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PROFIL SPOLEČNOSTI 
 

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Název společnosti:                              VOLONTÉ CZECH, o.p.s. 

Sídlo:                                                      Thámova 20/181, 186 00 Praha 8 – Karlín 

Adresa provozu:                                   Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8 – Karlín 

IČ:                                                            26202841 

Zápis v obchodním rejstříku:              Městský soud v Praze pod spisovou značkou O 189 

Právní forma:                                        obecně prospěšná společnost 

 

DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB 
 

Příprava a zapojení dobrovolníků do mezinárodních misí demokratizačního, mírového a humanitárního 

charakteru 

Organizace rozvojové a humanitární pomoci v zahraničí se zvláštním zřetelem na účast dobrovolníků 

Organizace seminářů a školení 

Osvětová činnost 
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
 

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI 
 

Mgr. Lukáš Salivar                          ředitel společnosti 

 

SPRÁVNÍ RADA 
 

Ing. Zuzana Bejó                            předsedkyně správní rady 

Ing. Daniel Kolář                            člen správní rady 

Bc. Michal Kozák                           člen správní rady 

 

DOZORČÍ RADA 
 

Mgr. Milan Cmár                          předseda dozorčí rady 

Aneta Prskavcová, DiS.                členka dozorčí rady 

Ing. Jana Klimková                        členka dozorčí rady 

 

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
 

Hlavní fungování společnosti 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 externí konzultanty, experty, lektory a popřípadě i dobrovolníky.  
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MINULOST, SOUČASNOST A BUDOUCNOST 
 

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená 14. 09. 2020, která připravuje  

a realizuje projekty, financované z fondů Evropské unie a dále se zaměřuje na vzdělávání a programy 

pomoci pro ohrožené skupiny obyvatel. Za dobu působení na českém trhu realizovala společnost již 

desítky úspěšných projektů. Díky dlouholetým zkušenostem se postupně vyprofilovaly i konkrétní cílové 

skupiny, na které je společnost nejvíce zaměřena:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. je rovněž i jedním ze zakládajících členů Asociace organizací v oblasti vězeňství. 

Společným cílem je zejména spoluvytváření systému, který úspěšně začleňuje lidi po výkonu trestu 

odnětí svobody zpět do běžného života a postupné snižování vysoké míry recidivy v České republice.  

V současné době se společnost specializuje zejména na poskytování odborného dluhového, právního  

a pracovního poradenství. Další významnou činností je poskytování poradenství v projektové oblasti, 

včetně nabídky kompletního servisu při vedení a administraci projektů.  

 

DLUHOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 
 

V rámci projektů je klientům nabízeno bezplatné individuální dluhové a právní poradenství. Zejména 

díky dosavadním zkušenostem a odbornému týmu poradců zajišťuje společnost svým klientům orientaci 

v jejich finanční/dluhové situaci a nabízí vždy i nejvhodnější řešení, které je zaštítěno našimi právníky. 

V roce 2019 udělilo Ministerstvo spravedlnosti společnosti VOLONTÉ CZECH, o.p.s. akreditaci pro 

poskytování služeb v oblasti oddlužení. Svým klientům tak nabízí sepis i podání insolvenčního návrhu 

zdarma. 

V roce 2019 byla v rámci projektu „VOL POMOC“ otevřena i Dluhová a právní poradna v Mladé Boleslavi, 

která každé pondělí nabízí pomoc lidem z regionu (s trvalým/přechodným pobytem, případně lidem, 

kteří v regionu pracují). 

V rámci spuštění nového projektu s názvem „VOL Nový start“, který realizujeme společně s Probační  

a mediační službou ČR bylo zahájeno i pilotní poskytování odborného dluhového a právního poradenství 

pro klienty 9 středisek Probační a mediační služby ČR ve Středočeském a Ústeckém kraji (více v kapitole 

Vize a cíle). 

