
 

     

 

Dejme to dohromady 

seminář I, téma:Dobrovolnictví 

Hustopeče 14.6.2011 

Místo: zasedací místnost radnice v Hustopečích 
 
Počet účastníků: 21 
 
Program: 
1)   Uvítání hostů, zástupci města Hustopeče, zástupci města Poysdorf 
2)   Zdravice zástupkyně Združenia slovenských žien 
3)   Představení  FMP a projektu Dejme to dohromady, Jaromír Hron 
4)   Představení ANNO JMK , Jaromír Hron 
5)   Představení partnera projektu NÖ – Dorf- und Stadterneuerung Tiefenbacher 
6)   Legislativa týkající se dobrovolnictví,  srovnání ČR a Rakousko 
7)   Dobrovolnictví včera, dnes a zítra , Bronislava Milinková 
8)   Dobrovolnictví, jak ho vnímá politická reprezentace 
      8.a) Josef Schick, Místo pro vytváření kulturních sítí, Weinviertel 
      8.b) Gottfried Erger, ředitel městského muzea městyse Poysdorf  
9)   Zkušenosti s dobrovolníky z přeshraničního projektu,Ilona Salajková o.s. Kichot, Mikulov 
10) Rádio Ypsilon, Gerhart Schneider 
11) Návštěva muzea vinařství 
 

1.Uvítání hostů,  zástupci města Hustopeče, zástupci města Poysdorf 

1. seminář se zabýval dobrovolnictvím, byly diskutovány především otázky: Jaké zkušenosti 
s dobrovolnictvím mají v Rakousku? V jakých oblastech má smysl dobrovolnictví rozvíjet?  

Následovalo přivítání rakouských hostů, hostů ze Slovenska i z jižní Moravy a samozřejmě 
hostitele, pana starostu města Hustopeče.  

Město Hustopeče (starosta Kuchyňka) 

- na město bylo povýšeno roku 1572, první písemné zmínky zaznamenány okolo roku 1247-
1249, osídlení města se však datuje mnohem dříve 

-město se proslavilo především díky pěstováním vína, přičemž nyní vlastní přibližně 280ha 
vinic, stalo se největší vinařskou oblastí na Moravě. Svou pozici však ztratilo na přelomu19. a 
20.st. kvůli chorobě vinné révy, v současnosti jsou vinice rozšířeny. 

-raritou města jsou mandloňové sady. V dřívějších letech vlastnili přibližně 35 000 stromů, 
bohužel provozovatel sady opustil, ty byly zdevastovány, v dnešní době se podařilo zachránit 
805 stromů z tohoto sadu a je snaha vytvořit z toho turistickou atrakci za pomoci různých  



 

     

 

grantů z EU. 

-k městu měl velký vztah T.G.Masaryk, jehož matka i otec se zde narodili, podnikal zde bratr 
Ludvík. V době nemilosti T.G.M. se jeho filozofická díla tiskla v Hustopečích na tiskařském 
stroji bratra Ludvíka. Sám Masaryk ve městě 3 roky bydlel. 

- město je typické svou svébytnou kulturou, pro obyvatele města je zde veškeré kulturní vyžití 
a zdravotnické zařízení.  

-Hustopeče jsou centrem mikroregionu 29 obcí s počtem obyvatel 35 000. 

-město spolupracuje s neziskovými organizacemi, které podporuje finančními granty, dále 
spolupráce s dobrovolnickými organizacemi, např. s Apoštolskou církví, kdy dobrovolníci 
z Německa přivezli dárky českým, sociálně slabším rodinám. Do budoucna město plánuje 
poskytnout prostory a dále materiální a personální zabezpečení pro podporu těchto projektů. 

 

2.Zdravice zástupkyně Združenia slovenských žien 

-Téma dobrovolnictví je na Slovensku velmi aktuální. Dobrovolnictví zde nebylo donedávna 
legislativně upraveno. V současnosti je ve vládě připraven zákon k připomínkování. 

