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ÚVOD - VOLONTÉ CZECH
VOLONTÉ CZECH, o. p. s. (dále také Volonté) (www.volonte.cz) je nevládní
nezisková organizace (NNO) založená 14. 9. 2000, která působí ve sféře vzdělávání,
tuzemské a zahraniční rozvojové spolupráce a připravuje a realizuje programy pro
ohrožené skupiny obyvatel včetně rodin s dětmi.
Volonté je dále zapojeno do mezinárodní spolupráce v rámci EU. V minulosti se
jednalo o projekt Glodev zaměřený na rozvojové vzdělávání místních rozvojových
agentů v programu Leonardo da Vinci.
Vzhledem k tomu, že se Volonté stále více zaměřovalo na osoby ohrožené
vyloučením ze společnosti, ať již v ČR či zahraničí, jeho cílovou skupinou se postupně
staly osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, osoby po propuštění z výkonu trestu,
osoby dlouhodobě nezaměstnané, imigranti, matky na mateřské/rodičovské
dovolené, osoby hlásící se k romskému etniku, ohrožené rodiny s dětmi osob ve
výkonu trestu aj. Velkým úspěchem bylo v roce 2012 schválení Volonté ze strany
Generálního ředitelství Vězeňské služby jako poskytovatele školení a realizátora
programů pro odsouzené ve věznicích ČR. Dalším úspěchem je ocenění manažerky
řady projektů Ing. Zuzany Bejó generálním ředitelem Vězeňské služby ČR 13. 11.
2018, kdy jí byla udělena Plaketa Vězeňské služby ČR II. stupně za zásluhy v oblasti
vězeňství.
Vzhledem k tomu, že VOLONTÉ nechce realizovat programy bez reálné vazby na trh
práce, začal v roce 2010 spolupracovat s agenturou práce DP WORK s.r.o. a společně
se zaměřují na programy zaměstnanosti pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody
a po propuštění. Společně provozují Komunitní centrum v Mladé Boleslavi.
VOLONTÉ CZECH, o.p.s. samo není nositelem sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb., ale jejím dlouhodobým partnerem je Centrum integrace dětí
a mládeže, z. s. (CID), které má evidované služby:
- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi;
- Sociální rehabilitace;
- Osobní asistence.
CID svou činností přispívá ke zlepšování podmínek integrace (inkluze) dětí se
zdravotním postižením, sociálním ohrožením (děti z narušených či neúplných rodin),
z dětských domovů, dětí s problémy sociability, komunikace, učení a vzdělávání aj.
1) Společně s CID jsme realizovali dvouletý projekt v rámci OP PPR Komunitní
centrum Karlín CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000138 – ukončeno 12/2018,
zaměřený na pražské ohrožené spoluobčany včetně dětí a mládeže.
2) V současné době realizujeme s CID další projekt Poradenské středisko při
Komunitním centru Karlín, který je již cíleně zaměřen i na osoby ve výkonu trestu
v Praze a na jejich rodiny.

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VOLONTÉ CZECH / HISTORIE
VOLONTÉ CZECH, o.p.s. vznikla zápisem u Krajského obchodního soudu v Praze v
oddílu O, vložce č. 189 dne 14. 9. 2000. Obecný rámec činností je vymezen zákonem
č. 248 Sb. ze dne 28. 9. 1995 o obecně prospěšných společnostech a změně a
doplnění některých zákonů. VOLONTÉ CZECH navazuje na aktivity Nadace Volonté,
která existovala jako nevládní organizace od roku 1994 pod číslem P1-537/97. Od
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roku 2003 do 2008 Volonté pracovalo v rámci akreditace MV ČR na náboru, přípravě
a vysílání dobrovolníků do rozvojových zemí.
Údaje o organizaci:

IČO: 26202841

DIČ: CZ26202841

NAŠE CÍLE / POSLÁNÍ
příprava a realizace projektů zaměřených na dluhové poradenství a insolvenci;
rozvojová výchova, organizace seminářů a školení;
spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v ČR i v zahraničí, které se
zaměřují na problematiku mezinárodní rozvojové spolupráce a vzdělávání;
podpora osob, které jsou vyčleněné nebo ohrožené vyčleněním mimo běžný život
společnosti, které se do něj v důsledku nepříznivé sociální situace nemohou
zapojit – resocializační programy, právní poradenství.

