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„PEOPLE TO PEOPLE“ 

Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA204-024083 

Projektové období: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019 

Žadatel: RADKA, z.s. (Česká republika) 

Partneři: Centrum ds.Katastrof i Klesk Zywiolowych TRATWA (Polsko)  

                   

                Big Brothers Big Sisters of Bulgaria Association (Bulharsko) 
 

 

 

Výstupy projektu:  

V projektu proběhlo 9 pracovních návštěv (3x v každé partnerské zemi) a 1 konečné setkání v ČR 

s následnými výstupy: 

 10x partnerské setkání - prezenční listina, program, popis návštěvy organizátorem setkání, 
fotodokumentace, závěrečné informační reporty o implementaci v partnerských organizacích 

 min. 12 účastníků na každém setkání  

 9x metodický pokyn – téma setkání, popis dobré praxe zkušenou organizací, zhodnocení 

implementace dobré praxe ve zbývajících partnerských organizacích (úspěšnost přenosu, 

doporučení) 

 1x závěrečná příručka – souhrn 9 metodických pokynů včetně vícejazyčného překladu 

(metodické pokyny a příručka vzniknou při posledním 10. setkání v ČR)  
 

 

1. setkání – ČR 

2. setkání – BG  

3. setkání – PL  

4. setkání – ČR  

5. setkání – PL  

6. setkání – BG  

7. setkání – PL  

8. setkání – ČR 

9. setkání – BG 
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„PEOPLE TO PEOPLE“ 

Project reference: 2016-1-CZ01-KA204-024083 

Start date: 1. 9. 2016  

End date: 31. 8. 2019 

Applicant: RADKA, z.s. (Czech Republic) 

Partners: Centrum ds.Katastrof i Klesk Zywiolowych TRATWA (Polsko)  

                   

                Big Brothers Big Sisters of Bulgaria Association (Bulharsko) 
 

 

 

Project outputs:  

There were 9 business visits (3x in each partner country) and 1 final meeting in Czech Republic with 

the following outputs: 

 10x partner meeting – attendance list, program, description of the visit by the meeting 
organizer, photo documentation, final information reports about implementation in partner 

organisations 

 at least 12 participants at each meeting 

 9x methodical guideline – topic of the meeting, good practice experience description by 

skilled organisation, evaluation of good practice implementation in remaining partner 

organisations (transmission’s success, recomendation) 

 1x final handbook – summary of 9 methodical instructions including multilingual translation 
(methodical instructions and handbook will be created during the last 10th meeting in CZ)  

 

 

1. meeting – CZ 

2. meeting – BG  

3. meeting – PL  

4. meeting – CZ  

5. meeting – PL  

6. meeting – BG  

7. meeting – PL  

8. meeting – CZ 

9. meeting – BG 
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1. PARTNERSKÉ SETKÁNÍ 

6. – 12. 11. 2016 

RADKA 

Kadaň, Česká republika 

Téma: první setkání s partnery, představení 

organizace RADKA, management projektu, 

síťování organizací 

 
Partneři si navzájem představili své organizace, 
popsali hlavní cíle jejich organizací, strukturu práce 

a pracoviště.  V organizaci RADKA partneři viděli 

prostory organizace a každodenní chod 
v jednotlivých centrech (mateřské, sociální, 

plavecké, vzdělávací..). Partneři navštívili také jesle, školku a školu ZAČÍT SPOLU. Partneři měli 

příležitost zúčastnit se vánočního setkání s místními dobrovolníky, kdy je jim poděkováno za jejich 

úsilí a tvrdou práci za celý rok. 
Partneři dále diskutovali o nadcházejících aktivitách a organizaci setkáních, například o příštích 

setkáních. V dubnu se v bulharském zaměří na „management dlouhodobého dobrovolnictví“ v tzv. 

mentoringových programech. V červnu budeme pokračovat v polské Wroclawi se spefikacemi 
evropské dobrovolné služby (EVS) a dlouhodobé hostování zahraničních dobrovolníků. Vedoucí 

organizace RADKA informovala o cílech a očekáváních do budoucna z těchto setkání.  

V rámci setkání proběhlo zasedání RADY dobrovolnických center regionu Severozápad, kde se 
projektovým partnerům představili členové RADY (neformální síť dobrovolnických center 

a organizací sdružující 2 kraje). Po představení cílů a poslání RADY, se představili jednotliví partneři 

a členové. Následovala diskuze na téma, proč se stát členem takové sítě, zda si členové navzájem 

nekonkurují, co jim síťování nabízí / přináší, výhody či nevýhody neformálního sdružení.  
 

BB-BS: V Bulharsku existuje několik dobrovolnických organizací ve městě Plovdiv a mnoho v okolí 

Plovdivu a v jižním Bulharsku. BBBS BG vidí jasný přínos toho, že má prostor pro sdílení praxe 
s jinými dobrovolnickými organizacemi v jižním regionu, takže v budoucnu je možné se pokusit 

uplatnit tento způsob práce. Co by bylo náročnější, ale také použitelnější, je vytvoření regionální 

(balkánské, východoevropské a další) sítě přidružených členů BBBS, které mohou sledovat strukturu, 
podřízenost a přístupy Rady dobrovolnických center v severozápadním regionu. 

