSME 

Jsme nevládní nezisková organizace, která již od roku 1991 zprostředkovává dobrovoílnické pobyty v zahraničí 
i v České republice. Naším posláním je prostřednictvím dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů 
a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti a aktivního odpovědného přístupu k okolnímu světu 
nejen v Čechách, ale i na celém světě. 

CO DĚLÁME 

• Organizujeme workcampy s tématy ekologie, práce se seniory, dětmi a mládeží, renovace památek nebo 
komunitní rozvoj.  

• Vzděláváme a školíme globální rozvojová témata, mezikulturní vzdělávání, aktivní občanství. Realizujeme 
sportovně-vzdělávací kampaně jako Fotbal pro rozvoj. 

• Podporujeme partnery i jednotlivce při realizaci vlastních dobrovolnických projektů.  
• Vytváříme prostor pro propojení s dalšími dobrovolníky v našem Dobrovolnickém Klubu. 
 

JAK ZAPOJUJEME NAŠE DOBROVOLNÍKY 

V nabídce máme až 750 různě zaměřených pozic v rámci workcampů v zahraničí a až 60 míst pro české vedoucí 
workcampů pro cizince zde v ČR. Dobrovolníky zapojujeme i do stáží v naší organizaci nebo do pomoci na 
projektech typu Fotbal pro rozvoj nebo místních projektech našeho Dobrovolnického Klubu (DoK).  

CO OČEKÁVÁME OD DOBROVOLNÍKA 

Klíčová je motivace a odhodlání. Snažíme se pořádat workcampy i pro dobrovolníky s handicapem od lidí 
neslyšících po lidi na vozíčku. Zkušenosti nás přesvědčily o tom, že dobrovolničit může každý, pokud opravdu chce 
a pokud věří, že to co dělá, má smysl nejen pro okolí ale i pro jeho samotného. 

CO NABÍZÍME DOBROVOLNÍKŮM 

Pot a dřinu. Radost, smysl, zážitek. Individuální péči, školení, 25 let budované know-how. Setkání, přátelství, 
životní zkušenost. 

KONTAKT 

Adresa Varšavská 30, Praha 2 
Kontaktní osoba pro dobrovolníky Petr Pečenka 
Telefon +420 222 362 715 
E-mail inexsda@inexsda.cz 
Web www.inexsda.cz 
Facebook www.facebook.cz/inexsda 
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Klub strážných andělů | Plzeň 2015, o.p.s. 
 

KDO JSME 

Klub strážných andělů funguje v rámci společnosti Plzeň 2015, o.p.s. jako otevřená platforma pro širokou 
veřejnost, pro všechny, kteří milují své město a chtějí pomoci jeho rozvoji účastí na projektu Plzeň – Evropské 
hlavní město kultury 2015. Anděl drží plzeňský městský znak, andělíček na katedrále sv. Bartoloměje je symbolem 
splněných přání. Staňte se i vy strážným andělem a pomáhejte otevřít Plzeň světu! Kulturu vytváříme společně. 

CO DĚLÁME 

Sdružujeme dobrovolníky, kteří  chtějí pomáhat při přípravě a realizaci  programové části projektu Evropské hlavní 

město kultury 2015. 

JAK ZAPOJUJEME NAŠE DOBROVOLNÍKY 

• asistence při organizování akcí (technická příprava, organizace na místě, fotografování, psaní reportů, 

asistence umělcům, produkčním, registrace, kontrola vstupenek, atd.), 

• distribuce informací (roznos tiskovin, informování příchozích turistů a návštěvníků akcí v češtině i cizích 

jazycích, aktivní účast na prezentacích o projektu Plzeň 2015, atd.), 

• péče o hosty (o umělce, účastníky našich akcí, odbornou i širokou veřejnost, provázet po městě), 

• podílení na hodnocení a kulturně-společenském mapování (průzkum spokojenosti diváků konkrétních 

akcí, sběr dat o zapojení místních obyvatel, sběr orální historie, apod.), 

• podílení se na projektu tvůrčím způsobem (kritické psaní, reportáže, fotografování, film, apod.). 