FINANCOVÁNÍ A KONTROLA / KVALITA
Organizace je financována z projektů, na kterých se podílí nebo je jejich
samostatným realizátorem. Typická fundraisingová činnost, při které se získávají
sponzorské dary od jednotlivých soukromých subjektů (ať už fyzických nebo
právnických osob) nebo z organizování veřejných sbírek není součástí strategie
VOLONTÉ.
Zdroje financování
Granty od vládních a nevládních organizací
Fondy Evropské unie a České republiky
Další zdroje

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Ředitelem společnosti byl v r. 2018 Ing. Josef Němec.
SPRÁVNÍ RADA A DOZORČÍ RADA
Statutárním orgánem společnosti, která řídí její činnost a jedná jejím jménem je
správní rada. Kontrolním orgánem je dozorčí rada.
V roce 2018 pracovala správní rada v tomto složení:
Ing. Darina Vojtíšková – předsedkyně SR
Lenka Müllerová – člen SR
Mgr. Veronika Havelková – člen SR
Dozorčí rada pracovala v roce 2018 v tomto složení:
Michaela Zelenková – člen DR
Mgr. Simona Drtinová – člen DR
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ADMINISTRATIVNĚ-TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ ORGANIZACE
VOLONTÉ CZECH, o.p.s. mělo v r. 2018 pro svou činnost pronajaté nebytové
prostory od Polytechny Consulting, a.s. ve 3. patře na adrese Thámova 20/181,
Praha 8 – 186 00, kde je zároveň i sídlo společnosti.
Organizace je zaregistrována u Městského soudu v Praze Oddíl O, vložka 189.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Hlavní fungování VOLONTÉ CZECH, o. p. s. zajišťuje ředitel společnosti. Na základě
realizace projektů financovaných z fondů Evropské unie má organizace další
zaměstnance, se kterými má uzavřené pracovní smlouvy, dohody o provedení práce
či dohody o provedení činnosti. Dále využívá pro přípravu a realizaci projektů ad hoc
externí konzultanty, experty a popřípadě i dobrovolníky.

HLAVNÍ AKTIVITY V ROCE 2018
příprava projektových žádostí o finanční podporu z fondů EU (z Evropského
sociálního fondu) a ze státního rozpočtu ČR;
dluhové poradenství;
Volonté v 2018 realizovalo vlastní projekty financované z fondů EU (z Evropského
sociálního fondu) a ze státního rozpočtu ČR:

Projekt REVENANT CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002360
1. 11. 2016 - 30. 10. 2018
Projekt REVENANT reagoval na problém nedostatečné motivace osob ve výkonu
trestu pracovat. V rámci projektu Volonté pracovalo s propuštěnými bez sociálního
zázemí - ubytování, především finanční poradenství, tréninková místa, umístění
na trh práce aj.
Aktivity projektu:
- poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
- pracovní diagnostika;
- motivační aktivity;
- rekvalifikace;
- rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
- podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
- zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa.

