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Z čeho jsme vycházeli
● Široký výzkum odborných zdrojů především zahraničních

● Dotazníkový průzkum s více než 100 respondenty z organizací a 

neformálních skupin pracujících s dobrovolníky

● Série strukturovaných rozhovorů

● Snažíme se reagovat na skutečné potřeby a vytvořit 

užitečný a pohodlný nástroj podporující rozvoj dobrovolnictví



Co je a není ekonomická hodnota dobrovolnictví?
● Ekonomická hodnota dobrovolnictví není:

a. Vyčerpávající přehled všech dimenzí hodnoty 

dobrovolnictví

b. Popření neekonomického charakteru dobrovolnictví (dar)

c. Přesná hodnota (jde o odhad)

d. Pouze teoretický ukazatel (vstupuje do kofinancování 

projektů, apod.)



Ekonomická hodnota dobrovolnictví je:

1) Prostředek kvantifikace hodnoty dobrovolnictví

2) Ukazatel, vstupující do satelitních účtů neziskových organizací

3) Reálná hodnota, vstupující do povinného kofinancování

veřejných projektů

4) Kvalifikovaný odhad jedné dimenze hodnoty dobrovolnictví



● Aplikace pro počítače, chytré telefony, tablety

● která vyčísluje ekonomickou hodnotu dobrovolnictví,

● na základě zadaných dobrovolnických hodin,

● umožňující export výsledných údajů



● Dobrometr NENÍ nástroj ke sledování dobrovolníků,       

● ven se budou dostávat data jen v anonymizované podobě. 



Registrace organizace v aplikaci Dobrometr
Položka Vysvětlivka

Název organizace* Uživatel doplní oficiální název organizace či organizační složky

Právní forma* Uživatel vybere právní formu z nabídky

IČO Uživatel má možnost zadat IČO, v případě nezadání bude třeba 

manuální autorizace ze strany správce Dobrometru

Velikost organizace* Uživatel zvolí jednu ze dvou možností: 0 až 9 zaměstnanců, 10 a 

více zaměstnanců

Místní působnost* Uživatel vybere z předvolené nabídky kraj (jeden až všechny), 

případně položku zahraničí

Oblast 

dobrovolnictví*

Uživatel vybere jednu nebo více oblasti dobrovolnictví, kterým se 

jeho organizace věnuje

Jméno a příjmení* Uživatel (kontaktní osoba) vyplní své jméno a příjmení

Telefon Uživatel (kontaktní osoba) má možnost vyplnit svůj telefon

E-mail* Uživatel vyplní svůj e-mail, na který bude zaslán odkaz k 

potvrzení registrace

Zdroj: Výzkumná zpráva k projektu; vysvětlivky: *povinná položka



Typy uživatelských účtů v aplikaci Dobrometr

Typ účtu Příklad pracovních pozic Počet

Hlavní 

koordinátor

Hlavní koordinátor/ vedoucí 

dobrovolnického centra/ předseda 

organizace/ srdcař v neformální 

skupině dobrovolníků

Vždy jeden

Koordinátor Koordinátor dobrovolníků Neomezeno

Pouze čtení PR pracovník, ekonom, další 

členové vedení organizace

Neomezeno



Položka Vysvětlivka

Název dobrovolnického 

programu*

Oficiální název dobrovolnického programu, případně neoficiální popis, který jej 

charakterizuje

Akreditace o dobrovolnické 

službe*

Pole k zaškrtnutí, zda se jedná o program akreditovaný Ministerstvem vnitra

Místní působnost (region)* Uživatel vybere z předvolené nabídky kraj (jeden až všechny), případně položku 

zahraničí, ve kterém se daný program bude uskutečňovat. Uživateli se přednostně 

nabídnou kraje z registrace organizace, tuto možnost je nyní možné korigovat

Místní působnost (město)* Uživatel zadá jedno nebo více měst výkonu dobrovolnické činnost. V dispozici bude 

seznam obcí dle příslušného registru.