 

TRATWA: Když jsme viděli, jak sdružení Radka organizuje svou práci s partnerskými organizacemi, 

rozhodli jsme se hledat příležitosti takové vzájemné podpory ve Wroclawi a / nebo regionu Dolního 
Slezska. Existuje šance na připojení k již existujícím sítím dobrovolnických center v oblasti uzavírání 

nebo vytvoření neformální nové sítě v rámci nejbližších místních partnerů. Najdeme obě možnosti 

a budeme tyto příležitosti ověřovat. 
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1. PARTNER MEETING 

6. – 12. 11. 2016 

RADKA 

Kadaň, Czech Republic 

Topic: first partner meeting, RADKA 

organisation introduction, project management, 

networking of organisations 

 
Partners introduced each other's organisations, 
described the main goals of their organisations and 

the structure of their work. In RADKA the partners 

saw the organisation's area and individual centres’s 

daily basis (maternity, social, swimming, 
educational...). Partners also visited nursery, 

kindergarten and primary school „ZAČÍT SPOLU“. 

Partners had the opportunity to attend a Christmas meeting with local volunteers who were appreciated 
for their efforts and hard work throughout the year.  

Partners also discussed upcoming activities, such as next meetings arrangements. In April in Bulgaria 

we will focus on „management of long-term volunteering“ in mentoring programs. During June in 
Wroclav, Poland we will continue with European Voluntary Service (EVS) specifications and with 

long-term volunteering of foreign participants. The leader of RADKA organisation informed about 

goals and expectations of these upcoming meetings. 

During the meeting a session of „RADA dobrovolnických center regionu Severozápad“ was held 
(a non-formal network of volunteer centers and organisations associating 2 regions). Members of 

RADA presented themselves, their goals and mission to the project partners. Following discussion 

answered questions like why to become a member of such a network, whether the members do or do 
not compete with each other, networking benefits, pros and cons of a non-formal association… 

 

BB-BS: In Bulgaria there are several volunteering organisations in the city of Plovdiv and many 
around the Plovdiv region and Southern Bulgaria. BBBS BG sees the clear benefits of having the 

space to share practices with other volunteer organisations in the Southern region so in the future it is 

possible to try to apply this way of work. What would be more challenging but also more applicable is 

the creation of a Regional (Balkan, Eastern European, etc.) network of BBBS affiliate members which 
can follow the structure, subordination and approaches of the Council of volunteer centers in the 

Northwest region. 

 
TRATWA: Seeing how Radka Association organize their work with partner organisations we decided 

to look for an opportunities of such mutual support in Wroclaw and/or region of Lower Silesia. There 

are chances of joining already existing networks of volunteer centers in the closes area or creating an 

informal new network within the closest local partners. We find both options possible and will be 
verifying those opportunities. 
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2. PARTNERSKÉ SETKÁNÍ  
18. – 23. 4. 2017 

BB-BS 

Plovdiv, Bulharsko 

Téma: mentoringové dobrovolnické programy 

a metody v dobrovolnictví  
 

Proběhlo seznámení s organizacemi, kde působí 

dobrovolníci v rámci program BB-BS. V České 
Republice je obdobou program Pět P, kde jeden 

dobrovolník tvoří dvojici s jedním dítětem po 

dobu min. 12 měsíců. V Bulharsku se představil 

model práce skupiny dobrovolníků se skupinou 
dětí, především v pobytových zařízeních.  

 

RADKA: V současné době spolupracujeme s obdobnými zařízeními, kam vysíláme dobrovolníky 
především na vedení volnočasových aktivit. Představení této formy mentoringového programu je pro 

nás možnost navázání další spolupráce. Nicméně takovýto způsob dobrovolné činnosti nemohl být 

součástí akreditovaného dobrovolnického programu Pět P, který má svá pravidla a metodiky.  
 

TRATWA: Nemáme zkušenosti s touto formou dobrovolnictví, ale mentoringu se věnujeme v rámci 

evropské dobrovolné služby, kdy naši dlouhodobí zahraniční dobrovolníci mají své mentory. Jedná se 

o specifickou oblast a práci – dobrovolníci pochází z různých zemí, s různými návyky, kulturními 
odlišnostmi. Cílem mentora je nabídnout jim oporu po jejich příjezdu do cizí země a v průběhu 

dobrovolné služby.  
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2. PARTNER MEETING  
18. – 23. 4. 2017 

BB-BS 

Plovdiv, Bulgaria 

Topic: mentoring volunteer programs and 

methods in volunteering  
 

Organisations where volunteers work under the 

BB-BS program were introduced. In the Czech 

Republic, the program „Pět P“ is similar. One 
volunteer forms a pair with one child for 

minimum 12 months. In Bulgaria, work of a group 

of volunteers with a group of children was presented, especially in residential facilities. 