 CO OČEKÁVÁME OD DOBROVOLNÍKA 

• nadšení, ochotu věnovat svůj čas, své dovednosti, zkušenosti, dobrou vůli, radost bez nároku na finanční 
odměnu, věk nad 15 let. 

CO NABÍZÍME DOBROVOLNÍKŮM 

• možnost být součástí jedinečného projektu, poznat nové lidi, zažít kulturu jinak, 
• příležitost podílet se na přípravě kulturních akcí společně s profesionály, učit se od nich a získávat cenné 

zkušenosti, 
• volné vstupenky na akce programu Plzeň 2015, 
• členskou kartu Klubu strážných andělů, která bude postupně nabízet benefity ve formě slev u partnerů 

Plzeň 2015, apod., 
• speciální oblečení a předměty, které budou vyrobené pouze pro dobrovolníky projektu Plzeň 2015, 
• možnost setkání s významnými osobnostmi – ambasadory projektu Plzeň 2015, 
• možnost získat certifikát deklarující vaši zkušenost a hodnocení nabyté dovednosti, 
• možnost pravidelně se setkávat s dalšími dobrovolníky a sdílet zkušenosti, účastnit se skvělého programu 

připravovaného exkluzivně pro dobrovolníky  (tvůrčí dílny, vzdělávaní, zábava, koncerty…). 

 KONTAKT 

E-mail andele@plzen2015.cz 
Web www.andeleplzen.cz 
Facebook Klub strážných andělů - Plzeň 2015 

www.facebook.com/groups/1437970013148888 
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Koncerty Plzeňsko, z. s. 

KDO JSME 

Sdružení pořádající koncerty především předbarokní, barokní, klasicistní, ale i romantické a soudobé hudby. 

CO DĚLÁME 

Pořádáme samostatné koncerty českých i zahraničních těles a interpretů, v rámci hudebního cyklu Fascinující svět 
hudby uvádíme zajímavá díla druhé poloviny 20. století, i díla současných autorů, cyklem S hudbou za památkami 
Plzeňského kraje propojujeme zážitek z koncertu s významnými místy v okolí Plzeňska (Švihov, Kralovice, Strážiště 
atd.) a v neposlední řadě pořádáme hudebně-literární Antidiskotéku předního českého hudebního kritika Jiřího 
Černého. 

JAK ZAPOJUJEME NAŠE DOBROVOLNÍKY 

Pomoc při přípravě koncertních pořadů a cyklů, podpora organizace konkrétních akcí a výpomoc při jejich 
propagaci. 

CO OČEKÁVÁME OD DOBROVOLNÍKA 

Zodpovědnost, samostatnost, organizační schopnosti a zaujetí pro hudebně-kulturní činnost. 

CO NABÍZÍME DOBROVOLNÍKŮM 

Zkušenosti s organizací hudebních akcí, možnost setkání se zajímavými lidmi z oblasti hudební i mimohudební 
kultury. 

KONTAKT 

Adresa Toužimská 20, Plzeň  
Kontaktní osoba pro dobrovolníky Vojtěch Štajer  
Telefon +420 608 510 622  
E-mail vojtech.stajer@atlas.cz  
Web www.koncerty-plzensko.cz  
Facebook www.facebook.com/koncerty.plzensko  
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LATUS pro rodinu, o. p. s. 

KDO JSME 

LATUS pro rodinu o.p.s. je nezisková organizace, která pracuje s pěstounskými rodinami a s pěstouny 
na přechodnou dobu. Pěstounská péče umožňuje přijetí do rodiny dětem, jejichž vlastní rodina částečně nebo zcela 
selhává v některých svých funkcích, a následně přestává fungovat v roli pečujících osob, nebo se tyto osoby dítěti 
ze života z různých důvodů docela ztratí. Cílem organizace LATUS pro rodinu je prostřednictvím cíleně zaměřených 
služeb a aktivit podporovat pěstouny v tom, aby vytvářeli bezpečné prostředí pro zdravý rozvoj dítěte svěřeného do 
pěstounské péče. 