• osoby ve výkonu trestu odnětí svobody (i osoby 

propuštěné z VTOS) 

• předlužené osoby 

• matky na mateřské/rodičovské dovolené 

• ohrožené rodiny s dětmi 

• nízkokvalifikované či nezaměstnané osoby 

• osoby se zdravotním postižením 

• cizinci apod.  
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PRACOVNÍ PORADENSTVÍ  
  

Tuto službu nabízí VOLONTÉ CZECH, o.p.s. v řadě svých projektů ve spolupráci se svým dlouholetým 

partnerem, personální a vzdělávací společností DP WORK s.r.o. Veškeré aktivity v rámci pracovního 

poradenství, včetně možnosti rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů jsou zacíleny na trh práce – tj. buď 

klienty udržet na trhu práce, zdokonalit jejich dovednosti nebo je na trh práce vrátit (zejména osoby po 

propuštění z výkonu trestu odnětí svobody či nízkokvalifikované a dlouhodobě nezaměstnané osoby).  

 

DALŠÍ SLUŽBY 
 

Tím se rozumí zejména využití externích odborníků, expertů a lektorů. Společnost VOLONTÉ CZECH, 

o.p.s. připravuje cílené kurzy, jiné vzdělávací aktivity, workshopy či poradenství se zacílením na oblast 

osobního i pracovního rozvoje. Hlavními cílovými skupinami jsou matky na mateřské/rodičovské 

dovolené a pracující cizinci. Pro matky na MD/RD dlouhodobě realizujeme například vzdělávací kurzy ve 

spolupráci s Rodinným centrem Koupák v Mladé Boleslavi, pro cizince pak zajišťujeme výuku českého 

jazyka (ve spolupráci s SEA – I – South East Asia – Iiaison, z.s.). Společnost VOLONTÉ CZECH, o.p.s. rovněž 

úzce spolupracuje i s Centem integrace dětí a mládeže, z,s. (CID). S ředitelkou, paní PhD. Marií 

Petrželovou, realizuje například Komunitní centrum Karlín a mnoho dalších aktivit pro děti se zdravotním 

postižením, děti z dětských domovů či ze sociálně vyloučených rodin.  

V rámci projektů, realizovaných v českých věznicích, mohly osoby ve výkonu trestu odnětí svobody 

navštívit tematické přednášky, které se věnují klíčovým oblastem běžného života. Od základů 

komunikace, finanční gramotnosti a právního minima, přes kurz první pomoci, základů IT či kurzů, 

zaměřených na uplatnění se na trhu práce. V roce 2019 začala společnost pořádat i odborné přednášky 

pro zaměstnance některých věznic, a to zejména v oblasti finanční gramotnosti a změn, které s sebou 

přinesla novela insolvenčního zákona a dále pak i přednášku o problematice exekučního práva.  

 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 
 

Společnost VOLONTÉ CZECH, o.p.s. dlouhodobě poskytuje kompletní a odborný servis v projektové 

oblasti. Pro naše klienty nabízíme administraci a vedení jejich projektu/projektů. Od vyhledání vhodného 

dotačního zdroje, přes poradenství při formulaci projektového záměru a zpracování žádosti, až po 

celkovou administraci, a to včetně zaučení realizačního týmu a nabídky online poradenství po celou 

dobu trvání projektu. Rovněž se specializujeme na pomoc při přípravě a vedení výběrových řízení na 

zajištění požadovaných aktivit v rámci jednotlivých projektů.  

Úspěšnost VOLONTÉ CZECH, o.p.s. při podávání projektů je 95 %.  

 

I v dalších letech se chce společnost VOLONTÉ CZECH, o.p.s. věnovat zejména neustálému 

zdokonalování poskytovaných služeb a přípravě a realizaci dalších projektů, zaměřených na odbornou a 

kvalitní pomoc a podporu výše uvedených cílových skupin a nastavení vhodného řešení jejich životní 

situace. 
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VIZE A CÍLE 
 

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. si dlouhodobě zakládá na poskytování kvalitních, odborných a komplexních 

služeb. Společnost při práci s klienty necílí na kvantitu, ale na kvalitu všech poskytovaných služeb.  