RADKA: Currently we cooperate with similar facilities where we send volunteers mainly to lead 

leisure activities. This form of mentoring program is an opportunity for us to establish further 
cooperation. However, this kind of volunteering could not be part of the „Pět P“ accredited volunteer 

program, which has its rules and methodologies. 

TRATWA: We don‘t have experience with this form of volunteering, but we use mentoring in the 

European Voluntary Service, where our long-term foreign volunteers have their mentors. This is 
a specific area and work - volunteers come from different countries with different habits and cultural 

differences. The mentor's goal is to offer them support after their arrival to a foreign country and 

during their voluntary service. 
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3. PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ 

19 – 23. června 2017 

TRATWA 

Wroclaw, Polsko  

Téma:  EVS – dlouhodobé dobrovolnictví a 

mentoring 
 

TRATWA představila svou organizaci a aktivity, 
které realizují ve Wroclavi a okolí. Setkání v 

Polsku bylo zaměřeno na realizaci projektů EDS 

(příprava, realizace a výsledky po skončení 

projektu). Jakub Kurakiewicz uspořádal jedno 
zasedání workshopů, které se týkaly 

administrativní a organizační části EDS. 

Účastníci projednali veškerou potřebnou formální dokumentaci, naplánovali činnosti pro 
dobrovolníky, zajistili ubytování a organizovali život dobrovolníků, metody interkulturního učení, 

mentoring procesu učení; a také možná rizika a problémy, kterým mohou koordinátoři projektu čelit 

ve všech fázích provádění. Dobrovolníci EDS - Estefania Martin Lozano a Florian Bonneil hovořili 
o svých vlastních zkušenostech a problémech, k nimž přistoupili na začátku projektu a později. Cílem 

obou prezentací bylo ukázat pohled na mládež, která se rozhodla účastnit se EDS, jejich očekávání, 

motivaci, obavy a jaký druh podpory pro ně může být přínosný.   

 
RADKA: Na místě jsme čerpali poznatky pro naše zahájení EVS realizace – ohledně ubytování 

dobrovolníků, náplně jejich práce, spolupráce s mentory, vedení projektu. Na základě vzorů 

dokumentace partnera jsme si upravili vlastní formuláře. Především na začátku realizace EVS je 
ideální najít si blízkou partnerskou zemi, či najít partnera např. v rámci jiného projektu, vidět 

a zkonzultovat jeho zkušenosti s EVS a jeho realizaci.  

 

BB-BS: Protože BBBS BG realizuje projekty financované Plovdivem 2019 - Evropské hlavní město 
kultury, díky sdílené zkušenosti Tratwa jsme nyní připraveni na to, jak reagovat a pracovat v takovém 

prostředí. BBBS se také připravuje hostit své vůbec první dobrovolníky EDS, takže jsme si více 

vědomi procesů, jako je orientace, řízení a hodnocení dobrovolníků, a uvede do praxe doporučení 
Tratwy. Při práci s dobrovolníky EDS je nesmírně důležité vybrat pro ně mentory, kteří budou brát 

svůj úkol vážně a budou připraveni jim kdykoli pomoci. Každý dobrovolník EDS prochází několika 

různými mentálními stádii, jako je pocit vzrušení, nostalgie nebo není připraven skutečně odejít po 
skončení projektu. Proto je vhodné jim poskytnout přátelskou pomoc, aby se necítili vynecháni.
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3. PARTNER MEETING 

19 – 23. června 2017 

TRATWA 

Wroclaw, Poland  

Topic:  EVS – long-term volunteering and 

mentoring 

 

The meeting in Poland was focused on 
implementing EVS projects (preparation, 

implementation and project outputs). Jakub 

Kurakiewicz run one session of workshops 

covering administrative and organisation part of 
EVS. Participants discussed necessary formal 

documentation, planned activities for volunteers, 

provided accommodation and organized volunteers’s life. Methods of intercultural learning, learning 
proces mentoring, possible risks and problems coordinators may face in all stages of implementation 

were also discussed. EVS volunteers Estefania Martin Lozano and Florian Bonneil talked about their 

own experience and problems they‘ve run into at the beginning of the project and later. Both 
presentation aimed to show the point of view of youth who decided to take part in EVS, their 

expectations, motivation, fears and what kind of support that could benefit from. 

 

RADKA: On the spot, we gained knowledge to start our EVS realization – volunteers‘s 
accommodation, content of their work, cooperation with mentors, project management. Based on our 

partner‘s documentation we customized our own forms. At the beginning of the EVS it‘s ideal to find 

a close partner country or to find a partner for example in another project to see and consult his 
experiences with EVS realization. 

 

BB-BS: As BB-BS is implementing projects funded by Plovdiv 2019 –European Capital of Culture. 

Thanks to experience Tratwa shared, we are now more prepared  to react and work in such an 
environment. BBBS is also getting ready to host its first ever EVS volunteers so we are more aware of 

orientation, management and evaluation of volunteers. We will implement Tratwa’s recommendations. 