CO DĚLÁME 

Naší hlavní činností je doprovázení pěstounských rodin a podpora pěstounů při péči o svěřené dítě, dále pořádáme 
náborové kampaně s cílem oslovit širokou veřejnost a zvýšit její povědomí o náhradní rodinné péči, pořádáme 
odpolední kluby pro děti a dospělé, poskytujeme poradenství. 

JAK ZAPOJUJEME NAŠE DOBROVOLNÍKY 

• Pomoc při odpoledních klubech a víkendových akcích pro rodiny s dětmi  
• Doučování dětí v pěstounské péči 
• Pomoc při náborových akcích 

CO OČEKÁVÁME OD DOBROVOLNÍKA 

• Trestně bezúhonný a zdravotně způsobilý k práci s dětmi 
• Věk – není omezený, hledáme mladé lidi i babičky a dědy 
• Měl by mít kladný vztah k dětem, být kreativní, pozitivní 
 

CO NABÍZÍME DOBROVOLNÍKŮM 

Nabízíme zkušenosti s prací s dětmi s traumatem a s prací s pěstounskými rodinami, možnost aktivně a smysluplně 
trávit volný čas. 

KONTAKT 

Adresa Martinská 2, Plzeň 
Kontaktní osoba pro dobrovolníky Tomáš Ochotnický 
Telefon +420 775 969 063 
E-mail Tomas@latusprorodinu.cz 
Web www.latusprorodinu.cz 
Facebook www.facebook.com/LATUS-pro-rodinu 
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Nová akropolis, o. s. 

KDO JSME 

Nová Akropolis je mezinárodní organizace, která šíří kulturu bez hranic a umožňuje sbližování lidí bez ohledu na 
jejich rozdíly. 

CO DĚLÁME 

Jádrem činnosti Nové Akropolis je Filozofická škola klasického typu, na základě níž realizuje svou výchovnou 
činnost a podporuje srovnávací studium věd, umění a filozofií s eklektickým zaměřením, které hledá vztahy spojující 
mnohé aspekty poznání, různé školy i směry se starostmi a otázkami, jež tíží člověka v současnosti.  

Nadčasová filozofie nabízí odpovědi, které jsou důležité pro nalezení smyslu věcí i života. Program studia Nové 
Akropolis proto zahrnuje nejvýznamnější myšlenkové směry jak východní, tak i západní, a poskytuje široký obzor, 
který může podpořit vznik nové renesance založené na touze po poznání a po lepším světě. 

Toto rozsáhlé dědictví musí být dostupné všem, a proto se lektoři Filozofické školy Nové Akropolis snaží předávat 
tato cenná učení jednoduchým a praktickým způsobem.  

Zkušenosti s tradičními filozofickými hodnotami jsou aplikovány dobrovolníky Nové Akropolis v sociálních, 
vzdělávacích či ekologických projektech. Např. v divadle pro dospělé i děti; při návštěvách dětských domovů 
a center pro děti v tíživé životní situaci, kam jezdíme s kulturním programem; při úklidu a obnově znečištěných míst 
ve městě; ve výtvarných a uměleckých dílnách; ve sbírkách pro lidi v nouzi. 

JAK ZAPOJUJEME NAŠE DOBROVOLNÍKY 

Dle odvahy a jejich ochoty do všeho. 

CO OČEKÁVÁME OD DOBROVOLNÍKA 

Ochotu, nadšení, kreativitu, zvídavost a smysl pro humor. 

CO NABÍZÍME DOBROVOLNÍKŮM 

Možnost zúročit zkušenosti s filozofií a aplikovat je v různých projektech. 

KONTAKT 

Adresa Purkyňova 12, Plzeň 
Kontaktní osoba pro dobrovolníky Martina Flaitingrová 
Telefon +420 605 272 282 
E-mail plzen@akropolis.cz 
Web www.akropolis.cz 
Facebook www.facebook.com/Nova-Akropolis-v-Plzni 
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Pěstuj prostor, z. s. 

KDO JSME 

Pěstuj prostor, z. s. navazuje na stejnojmenný komunitní program, vzniklý v roce 2012 v rámci projektu Plzeň -
Evropské hlavní město kultury 2015. Jeho cílem je zlepšování veřejného prostoru a osvěta v oblasti architektury 
a urbanismu. 

