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Aktuálně

Noc dobrovolníků 2007

Čtyři pražské kostely, datum 18.5.2007, horlivě 
diskutující zástupci dobrovolnických organizací, 
hudební minikoncerty a dobrovolníci...všechny tyto 
indicie vedou k jedinému – v polovině května se 
v Praze pořádala první Noc Dobrovolníků.
Příjemná atmosféra, zajímavá témata, ale i třeba 
ochutnávky jídel z celého světa. To vše bylo možné 
nalézt na této netradiční společensko-kulturní akci.
I přes menší návštěvnost této akce se podařilo naplnit 
její cíle:

- zorganizovat komornější představení a oslavu 
dobrovolnictví

- uspořádat kvalitní diskuzi a příjemný večerní 
koncert

- dostat se do povědomí širší veřejnosti
- navázat kontakt s ostatními organizacemi, 

které se zabývají dobrovolnictvím
- navázat kontakt s umělci a médii, kteří jsou 

ochotní podporovat dobrovolnictví
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Celý program byl rozdělen do tří bloků; dopoledního, 
odpoledního a večerního. Zatímco v dopoledním bloku 
diskutovali zástupci organizací (Adra, Hestia, Sadba, Inex-
sda a Servitus) nad kontroverzním mottem celé akce: Proč 
jen ten, kdo pomáhá, je skutečně svobodný?  Odpolední 
diskuze byla spíše výměnou zkušeností o mezinárodním 
dobrovolnictví – zástupce Servitu společně se zástupcem 
agentury Mládež si vyměňovali své názory se zahraničním 
hostem, zástupcem organizace ASF.
Velkou měrou se na kvalitě obou diskusních bloků podíleli 
jejich moderátoři Lejla Abasová (dopoledne) a Oliver 
Engelhardt (odpoledne).
Večerní program se pak již nesl ve znamení večerní pouti
po čtyřech pražských kostelích - Martin ve Zdi, Sv. Michal, 
Sv. Mikuláš a evangelický kostel U Salvátora. 
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pokračování na straně 4

Tereza Komárková

Stefan a Stáňa při  

tiskové konferenci 

Noci dobrovolníků

10.6. SEMINÁŘ PRO HOSTITELSKÉ ORGANIZACE
Seminář pro organizace, jež hostí dobrovolníky, se 
uskuteční 10.6.2008 od 10.00 v Praze, Ústředí ČCE, 
Jungmannova 9. Více informací na servitus@post.cz. 

19.6. VALNÁ HROMADA
Valná hromada o.s. Servitus proběhně 19.6.2008 od 
10.00 v Praze, Ústředí ČCE, Jungmannova 9. Více 
informací na servitus@post.cz.

HLEDÁME KOORDINÁTORA/KU MEZINÁRODNÍ 
DOBROVOLNÉ SLUŽBY
Přijmeme koordinátora/ku mezinárodní dobrovolné 
služby – od května do listopadu 2008 na poloviční 
úvazek, poté na celý; nástup 15.5.2008. Dobrá 
angličtina podmínkou.
Hledáme samostatnou všestrannou osobnost schopnou 
podílet se na doprovázení dobrovolníků při jejich roční 
dobrovolné službě, seminářích, žádostech o granty a 
práci s veřejností. 
Od listopadu 2008 do července 2009 hledáme zástup 
za současnou ředitelku sdružení a nabízíme rozšíření 
polovičního úvazku na celý. Tato pozice vyžaduje 
finanční, personální a organizační vedení sdružení      
(1 - 2 zaměstnanci). Výhodou je flexibilní pracovní doba 
a kancelář v centru Prahy.
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na
info@servitus.cz.



Výběrový seminář
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Lenka Sejrková

Jak probíhá výběrový seminář dobrovolníků?

Do Servitu jsem nastoupila v únoru 2007 a hned 

na začátku mě čekal nelehký úkol, a to vybrat 

nové dobrovolníky do našich hostitelských 

projektů! 

Výběrový seminář proběhl, tak jako i v 

předchozích letech, v německém Weimaru

(Výmaru), tentokrát v termínu od 16. do 18. 

února.  Sešli se tu nejen budoucí dobrovolníci, ale 

také zástupci mezinárodní sítě EDYN (Ecumenical 

Diaconal Year Network), včetně DJiA 

(Diakonisches Jahr im Ausland) jež jsou již 

pravidelně hostiteli výběrových seminářů.

Po nabitém interkulturním večeru nadešel kýžený 

den, pohovory s kandidáty. Dobrovolníci utvořili 

skupinky podle toho, do jaké země se chystali na 

dobrovolnou službu. Naše česká skupinka byla 

početně menší, takže jsme si mohli povídat, aniž 

bychom byli jakkoliv časově omezeni. 