Projekt RECOVERY CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001318
1. 11. 2016 – 31. 10. 2018
VOLONTÉ CZECH o.p.s. s agenturou práce DP WORK s.r.o. se zaměřovalo na
řešení exekucí cílové skupiny ve výkonu trestu a dále na realizaci resocializačního
programu ve 3 věznicích (Jiřice, Rýnovice, Kynšperk). Pokračovalo s prací
i s propuštěnými bez sociálního zázemí (ubytování, poradenství, koučink, romský
mentoring), pro osoby bez pracovních návyků zřizovalo vybavená tréninková
místa u DP WORK.
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Projekt Komunitní centrum Karlín – CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000138
1. 4. 2017 – 31. 12. 2018
VOLONTÉ CZECH, o.p.s. realizovala ve spolupráci s partnerem projektu Centrem
integrace dětí a mládeže, z. s. (CID) projekt „Komunitní centrum Karlín“.
Hlavním cílem projektu byla prevence soc. vyloučení osob ohrožených soc.
vyloučením jejich zapojováním do aktivit komunitního centra v Praze 8 - Karlíně.
Záměrem projektu bylo prostřednictvím komunitní práce směřovat k participaci
osob z ohrožených CS na aktivitách KCK, posílit jejich sounáležitost ke komunitě a
postupně je zapojit do rozhodovacích procesů v komunitě. Smyslem komunitní
práce bylo zvyšovat toleranci, dobré sousedství a sociální odpovědnost.
Komunitní centrum Karlín zahájilo provoz 1. 4. 2017 a nabízí všem zájemcům
široké množství aktivit. Odborné poradenství (právní, dluhové, psychologické,
pedagogické, sociální, adiktologické, psychiatrické, mezigenerační a další
poradenství), pravidelné aktivity pro děti a mládež, výlety a kulturní akce pro děti,
dospělé i seniory (koncerty, kulturní představení, jarmark, organizované výlety a
další), pravidelné besedy o nejrůznějších tématech (výběr povolání, zdravý životní
styl, mezigenerační dialog, problematika genderu, výchova dětí apod.).
CÍLOVÁ SKUPINA – děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci, osoby se
zdravotním postižením, včetně duševně nemocných, senioři, rodiny s dětmi
v nepříznivé sociální situaci, osoby se zájmem o aktivity komunitního centra
Karlín.

Projekt VOL GENDER II – CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003071
1. 4. 2017 – 31. 1. 2019
Cílem projektu je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Projekt
reaguje komplexním programem na zjištěnou genderovou nerovnováhu na trhu
práce v regionu Pošembeří pro ženy ohrožené na trhu práce včetně osob
vracejících se po mateřské a rodičovské dovolené ke svému zaměstnavateli.
Dalším cílem je připravit je na možný kariérový postup na řídící pozice a zlepšit
jejich postavení na trhu práce.

Projekt Resurgent Jiřice – CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004022
1. 5. 2017 – 30. 6. 2019
VOLONTÉ CZECH, o.p.s. projektem navazuje na dlouhodobou spolupráci s Věznicí
Jiřice a společně chtějí vytvořit základ pro zavedení dlouhodobého systému
vzdělávání a zaměstnání osob ve výkonu trestu v oblasti chovu včel, sadařství a
chovatelství, pro který má areál věznice vhodné podmínky. Kvalifikované osoby se
budou moci věnovat těmto profesím i po propuštění, protože se jedná o žádané
úzkoprofilové pozice na trhu práce.

Projekt VOL Kvalifikaci – CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003068
1. 5. 2017 – 30. 4. 2019
Projekt reaguje na problém nízkokvalifikovaných žen ve výkonu trestu ve věznici
Světlá nad Sázavou se zřetelem na ženy z romské menšiny a romského původu.
VOLONTÉ CZECH, o.p.s. ve spolupráci s pracovníky věznice připravila program
řešící problematiku zvýšení kvalifikace těchto osob formou profesních kvalifikací a
možnost zařazení se na trh práce s referencí z práce ve věznici a osvědčením o
profesní kvalifikaci. Tímto může být u této cílové skupiny odstraněna nerovnováha
na trhu práce pro tyto osoby.
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Projekt Světlá šance – CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000852
1. 9. 2016 – 31. 8. 2018
Volonté Czech o.p.s. s Národním centrem pro rodinu reagoval projektem na
neřešenou problematiku dluhů/exekucí žen ve výkonu trestu ve Věznici Světlá.
Unikátně se zaměřoval individuálním poradenstvím na všechny nově nastupující
ženy s předlužeností a na osoby na výstupu v rámci resocializačního programu,
který reagoval na identifikované potřeby cílové skupiny.