CO DĚLÁME 

Mezi nejúspěšnější projekty patří oživení bývalé Městské plovárny, zvelebení Pramenů na Roudné, proměna 
Zapomenuté zahrady, pravidelné přednáškové cykly nebo kontinuální otevřená výzva, do které občané každoročně 
zasílají desítky podnětů (celkem již několik set) na zlepšení veřejného prostoru. Z nich vybírá porota ty nejlepší, 
které získají odbornou a finanční podporu.  

Velkou oblibu si získal i odborně popularizační průvodce po architektuře Plzeňský architektonický manuál nebo 
netradičně pojímané plzeňské Dny architektury. Pěstuj prostor spolupracuje s renomovanými odborníky, místní 
samosprávou, s desítkami neziskových organizací, aktivních jednotlivců a neformálních iniciativ. 

JAK ZAPOJUJEME NAŠE DOBROVOLNÍKY 

Příležitostná výpomoc na Městské plovárně (úprava plovárny – výroba nábytku, prořezávání vegetace, úklid 
odpadků; během kulturních akcí – pomoc s technickým zajištěním akce, prodej občerstvení). 

CO OČEKÁVÁME OD DOBROVOLNÍKA 

Spolehlivost a nadšení pro věc. 

CO NABÍZÍME DOBROVOLNÍKŮM 

Příjemně a užitečně strávený čas, seznámení se zajímavými lidmi, pohled do zákulisí fungování Městské plovárny.  

KONTAKT 

Adresa Táborská 10, Plzeň 
Kontaktní osoba pro dobrovolníky Silvie Hašlová 
Telefon +420 776 806 005 
E-mail haslova@pestujprostor.cz 
Web www.pestujprostor.plzne.cz 
Facebook www.facebook.com/pestujprostor 
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Ponton, o. s. 

KDO JSME 

Ponton je nezisková organizace, která se věnuje dětem a mladým lidem ze sociálně problematického prostředí. Od 
roku 1996 působí v Plzni a od roku 2010 i v Příbrami. Cílem Pontonu je umožnit dětem smysluplnější trávení 
volného času, podpořit je ve vzdělávání a ovlivnit tak pozitivně jejich budoucí život a uplatnění ve společnosti. 
V současné době Ponton denně podpoří přes 100 dětí a mladých lidí. 

CO DĚLÁME 

Organizace Ponton se v současné době zabývá několika projekty: 

• NZDM Pixla v Plzni a NZDM Bedna v Příbrami jsou nízkoprahová zařízení nabízející volnočasové, sociální 
a nadstavbové aktivity neorganizovaným dětem a mládeži zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

• Další činností je projekt terénní práce s neorganizovanou mládeží COM.PASS, který se věnuje dětem 
trávícím volný čas na ulici. 

• Program včasné péče Klubíčko nabízí dětem a rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí bezpečnou 
alternativu předškolního zařízení.  

• Ponton dále realizuje řadu menších, zejména kulturních a sportovních projektů. 

JAK ZAPOJUJEME NAŠE DOBROVOLNÍKY 

• vedení volnočasových aktivity nebo preventivních programů  
• doučování 
• pomáhání v posilovně nebo hudebně 
• pomoc v terénu s volnočasovými aktivitami 
• účast na výletech, táborech, venkovních akcích 

Záleží na Tvých možnostech – s každým se rádi domluvíme! 

CO OČEKÁVÁME OD DOBROVOLNÍKA 

• minimální věk 18 let 
• trestní bezúhonnost 
• zdravotní způsobilost 
• vztah k práci s dětmi  

• komunikační dovednosti 
• samostatnost  
• zodpovědnost 
• vztah k cílové skupině 

Velikou výhodou je, když náš dobrovolník něco umí – např. zvládne odpískat fotbal, umí žonglovat, 
má zásobu aktivit pro děti ze skauta, umí kreslit, tančit, hrát na hudební nástroj, umí líčit, stříhat a barvit vlasy atp.   