Dobrovolníci statečně odpovídali na naše 

všetečné otázky, někdy váhavě, jindy s naprostou 

jistotou. Někteří byli nadšení, jiní skleslí 

nervozitou, ale všichni nabiti očekáváním. 

Splnila se jejich očekávání? Na to se jich zeptáme 

v příštím čísle….

Představujeme….

LISA SCHNEIDER

… dobrovolnice EDS a RDGTS v o.s. Leccos

Lisa (19) přijela v září 2007 do Českého 
Brodu z rodného Streumenu (Sasko). 
Zajímá ji téma dialogu Romů a Gadžů, 
které vnímá jako velkou výzvu. Chce 
nasbírat co nejvíce zkušeností, které může 
dále využít při studiu psychologie.
Lisa je spontánní, společenská, upřímná a 
hlavně muzikální. Již od dětství se věnuje 
hře na akordeon, dokonce je členem 
orchestru.
V o.s. Leccos pomáhá v klubu Zvonice s 
volnočasovými programy pro děti 
(sportovní aktivity, tanec, divadlo).

Jonathan, Dorothea, 
Daniela, Maria, Judith



Jedna z dobrovolnic při 
práci s dětmi

Naše programy...

EDS – Evropská dobrovolná služba

Tento program je určen pro všechny mladé lidi       

od 18 do 28 let, kteří mají chuť zažít něco nového a 

nechybí jim odvaha vycestovat na 10-12 měsíců do 

zahraničí. EDS je program neformálního vzdělávání 

financovaný Evropskou unií a nabízí šanci stát se 

dobrovolníkem i lidem s omezenými příležitostmi.                    

Zprostředkováváme dobrovolnický rok v mnoha 

zemích Evropy. Zájemci si mohou vybrat z různých

projektů od sociálních (senioři, drogově závislí, 

postižení, uprchlíci, děti,...) přes historicko-politické 

po vzdělávací (prevence pravicového extremismu). 

Pomůžeme Vám s vyplněním přihlášky, 

samozřejmostí je přípravný seminář a komunikace 

během celého roku.                                               

RGDTS – Roma-Gadje dialog

Organizace z celé Evropy a také z USA vytvořily

v roce 2003 mezinárodní projekt, který přispívá 

ke zlepšování situace Romů v Evropě tím, čemu tyto 

organizace nejvíce rozumí – dlouhodobým 

dobrovolnictvím. Program RGDTS:                                          

a) poskytuje příležitost Romům vycestovat ze svých 

komunit na dobrovolnický rok a podporuje jejich 

další rozvoj po návratu     

b) dává šanci neromským dobrovolníkům zapojit se

(na 1 nebo 2 roky) do romských komunitních 

projektů v zahraničí (Rumunsko, Ukrajina, Maďarsko) 

a po skončení dobrovolnické služby podporovat 

Romy  v dalších navazujících aktivitách  v mateřských 

zemích.

EDYN – diakonický rok v zahraničí

Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet práci s lidmi a 

rozvíjet vlastní osobnost. EDYN (Ecumenical Diaconal 

Year Network) je síť ekumenických dobrovolnických 

organizací, které zprostředkovávají vysílání a 

přijímání dobrovolníků, ale zároveň rozvíjí a 

podporují dobrovolnictví samotné. Mezi partnerské 

země patří (mimo České republiky) také Francie, 
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Maďarsko, Holandsko, Slovensko, Velká Británie,

Německo, Itálie, Polsko, Švédsko a další... Stejně 

jako u EDS si účastníci mohou vybrat „svoji“ zemi a 

zaměření projektu. Ostatně cíle EDS i diakonického 

roku v zahraničí jsou stejné: neformální interkulturní 

poznávání, podpora vzniku nových partnerství, 

výměna zkušeností, poznání nové země, zvyků, 

náboženství, kultury, jazyka,....rozvoj solidarity

s jinými lidmi, ale také poznání sebe, svých hranic a 

své odpovědnosti.

ASF – česko-německá cesta smíření

Je určena pro všechny, kteří se zajímají o historii, 

historii spjatou s druhou světovou válkou a o její vliv 

na naší současnou společnost, politické uspořádání 

světa a aktuální témata jako jsou migrace, 

multikulturní společnost, neonacismus, občanská 

angažovatnost apod.. Organizace ASF (Aktion 

Sühnezeichen Friedensdienste) vznikla v roce 1958. 

Jedná se o snahu německých církví o napravení 

křivd, které spáchalo nacistické Německo. Mezi její 

programy patří vysílání a přijímání dobrovolníků do 

projektů, které jsou spjaté s druhou světovou válkou 

(památníky, muzea, židovské obce..) a mezinárodní 

tábory s kvalitním doprovodným programem. Jedná 

se o dobrovolnickou zkušenost, která nepřekonává 

jenom hranice mezi státy, ale také hranice v nás.