Toto poslání bude i nadále dodržováno a zkvalitňováno, a to vždy na základě aktuálních právních 

předpisech a ustanoveních. Kromě úzké spolupráce s našimi stávajícími partnery jsme v roce 2019 

navázali nové kontakty a nová partnerství, zejména v rámci dalších zapojených věznic, nově vzniklé 

Asociace organizací v oblasti vězeňství a subjektů, se kterými realizujeme naše další rozvojové aktivity. 

Do dalších let jsme vybrali hlavní oblasti, které chceme dále zdokonalovat a které jsou dle našich 

dosavadních zkušeností klíčové nejen pro naše klienty, ale i pro celou společnost.  

 

ZAMĚŘENÍ NA DLUHOVÉ PORADENSTVÍ A INSOLVENCE  
 

Z dosavadních statistik vyplývá, že největším problémem klientů je tzv. předluženost a nemožnost, 

dostát svým finančním závazkům. Proto se společnost chce i nadále zaměřovat zejména na pomoc  

při jejich řešení, tzn. zejména podávání insolvenčních návrhů či nastavení splátkového kalendáře aj. 

Každý insolvenční návrh je podán pouze v případě, že klient dostatečně osvědčí svůj zájem o vyřešení 

své situace, a rovněž splňuje veškeré požadavky.  

Vzhledem k know-how společnosti v oblasti dluhového a právního poradenství chce VOLONTÉ CZECH, 

o.p.s. i nadále připravovat a realizovat projekty, zaměřené právě na tuto problematiku. Cílem je zejména 

řešení vysoké předluženosti klientů, jejich orientace v oblasti finanční gramotnosti a nalezení vhodného 

řešení pro jejich návrat do běžného života bez dluhů.  

Vzhledem k poskytování odborného poradenství jsme vytvořili specializovaný tým dluhových a právních 

poradců, kteří jsou pravidelně proškolováni, a to pod vedením zkušených lektorů v oblasti finanční 

gramotnosti a finančního práva.  

 

ZAMĚŘENÍ NA POSTUPNÉ SNIŽOVÁNÍ VYSOKÉ MÍRY REDICIVY V ČR 
 

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. si rovněž klade za dlouhodobý cíl postupné snižování vysoké míry recidivy 

v České republice, a to zejména díky realizaci projektů v českých věznicích (ve spolupráci s Generálním 

ředitelstvím Vězeňské služby ČR). V roce 2019 realizovala společnost svoje projekty ve 13 českých 

věznicích a s dalšími věznicemi se jejich zapojení do projektů řeší, zejména z hlediska časových možností, 

celkové organizace apod.   

V rámci projektů, které jsou realizovány ve věznicích poskytuje VOLONTÉ CZECH, o.p.s. zcela unikátní 

komplexní proces pomoci této cílové skupině, která je rovněž i tou nejpočetnější. Společnost díky 

dlouholetým zkušenostem s touto specifickou cílovou skupinou vytvořila proces, díky kterému vrací tyto 

osoby do běžného života a začleňuje je zpět do společnosti (více viz níže).  

Zejména tento cíl se řadí mezi ty dlouhodobé, avšak věříme, že společně s našimi partnery  

a komplexními službami, které zajišťujeme osobám s trestní minulostí, se nám podaří naše klienty 

úspěšně začlenit zpět do společnosti i na trh práce.  
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ZAMĚŘENÍ NA VZDĚLÁVÁNÍ  
 

Společnost VOLONTÉ CZECH, o.p.s. se dlouhodobě zaměřuje na oblast vzdělávání, zejména pak se 

zacílením na prohloubení dosavadních zkušeností a osvojení si nových dovedností, které povedou 

k vyššímu uplatnění na trhu práce. Důležitou součástí poskytovaných vzdělávacích aktivit je i důraz na 

osobní rozvoj. Tým lektorů je tvořen odborníky a lektory s mnohaletou praxí v oboru, kteří jednotlivé 

kurzy a vzdělávací aktivity vždy přizpůsobují dané cílové skupině.  

Do budoucna se chce společnost věnovat zejména problematice finanční gramotnosti, jelikož se jedná 

o klíčovou oblast, ve které je zapotřebí větší orientovanost (z hlediska vysoké míry zadluženosti v ČR). 

