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VÝROČNÍ

ZPRÁVA

„Pomáháme lidem s cílem posílit jejich kompetence. Nabízíme
jim příležitosti se smysluplně realizovat, a tím budujeme lepší
vztahy, nejen mezi lidmi, ale k celému regionu."
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ÚVODNÍ 

SLOVO

Vážení čtenáři, naši příznivci, laskaví dobrovolníci, milí přátelé,
je mi potěšením Vám předložit Výroční zprávu spolku Dobro-volně z. s.
za rok 2021. V tomto období se událo mnoho změn, které ovlivnily celý
chod spolku. K tradičním akcím jsme začali pracovat na založení
komunitního centra Dobromysl. Tento prostor je místem pro vzájemné
setkávání osob, kde podporujeme jejich nápady, posilujeme dovednosti
a učíme je novým znalostem.
Za spolek předsedkyně Ing. Věra Andrtová
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POSLÁNÍ 
Tím, co děláme, chceme změnit zavedené životní priority
společnosti. Věříme, že velké skutky se skládají z malých činů
směrem k matičce Zemi, druhým lidem a sobě samým. Šíříme
dobro-volně! 

VIZE 

PROČ 

Za pomoci aktivních lidí oživíme Tržnici v centru města Štětí, kde
jsme založili komunitní centrum Dobromysl. Nabídneme zde
příjemné prostředí k setkávání osob všech generací, a také se stane
prostorem, kde se obyvatelé budou smysluplně realizovat 
a neformálně se vzdělávat.

Chceme, aby naše průmyslové město se zatíženou historií bylo
městem plným příležitostí pro zdejší obyvatele všech generací.
Městem, kde se mohou organizace i jednotlivci aktivně rozvíjet 
a společně vytvářet prostředí pro příjemnější život. 
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TRADIČNÍ

AKCE S MONDI

Kvůli trvající koronavirové pandemii bylo i v roce 2021 velmi omezeno
setkávání osob, přesto se nám v souladu s vládními omezeními 
a bezpečnostními opatřeními podařilo udržet tradiční akce a spolupráci
nejen s našimi dobrovolníky, ale i s dobrovolníky z Mondi. K rozvoji
Sousedské zahrady jsou potřeba šikovné a pracovité ruce, ale i finance.
Obojí nám poskytuje místní papírna Mondi Štětí a. s. Společně jsme
uspořádali jarní a podzimní brigádu v Sousedské zahradě u Domu 
s chráněnými byty a v létě jsme si i spolu se seniory si užili tradiční
koncert Radka Žaluda. 
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SPOLEK 
A DIGITÁLNÍ SVĚT

Získali jsme akční grant od Nadace OSF v programu Active citizens fund.
Tento projekt přispěje k větší digitální gramotnosti našich spolupracujících
osob. Pro usnadnění a přehlednost informací o našich činnostech
potřebujeme přehlednou online platformu jako jsou webové stránky.
Návštěvníci webu naleznou obecné informace o dobrovolnictví a přehled
realizovaných aktivit. Na webu jednoduše získají kontakty a informace o
tom jak, komu a za jakých okolností spolek pomáhá a přispívá ke zlepšení
životního prostředí. Pro efektivní společnou komunikaci v digitální podobě
musíme některé dobrovolníky, partnery a klienty proškolit. 
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KOMUNITNÍ CENTRUM
DOBROMYSL

Zaznamenali jsme zde poptávku po tematických besedách a zájmových
aktivitách, ale i po místu jako je kavárna s Free WIFI. Letos byly v centru města
Štětí volné nebytové prostory, proto jsme se rozhodli založit zde komunitní
centrum Dobromysl. Tak jako jsme vtiskli život "Sousedské zahradě", tak
chceme vnést život i do opuštěné městské tržnice. Vytvoříme příjemné místo
vhodné k atraktivnímu a důstojnému setkávání lidí všech generací. S částečným
budováním a úklidem nám pomohli naši dobrovolníci, dobrovolníci z Mondi a
členky Svazu tělesně postižených MO Štětí. K založení byli potřeba nemalé
finanční prostředky. Ty jsme získali od těchto sponzorů: Nadace Via, Česká
spořitelna, Nadace ČEZ, Tesco, ČEPS, SčVK, Mondi Štětí, MAS Podřipsko,
Ústecký kraj, Město Štětí.  
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HOSPODAŘENÍ

2021
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SPOLUPRÁCE

A PARTNERSTVÍ