CO NABÍZÍME DOBROVOLNÍKŮM 

zajímavou a různorodou činnost - účast při realizaci volnočasových i preventivních programů v klubu a aktivitách 
v předškolním programu, výletech a venkovních akcích, tréninky v posilovně a hudebně, doučování. 

• možnost získat zkušenosti práce s dětmi, rozvíjet vlastní schopnosti a dovednosti a poznat fungování NGO 
• práci v mladém týmu, získání nových kontaktů 
• odborné vedení - dobrovolná účast na poradách a supervizích 
• možnost vzdělávání (kurzy, semináře) 
• možnost výkonu studijní odborné praxe 
• potencionální zaměstnání 
• osvědčení o dobrovolnictví 

Na možnostech jiné spolupráce se s každým rádi domluvíme. 
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KONTAKT 

Adresa Podmostní 1, Plzeň  
Kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr. Barbora Polifková  

Telefon +420 377 222 466, +420 775 289 942  
E-mail polifkova@ponton.cz  
Web www.ponton.cz  
Facebook www.facebook.com/Ponton.z.s  
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Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň 

KDO JSME 

Salesiánské středisko mládeže je nestátní nezisková organizace, která nabízí aktivity pro smysluplné využití volného 
času dětí a mladých a také sociální služby zaměřené na podporu mládeže a rodin s dětmi. Vytváříme prostředí, 
které je otevřené, bezpečné a finančně dostupné všem.  

CO DĚLÁME 

Naše hlavní programy: 

• Otevřený klub Balón pro děti ve věku od 8 do 15 let 
• Nízkoprahový klub Vzducholoď pro mládež ve věku od 15 do 22 let 
• Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha 
• Zájmové kroužky  

JAK ZAPOJUJEME NAŠE DOBROVOLNÍKY 

• asistenti pedagogů volného času v zájmovém vzdělávání (zájmové kroužky) 
• dobrovolníci v otevřeném klubu Balón 
• asistenti pedagogů volného času na pobytových akcích (letní tábory, víkendové akce přes rok, jarní 

prázdniny, podzimní prázdniny)  

CO OČEKÁVÁME OD DOBROVOLNÍKA 

• bezúhonnost 
• zdravotní způsobilost 
• minimální věk 15 let  
• účast na vzdělávacích workshopech 

pořádaných naší organizací 

• respektování křesťanských hodnot 
• samostatnost 
• ochota práce s dětmi 
• komunikativnost 
• spolehlivost  

CO NABÍZÍME DOBROVOLNÍKŮM 

• možnost smysluplné realizace 
• získání znalostí a dovedností 
• profesní růst po boku zkušených kolegů 
• duchovní doprovázení 
• zapojení se do celosvětového salesiánského 

díla 
• potvrzení studijní praxe, doporučení 
• akce pro dobrovolníky pořádané po celý rok 

(neformální setkávání, výlety…) 

• workshopy vytvořené na míru potřebám 
dobrovolníků (témata komunikace, reflexe, 
sebereflexe, neformální vzdělávání dětí, 
specifické potřeby dětí, psychohygiena, 
sdílení dobré praxe) 

• možnost pronájmu prostor za zvýhodněnou 
cenu 

• místnost pro dobrovolníky  

KONTAKT 

Adresa Revoluční 151/98, Plzeň 
Kontaktní osoba pro dobrovolníky Bc. Lenka Stulíková 
Telefon +420 736 635 736 
E-mail stulikova@sdbplzen.cz 
Web www.sdbplzen.cz 
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Sekce na ochranu koček při Svobodě zvířat v Plzni 

KDO JSME 

Sekce na ochranu koček při Svobodě zvířat v Plzni se zabývá problematikou toulavých, opuštěných a týraných 
koček v Plzni a okolí. Provádíme odchyty, kastrace a hledáme kočkám nové domovy. Kočičáci u nás bydlí 
v tzv. domácích depozitech – tedy přímo v našich vlastních domovech. Mají tak šanci lépe si zvyknout na běžný 
provoz a ruch domácnosti, což jim usnadňuje přechod k osvojitelům. 