Rovněž budou na základě potřeb jednotlivých cílových skupin přidávány další vzdělávacích kurzy 

v oblastech pracovního i osobního rozvoje, včetně zaměření na výuku cizích jazyků (tj. anglický, německý 

a český jazyk). Dalších cílem je i zvětšení nabídky rekvalifikačních kurzů, a to ve spolupráci se společností 

DP WORK s.r.o. 

 

ZAMĚŘENÍ NA SPOLUPRÁCI S VĚZEŇSKOU SLUŽBOU ČR 
 

Z hlediska realizace našich projektů v českých věznicích jsme postupně dokončili komplexní proces 

pomoci osobám ve výkonu trestu a po jejich propuštění. Díky našim mnohaletým zkušenostem s touto 

specifickou cílovou skupinou, jsme během roku 2019 přidali nové služby a aktivity. Ve věznicích 

působíme společně s naším partnerem, personální a vzdělávací agenturou DP WORK s.r.o., která 

osobám po propuštění zajišťuje ubytování a zaměstnání. Společně dlouhodobě cílíme zejména na 

nutnost, zajistit pro tyto osoby plynulý návrat zpět do společnosti a snížit procento těch, kteří opět 

sklouznou k trestné činnosti. Postupně řešíme navázání spolupráce s dalšími českými věznicemi,  

dle jejich aktuálních potřeb.  

Námi vytvoření kompletní proces pomoci zahrnuje kromě již zmíněného zajištění ubytování  

a zaměstnání po propuštění z výkonu trestu i aktivity, realizované přímo v jednotlivých věznicích.  

Jedná se zejména o dluhové a právní poradenství, kdy je každému klientovi přidělen dluhový 

poradce/poradkyně a již během výkonu trestu společně řeší míru jeho zadlužení, včetně následného 

navržení postupu k úplnému oddlužení. Dále nabízíme i odborné vzdělávací aktivity a kurzy, zaměřené 

na základní oblasti každodenního života (osobního i pracovního). Naši lektoři se zaměřují zejména na 

zlepšení komunikačních dovedností, zvýšení znalostí v oblastech finanční gramotnosti, práva či IT.  

Velmi vyhledávanou službou jsou i rekvalifikační kurzy a pracovní diagnostika, které jsou zajišťovány 

společností DP WORK s.r.o. 

V roce 2019 byl rovněž ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR (GŘVS) spuštěn 

unikátní projekt „Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství“ (dále jen GLM), do kterého se 

zapojilo  

6 pilotních věznic (Jiřice, Kuřim, Kynšperk nad Ohří, Pardubice, Stráž pod Ralskem a Vinařice).  

Hlavní myšlenkou GLM je, cílená psychologicko-terapeutická práce s odsouzenými za násilné trestné 

činy. Společným předpokladem VOLONTÉ CZECH, o.p.s. a GŘVS je postupné standardizování tohoto 

modelu v systému českého vězeňství s cílem postupného snižování vysoké míry recidivy v ČR.  
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ZAMĚŘENÍ NA SPOLUPRÁCI S PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBOU ČR 
 

Společně s Probační a mediační službou ČR (dále jen PMS), konkrétně se středisky ve Středočeském  

a Ústeckém kraji, jsme dne 01. 10. 2020 spustili pilotní projekt „VOL Nový start“. V rámci této spolupráce 

nabízíme bezplatné dluhové a právní poradenství klientům 9 středisek PMS: Beroun, Jablonec  

nad Nisou, Kladno, Louny, Most, Rakovník, Rumburk, Teplice a Ústí nad Labem. Tento projekt má za cíl, 

změnit postavení této cílové skupiny ve společnosti a pomocí nabízených služeb zajistit jejich fungování 

v běžném životě i na trhu práce.  V rámci spolupráce s PMS bychom jednak chtěli klientům dále 

zajišťovat nabízené služby v rámci společného projektu a pomoci jim nejen zorientovat se v jejich 

dluzích, ale zejména jim pomoci při jejich řešení.   