-sdružení se účastnilo semináře především proto, aby se poučili od dolnorakouských kolegů a 
navázali kontakty 

 
3.Představení  FMP a projektu Dejme to dohromady, Jaromír Hron 

-projekt Dejme to dohromady je pokračovacím projektem předchozího projektu, kdy se 
stejným partnerem mapovali situaci střechových organizací v Dolním Rakousku a na jižní 
Moravě. Iniciativa byla ze strany Krajského úřadu. Asociace NNO ji realizovala, byť 
s finančními problémy. Jedná se především o problém předfinancování a dlouhá čekací doba 
na vyúčtování. S problémy se však ANNO vypořádala a nyní může v projektu pokračovat. 

-z cílů projektu je nejdůležitější posílení významu 3. sektoru, což je potřeba rozvíjet. Tomuto 
tématu se bude věnovat 3. seminář. 

-výstupy jsou shodné jako výstupy u prvního projektu 

-z územního vymezení je nejdůležitější jižní Morava a Dolní Rakousko 

-úspěšnost projektových žádostí v jednotlivých kolech je zhruba stejná, mění se pouze počet 
žádostí. Přidělené prostředky v 8. kole činí částku 276 tisíc euro, z toho je vyčerpáno 59%, 
zbylých 41% je k dispozici. Budou proto vyhlašována další kola, aby se vyčerpalo co nejvíc  

 



 

     

 

finančních prostředků. 

-snaho o vyvezení seminářů do regionů, aby význam neziskového sektoru konkrétně přiblížil 
samosprávě po jižní Moravě 
 
 
 
4.Představení ANNO JMK , Jaromír Hron  
 
- slovo nezisková v názvu se může nahradit slovem dobrovolnická, ANNO JMK bylo 
založeno roku 1998, 13 let zastupuje práva NNO, zastřešuje 81 členských organizací. Jedna 
oblast dosud vytipovaná, se zařadí pod ANNO již v příštím roce, jedná se o neziskové 
organizace zabývající se aktivitami, které se snaží zlepšit postavení regionů, jež nejsou tak 
atraktivní z turistického hlediska a nabídnout jim své služby. 
 
-v loňském roce byla uzavřena smlouva se statutárním městem Brnem (spolupráce s JMK), 
jedná se především o snahu o zlepšení postavení NO v rámci samosprávy, a dále o snahu o 
zapojení do poradních a iniciativních orgánů  

 
5.Představení partnera projektu NÖ – Dorf- und Stadterneuerung Tiefenbacher 

- NO pracuje již 26 let v procesech zapojení občanů do občanského sdružení, 850-900 obcí 
pracuje na projektech vedoucích ke zlepšení kvality života v obcích. Jedná se o 3 programy, 
které se liší dle velikosti obcí. Pro nejmenší obce je vytvářen projekt „Obnova venkova“, pro 
další velikostní kategorii (do 5000 obyv.) projekt „Legie 21“, a pro města s počtem obyvatel 
nad 5000 projekt s názvem „Obnova měst“ 

-zástupci těchto projektů byly podpořeny touto organizací 

-další oblastí je poskytování servisu dobrovolníkům již od roku 2001. Jedná se především o 
poskytování informací. NO poskytuje telefonické poradenství (2500-3000 dotazů ročně), 
založila vlastní webové stránky pro spolky a sdružení, vydala sborník s informacemi o všech 
dobrovolnických organizacích v Dolním Rakousku 

-dobrovolnictví v Rakousku: ministerstvo pro práci v sociální oblasti a ochranou spotřebitelů, 
vydalo v roce 2009 souhrn, v němž se na spolkové úrovni poprvé zabývali tématem 
dobrovolnictví. Zhruba 40% veškerých dobrovolníků žije v Dolním Rakousku. Roku 2001 
byla vytvořena Rada pro dobrovolnictví – definovala dobrovolnickou činnost = jedná se o 
dobrovolnickou práci fyzických osob v organizovaném rámci. Rozlišuje se mezi formální a 
neformální dobrovolnickou činností 

-neformální činnosti = činnosti, které nemají organizovaný rámec, největší částí je sousedská  

výpomoc, v jejímž pozadí není žádný spolek. Největší počet dobrovolníků je v oblasti kultury. 
Oblast pomoc při katastrofách (např. organizace S modrými majáky) je až na druhém místě.  