Na každém zastavení mohli poutníci vyslechnout
minikoncert, který byl doplněn vstupy zahraničních 
dobrovolníků představujících (česky!) projekty, ve 
kterých působí a také své pocity z dobrovolnického 
roku.
Na konci celé akce jsem si položili otázku: bude o.s. 
Servitus dále pokračovat v Noci dobrovolníků?
Přemýšlíme o jiné formě, o decentralizaci akce 
přesunutím např. do sídel projektů apod..
Co ale můžeme s jistotou říci je, že tato akce nás
utvrdila v tom, že propagace dobrovolnictví je nutná a 
že je třeba v ní vytrvat. Věc, na které se totiž shodli 
zástupci všech organizací, dobrovolníci, pořadatelé i 
vystupující umělci je jasná – dobrovolnictví je 
zkušenost k nezaplacení. Ať již tedy v podobě Noci 
dobrovolníků anebo v podobě jiných akcí, budeme ve 
zprostředkování této zkušenosti pokračovat.
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Noc dobrovolníků 2007
(dokončení ze strany 1)

Rozhovor se Stanislavou Šimuniovou o Noci dobrovolníků

Splnila či předčila Noc dobrovolníků vaše očekávání?
Určitě předčila. Byla jsem tak ponořená do příprav a měla tolik obav, co všechno neklapne, že jsem byla 
nadšená, když všichni, kdo měli přišli, vše fungovalo jak mělo a i já sama jsem si mohla akci a diskuze užít. 
Atmosféra byla moc příjemná a diskuze velice inspirativní.
Co Vás příjemně a nepříjemně překvapilo?
Příjemně mě překvapila kvalita diskuzí a nepříjemně malý zájem o ně ze strany veřejnosti. A to i přesto, že 
jsme zaslali pozvánky na většinu škol v Praze. Jazz v kostele U Martina ve Zdi byl prostě úžasný.
Asi jednou z nepříjemností byla nízká návštěvnost, je něco, čím si ji vysvětlujete?
Vysvětluji si jí malou informovaností o dobrovolnictví a malým zájmem obecně o věci, které nejsou denně 
předmětem zájmu medií, nejlépe těch bulvárních. Také odstup a odpor k církvím a opět malá 
informovanost o této oblasti.
Bude „oslava dobrovolníků“ pokračovat i do budoucnosti?
My budeme s oslavami pokračovat v každém případě, protože víme, že je co slavit. Kdo jednou zkušenost 
s mezinárodní dobrovolnou službou udělal, ví, že ovlivnila celý jeho život. V oslavách pokračujeme hned 
v lednu 2008, kdy oslavíme 5. narozeniny o.s. Servitus a 50. let ASF.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem účastníkům a 
divákům. Všem, kteří se podíleli 
na přípravě Noci dobrovolníků i 
těm, kteří tuto akci jakýmkoliv
jiným způsobem podporovali. 
Děkujeme za vytvoření 
přátelského, inspirujícího a 
otevřeného prostředí a
těšíme se na další spolupráci.

Hendrick, Moritz, 
Johanna a Meret 

Gregoriánský chorál



„o.s. Servitus” 

servitus = lat. služebník

ekumenická organizace

založená v květnu 2003

hl. cíl:

 rozvoj dobrovolnictví v ČR a 

v zahraničí

 výměna zkušeností

 mezigenerační dialog

 podpora multikulturního prostředí

 rozvoj vlastní osobnosti 

prostřednictvím služby druhým
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Jak se můžete zapojit VY...

jsme také na webu

navštivte nás na adrese

www.servitus.cz

Motto: “Jen ten, kdo pomáhá, je skutečně svobodný”

první číslo čtvrtletníku servitus.info vytvořili pracovníci o.s. Servitus:
Stáňa Šimuniová  Lenka Sejrková Tereza Komárková  

toto číslo je k dispozici pouze v elektronické verzi
jeho šířením pomůžete propagovat činnost naše sdružení

DĚKUJEME

jako dobrovolník
a) jako dobrovolník pomoci při koordinaci 
projektů v ČR

b) pomoci při chodu kanceláře v Praze           
( administrativa, grafické práce)

c) pomoc se sháněním peněz pro projekty

d) pomoci s propagací našich programů, P.R.

e) nebráníme se vašim nápadům a návrhům

f) praxe v organizaci pro studenty

jako hostující organizace
a) stát se hostující organizací a tím umožnit 
zahraničním dobrovolníkům „pracovat“ na 
vašich projektech

jako účastník
a) vybrat si jeden z našich programů a 
vycestovat na rok do zahraničí

Co Vás čeká v příštím čísle

Geh Denken! – Jdi, ale nezapomínej

Představujeme…

Dobrovolnictví od A do Z

Školení pro dobrovolníky

Střípky z hodnotícího semináře

Rozhovor s Filipem Kellerem