Projekt REBORN – CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009146
1. 10. 2018 – 30. 9. 2020
VOLONTÉ CZECH o.p.s. spolu s partnerem agenturou práce DP WORK s.r.o.
projektem navazují na výsledky a výstupy doposud realizovaných projektů
zaměřených na osoby ve výkonu trestu (VTOS) a po propuštění.
Projekt si klade za cíl pomoci osobám navracejícím se z VTOS s návratem na trh
práce, přičemž základním předpokladem jejich resocializace je disponovat
pravidelným legálním příjmem z práce a vyřešená otázka bydlení.
Projekt je zaměřen na:
- Poradenské a informační činnosti a programy a individuální poradenství
- Pracovní diagnostika
- Motivační aktivity
- Rekvalifikace
- Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností
- Realizace činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání
- Tréninková místa
- Podpora umístění na pracovní místa
- Doprovodná opatření (dluhové poradenství aj.).

VOL šanci pro dlužníky – CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006229
1. 10. 2018 – 30. 9. 2020
Cílem projektu je pomoci s řešením dluhové situace ekonomicky aktivním osobám
ohrožené předlužeností v automobilovém průmyslu v ČR, a to buď u partnera
projektu DPW nebo u jeho obchodních partnerů. Veškeré aktivity projektu směřují
k nastavení realizovatelného systému splátek pohledávek tak, aby účastníci
projektu i nadále zůstávali v oficiálních pracovních poměrech a nepřecházeli do
tzv. šedé nebo černé ekonomiky. Projekt vytvoří i program Virtuální právník
s odbornou podporou Exekutorské komory ČR.

ÚKOLY PRO ROK 2019
1. Ucházet se o dotace financované z fondů EU a ze státního rozpočtu ČR, které jsou
zaměřeny na podporu osob ohrožených sociálním vyloučením.
2. Akreditace – zažádat o akreditaci pro neziskové organizace poskytující služby v
oblasti oddlužení. Akreditaci uděluje Ministerstvo spravedlnosti. Akreditace se
uděluje na dobu 5 let.
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PARTNEŘI
DP WORK s.r.o. – vzdělávací a personální agentura práce působící v celé České
republice
Centrum integrace mládeže z. ú.
Asociace pracovních agentur
Asociace poskytovatelů personálních služeb
Česká andragogická společnost
Centrum integrace mládeže z.ú.
Klub Hanoi
PMS
Věznice Jiřice
Věznice Rýnovice
Věznice Kynšperk
Věznice Kuřim
Věznice Rapotice
Věznice Pardubice
Věznice Světlá
Věznice Stráž
Věznice Drahonice
Věznice Pankrác
ŠANCE PRO
GŘ Vězeňská služba
ÚP Mladá Boleslav
IPRÚ Mladá Boleslav
MAS Boleslavsko
Magistrát Mladá Boleslav
MČ Praha 8
MČ Praha Libuš
Naděje Mladá Boleslav
Armáda spásy
Charita ČR
IKSP
Akademie Vězeňské služby
AMA
Profesní křižovatky z.ú.
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VOLONTÉ CZECH V ČÍSLECH / FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

Výkaz zisku a ztráty VOLONTÉ CZECH, o.p.s. k 31. 12. 2018
NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
Daň z příjmů

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Ostatní výnosy celkem
Provozní dotace celkem

14 413 674,00 Kč
135 238,00 Kč
4 200 394,00 Kč
6 987 145,00 Kč
3 090 897,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

14 416 554,00 Kč
159.000,00 Kč
0,00 Kč
14 257 554,00 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním

2 880,00 Kč

KONTAKTY
Sídlo společnosti:
Thámova 20, Praha 8 – Karlín, 186 00
Korespondenční adresa:
Sokolovká 87/95, Praha 8 – Karlín, 186 00
Tel: +420 223 550 060
Mail: volonte@volonte.cz , Web: www.volonte.cz

V Praze dne 2. 4. 2019

Mgr. Lukáš Salivar
ředitel
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