 

     

 

-pracovní hodiny týdně v neformální činnosti činí celkový objem 8 milionů hodin 
dobrovolnické činnosti. U činnosti formální pak 7 mil. hodin týdně. 

-Proč se lidé angažují? První místo zaujímají emoce - protože je to baví (94% dobrovolníků). 
Na druhém místě je motivace pomáhat druhým (především v oblasti mládeže). Jen velmi málo 
respondentů odpovědělo, že jim dobrovolnická činnost pomůže najít lepší placenou práci. 

-Proč se neangažují? Hlavní argument zněl jsem příliš vytížen (68% dotázaných). Téměř 60% 
uvedlo – nikdo mě o to nepožádal, nikdo se mě nezeptal, zda nechci pomáhat. Toto sdělení je 
vnímáno jako důležitý aspekt – lépe pracovat s veřejností, být ofenzivní 

- v současnosti existuje snaha tuto ofenzivní strategii posílit, NO realizuje tzv. Den organizací 
= všem dobrovolníkům a dobrovolnickým spolkům vyčlenili jeden den (ideálně v létě za 
pěkného počasí). Jedná se o celodenní akci, kde mohou prezentovat své nabídky. V letošním 
roce je naplánovaných již 40 akcí. Tyto akce jsou důležité i pro nově přistěhované občany, 
aby se dozvěděli, co jim NO nabízí 

- v oblasti dobrovolnictví se nejvíce angažují výdělečně činní, studenti, nezaměstnaní (35%) 
atd. Převažují zde muži, avšak rozdíl zde není tak markantní. Největší podíl (82%) zaujímá 
pomoc při katastrofách, kde pomáhají především dobrovolní hasiči, další oblastí je oblast 
politická a sportovní (fotbalové spolky atd.) 

- zajímavé je, že v náboženství se angažuje 69%, dále ve vzdělávání 60%, atd. 

- v oblasti pomoc v sousedství pomáhají starší lidé, především v předdůchodovém a 
důchodovém věku 

- v roce 2004 se sešla Rada pro dobrovolnictví a vydala doporučení, co by se mělo v oblasti 
dobrovolnictví dělat  

- organizace usiluje o to, aby člověk, který v rámci dobrovolnické činnosti získal jisté 
kompetence, mohl tyto kompetence použít ve svém pracovním životě. Nabízí tedy možnost 
získat manažerské schopnosti, organizační talent atd., tyto dovednosti se snaží kvantifikovat a 
kvalifikovat a vystavit certifikát těmto dobrovolníkům. 

 
6.Legislativa týkající se dobrovolnictví,  srovnání ČR a Rakousko  
 
- tato část prezentace porovnávala statistická data získaná z ČR a z Rakouska 
- v ČR neexistují dostatečné statistiky (nejsou tak rozsáhlé jako v Rakousku) 
- podíl dobrovolníků ve světě a v Evropě – Rakousko s 30% formálních dobrovolníků zaujímá 
přední místo, ČR je na konci spektra s 18% formálních dobrovolníků – v úvahu se musí brát 
výkon ekonomiky v ČR, výše nezaměstnanosti atd. 
 
-historie v ČR: počátky dobrovolnictví spojeny s urbanizací v 19. st., po roce 1918 se 
dobrovolnictví vyvíjelo spolu se snahou budování nového státu, v této době vznikla spousta  
 



 

     

 
 

nových organizací. V období nacismu byla tato snaha dočasně ukončena, dobrovolnictví však 
bylo poté znovu obnoveno. Za komunistické éry nabylo dobrovolnictví jiného významu, bylo  
řízeno centrálně, stalo se z něho nedobrovolné dobrovolnictví. Rozvoj nastal po sametové 
revoluci. Rok 2001 je rokem dobrovolnictví, v témže roce došlo ke změně zákona – vytvořena 
definice dobrovolnictví, zlepšení situace v ČR, avšak postoj je jiný než v Rakousku. Je 
negativně ovlivněn především již zmíněným komunistickým režimem, Za zmínku stojí 
průzkum z roku 1999, v němž 70% respondentů uvedlo, že dobrovolnictví by nebylo třeba, 
kdyby stát plnil své závazky a povinnosti. 
 