When working with EVS volunteers, it is highly important to choose mentors who will take their task 
seriously and be ready to help them at any time. Every EVS volunteer goes through several different 

mental stages such as sensation of excitement, nostalgia or not being ready to actually leave after the 

project ends. Therefore, it is advisable to give them friendly help so they don’t feel left out. 
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4. PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ 

16. – 21. 1. 2018 

RADKA 

Praha, Česká republika 

Téma: financování dobrovolnictví, zákon 

o dobrovolnické službě  
 

Změna místa konání byla vhodná pro plánované 
návštěvy partnerských organizací se sídlem 

v Praze.  

 

Setkání se zástupci Ministerstva vnitra ČR: 
Výkon dobrovolnické služby v ČR upravuje 

samostatný zákon. Specifikuje druhy 

dobrovolnické služby, osobu dobrovolníka, 
práva a povinnosti přijímající vs. vysílající organizace. Zákon tedy stanoví, že v ČR může být 

dobrovolník od 15. let, zahraniční dobrovolnická služba je od 18. let, přijímající organizací, kde 

dobrovolníci působí, je fyzická osoba nebo organizace prospěšného charakteru.   
Vysílající organizace zajišťuje péči o dobrovolníky – pojištění, smluvní dokumentace, supervize. 

Taková organizace získá od Ministerstva vnitra ČR 4letou akreditaci na tuto činnost. Akreditované 

organizace mohou v souvislosti se zákonem žádat 1x ročně o dotaci ze státního rozpočtu. 

Oprávněnými náklady jsou zákonné pojistné, části výdajů spojených s evidencí dobrovolníků, s jejich 
přípravou pro výkon dobrovolnické služby a se zajišťováním výkonu dobrovolnické služby, včetně 

osobních nákladů na koordinátora dobrovolníků.  

 
Setkání se spolupracujícími organizacemi: 

a) HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví – zprostředkovatel zákonného pojištění dobrovolníků, 

mentoringové dobrovolnické programy, školící a vzdělávací činnost v oblasti managementu 

dobrovolnictví.  
b) Toulcův dvůr – ekologické dobrovolné činnosti.  

c) INEX SDA – zprostředkovatel zahraniční dobrovolnické služby, pořádání národních 

a mezinárodních dobrovolnických workcampů. 
d) Permakultura CS – ekologické a komunitní dobrovolné činnosti, organizace fungující na bázi 

dobrovolníků (bez stálých zaměstnanců). 

 
TRATWA: Asociace TRATWA díky setkání na Ministerstvu vnitra České republiky viděla, jak stát 

tyto dobrovolnické programy financuje, zatímco v Polsku taková příležitost neexistuje. Spolehneme se 

více na různé regionální a / nebo městské financování. Asociace TRATWA, inspirovaná metodikou 

vytváření sítí RADKA v České republice, by chtěla realizovat své šance na spolupráci s nevládními 
organizacemi a INGO buď s národním, nebo mezinárodním akčním plánem. Považujeme za skvělý 

nápad, co asociace INEX dělá s přivedením zahraničních dobrovolníků do pracovních táborů po celé 

České republice, a doufáme, že to také uvedeme do praxe. Také díky tomu, že jsme se seznámili 
s některými sdruženími, která se zabývají zemědělstvím a permakulturou, inspirovali jsme se 

k vytvoření vlastní zahrady na základě jedné z našich instalací, kde by se budoucí dobrovolníci EDS 

mohli podílet na jejím vývoji a údržbě. 

 
BB-BS: V Bulharsku není přijat zákon o dobrovolnictví, stále se projednává. Financování zajišťujeme 

prostřednictvím regionálních a evropských zdrojů. Koordinaci dobrovolnictví na národní úrovni 

vnímáme jako přínos, především v nastavení stejných pravidel a podmínek, financování 
a celonárodního sledování počtu dobrovolníků.  
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4. PARTNER MEETING 

16. – 21. 1. 2018 

RADKA 

Prague, Czech Republic 

Topic: volunteer funding, volunteer service 

regulation and law 
 

Due to planned visits of partner organisations 
based in Prague, the change of venue was 

suitable. 

 

Meeting with representatives of the Ministry of 
the Interior of the Czech Republic: 

Activities of volunteer service in the Czech 

Republic are regulated by a separate law. It 
specifies the types of volunteering, the volunteer himself, the rights and obligations of the recieving 

and sending organisation. The law states that in the Czech Republic volunteers can be from the age of 

15, foreign volunteer service is from the age of 18. The receiving organisation where the volunteers 
operate is a natural person or a beneficial organisation. The sending organisation provides care for 

volunteers – insurance, contractual documentation, supervision. Such an organization will receive a 4-

year accreditation for this activity from the Ministry of the Interior of the Czech Republic. Accredited 

organizations may, according to the law, apply for a subsidy from the state budget once a year. 
Eligible costs include statutory insurance, part of the expences related to registration of volunteers, 

preparation and provision of the volunteer service, including personnel costs of the volunteer‘s 

coordinator. 
 