Oblast dobrovolnictví* Uživatel vybere právě jednu více oblasti dobrovolnictví, kterým se jeho organizace 

věnuje. Uživateli se přednostně nabídnou oblasti z registrace organizace, bude však 

možné vybrat i jinou oblast.

Datum zahájení dobr. programu* Uživatel zvolí datum zahájení evidence dobrovolnického programu

Datum ukončení dobr. programu Uživatel má možnost zvolit datum ukončení dobrovolnického programu 

Poznámka Uživatel bude mít možnost vložit k dobrovolnickému programu poznámku pro 

ostatní uživatele

Zdroj: výzkumná zpráva k projektu; Vysvětlivky: *povinná položka

Registrace dobrovolnického programu v aplikaci Dobrometr



Volba hlavní oblasti dobrovolnického programu

Péče o zdraví 

Důraz na péči o zdraví člověka, 

vč. zdravotnických sl. a prevence

Rozvoj místních komunit

Důraz na rozvoj místních 

komunit a kvalitu života v nich

Sociální péče 

Důraz na uspokojování hmotných, 

psych. i soc. potřeb jednotlivců

Sport - Důraz na pohybovou 

aktivitu člověka, včetně sportu pro 

všechny a profesionálního sportu

Rozvoj člověka - Důraz na 

rozvoj potenciálu člověka, vč. 

vzdělávání a duchovních hodnot

Životní prostředí, 

ekologie a péče o zvířata

Rozvoj společnosti, 

advokacie a lidská práva

Kultura a ochrana památek 

Důraz živou kulturu a na péči 

o kulturní dědictví hmotné i nehm.

Mimořádné události, 

humanitární oblast 

a rozvojová spolupráce



Volba primární dobrovolnické činnosti
Dobrovolníci 

v managementu

Dobrovolníci zahradníci, 

pěstitelé a chovatelé

Dobrovolníci specialisté 
spec. díky dl. tréninku, výcviku, studiu 

Dobrovolníci 

kumštýři a řemeslníci

Dobrovolníci 

s nižší mírou specializace

Dobrovolníci 

obsluhující větší zařízení

Dobrovolníci 

v administrativě

Dobrovolníci při jednoduchých 

(manuálních) činnostech

Dobrovolníci 

ve službách 

a v dobročinném prodeji

Finanční náhrady vycházejí ze sazeb 

Informačního systému o průměrném 

výdělku pod záštitou MPSV.



Využití aplikace

1) Evidence dobrovolnických hodin

2) Vyčíslení hodnoty času dobrovolníků:

a) Kofinancování projektů

b) Fundraising

c) PR

d) Motivaci dobrovolníků



Výhody aplikace
1) Jednoduchá evidence dobrovolnických hodin

2) Automatické vyčíslení ekonomické hodnoty dobrovolnické práce

3) Objektivnost údajů (char. znaky činností X pocity X medián) 

4) Možnost exportů výše uvedených dat pro organizace

5) Přístup ze smartphonů, tabletů i počítačů

6) Více účtů za jednu organizaci

7) Možnost agregovaných výstupů za regiony a oblasti dobrovolnictví

8) Aplikaci je možné využívat zdarma



Co bude s daty dál
● Probíhá spolupráce s Centrem pro výzkum neziskového sektoru 

Masarykovy univerzity o exportu dat do Mapy neziskového sektoru, kde 

bude i vrstva Dobrovolnictví. 

● Data by byla do určité míry anonymizována. Soukromí uživatelů a to, aby 

se při využívání naší aplikaci cítili bezpečně, je pro nás prioritou.

● Tisková zpráva vycházející ze shromážděných dat k dispozici na stránkách 

Dobrometru k volnému využití.

● Jinak data zůstávají vaše, nikdo se k nim nedostane a nikam se neposílají



Co nás čeká
● Doladění aplikace a jejích detailů a důkladné testování

● Zapracování připomínek a zveřejnění výzkumné zprávy



Děkuji za pozornost!
jakub.dostal@vspj.cz

Martina.cerna@vspj.cz
renata.st@hest.cz
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