- happy planet index- dává dohromady HDP, životní očekávání obyvatel, životní spokojenost, 
a ekologickou efektivitu při uspokojování potřeb obyvatelstva – Rakousko dosahuje vyšších 
hodnot jak ČR (ač existuje velký rozdíl v ekonomice těchto dvou zemí, máme se co učit) 
 
- statistické údaje z roku 2005 - 545 mil. hodin ročně dobrovolnické práce v Rakousku, v ČR 
pouhých 63 mil. hodin  
- v ČR 29% dobrovolnické činnosti tvoří sportovní organizace 
-motivace v ČR – radost z pomoci 90%, morální povinnost 95%, přátelé i rodina pomáhají 
85% 
- v Rakousku - mladí se zaměřují spíše na kulturu a pomoc při katastrofách, pokles u církve a 
politiky – motivy jsou u mladých odlišné od starších 
- v obou zemích je snaha o pozvednutí kultury v malých městech nebo na vesnicích, 
v Rakousku jsou prospěšné organizace daňově zvýhodněny 
- rakouský Dobrovolnický pas – člověk může použít své znalosti v praxi, ve firmách jsou 
žádány soft skills. Slouží jako výhoda v kariérním postupu 
-v ČR chybí Rada pro dobrovolnictví, v Rakousku byla již tato rada vytvořena (viz. zmínka 
výše), která zajišťuje mj. statistická data. 

 
7.Dobrovolnictví včera, dnes a zítra , Bronislava Milinková 
 
-Český svaz žen se řadí mezi tzv. nezařazené organizace v ANNO. Zároveň je tato organizace 
komunitní, což znamená, že je vázána na samosprávu 
-krajské středisko je umístěno v budově střední odborné školy 
-hlavními aktivitami jsou úklid sídliště na okraji města Hodonína, charitativní sbírka, oslava 
mezinárodního dne dětí 
-z důvodu špatně specifikovaného zákona o dobrovolnictví, nejsou tyto aktivity statisticky 
podchyceny a hodiny nejsou ekonomicky zhodnoceny 
 
Diskuse 
-existuje zákon o dobrovolnictví, který striktně vymezuje oblasti (především sociální sféra a 
zdravotnictví), ostatní oblasti nejsou uznávány ekonomicky, tudíž nelze doložit aktivity do 
nějakých statistik případně jako náklady organizací, které by se počítaly jako vlastní přínos 
v tom kterém projektu. Jsou to především kulturní organizace, práce s dětmi a mládeží atd.  
Problém s nezařazenými organizacemi, které nechtějí být zařazeny do sociální sféry, avšak 
nemají žádný status jiné oblasti 
 
 
 



 

     

 
 

Úředníci a politici nechtějí měnit zaběhlý systém, NO to zkoušejí znovu a znovu a nyní je 
jistá možnost, že se situace změní.  
Avšak existují 4 paragrafy, ve kterých se úředníci snaží vyřadit většinu neziskových 
organizací z možnosti stát se organizacemi veřejně prospěšnými. Mezi dobrovolnickými 
organizacemi mohou být zařazeny i podnikatelské subjekty z jiných oblastí než sociální atd. 
Může nastat situace, že úředníci budou vybírat, která neziskovka je veřejně prospěšná, čímž 
se můžou zavřít dveře pro většinu neziskových organizací získat peníze od státu. Je otázka, 
zda tyto 4 paragrafy projdou prvním čtením v parlamentu. 
-Bohužel někteří politici se musí starat o udržení stávající koalice, proto nemají čas na to aby 
se seznámili s důležitými paragrafy a podrobně o nich diskutovat 
 
 
Spolufinancování 
Na Slovensku není vytvořen žádný zákon, aby se organizace mohli vůbec o spolufinancování 
ucházet. Velký projekt není kvůli tomu možný, mohou realizovat pouze malé projekty. 
 