Meeting with collaborating organisations: 

a) HESTIA – volunteer center – statutory insurance mediator, volunteer mentoring programs, 

volunteer management training and educational activities 
b) Toulcův dvůr – ecological voluntary activities 

c) INEX SDA – international voluntary service provider, national and international workcamps 

d) Permakultura CS – environmental and community volunteering, volunteer-based organization 
(without permanent employees) 

 

TRATWA: Thanks to the meeting at the Ministry of Interior of the Czech Republic, TRATWA 
Association saw how the state is funding these volunteering programs, while in Poland there is not 

such opportunity. Rather, we rely on various regional and/or city funding. Inspired by RADKA’s 

networking methodology in the Czech Republic, TRATWA Association would like to implement their 

chances of cooperation with NGOs and INGOs either with a national or international action plan. We 
consider a great idea that INEX Association brings foreign volunteers to work camps everywhere in 

the Czech Republic and we hope to put that into practice as well. Getting to know some associations 

dealing with agriculture and permaculture inspired us to create our own garden based on one of our 
installations where future EVS volunteers could participate in its development and maintenance. 

 

BB-BS: In Bulgary there’s no volunteer service regulation approved yet. The funding is provided 

through regional and European sources. We see the national coordination of volunteering as a benefit, 
especially setting the same rules and conditions, funding and national monitoring of the number of 

volunteers. 
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5. PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ 

14. – 18. 5. 2018 

TRATWA 

Wroclaw, Polsko 

Téma: medializace a šíření dobrovolnictví 
 

Toto setkání bylo zaměřeno na strategii 

rozvoje a propagaci realizovaných projektů, 
spolupráce s městem na rozvoji spolupráce 

místních organizací – společenská zahrada. 

TRATWA již několik let využívá pro oslovení 

mladých nebo ilustraci své činnosti v oblasti 
mládeže krátké videospoty, má cílenou 

strategii fotodokumentace a vysokou efektivitu 

- dosah svých PR materiálů. Účastníci měli možnost prakticky si vyzkoušet zpracování krátkého videa 
ze sběru materiálu při partnerském setkání. 

 

RADKA: Díky workshopu a nově získaným informacím a dovednostem jsme intenzivně zapracovali 
na novém způsobu propagace našich aktivit. Vzniklo několik videí, které se publikovaly na webu 

a sociálních sítích. Dle statistik měla tato videa vyšší sledovanost. Do budoucna chceme průběžně 

pořizovat materiály (foto, video) pro možnost zpracování ucelených videí, např. shrnutí workcampu, 

ilustrace činnosti organizace za kalendářní rok, průběh rekonstrukce provozovny, atd. 
 

BB-BS: Omluveni z účasti na setkání; předání informací a materiálů prostřednictví elektronické 

komunikace.  
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5. PARTNER MEETING 

14. – 18. 5. 2018 

TRATWA 

Wroclaw, Poland 

Topic: medial and other distribution 

solutions of volunteering 

 

This meeting was focused on the strategy of 
development and promotion of realized 

projects, cooperation with the city on 

development of local organizations - social 

garden. For several years, TRATWA has been 
using short video spots to reach young people 

and illustrate its youth activities. It has a photo 

documentation strategy with very high effect - PR materials reach. Participants had the opportunity to 
create a short video from the material collected during a partnership meeting. 

 

RADKA: Thanks to the workshop, newly acquired information and skills, we have intensively worked 
on a new way of promoting our activities. Several videos that were published on the web and social 

networks were created. According to statistics, these videos had a higher viewership. In the future, we 

want to continually collect materials (photo, video) to process comprehensive videos, such as 

a summary of the workcamps, an illustration of the organization's activities during our calendar year, 
the reconstruction of our backround etc. 

 

BB-BS: Excused from attending the meeting; received information and materials through electronic 
communication. 
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6. PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ 

11. – 15. 9. 2018 

BB-BS 

Plovdiv, Bulharsko 

Téma: péče o dobrovolníky, management 

dobrovolnictví, supervize 

 

Představení dobrovolnických projektů: 
„Growing together together“ zahrnuje několik 

aktivit a nejdůležitější je mentoringový 

program Big Brothers Big Sisters. 29 dětí 

a mládeže (ve věku 5-18 let) bude spojeno 
s dobrovolníky (ve věku nad 17 let). Po 

ukončení procesů výběru, orientace, školení a párování se scházejí každý týden nejméně jeden rok. 

Další část projektu je tzv. kresba prsty. Děti a mladí lidé ze stejné sociální instituce se budou účastnit 
uměleckých workshopů s pomocí dobrovolníků. V tomto případě jsou naší cílovou skupinou mladí 

lidé ve věku 14 až 18 let. V rámci prezentace projektu proběhlo setkání se skupinou dobrovolníků BB-

BS. Druhý projekt se jmenuje „First dates“ a zaměřuje se na lidská práva. Skupiny 3-4 dobrovolníků 
organizuje workshopy na témata vztahující se k projektu.  

Představení spolupráce s mládežnickým centrem a aktivit pro mládež: 

pořádá spoustu aktivit - kluby pro děti, sportovní aktivity, výměny mládeže a další typy mezinárodních 

setkání. Naši partneři prozkoumali infrastrukturu, která se skládá z jedné budovy se spoustou hal 
a ubytování, spolu s množstvím sportovních zařízení a bio zahrady. 