CO DĚLÁME 

Provádíme odchyty opuštěných koček. Neprovozujeme útulek, odchycené nebo přijaté kočky umisťuje do depozit, 
což jsou vlastně domácnosti nebo chalupy našich členů. Kočky tak mají šanci lépe si zvyknout na běžný provoz 
a ruch domácnosti, což jim usnadňuje přechod k osvojitelům. Zároveň máme možnost dokonale poznat každou 
kočku jako individualitu a vydat ji pak přesně do podmínek, které jí „sednou“. Kočky od nás odchází očkované, 
odčervené, zaléčené a dospělé i kastrované. Vzhledem k malému počtu depozit nejsme schopni dělat zázraky, 
nicméně každý rok se nám podaří umístit do nových domovů několik desítek kočičáků. 

Protože jsme nezisková organizace, všichni členové i depozitáři jsou dobrovolníci a vkládají do péče o kočky nemalé 
úsilí i vlastní prostředky. Snažíme se proto průběžně shánět peníze na provoz a veterinární péči pro kočky na 
různých frontách – od sponzorů, na aukcích a bazarech, pořádáme několikrát ročně sbírkový a informační stánek. 

JAK ZAPOJUJEME NAŠE DOBROVOLNÍKY 

Nejvíce ze všeho potřebujeme bytová depozita, tj. byty dobrovolníků, kteří jsou ochotni si k sobě domů vzít 
některou opuštěnou kočičku či kocourka a doma je mít do doby, než se pro ně najde nový domov. Velmi též 
potřebujeme dobrovolníky, kteří by např. vypomohli při organizaci informačních stánků (na jaře a na podzim 
pořádáme několik informačních a sbírkových stánků v centru Plzně), kteří by pomohli s fotografováním kočiček do 
nabídky, kteří by byli schopni v některých lokalitách v Plzni krmit opuštěné kočky, pro které zatím nejsou volná 
místa u nás či v městském útulku), kteří by pomohli s odchytem opuštěných koček, kteří by vypomohli s organizací 
např. foto výstav či jiných propagačních akcí. Možných aktivit a způsobů pomoci je řada. 

CO OČEKÁVÁME OD DOBROVOLNÍKA 

Od dobrovolníka očekáváme zájem o problematiku opuštěných koček, ochotu přiložit ruku k dílu a obětovat část 
volného času na pomoc opuštěným kočkám v Plzni a okolí v rámci aktivit zmiňovaných v předchozích oddílech. 

CO NABÍZÍME DOBROVOLNÍKŮM 

Lidem, kterým není lhostejný osud bezprizorních koček v Plzni a okolí, nabízíme možnost opuštěným kočkám 
pomáhat v partě podobně smýšlejících lidí. Dobrovolníkům, kteří by byli ochotni založit domácí depozitum a starat 
se o opuštěnou kočku či kočky ve své domácnosti nabízíme úhradu výdajů spojených s touto pomocí, tj. úhradu 
krmiva, steliva a veterinárního ošetření. 

KONTAKT 

Adresa Bzenecká 1, Plzeň 
Kontaktní osoba pro dobrovolníky Naďa Svobodová 
Telefon +420 606 511 018 
E-mail info@kocici.cz 
Web www.kocici.cz 
Facebook www.facebook.com/kocky.svobodazvirat.plzen 
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Stavovská unie studentů Západočeské univerzity v Plzni 

KDO JSME 

Studentská organizace zaměřující se na volnočasovou aktivitu studentů, poradenství, ubytování  

CO DĚLÁME 

Volnočasové aktivity nejen pro studenty, projekty spolufinancované univerzitou (Veletrh pracovních příležitostí, 
Kapeláž, Prkna Neprkna, Dny vědy a techniky, Back to school atd.). 

JAK ZAPOJUJEME NAŠE DOBROVOLNÍKY 

Pomoc při realizaci našich projektů. 

CO OČEKÁVÁME OD DOBROVOLNÍKA 

Naše organizace je tvořena především studenty a naše aktivity jsou pro studenty.  

Hledáme mladé lidi připravené k aktivnímu osobnímu rozvoji. 