Jakou máte zkušenost s tím, jak banky reagují na žádosti NO o půjčky? 
- banky daly půjčky mimovládním organizacím, později se to však zastavilo, nyní to nikdo 
nezkouší. 
-v ČR je situace velmi podobná. V současnosti je jistá snaha povzbuzovaná z Bruselu, 
změkčily se možnosti přípravy projektů a předfinancování a možnosti půjček, ale nakonec je 
to tak, že existuje 6 stupňů kontroly, přičemž první stupně kontroly se vůbec neberou v potaz 
a projekty jsou většinou zamítnuty. 
 - na Slovensku absurdní příklady s ministerstvem a financemi 
- v ČR podobná absurdní situace s tvrdým projektem na rekonstrukci v oblasti seniorů, 92% 
financován z EU, kdy úředníci přepočítali pouze počet stromů na zahradě a dle toho určili 
výši dotace – bylo by dobré vydat sborník absurdit 
-v NO pro seniory nevykazují dobrovolnickou činnost, protože by je zahltily smlouvy, museli 
by vyžadovat od dobrovolníků beztrestnost atd. a dobrovolníci by odešli. Tedy dobrovolnická 
činnost je rozvinutá, ale mlčí se o tom, protože by s tím byly spojení obrovské administrativní 
problémy 
 
V Rakousku musí být práce kvantifikovaná, jinak se s člověkem nikdo nebude bavit o jeho 
potřebách. Organizace potřebují mít nějakou zastupitelskou organizaci na nadnárodní úrovni. 
V Rakousku jsou veřejně prospěšné společnosti s.r.o. ale rozdíl od běžného s.r.o. spočívá 
v tom, že si nerozdělují zisk na konci roku. 
Dále je důležité zavést minimální hranici tolerance finančních nesrovnalostí. Musí se stanovit 
minimální hranice, při které nemá smysl něco kontrolovat, protože zneužití by se nevyplatilo. 
Mělo by se něco takového vyžadovat společně. 
Konkrétní př.: Na venkově jsou činnosti vykonávány dobrovolníky, tytéž činnosti ve městech 
jsou vykonávány komerčními organizacemi. Na vesnici má ochota lidí klesající tendenci a 
jejich zástupci si řekli: „ Proč bychom to měli dělat zadarmo, když ve městě tu stejnou práci 
dělají za peníze?“ Tato činnost se těžko vykazuje, někteří zastupitelé obcí a měst se sešli a 
domluvili si tyto činnosti od firem, případně dostanou obce polovinu částky, kterou dostávají 
firmy ve městech. Na jednu stranu na tom vydělá město, neboť ušetří 50% rozpočtu, na druhé 
straně dostanou aktivisté na venkově půlku finančního obnosu, který následně mohou využít. 
Hodnotu těchto služeb si uvědomili až v okamžiku, kdy se začali zajímat o to, kolik by to  
 



 

     

 
 

stálo, kdyby tu práci vykonávala komerční firma. 
 
V Rakousko probíhá velice živá diskuse na téma odečitatelnosti nákladů ve smyslu příspěvků 
na dobrovolnickou činnost, neboť organizace díky těmto příspěvkům fungují. Diskuse se tedy 
týká otázky, které příspěvky mohu jako podnikatel daňově uplatnit. V první fázi se vybraly 
sociální spolky, avšak nebyly zde zahrnuty např. organizace zabývající se ochranou životního 
prostředí, či ochranou zvířat. Také ostatní velké organizace, které nejsou ze sociální oblasti, 
pociťují úbytek finančních prostředků. Které spolky tedy mohou být zahrnuty do tohoto 
balíčku, aby si dárce mohl odečíst příspěvek z daní? 
- Nástroj pečeť kvality dárcovství – spolek musí činnosti a financování předložit na úřadu a 
poté dostane tuto pečeť jako garanci pro případné dárce, jako jistou záruku, že když 
podnikatel poskytne spolku finanční prostředky, budou řádně spravovány a užity. 
- Daňově zvýhodněné spolky jsou takové, které provádí hospodářskou činnost, tudíž i 
obchodní společnosti s.r.o., které neprovádí rozdělení zisku. 
- Odečitatelnost nákladových položek je velmi selektivní, nezvýhodňuje obecně prospěšnou 
činnost všeobecně, ale jen ty, kde stát ušetří nějaké peníze. 
- Jakým způsobem vykazují činnosti? – to je různé, např. červený kříž má mnoho 
dobrovolníků, mají služební plány, výkaznictví je to jednoduché. V oblasti kultury a sportu se 
hodně odhaduje, některé organizace vyžadují výkazy práce od dobrovolníků. U dobrovolných 
hasičů je evidence velmi přesná. Je to tedy směsice těchto typů výkaznictví. 
 