Seznámení s dobrovolníky EVS ze Španělska a Ruska. Vyměnili si zkušenosti, protože RADKA 

v současné době spolupracuje s dobrovolníky EVS.  
 

RADKA: V současné době nemáme zkušenosti s vedení větších dobrovolnických týmů, nicméně tuto 

spolupráci vidíme jako přínosnou při řešení složitějších úkolů, které vyžadují kreativitu a různé 

pohledy na problem. V tomto směru bychom do budocna chtěli najít skupinu aktivních lidí, kteří by si 
společnými salami zkusili realizovat vlastní dobrovolnický project či aktivitu. Možnou příležitost 

vidíme v projektových výzvách Evrospkého sboru solidarity. Při podpoře tohoto projektu budou 

jedněmi z realizovaných aktivit i vzdělávací moduly pro samotné dobrovolníky (role v týmu, 
osobnostní poznání a rozvoj, atd.). Ve skupině dobrovolníků bude zároveň vhodné zvolit “vedoucího”, 

který bude všechny activity koordinovat, ideálně ve spolupráci s mentorem v případě nezkušeného 

vedoucího. 
 

TRATWA: Omluveni z účasti na setkání; předání informací a materiálů prostřednictví elektronické 

komunikace. 



 

14 

 

6. PARTNER MEETING 

11. – 15. 9. 2018 

BB-BS 

Plovdiv, Bulgary 

Topic: volunteer care, volunteer 

management, supervision 

 

Volunteer projects introduction: 
„Growing together together“ includes several 

activities, most importantly the mentoring 

program „Big Brothers Big Sisters“. 29 

children and youngsters (aged 5-18) will be 
associated with volunteers (aged over 17). 

After the selection, orientation, training and matching process, they meet each week at least for a year. 

Another part of the project is the „drawing with fingers“. Children and youngsters from the same 
social institution will participate in art workshops with the help of volunteers. In this case we focus on 

young people aged 14 – 18. During the project presentation, a meeting with a group of BB-BS 

volunteers took place. The second project is called “First dates” and focuses on human rights. Groups 
of 3-4 volunteers organize workshops on topics covered by the project.  

 

Presentation of cooperation with youth center and youth activities: 

organizes many activities – children clubs, sports activities, youth exchanges and other types of 
international meetings. Our partners explored the infrastructure consisting of one building with lots of 

halls and accommodation, along with plenty of sports facilities and an organic garden. 

Introduction to EVS volunteers from Spain and Russia. They exchanged their experience as RADKA 
is currently working with EVS volunteers. 

 

RADKA: We do not currently have experience in leading larger volunteer teams, but we see this 

collaboration as beneficial in solving more complex tasks that require creativity and different 
perspectives.  

In this respect, we would like to find a group of active people in the future who would jointly try to 

implement their own volunteer project or activity. We see a possible opportunity in the project calls of 
the European Solidarity Corps. In support of this project, one of the implemented activities will be 

training modules for the volunteers themselves (role in the team, personality knowledge and 

development, etc.). In the group of volunteers, it will also be appropriate to select a “leader” to 
coordinate all activities, ideally in cooperation with a mentor in the case of an inexperienced leader. 

 

TRATWA: Excused from attending the meeting; received information and materials through 

electronic communication. 
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7. PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ  

26. – 30. 11. 2018 

TRATWA 

Wroclaw, Polsko  

Téma: Práce s mládeží a možnosti šíření 

dobrovolnictví prostřednictvím komunitní 

práce 
 
TRATWA spravuje několik prostor v rámci 

města, které byly v minulosti využívány jako 

technická depa, zázemí dopravních podniků, atd. 

Tyto prostory nově využívá pro komunitní práci s 
mládeží. Jedním z míst je i skatepark, který slouží 

jako prostor pro aktivní trávení volného času a 

setkávání mladých lidí z okolí. Jednotlivé aktivity 
jsou spravovány pracovníky či dobrovolníky TRATWA, kteří tak mohou s návštěvníky, mladými lidi, 

dále pracovat. Dalšími prostorami je např. budovaná komunitní zahrada, nebo multifunkční prostor 

určený pro koncerty začínajících kapel, výstavy mladých umělců, atd.  
 

RADKA: má již delší dobu zájem o práci s mládeží. Prostřednictvím nově vznikajícího mládežnického 

centra jim chce nabídnout aktivity a prostory pro jejich vlastní realizaci. Nositelem celé myšlenky by 

zároveň měl být mladý člověk s vizí a chutí vybudovat něco nového. Základem je zároveň zajištění 
vhodných prostor, které nebudou mladé lidi “svazovat”, ale naopak jim nabídnou velké množství 

podnětu pro další rozvoj.  

