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Srovnání 
Dobrovolnictví v ČR a 
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Prezentace

1. Dobrovolnictví v Evropě
2. Historie dobrovolnictví v České 

republice
3. Podíl formálních dobrovolníků v 

kontextu 
4. Oblasti dobrovolnictví
5. Motivace dobrovolníků
6. Specifika rakouského dobrovolnictví
7. Rakouský dobrovolnický pas
8. Rakouská rada pro dobrovolnictví



Dobrovolnictví v Evropě



Historie dobrovolnictví v 
České republice
 Počátky spojeny s urbanizací v 19.st.
 Po roce 1918 velká role ve snaze o 

budování nového státu
 Po nacistické okupaci byla činnost 

obnovena až do příchodu 
komunistického režimu

 V období komunismu nabylo 
dobrovolnictví odlišného významu



Historie dobrovolnictví a 
postoj k němu
 Nový rozvoj po sametové revoluci
 V souvislosti s mezinárodním rokem 

dobrovolníků 2001 došlo ke změně 
zákona o dobrovolnictví

 Postoj k dobrovolnictví je negativně 
povinně dobrovolnými akcemi z období 
komunismu 

 na základě průzkumu z roku 1999 bylo 
zjištěno, že 70% obyvatel zastává názor, 
že dobrovolnictví by nebylo třeba pokud 
by stát plnil své povinnosti



Podíl formálních 
dobrovolníků



Podíl dobrovolníku v 
kontextu nezaměstnanosti



Podíl dobrovolníku v 
kontextu Happy Planet 
Indexu



Podíl dobrovolníku v 
kontextu HDP na obyvatele



Rakousko

 2005545 
000 
000 
hod 
10€/ho
d

=5,45 
miliard
y €



ČR

 200563 000 
000 
hod 
113,4 
Kč/hod

= 7,4 
miliard
y KČ 
(cca 296 
000 000€)



Oblasti dobrovolnictví (podíl 
v %)



Motivace dobrovolníků - ČR 

Motivace dobrovolníka
Radost z pomoci 90 %
Morální povinnost 95 %
Přátelé a rodina také pomáhají 85 %
Někdo jiný mi pomůže později 61 %
Pomáhám na oplátku za dřívější 
pomoc

44 %

Chci obohatit své schopnosti 29 %
Pomáhám kvůli svému 
náboženskému postoji

31 %

Pomáhám kvůli svému 
politickému postoji

13 %



Motivace dobrovolníků - 
Rakousko



Argumenty proti 
dobrovolnictví



Specifika rakouského 
dobrovolnictví
 V rakouském dobrovolnickém sektoru 

hraje církev  důležitou roli. Církev nabízí 
služby v oblasti sociální, zdravotní, 
pečovatelské a vzdělávací

  Na venkově dobrovolnictví částečně 
zajišťuje služby, které jsou ve městech 
provozovány placeným personálem 
(hasiči, knihovny, muzea)



Specifika rakouského 
dobrovolnictví II
 Organizace, které plní obecně 

prospěšné, dobročinné nebo církevní 
účely, jsou daňově zvýhodněny podle 
daňového řádu

 Rakouský dobrovolnický pas



Rakouský dobrovolnický 
pas
 Při dobrovolnické činnosti si člověk 

zlepšuje své schopnosti a dovednosti, 
které jsou v pracovním prostředí stále 
více žádány

 Mimo odborných znalostí hledají 
zaměstnavatelé nové zaměstnance s 
vlastnostmi jako např.: schopnost 
týmové práce, odolnost proti stresu a 
pracovní nasazení, schopnost motivovat 
druhé, přesvědčivé vystupování, umění 
vyjednávatí, sebeorgnizace



Rakouský dobrovolnický 
pas
 Díky tomuto dobrovolnickému pasu lze 

tuto činnost dokumentovat. 
Dobrovolnický pas tedy přináší výhody 
při ucházení se o práci a při snaze o 
kariérní postup 

  Rakouská obchodní komora podporuje 
tento průkaz o dobrovolnické činnosti. 

 Dobrovolnický pas mohou vydávat 
všechny organizace, spolky, iniciativy a 
instituce s obecně prospěšnými účely, 
které provozují dobrovolnickou činnost



Rakouská rada pro 
dobrovolnictví
 Rakouská rada pro dobrovolnictví je 

místem pro dialog mezi politickými 
vykonavateli moci na jedné straně a 
zastupiteli dobrovolnických organizací ze 
všech společenských oblastí na straně 
druhé

 Mezi činnosti této rady patří např.: 
tvorba doporučení v oblasti 
dobrovolnické práce, spoluúčast na 
koncepci rakouské zprávy o 
dobrovolnictví, zaujímání postoje k 
návrhům zákona týkajících se 
dobrovolnické činnosti



Děkuji za pozornost
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