Co je to s.r.o., které nerozděluje zisk? 
 Společnost musí mít ve společenské smlouvě definováno, že zisk se nebude rozdělovat 
v žádném období. Rámcové podmínky jsou stejné jako pro komerční, společnost má tedy 
základní kapitál, ale vše musí být uvedeno ve společenské smlouvě, tedy 100% zisku musí 
znova investovat. Zisk se zdaňuje, ale je daňově zvýhodněn. Je to podobné jako u spolku nebo 
sdružení ale spousta věcí se řeší jednodušeji, např. není tak obtížné získat úvěr od banky. 
 
 
8.Dobrovolnictví, jak ho vnímá politická reprezentace 
 Josef Schick, Místo pro vytváření kulturních sítí, Weinviertel 
 
-kulturní síťování – organizace, která má na starosti regionální rozvoj kultury a umění 
v Dolním Rakousku, především v oblasti venkova. Tyto organizace plánují a realizují kulturní 
a umělecké projekty. Organizace má spoustu členů z řad umělců, kteří pracují i pro sebe, tudíž 
nejsou dobrovolníky v pravém slova smyslu.  
-organizace má 4 regionální zemské kanceláře, 16 zaměstnanců, 1330 členů, jeho hlavním 
posláním je poradenství, služby, a informace organizacím, které chtějí realizovat projekty; 
sama organizace realizuje projekty malé i větší. 
-obracet se na organizaci může každý, kdo je aktivní v oblasti umění a kultury, podporuje 
celou oblast kultury a umění, dle slov J. Schicka „raději víc lidí přijmeme, než abychom 
někoho vyloučili.“  
-cíle jsou stanoveny především na udržitelné posílení regionální kulturní krajiny, je zde snaha 
o zlepšení nabídky kulturních akcí, organizace je zprostředkovatelem mezi obcemi, 
samosprávou atd. Také podporuje aktéry předáváním informací, zabezpečení většího 
množství menších akcí apod. 
-organizace funguje jako propojení mezi kulturou a dalšími oblastmi, spolupracuje s dalšími  
 



 

     

 
 

oblastmi, např. turismem. Snaží se touto spoluprací dosáhnout víc, než kdyby šly proti sobě.  
 
-jedná se především o informační toky v rámci regionů. Poskytují také konkrétní pomoc při 
řešení poplatků a obvodů. Pořádají vzdělávací akce pro členy, právní poradenství, vytvořili  
internetovou prezentaci (zde se prezentuje přibližně 400 umělců) 
- projekty - Festival dolnorakouských čtvrtí – zde se prezentují různé projekty z toho regionu, 
snaha dostat kreativitu regionu za hranice.  

     - Dolnorakouské dny otevřených ateliérů – na 1 den otevřou umělci své ateliéry, v  
loňském roce zaznamenali 56000 návštěvníků. 

     - podpora mládežnické kultury „come-on“ – rozpočet půl milionu eur 
     - organizace vydává noviny kunstSTOFF 
     - přeshraniční projekt „porta culturae“ – snaha o pomoc lidem, aby realizovali 

projekty i za hranicí ve spolupráci s partnerem (krajem Jihomoravským, Jihočeským, krajem 
Vysočina). Jedná se o poradenskou práci, účastníci této akce se nemusí obávat jazykové 
bariéry, neboť hlavní pracovnice je rodilá Češka. Projekt končí v roce 2013. 
 
