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1. Firemní dobrovolnictví - data 

 

 
Prostřednictvím FD bylo v roce 2009 celkem zrealizováno  
3623 firemních dobrovolnických dní ve veřejně prospěšných organizacích 

v celé ČR. 
 

Tato práce, kterou firmy věnovaly veřejně prospěšným projektům, 
představuje v orientačním přepočtu celkovou hodnotu 5 865 000,- Kč (dle 

průměrné hodinové mzdy v ČR - 188,43 Kč / hod). 
 

 

 
Oproti roku 2008 se počet dobrovolnických dní zvýšil o 1503, což 

představuje nárůst o 71% (jedná se o téměř stejný procentuální meziroční 
nárůst jako v předešlém roce).   

 
 

Zaměření veřejně prospěšných organizací 

v roce 2009
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2. Firemní dobrovolnictví – trendy 

 
Firmy vnímají společenskou odpovědnost komplexněji než v minulosti. 
Programy zapojování zaměstnaných častěji vycházejí z regionální nebo 

oborové působnosti jednotlivých firem.  
 
 

 
V jednotlivých firmách jsou programy zapojování zaměstnanců nastaveny různě. 
Na obecné úrovni je možno konstatovat, že nově spuštěné projekty mají ve 

většině případů pevnější nastavení z hlediska termínů dobrovolnických dní i 
zaměření veřejně prospěšných organizací, kde dobrovolníci pomáhají.  

 
 
V dalším období se v programu firemního dobrovolnictví zaměříme zejména na 

poskytování odborné pomoci a rozvoj soft skills. 
 

 
 

 

3. Veřejně prospěšné organizace 

 

V roce 2009 jsme v rámci programu zapojování zaměstnanců spolupracovali 
s celkem cca 430 veřejně prospěšnými organizacemi nejrůznějšího zaměření 
v celé ČR. 

 
 Nově jsme navázali spolupráci s 240 veřejně prospěšnými organizacemi 

širokého spektra zaměření. 
 
Počet spolupracujících organizací se tímto oproti roku 2008 zvýšil na 225%.  
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Zastoupení spolupracujících veřejně prospěšných organizací v jednotlivých 

krajích ČR v roce 2009 

 
Spolupráce s veřejně prospěšnými organizacemi je od roku 2009 smluvně 

ošetřena. V  rámci smlouvy jsou nastaveny standardy pro realizaci 
dobrovolnických dní.   

 
V naprosté většině veřejně prospěšných organizací jsou dobrovolnické dny 
zajišťovány prostřednictvím portálu www.zapojimse.cz.  Zpětná vazba 

k využívání portálu je velice pozitivní.  
 

 
 

http://www.zapojimse.cz/