 

ZAMĚŘENÍ NA SPOLUPRÁCI S NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI 
SPOLEČNOSTMI 
 

Cílem VOLONTÉ CZECH, o.p.s. je rovněž budování úzkých vztahů s ostatními neziskovými organizacemi 

a dalšími společnostmi, které se dlouhodobě zaměřují na stejnou problematiku. Hlavním cílem je v rámci 

AOOV (Asociace organizací v oblasti vězeňství) prosazovat účinné změny ve stávajícím systémů a řešení 

základních a klíčových oblastí v problematice vězeňství a přechodu propuštěných osob do běžného 

života. 

Společnost VOLONTÉ CZECH, o.p.s. chce dále navázat na konferenci společnosti EPEA (European Prison 

Education Association – Evropská asociace pro vězeňské vzdělávání), na kterou byl jako jediný zástupce 

z České republiky vybrán ředitel společnosti VOLONTÉ CZECH, o.p.s., Mgr. Lukáš Salivar. Konference 

proběhla v irském Dublinu a cílila zejména na usnadnění hledání partnerů pro projekty Erasmus+, a dále 

pak na předávání dosavadních zkušeností v oblasti vězeňství mezi jednotlivými státy. V tomto směru 

chceme sdílet naše výsledky se zahraničními organizacemi a zacílit na systematickou práci při hledání 

nových kontaktů a forem spolupráce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2019 
 

APLIKACE GOOD-LIVES-MODELU V ČESKÉM VĚZEŇSTVÍ 
registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081 
financováno z: Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost 
Datum zahájení: 01.08.2019 
Předpokládané datum ukončení: 31.07.2022 
 
VOLONTÉ CZECH o.p.s. chce tímto projektem pilotně vyzkoušet aplikaci zahraniční zkušenosti a na bázi 
Good Lives Modelu připravit, ověřit a následně s aktéry standardizovat nový dlouhodobý terapeutický 
program. A to na základě několikaleté práce s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, kdy byla 
identifikována potřeba řešení vysoké recidivy především u pachatelů násilné trestné činnosti. Do tohoto 
unikátního projektu se zapojilo 6 pilotních věznic – Kuřim, Pardubice, Vinařice, Stráž pod Ralskem, Jiřice 
a Kynšperk nad Ohří.  
 

INVISIBLE WALLS KUŘIM 
registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011429 
financováno z: Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost 
Datum zahájení: 01.10.2019 
Předpokládané datum ukončení: 30.09.2021 
 

VOLONTÉ Czech o.p.s. v tomto projektu reaguje na hrozbu možného rozpadu či odcizení rodin, které 

mají otce ve výkonu trestu odnětí svobody. V projektu využije příjemce dotace jak svých dosavadních 

zkušeností z práce s ohroženými rodinami a dětmi včetně poznatků partnera Centra integrace dětí a 

mládeže (CID), tak i "know how" projektu Invisible Walls Wales. V rámci projektu bude pilotována nová 

služba řešící trvalé zapojení otců ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Kuřim do rodinných 

problémů s využitím mentorů. V rámci návrhu této zcela nové služby dojde k propojení a synergii 

rodinných a rodičovských vztahů bez omezující zdi věznice. 

 

KRIZOVÉ PORADENSKÉ CENTRUM PŘI KOMUNITNÍM CENTRU KARLÍN 
registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000688 
financováno z: Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační program Praha – pól růstu ČR 
Datum zahájení: 01.01.2019 
Předpokládané datum ukončení: 31.12.2020 
 

VOLONTÉ Czech o.p.s. spolu s partnery – Centrem integrace dětí a mládeže, z. s., MČ Prahy 8 a DP WORK 

s.r.o. a dalšími aktéry reaguje předkládaným projektem na nové podněty, které získal v průběhu 

realizace stávajícího projektu Komunitní centrum Karlín a chce vytvořit a realizovat Krizové poradenské 

centrum pro osoby ohrožené sociálním vyloučením či osoby vyloučené (osoby v či po propuštění  

z výkonu trestu a jejich rodiny, děti z dětských domovů v Praze, bezdomovci, matky sexuální pracovnice). 
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MÁMU POTŘEBUJI 
registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011449 
financováno z: Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost 
Datum zahájení: 01.11.2019 
Předpokládané datum ukončení: 31.10.2021 
 