 
BB-BS: Omluveni z účasti na setkání; předání informací a materiálů prostřednictví elektronické 

komunikace. 
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7. PARTNER MEETING 

26. – 30. 11. 2018 

TRATWA 

Wroclaw, Poland  

Topic: Working with youth and spreading of 

the volunteering through community work 
 

TRATWA manages several places in the city used 
in the past as a technical depot, facilities of 

transport companies etc. These premises are now 

used for community work with youth. One of the 

places is a skatepark, which serves as a space for 
active leisure and meeting young people form the 

surrounding area. Individual activities are 

managed by TRATWA workers or volunteers, 
who can then continue to work with visitors - young people. Amongst the next places you can find 

a community garden which is now being built or a multifunctional space for emerging bands concerts, 

young artists exhibitions etc. 
 

RADKA: has been interested in youth work for some time now. Through the newly emerging Youth 

Center we want to offer them activities and space for their own realization. The idea should be taken 

care of by a young person with a vision and a desire to build something new. It’s also essential to 
provide suitable premises that will not "bind" young people but, on the contrary, offer them a lot of 

incentives for further development. 

 
BB-BS: Excused from attending the meeting; received information and materials through electronic 

communication. 
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8. PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ 

RADKA z. s.  
4. – 8. března 2019 

Kadaň, Česká republika 

Téma: dobrovolnické programy 50+ 
 

1.)  Dobrovolnictví 50 +   

V organizaci RADKA je významně 
vyšší podíl dobrovolníků, kteří jsou v 

tzv. produktivním věku (pracující, 

matky na rodičovské dovolené, 

dlouhodobě nezaměstnaní, invalidní 
důchodci). Další skupinou jsou pak 

dobrovolníci v seniorském věku (v ČR 

cca 62 let a vice). Práce s touto cílovou skupinou je specifická. Dobrovolníci 50+ mají jiné motivy 
k dobrovolnictví než mladí lidé (studenti). O dobrovolnictví a své prospěšnosti mají většinou přesnou 

představu. Péče o tyto dobrovolníky je zároveň specifická – upřednostňují osobní kontakt (nejsou ve 

spojení prostřednictvím emailu a sociálních sítí), ocení projev zájmu ze strany koordinátora (přání 
k narozeninám), pozitivně je vnímána možnost společného setkávání (posezení u kávy, společné 

aktivity, atd.). Starší dobrovolníci naopak přináší životní zkušenosti, spolehlivost, profesionalitu 

a loajalitu vůči spolupracující organizaci (uvážený výběr organizace, se kterou budou spolupracovat).  

2.)  Mezigenerační a komunitní spolupráce 
Pozitivně vnímáme zkušenosti s propojováním generací – děti jako dobrovolníci navštěvují domovy 

pro seniory a nemocnice následné péče, senioři se jako dobrovolníci věnují ohroženým dětem 

(mentoringový program 3G – tři generace), vytváření prostoru pro komunitní setkávání (vedení aktivit 
seniory v TOTEM Plzeň, např. taneční festival; představení koncepce komunitní prostoru v Karlových 

Varech).  

 

TRATWA: Asociace Tratwa má místo setkání pro seniory. Účastní se mnoha workshopů: jazykové 
kurzy, workshopy vaření, taneční kurzy. Proto bylo téma tohoto setkání velmi zajímavé pro naše 

účastníky. Například Radka dělá lekce výpočetní techniky pro seniory a také dává svým 

dobrovolníkům 50+ možnost aktivně se účastnit akcí a dalších akcí zaměřených na místní komunitu. 
Jak jsme zmínili dříve, vidíme toto setkání jako velmi inspirativní. Poté, co jsme se vrátili do Polska, 

jsme navrhli našemu Centru pro mládež a Centru pro seniory, aby společně dělali více aktivit, některé 

děláme již nyní (např. kuchařské dílny). Byl to úspěch, takže nyní se naše sociální práce zvyšuje díky 
spolupráci při výměně generací. 

 

BB-BS: Byli jsme seznámeni se skutečností, že RADKA spolupracuje s řadou dobrovolníků - seniorů. 

To je pro Bulharsko velmi neobvyklé, protože většina dobrovolníků zde jsou mladí lidé a ty lze 
snadno přitáhnout. Nábor seniorů jako dobrovolníků v Bulharsku je stále něco, co vyžaduje hodně 

práce, ale jakmile se stanou dobrovolníky, je pravděpodobné, že se udrží delší dobu. BBBS BG se 

během návštěvy v Kadani setkala s některými staršími dobrovolníky a nyní ví více o tom, jak k nim 
přistupovat a jak je motivovat, takže může zavádět metody, které se naučila, aby přilákala seniory 

a rozšiřovala své dobrovolnické týmy. 
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8. PARTNER MEETING 

RADKA z. s.  
4. – 8. 3. 2019 

Kadaň, Czech Republic 

Topic: volunteer programs 50+ 
 

1.) 50 + Volunteering 

The RADKA organisation has a 
significantly higher share of volunteers 

in productive age (workers, mothers on 

parental leave, long-term unemployed, 

disabled pensioners) and another group  
in senior age (in the Czech Republic 

about 62 years and more). Working 

with this target group is specific. 50+ volunteers have different motives for volunteering than young 
people (students). They usually have an exact idea about volunteering and their benefits. Caring for 

these volunteers is also specific - they prefer personal contact (they are not connected via email and 

social networks), they appreciate the interest from the coordinator (birthday wishes), participating 
meetings (coffee, common activities, etc.) is perceived very positively. Older volunteers, on the other 

hand, bring life experience, reliability, professionalism and loyalty to a cooperating organisation 

(a deliberate choice of organisation to work with). 

