
     
 
 
 
 
 

 
                                                                                                               

                                    Tisková zpráva 

           Ruce pomoci 

                                  aneb dobrovolnictví v Krůčku 

Nové dobrovolnické centrum v Krůčku 
Svitavy (27. října 2015) – Ve Svitavách vzniklo dobrovolnické centrum. Dobrovolná práce ve 
prospěch celku je nyní organizována v Mateřském a rodinném centru Krůček, z. s. Jeho služeb 
mohou využít neziskové organizace ve městě a jeho okolí. Dobrovolnictví, jemuž se ve městě již 
nyní věnuje řada osob, tak získává legislativně – právní rámec. 
 
Dobrovolnické centrum Krůček se stalo vysílací i přijímací organizací pro dobrovolníky, kterým 
nabízí zaškolení, dohled, pojištění a záštitu práce s přijímací organizací. „Dle dosavadních 
zkušeností předpokládáme, že nejvíce přijímajících organizací bude z neziskového sektoru. Ty se 
totiž bez práce dobrovolníků častokrát vůbec 
neobejdou,“ sdělila Markéta Březinová, která se 
v MC Krůček o dobrovolnické centrum stará. Kromě 
neziskovek se dobrovolníci uplatní i v příspěvkových 
organizacích obcí nebo ve školství. 
 
Dobrovolníkem či dobrovolnicí se může stát kdokoliv 
starší patnácti let bez ohledu na vzdělání. Stačí chuť 
poznávat nové lidi, rozvíjet své dovednosti, 
prohlubovat si praxi a dělat veřejně prospěšnou 
činnost. 
 
Kapacita dobrovolnického centra bude zatím 
omezená získanými financemi. Pro příští rok se 
předpokládá práce s maximálně 32 dobrovolníky. „Odhadujeme, že budeme spolupracovat až 
s desítkou přijímajících organizací,“ doplnila ředitelka MC Krůček Barbora Hávová. MC Krůček 
má s dobrovolnickou činností již dlouholeté zkušenosti. Již od roku 2009 je přijímací organizací pro 
evropské dobrovolníky. Evropskou dobrovolnou službu (EDS) umí zprostředkovat i místním 
zájemcům, kteří se tak mohou vypravit pomáhat do zemí EU. Nově vzniklé dobrovolnické centrum 
je však zaměřeno na propojení místních dobrovolníků s místními organizacemi. 
 
Evropská dobrovolná služba v Krůčku 
 
Již po šesté Mateřské a rodinné centrum Krůček hostí evropské dobrovolníky. V současné době zde 
potkáte Sandru Fernández Castañón ze Španělska z Madridu a Danu-Mariu Schulz z Německa z 
oblasti Hünfeld, které tady dobrovolně pracují a zároveň sbírají zkušenosti. 
 
Své země budou prezentovat v rámci oslav 14. narozenin MC Krůček. Mezikulturní večer spojený 
s prezentací zemí dobrovolnic se uskuteční 5. listopadu od 19.00 v Kafé Rošambo. Chybět nebude  
 
 



 
ani ochutnávka německé a španělské kuchyně. Na další zpestření večera upozorňuje dlouholetá 

koordinátorka EDS Jaroslava Herbrichová: 
„Na kytaru nám k tomu zahraje a zazpívá 
naše bývalá dobrovolnice Anne-Lise 
pocházející z Francie". Akce je otevřená 
široké veřejnosti, zajištěn bude také 
překlad prezentací z anglického do 
českého jazyka. 
 
Jedním večerem vše neskončí. V období 
od 27. října do 15. listopadu 2015 bude 
probíhat, rovněž v kavárně Rošambo, 
výstava fotografií španělské 
dobrovolnice Sandry. „Výstava bude 
mimo jiné dokumentovat prozatímní 
působení dobrovolnic v našem regionu," 
uzavřela koordinátorka EDS a ředitelka 

MC Krůček Barbora Hávová. Akce jsou podpořeny Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. 
 
 
 
 
 
 
Více informací poskytnou: 

• Bc. Barbora Hávová, bara.havova01@gmail.com, tel.: 733 518 999 
• Mgr. Markéta Březinová: brezinovamarket@gmail.com, tel.: 604 291 490 
• Ing. Petra Šudáková: Psudakova@seznam.cz, tel.: 730 521 648 

 

Sylva Horáková 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:  

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z. s., je organizací, která od roku 2001 nabízí aktivity a služby rodičům 
s malými dětmi. Přispívá k prevenci sociálního vyloučení a izolace matek a rodin s malými dětmi, těhotné ženy 
připravuje na mateřství a rodičovství, předává poznatky o výchově dětí a psychologii rodinného života, podporuje 
výchovu k odpovědnému lidství. Rodičům s malými dětmi umožňuje vzájemný kontakt i vzdělávání.  


