
Dobrovolnictví Freiwilligung
včera… gestern…
dnes… heute…
zítra? morgen?
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Vypůjčím si motto konference k Evropskému roku 
dobrovolnictví v Kroměříži, 9.-10.5.2011:

„Dobrovolnictví – opora občanské společnosti. 
Čeho jsme dosáhli, kam směřujeme …“

Ich leihe den Motto der Konferenz zu 
Europäischem Jahr der Freiwilligtätigkeit in
Kroměříž, 9.-10. Mai 2011:
„Freiwilligentätigkeit – die Stütze der
Bürgergesellschaft; was haben wir schon 
erzielt, wo zielen wir ab …“
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„Dobrovolnictví má význam pro obnovení důvěry a 
přetrhaných vazeb mezi lidmi a zároveň má výrazný 
podíl na rozvoji města a kvality života jeho občanů“.

místostarosta Města Hlinska, 
Ing. Pavel Šotola

„Freiwilligtätigkeit hat große Bedeutung für 
Vertrauen und verbrochene Bindungenerneuerung 

zwischen Leute und gleichzeitig hat große Anteil an 
Stadtentwicklung und Lebensqualität ihrer Bürger“.

Vizebürgermeister von Město Hlinsko, 
Ing. Pavel Šotola
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Příklad komunitní organizace:
Český svaz žen

www.csz.cz

Beispiel der Gemeindesorganisation:
Tschechischer Frauenverband
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Jihomoravská krajská organizace se sídlem a krajským 
střediskem v Brně má 1100 členek v 35 obcích 6 okresů

Südmährische Kreisorganisation mit Sitz und Kreiszentrum 
in Brno hat 1100 Mitgliederinen in 35 Gemeinden der 6 Bezirke
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Ženy v základních organizacích organizují kulturní
a společenské akce především pro děti a seniory…

Die Frauen tun in ihren s.g. Grundorganisationen Kultur- und 
Gesellschaftsveranstaltungen vor allem für Kinder und 
Senioren…
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…a zúčastňují se vzdělávacích projektů organizovaných 
krajským střediskem.
… und nehmen an Bildungsprojekten teil, die Kreis-
zentrum organisiert.

Z ESF byl financován projekt 
„Neohlížej se a něco dělej“
pro ženy 50+

Projekt „Schau nicht zurück 
und mach ´was“ wurde für 
Frauen 50+ von ESF 
finanziert
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To všechno jsou  naše aktivity už dlouho:
Das alles sind unsere Aktivitäten schon lange Zeit:

Brno
Boskovice

Ivančice

Velké Pavlovice
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Od roku 2002
se datuje naše účast
v přeshraničních 
projektech 
s organizacemi
z Dolního Rakouska, 
např. v projektu GEKO 
organizovaném 
kanceláří Euregio 
Weinviertel
pro starostky a 
místostarostky obcí
v příhraničí.

Seit 2002 wird 
unsere Kooperation 
mit Organisationen 
aus Niederösterreich 
datiert, z.B. in 
Projekt GEKO für 
Bürgermeisterinnen 
und Vizebürger-
meisterinnen aus 
Gemeinden bei 
Grenze, der Euregio 
Weinviertel 
organisiert hat
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Projekt „Genderglokal“ byl oceněn dolnorakouskou vládou 
jako nejlepší projekt roku 2007 v kategorii „Člověk a 
kultura“.
V jeho rámci vzniklo dvojjazyčné CD „Na hranicích/An der 
Grenze“ o životních i pracovních podmínkách žen po obou 
stranách hranice.

Suchohrdly u Znojma Přísnotice Workshop
Zellendorf
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Projekt „Genderglokal“ wurde als der beste Projekt des 
Jahres 2007 von niederöstereichischer Regierung
anerkennt, und zwar in Kategorie „Mensch und Kultur“.

Als Ergebnis gibt es zweisprächige CD „Na hranicích /An
der Grenze“, wo Frauen aus beiden Seiten der Grenze 
über ihre Lebens- und Arbeitsbedigungen erzählt haben.
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„Podpora aktivního občanství je jedním z klíčových 
prvků posilování soudržnosti a rozvoje demokracie.“

„Die Unterstützung der aktiven Bürgerschaft ist 
einer aus Schlüsselelementen für Kohärenzstärkung 
und Demokratieentwicklung.“
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Mohl by to být ten správný směr pro obě
naše země?

Könnte das die beste Richtung für beide 
unsere Länder sein? 

Děkuji Vám za pozornost.

Za: Český svaz žen Brno
jihomoravsky.csz@volny.cz

6/2011  Milinková