2.) Intergenerational and community cooperation 
We positively perceive experience in connecting more generations - children as volunteers visit 

retirement homes and after-care hospitals, seniors devote themselves as volunteers to endangered 

children (3G mentoring program - three generations), creating space for community meetings (senior 
management activities at TOTEM Pilsen, for example dance festival; presentation of the concept of 

community space in Karlovy Vary). 

 

TRATWA: Tratwa association has a meeting place for seniors. They participate in many workshops: 
language classes, cooking workshops , dancing classes.  That's why the topic of this meeting was very 

intresting for our paricipants. For example Radka does the computer technology lessons for seniors  

and also is giving its 50+ volunteers a posibility to actively participatie in events and other actions 
directed to local community. As we mentioned before, we see this meeting very inspiring.  After 

coming back to Poland we proposed to our Youth and Senior Center to do more ativities together. 

Some of them we‘re doing already (cooking workshops).  It was a sucess so now our social work has 
increase thanks to exchange between generations.   

 

BB-BS: We were introduced to the fact that RADKA works with a lot of senior volunteers. This is 

very uncommon for Bulgaria since the majority of volunteers here are young people and they are easy 
to attract. Recruiting seniors as volunteers in Bulgaria is still something that requires a lot of work but 

once becoming volunteers, they are more likely to stick around for longer periods. BB-BS BG met 

with some senior volunteers during the visit in Kadaň and now, knowing more about how to approach 
them and how to motivate them, we can implement these methods we´ve learnt in order to attract 

seniors and expand the scope of our volunteer team. 
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9. PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ 

19. – 24. května 2019 

BB-BS 

Plovdiv, Bulharsko 

Téma: komunitní dobrovolnictví, 

multikultura 

 

Centrum mládeže představilo několik 
projektů a jejich zkušenosti s výměnami 

mládeže z několika zemí (Irsko, Belgie, 

Nizozemsko, Turecko, Norsko, 

Portugalsko). Výměny jsou psány pro 20 až 
36 účastníků ve věku od 16ti let. Témata 

výměn mládeže se týkají např. obchodu, 

sdílení příběhů atd. Mají také tříletý 
projekt, do kterého se zapojí 90 

dobrovolníků. 

   
Byla představena ženská organizace, která pořádá pravidelná setkání, na nichž přednášejí mluvčí 

a sdílejí své životní příběhy. Cílem je zvýšit sebeúctu žen a zlepšit jejich postavení ve společnosti. 

Pomáhají také realizovat tato setkání v menších městech (najít prostory, s organizací, prezentací 

v médiích apod.). 
 

RADKA: Po vyhlášení výzvy z NA se pokusí napsat projekt výměny mládeže pro více účastníků než 

dříve se zaměřením na vyzkoušení si dobrovolnictví. Inspirace k pořádání setkání jako Café Lingua, 
kam by byly pozvány významné ženy z regionu. Mluvčí mohou být nominováni i z řad posluchačů. 

 

TRATWA: V Polsku organizujeme vlastní výměny mládeže, takže díky návštěvě v Bulharsku jsme se 

rozhodli vyslat vlastní skupiny na jiné výměny mládeže. Do přípravy skupin jsme také vložili více 
práce, prozatím se nám nepodařilo poslat nikoho, ale v budoucnu doufáme, že to zvládneme.  
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9. PARTNER MEETING 

19. – 24. května 2019 

BB-BS 

Plovdiv, Bulgary 

Topic: community volunteering,  

multiculture 

 

Youth center introduced several projects 

ans its experience in youth exchanges from 

several countries (Ireland, Belgium, 

Netherlands, Turkey, Norway, Portugal). 

Exchanges are offered for 20 – 36 

participants aged over 16. Topics include 

for example bussiness, story sharing etc. It 

also has a 3-year project involving 90 

volunteers. 

A women organisation holding regular meetings where speakers and members share their life stories 

was introduced. The aim is to increase women's self-esteem and improve their position in society. 

They also help to organize these meetings in smaller towns (find spaces, organize, present in the 

media, etc.). 

RADKA: After the announcement from the National Agency, we will try to propose a Youth 

Exchange project for more participants with a focus on trying out volunteering. Inspiration to organize 

a meeting like Café Lingua, where important women from the region would be invited. Speakers may 

also be nominated from the audience. 

TRATWA: In Poland we organize our own youth exchanges so thanks to this visit in Bulgaria we 

decided to send our own groups to other youth exchanges. We also put more work in preparation 

process of the groups , for now we didn't manage to send anyone but in future we hope we will 

manage. 

 