CO NABÍZÍME DOBROVOLNÍKŮM 

Všem našim spolupracovníkům nabízíme zkušenosti, případně i odměny za dobře vykonanou práci.  

KONTAKT 

Adresa Riegrova 17, Plzeň 
Kontaktní osoba pro dobrovolníky Petr Bohuslav 
Telefon +420 721 257 349 
E-mail suszcu@centrum.cz 
Web www.sus.zcu.cz 
Facebook www.facebook.com/Stavovská-unie-studentů-ZČU 
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STP v ČR, z. s., místní organizace Vozíčkáři Plzeňska 

KDO JSME 

Organizace sdružuje osoby se zdravotním tělesným postižením zejména vozíčkáře a jejich přátele. 

CO DĚLÁME 

Organizace pomáhá se začleňováním svých členů do společnosti, spolupracuje při odstraňování bariér, pořádá 
sportovní i kulturní akce, poznávací zájezdy a rehabilitační pobyty. 

JAK ZAPOJUJEME NAŠE DOBROVOLNÍKY 

Nárazová pomoc při akcích a zájezdech cca 1x měsíčně ve funkci asistentů, převážně o víkendech. 

CO OČEKÁVÁME OD DOBROVOLNÍKA 

Preferujeme empatické dobrovolníky a dobrovolnice mladšího a středního věku, kteří se nebojí neznáma 
a překážek. Vítáme lidi s optimismem a smyslem pro humor. 

CO NABÍZÍME DOBROVOLNÍKŮM 

Poznat život lidí s handicapem, mnoho zážitků včetně sportovního a kulturního vyžití, obohacení života o nové 
zkušenosti. 

KONTAKT 

Adresa Koterovská 134, Plzeň 
Kontaktní osoba pro dobrovolníky Miroslav Dobrý 
Telefon +420 728 777 661 
E-mail vozickari@volny.cz 
Web www.vozickari.estranky.cz 
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TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 

KDO JSME 

TyfloCentrum je organizace, která již 13 let poskytuje služby lidem se zrakovým postižením starším 15 let v celém 
Plzeňském kraji. Jeho posláním je dosáhnout maximální samostatnosti a nezávislosti lidí se zrakovým postižením 
a jejich zapojení do společnosti.  

CO DĚLÁME 

Zrakově postiženým lidem nabízíme 3 služby: odborné sociální poradenství, průvodcovská a předčitatelská služba, 
sociálně aktivizační služby 

Odborné soc. poradenství – poskytování informací v oblasti kompenzačních pomůcek, příspěvků a ostatních 
sociálních dávek pro zrakově postižené. Nabízíme i poradenství v oblasti pracovního uplatnění našich klientů. 

Průvodcovská a předčitatelská služba – doprovody klientů na úřady, k lékaři, na nákupy, na kulturní a jiné akce 
apod. Nabízíme i asistenci dle potřeby uživatele poskytovanou proškolenými dobrovolníky. V rámci předčitatelské 
služby jde o předčítání textů dle zakázky uživatele. 

Sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené  

Výuka na PC se speciálním softwarem pro nevidomé a slabozraké, výuka na mobilních telefonech a dalších 
dotykových zařízeních 

Pod vedením odborného lektora zajišťujeme výuku na PC jak pro slabozraké se zvětšovacím softwarem, tak pro 
zcela nevidomé osoby na digitálním čtecím zařízení s hlasovým výstupem. Kromě počítačů se zaměřujeme i na 
mobilní telefony a dotyková zařízení, která naši klienti také mohou používat. Nabízíme také drobnou servisní 
výpomoc v oblasti VT pro zrakově postižené, konzultační činnost nebo digitalizaci textů pro naše klienty. V této 
oblasti jsme také jediným poskytovatelem uvedené služby v celém Plzeňském kraji. 

Volnočasové aktivity – pro naše klienty a jejich průvodce, pořádáme jednorázové a pravidelné aktivity.  