 
Gottfried Erger, ředitel městského muzea městyse Poysdorf  
 
- roku 2006 muzeum připravilo programy v němčině a angličtině pro české školy v rámci 
programu poznat ČR, dále „Betty Bernstein“ – program pro děti podél Bernstein Strasse, na 
této stezce stojí i Brno i např. Petrohrad, vybrané téma: společné prvky Jihomoravského 
prostoru a Weinviertlu. Protože mají tyto dvě krajiny společnou či podobnou historii, spoustu 
památek z doby kamenné, doby keltské atd., vyzdvihlo muzeum do popředí mamuty, 
především lovce mamutů (ČR je známá tímto obdobím především v oblasti Dolních 
Věstonic). Školy z Česka i Rakouska přijížděly do Poysdorfu a realizovali společně tyto 
programy.  
- městské muzeum Poysdorf je jedno z mála muzei, kde si návštěvníci mohou vzít exponáty 
do vlastních rukou, děti hledají v písku zkameněliny, které si poté mohou odnést, vyzkouší si 
lukostřelbu, kde je jako terč použit kus mamuta nebo divočáka. Jazykové bariéry jsou 
v pozadí, muzeum zaměřuje především na aktivity s mládeží.  
- muzeum navázalo kontakt také s Lednicí, na různých slavnostech se zde prezentuje.  
- výhody: muzeum je tříjazyčné, vytvořen 10minutový film o regionu i v češtině, průvodce 
v češtině 
 
-dobrovolničtí pracovníci připravili první scénář pro prohlídky dětí v češtině, zaměstnávají 
pracovníky i z Česka, základní informace jsou i v češtině. Muzeum spolupracuje s Mikulovem 
(zaškolují pracovníky) neboť v roce 2013 se bude konat zemská výstava, tématem bude chléb 
a víno a základní koncept je kompletně v češtině (samozřejmě i v němčině).  
- muzeum poskytlo služby 3000 rodinám na českém území a nyní i školy ze Slovenska se stali 
klienty. 80% činností je na dobrovolnické bázi, zbývajících 20% je úhrada provozních 
nákladů. 
 
 
 
 
 
 



 

     

 
 

9.Zkušenosti s dobrovolníky z přeshraničního projektu,Ilona Salajková o.s. Kichot, 
Mikulov 
 
- projekt pod o.s. Adonis – projekt v rámci malého přeshraničního projektu, zahraničním 
partnerem je muzeum Mistelbach, projekt byl realizován v letech2009 a 2010. Výsledkem 
projektu byla dvojjazyčná kniha o kraji Pálava a Weinviertelu (tyto oblasti kvůli podobné 
historii). Jedná se o mystické a démonické pověsti, ne o založení měst 
- bylo podceněno především oslovení veřejnosti 
- prezentace v tisku především na české straně 
- každá strana si zaplatila své pracovníky a finance byly důležité pro organizace křtu a 
vernisáží, neměli společné financování (příprava a realizace byly společné) 
- dobrovolníky neuváděli do projektu, muzeum Mistelbach určil pracovnici, která 
spolupracovala i s českou stranou. Dobrovolníci v Česku byli využívání z řad veřejnosti 
v práci s dokumenty bez nároku na mzdu.  
- společně realizované aktivity – vernisáž v Mistelbachu (přes 100 návštěvníků), úspěch měla 
při vernisáži mikulovská cimbálka Kolík. Autorské čtení prováděli čert, čarodějnice, víly (děti 
ze základní školy Drasenhofen)  
- v rámci projektu byla připravena interaktivní výstava Tajemné sklepení „od čerta 
k princezně“, dále křest a autorské čtení v Mikulově (z rakouské strany se nikdo nezúčastnil). 
Spolupracovali s lodní dopravou Břeclav, kniha byla pokřtěna vodou z Dyje.  
 
