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Dobrovolnické centrum Krůček se rozrůstá  

„Jsem dobrovolník – následuj mě!“  Tuto výzvu hlásají trička, která v pátek 2. prosince dostali 
dobrovolníci zapojení v Dobrovolnickém centru Krůček jako symbolické poděkování za svou 
„neviditelnou“ práci. V roce 2016 se do něj nově zapojilo 19 osob, spolu s dobrovolníky z 
předešlého roku vytvořili skupinu 32 lidí a vykonali více než 1 600 hodin přímé dobrovolné 
práce. Pro příští rok čeká centrum nemalá, ale příjemná výzva: uspořádat ve Svitavách putovní 

přehlídku neziskových organizací a dobrovolnických aktivit Pardubického kraje. Tento Den dobrovolnictví, 
který veřejnosti blíže přibližuje jeho výhody, se uskuteční 8. června 2017. 
„Máme mnohaletou zkušenost s Evropskou dobrovolnou službou, ale svitavské dobrovolnické centrum funguje 
rok a půl a začátky nebyly jednoduché, dnes ale máme dobrovolníky, kteří se aktivně zapojují v deseti 
svitavských organizacích a nabízené 
aktivity jim přinášejí radost nebo 
cenné zkušenosti. I tak je ale důležitá 
každá akce, která veřejnosti více 
osvětlí myšlenku dobrovolnictví a 
zdůrazní všechny výhody, které 
přináší,“ ocenila koordinátorka 
Dobrovolnického centra Markéta 
Březinová. Doplnila také, že program 
Dne dobrovolnictví bude celodenní, 
dopoledne přizpůsobený zejména 
žákům a studentům základních a 
středních škol, odpoledne pak pro 
širokou veřejnost. Uskuteční se na 
svitavském náměstí, aby měl k lidem 
co nejblíže. 
Jak hodnotí své zapojení v DC 
samotní dobrovolníci? „Na začátku 
jsem do toho šla, protože jsem 
nemohla najít práci a tohle byla možnost, jak něco smysluplně dělat. Nejvíc jsem se zapojila v organizacích, 
které pracují s dětmi, a zjistila jsem, že mě to velice baví. Motivovalo mě to i udělat si rekvalifikaci v oboru 
Sociální pedagogika a Asistent pedagoga,“ svěřila se Lenka Myšková. DC Krůček pro své dobrovolníky také 
připravuje benefity například v podobě „malého“ vzdělávání jako je kurz první pomoci nebo seminář na téma 
jak vystupovat sebevědomě, jak jednat s úřady a podobně. Dobrovolníkem se může stát každý, kdo je starší 15 
let, má chuť pomáhat  a získávat zajímavé zkušenosti i praxi. Velký dík patří našim donátorům Ministerstvu 
vnitra České republiky, Pardubickému kraji a Městu Svitavy a sponzorům naší organizace. 
Více informací poskytne: 
Mgr. Markéta Březinová, tel. 604 291 490, e-mail: brezinovamarket@gmail.com 
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