VOLONTÉ Czech o.p.s. chce využít svých dosavadních zkušeností v oblasti práce s ohroženými rodinami 

a dětmi včetně poznatků partnera Centra integrace dětí a mládeže (CID) a pilotovat novou službu,  

řešící posílení rodičovských kompetencí matek ve výkonu trestu odnětí ve věznici Světlá nad  

Sázavou – prostřednictvím pravidelného kontaktu s dítětem a uvědomováním si vlastní odpovědnosti, 

což vede k posilování rolí ve vztazích v rámci rodiny. 

 

PROGRAM PODPORY LOKÁLNÍ ZAMĚSTNANOSTI NA ÚZEMÍ MAS BOLESLAVSKO 
registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010209 
financováno z: Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost 
Datum zahájení: 01.01.2019 
Předpokládané datum ukončení: 31.12.2020 
 

VOLONTÉ Czech o.p.s. spolu s partnerem – agenturou práce DP WORK s.r.o. (DPW, Partner) reagují na 

identifikované problémy osob vracejících se na trh práce po MD/RD (CS) v regionu Boleslavsko. Zapojují 

místní aktéry včetně obcí a řeší komplexní program zaměstnanosti pro min. 45 osob, a to i s využitím 

individuálním forem práce s CS. Součástí programu je pracovní diagnostika, poradenství, motivační 

aktivity, koučink, vzdělávání a umisťování na trh práce. 

 

REBORN 
registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009146 
financováno z: Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost 
Datum zahájení: 01.10.2018 
Předpokládané datum ukončení: 30.09.2020 
 

Problémem, na který předkládaný projekt reaguje, je nedostatečná motivace osob ve výkonu trestu 

pracovat, neexistence rodiny – vzorů, které pracují, chybějící či žádné pracovní návyky, nevhodná  

či nedostatečná kvalifikace pro současný trh práce, chybějící podpora po propuštění aj. Tento souhrn 

problémů je však nutno sledovat a pracovat s ním v přímé vazbě na řešení zadluženosti CS, která nemá 

zájem legálně pracovat, pokud nad nimi visí neřešená hrozba exekucí. 

 

VOL NOVÝ START 
registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010689 
financováno z: Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost 
Datum zahájení: 01.10.2019 
Předpokládané datum ukončení: 30.03.2022 
 
VOLONTÉ Czech o.p.s. ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR bude v rámci pilotního projektu 
poskytovat komplexní služby pro klienty vybraných středisek Probační a mediační služby ve středních a 
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severních Čechách. Klienti budou mít možnost zdarma čerpat mj. dluhové, právní a pracovní 
poradenství. Cílem projektu je nejen zajistit změnu v postavení cílové skupiny ve společnosti a na trhu 
práce, ale rovněž i měřit účinnost programu. 
 
 

VOL POMOC 
registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0010522 
financováno z: Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost 
Datum zahájení: 01.05.2019 
Předpokládané datum ukončení: 31.03.2022 
 

VOLONTÉ Czech o.p.s. reaguje spolu s dalšími regionálními aktéry na potřeby Strategie IPRÚ Mladá 

Boleslav (MB) a zaměřuje se projektem na cílovou skupinu (CS) 300 osob-předlužených a v/po výkonu 

trestu odnětí svobody (VTOS), kde plánuje programem zvýšit jejich uplatnitelnost na legálním trhu práce 

bez dluhů a ve společnosti i bez recidivy. S ohledem na problematiku předluženosti CS je v projektu 

zapojena Exekutorská komora ČR jako metodický partner bez finančního příspěvku. 