- o.s. Andonis spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi – o.s. 7 dní, Cev Mikulov, a  
pořádá i akce Vítání jara v Mikulově pro rodiče s dětmi 
 
Hodnocení projektu 
-pozitivní – realizace projektu, spolupráce při křtu na rakouské straně, skvěle zorganizované 
oslovení škol a institucí podílející se na křtu, možnost vzniku publikace (2000 ks), využíváno 
v ČR i Rakousku, vytvoření malé mapky, která pomůže navštívit obávajícím se rodinám 
z jazykové bariéry Rakousko a Rakušané aby navštívili naopak ČR. (snad kvůli zmíněné 
obavě z jazykových bariér zatím není moc návštěvníků) – motivace i pro školy a školky 
-negativní – malá publicita projektu na rakouské straně, nezajišťují další udržitelnost projektu 
v Rakousku, rakouští dobrovolníci nejsou zařazeni do aktivit projektu 
- o.s. Adonis předfinancovalo celý projekt, časová prodleva do proplacení nákladů je větší než 
rok 
 
10. Rádio Ypsilon, Gerhart Schneider 
 
- rádio Y je mediální a komunikační centrum, vysílá nonstop, ne vše je moderováno. Vlastní 2 
vysílače, signál dosahuje až do Znojma. Snaha o pokrytí i východu, podali žádost, avšak pojí 
se s tím velká finanční národnost. Vysílání i na internetu pomocí streamu, rádio má fanklub 
posluchačů až na Aljašce. 
- motto: mládežnické, regionální a multikulturní rádio; díky tomu dostalo rádio licenci před 
10 lety, vzniklo z gymnaziálního rádia, 
- pracovníci rádia pořádají workshopy pro mladé, spravují o regionu, o lidech a o kultuře, 
pořádají kulaté stoly před volbami a podobné akce. Mají malé studio i ve Znojmě odkud 
můžou živě vysílat, zprávy z českého pohledu vysílají v němčině (z rádia Praha), tyto zprávy 
přebírají 2x denně, dvojjazyčné živé vysílání 
 



 

     

 
 

- chystá se nový projekt Horizont – o tom, co se dá společně dělat z pohledu českého, 
rakouského a slovenské  
-název rádia byl zvolen tak, aby tomu rozuměli úplně všichni, jedná se o svobodné rádio, čili 
nekomerční, je zde volný přístup pro každého, kdo chce dělat vysílání (po proškolení), volný 
hudební formát, nemají žádnou reklamu, všichni pracují na dobrovolnické bázi, průměrný věk 
je 20-30 let, pro administrativu mají najaté pracovníky 
 
- financování -  v Rakousku existuje podpora pro svobodná rádia (fond), zároveň realizují 
různé projekty, dostávají členské příspěvky, sponzorské dary atd. Existuje svaz svobodných 
rádií, nejznámější volné rádio je Orange, vysílají 25 jazyky 
- lidé se na práci v rádiu účastní proto, že je to baví, pouští hudbu která se líbí jim, zároveň 
získají mediální kompetence, někteří lidé pak pracují u televize či rádia, mohou svobodně 
hovořit, zjistí, co všechno obnáší technika, co je potřeba pro to aby rádio mohlo vysílat. 
Témata si mohou vybrat téměř svobodně - žádný strach z menšin, cokoliv z hudby. 
Je dobré pracovat v týmu, multikulturní kontakt s Čechy a Slováky. 
 
Konec 
Poděkování rakouským kolegům, dámám ze Slovenska (obohatili seminář svými zkušenostmi 
a příspěvky), účastníkům z jižní Moravy a samozřejmě pracovníkům, kteří připravovali tento 
seminář. 
 
11. Návštěva muzea vinařství 
Účastníci semináře měli možnost dozvědět se zajímavosti z historie města Hustopeče na 
místním informačním centru a dále v muzeu vinařství ochutnat vzorky vín, jejichž pěstováním 
a přípravou jsou Hustopeče proslavené na celé Moravě. 
 
 
 

 

 

 

Příští seminář: Help Me 

Téma: Práce s občany ohroženými sociální exkluzí + příklady dobré praxe 

 
 
 
 

 



 

     

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