Z jednorázových aktivit jsou to: 

• různé exkurze a výlety za poznáním, zaměřené na rozvíjení prostorové orientace a samostatného pohybu 
• návštěva kulturních akcí - divadlo, koncerty, hmatové výstavy 
• různé zážitkové akce, které jsou obohacením života zrakově postižených - jízda autem, lezení na stěně 

Pravidelné aktivity:  

• Sportovní aktivity (simulovaná zvuková střelba – prestižní sport zrakově postižených, každý rok se v Plzni 
koná kvalifikační turnaj na mistrovství republiky, bowling, turistika, cyklistika, relaxační cvičení, klub salsy, 
plavání) 

• Vzdělávací aktivity (kurzy německého, francouzského a anglického jazyka, klub náboženství, procvičování 
Braillova písma  

• Ostatní volnočasové aktivity (Dámský klub, ruční práce, klub stolních her, internetová kavárna) 
 

JAK ZAPOJUJEME NAŠE DOBROVOLNÍKY 

Dobrovolník v TyfloCentru se může podílet na těchto aktivitách: 

• Vedení zájmového klubu 
• Plánování a účast na jednorázových aktivitách 
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• Návštěva zrakově postižených v domově důchodců 
• Aktivita jeden na jednoho – předčítání, povídání, účast na společných volnočasových aktivitách apod. 

s 1 klientem  
• Účast na prezentacích TyfloCentra 

CO OČEKÁVÁME OD DOBROVOLNÍKA 

• věk min. 18 let 
• trestní bezúhonnost 
• komunikativnost 
• vstřícnost 
• nadšení 

CO NABÍZÍME DOBROVOLNÍKŮM 
• zaškolení pro práci se ZP,  
• zkušenosti se zrakově postiženými lidmi,  
• účast na různých kulturních a společenských akcí,  
• setkávání dobrovolníků – supervize 

KONTAKT 

Adresa Tomanova 5, Plzeň 
Kontaktní osoba pro dobrovolníky Lenka Potůčková 
Telefon +420 605 079 801, +420 377 420 481 
E-mail potuckova@tc-plzen.cz 
Web www.tc-plzen.cz  

 
  

 



 19 

 

 

 

Ústav jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni „Americké centrum US 
Point“ 

KDO JSME 

Americké centrum US Point je kulturně-informační centrum, ve kterém se dozvíte vše, co chcete vědět o Spojených 
státech amerických. 

CO DĚLÁME 

Poskytujeme informace o Spojených státech amerických, o studiu v USA. Pořádáme rozličné kulturní akce, které 
přibližují jazyk, kulturu, historii, společenské hodnoty aj. v USA (např. konverzační klub, filmový klub, IT klub, 
workshopy, přednášky, semináře).  

Probíhají zde programy pro základní a střední školy, zapojujeme se do kulturních akcí. 

JAK ZAPOJUJEME NAŠE DOBROVOLNÍKY 

Dobrovolníci pomáhají s technickými, administrativními a programovými aktivitami. 

Na základě pohovoru se snažíme najít oblast působení dobrovolníka, která mu je blízká (např. příprava grafických 
podkladů, správa knižního fondu, pomoc při organizaci akcí, lektorování či příprava materiálů pro jednotlivé akce 
aj.). 

CO OČEKÁVÁME OD DOBROVOLNÍKA 

Ideální dobrovolník je ten, který má kladný vztah k dobrovolnictví a ke Spojeným státům americkým, rád se přiučí 
novým věcem, je kreativní, ochotný a flexibilní. Měl by mít minimální znalost anglického jazyka, nicméně toto 
nemusí být vždy podmínka. 

CO NABÍZÍME DOBROVOLNÍKŮM 

Nabízíme zkušenost s chodem centra, kdy dobrovolník, pokud má zájem, si může vyzkoušet rozličné druhy práce 
s tím spojené. Zároveň nabízíme veškerou komunikaci v angličtině a možnost procvičování tohoto jazyka. 

KONTAKT 

Adresa Univerzitní 22, Plzeň, (místnost UU 309) 
Kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr. Daniela Lukavská 
Telefon +420 702 208 233 
E-mail uspoint@ujp.zcu.cz 
Web www.uspoint.zcu.cz 
Facebook www.facebook.com/americkecentrumuspoint 
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Poděkování 
 

Poděkování patří všem našim partnerům: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