 

VOL ŠANCI PRO DLUŽNÍKY 
registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006229 
financováno z: Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost 
Datum zahájení: 01.10.2018 
Předpokládané datum ukončení: 30.09.2020 
 

Hlavním problémem, na který předkládaný projekt reaguje, je rostoucí počet osob, které nedokáží samy 

řešit svou dluhovou situaci a dostávají se do tzv. dluhové pasti. Vrcholovým stavem této situace je potom 

skutečnost, že věřitelé přestávají mít důvěru v platební morálku dlužníka a ve většině případů své 

pohledávky nechávají uznat jako exekuční tituly. 

 

VOL ZAMĚSTNÁNÍ 
registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0010320 
financováno z: Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost 
Datum zahájení: 01.02.2019 
Předpokládané datum ukončení: 31.01.2022 
 

Projekt reaguje na potřeby cílové skupiny (CS) v Integrovaném plánu rozvoje území Mladá Boleslav  

v oblasti zaměstnanosti a ve spolupráci s partnery – agenturou práce DP WORK s.r.o. (DPW) a South East 

Asia – liaison, z.s. (SEA-l, dříve Klub Hanoi) připravil program pro nízkokvalifikovanou neaktivní  

CS (především propuštěné vracející se vězně) a imigranty/cizince, kteří přicházejí do regionu na základě 

pracovních povolení vyřízených zaměstnavateli. 
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ROK 2019 V ČÍSLECH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10                          REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ 

900                   ZAPOJENÝCH OSOB DO PROJEKTŮ 

520                   OSOB, VYUŽÍVAJÍCH DLUHOVÉ PORADENSTVÍ 

183                   OSOB, VYUŽÍVAJÍCH PRACOVNÍ PORADENSTVÍ 

160                   OSOB, KTERÉ ZÍSKALY REKVALIFIKAČNÍ KURZ 

134                   PROVEDENÝCH PRACOVNÍCH DIAGNOSTIK  

51                       REALIZOVANÝCH KURZŮ, PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ                     

40                       PODANÝCH INSOLVENČNÍCH NÁVRHŮ 
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FINANCOVÁNÍ  
 

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. je financováno z projektů, na kterých se podílí nebo je jejich samostatným 

realizátorem. Typická fundraisingová činnost, při které se získávají sponzorské dary od jednotlivých 

soukromých subjektů (fyzických či právnických osob) není součástí strategie společnosti.  

 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
 

 FONDY EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY 

 GRANTY OD VLÁDNÍCH A NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ 

 DALŠÍ ZDROJE 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2019 
 

NÁKLADY 
 

 

 

VÝNOSY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁKLADY                                                            14.071.998, - Kč 

Spotřebované nákupy celkem                     1.051.539, - Kč  

Služby celkem                                                 4.467.481, - Kč 

Osobní náklady celkem                                 7.837.422, - Kč  

Ostatní náklady celkem                                    715.556, - Kč 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv                    0,- Kč  

Daň z příjmů                                                                    0,- Kč  

  

 

 

VÝNOSY                                                                   14.281.030, - Kč 

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem        843.000, - Kč  

Ostatní výnosy celkem                                                     0,- Kč  

Provozní dotace celkem                               13.438.030, - Kč  

Výsledek hospodaření před zdaněním            209.032, - Kč  



 
14 

PARTNEŘI 
 

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.  

DP WORK s.r.o. 

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR 

IPRÚ Mladá Boleslav 

Magistrát města Mladá Boleslav 

MAS Boleslavsko 

Městská část Praha 8 

Městská část Praha – Libuš 

Naděje Mladá Boleslav 

Probační a mediační služba ČR 

Rodinné centrum KOUPÁK v Mladé Boleslavi 

Služby a školení MB 

South East Asia – Iiaison, z.s. 

Úřad práce v Mladé Boleslavi 

Věznice Drahonice 

Věznice Horní Slavkov 

Věznice Jiřice 

Věznice Kuřim 

Věznice Kynšperk nad Ohří 

Věznice Odolov 

Věznice Pardubice 

Věznice Praha – Pankrác 

Věznice Rapotice 

Věznice Rýnovice 

Věznice Stráž pod Ralskem 

Věznice Světlá nad Sázavou 

Věznice Vinařice 

Věznice Všehrdy 

 


