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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o úloze dobrovolné činnosti při posilování hospodářské a sociální soudržnosti
(2007/2149(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na čtvrtou zprávu o hospodářské a sociální soudržnosti (KOM(2007)0273),

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES ze dne 12. 
prosince 2006, kterým se zavádí program Evropa pro občany na podporu aktivního 
evropského občanství na období 2007–20131,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES ze dne 15. 
listopadu 2006, kterým se zavádí program Mládež v akci na období 2007 až 20132,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/144/ES ze dne 20. února 2006 o strategických 
směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013)3,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných 
zásadách Společenství pro soudržnost4,

– s ohledem na usnesení Rady 2003/C 295/04 ze dne 25. listopadu 2003 o společných cílech 
v oblasti účasti a informovanosti mládeže5,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Podpora plnohodnotné účasti mladých lidí na 
vzdělávání, zaměstnanosti a ve společnosti“ (KOM(2007)0498),

– s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady 2001/613/ES ze dne 10. 
července 2001 o mobilitě v rámci Společenství pro studenty, osoby absolvující odbornou 
přípravu, dobrovolníky, učitele a školitele6,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů o úloze dobrovolné činnosti jako příspěvku k 
hospodářské a sociální soudržnosti (CdR xxx/08),

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu 
„Dobrovolná činnost, její úloha v evropské společnosti a její vlivy“ (SOC/243, CESE 
1575/2006),

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů k tématu „Úloha dobrovolných organizací –
příspěvek evropské společnosti“ (CdR 306/97)7,

– s ohledem na články 158 a 159 Smlouvy o založení Evropského společenství,
  

1 Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 32.
2 Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 30.
3 Úř. věst. L 55, 25.2.2006, s. 20.
4 Úř. věst. L 291, 21.10.2006, s. 11.
5 Úř. věst. C 295, 5.12.2003, s. 6.
6 Úř. věst. L 215, 9.8.2001, s. 30.
7 Úř. věst. C 180, 11.6.1998, s. 57.
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– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že podle spolehlivých odhadů vykonává dobrovolnou činnost více než 
100 milionů občanů EU1,

B. vzhledem k tomu, že podle původních zjištění vyplývajících ze zkušeností s prováděním 
příručky OSN o neziskových institucích tvoří ekonomický příspěvek těchto institucí 
v průměru 5 % HDP a že i podle střízlivých odhadů je více než čtvrtina této hodnoty 
výsledkem práce dobrovolníků2, 

C. vzhledem k tomu, že nedávná studie zaměřená na organizace s účastí dobrovolníků v celé 
Evropě prokázala, že dobrovolná činnost představuje velký přínos: za každé euro, které 
organizace vynaložily na podporu dobrovolníků, získaly průměrný výnos ve výši 3 až 8 
EUR3,

D. vzhledem k tomu, že je třeba plně uznat, že dobrovolná činnost významně přispívá k 
vytváření sociálního kapitálu,  

E. vzhledem k tomu, že v nedávné zprávě Evropské nadace pro zlepšení životních a 
pracovních podmínek (Eurofound) byl sociální kapitál označen jako klíčový prvek při 
vytváření politik na podporu hospodářského rozvoje venkova4,

F. vzhledem k tomu, že hlavním závěrem nedávné studie o úspěšném programu URBAN 
v Aarhusu bylo, že rozhodujícím faktorem při úspěšné realizaci tohoto programu byli 
místní občané a zapojení dobrovolníků5,

G. vzhledem k tomu, že dobrovolná činnost nemá jen měřitelnou ekonomickou hodnotu, ale 
může přinést značné úspory veřejným službám, a vzhledem k tomu, že v této souvislosti je 
nutné zajistit, aby dobrovolná činnost veřejné služby doplňovala, a nikoli je nahrazovala, 

H. vzhledem k tomu, že dobrovolná činnost přispívá k osobnímu a sociálnímu rozvoji 
dobrovolníka a má pozitivní dopad na komunitu, 

I. vzhledem k tomu, že existuje spojitost mezi dobrovolnou činností a udržitelným 
rozvojem,

J. vzhledem k tomu, že je důležité, aby byly mezi organizacemi zapojujícími dobrovolníky 
propagovány a podporovány osvědčené postupy řízení dobrovolné činnosti,

  
1 Zpráva Eurobarometru: „Vyhodnocení sociální reality“ (únor 2007)
2 Zpráva Univerzity Johna Hopkinse, „Measuring Civil Society and Volunteering“ (Měření občanské společnosti 
a dobrovolné činnosti). Září, 2007. www.jhu.edu/ccss
3 „Volunteering works“ (Dobrovolná činnost funguje), Institut pro výzkum dobrovolné činnosti a dobrovolnou 
činnost. Anglie, září 2007.
4 Viz Mandl, I.,  Oberholzner, T.,  a Dörflinger, C., Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf
5 Vestergaard Poulsen, L., „From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community“ (Od chudé čtvrti k 
udržitelnému společenství), shrnutí v angličtině. Program Urban II v Aarhusu 2002–2007. 
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K. vzhledem k tomu, že Rada ve svém výše uvedeném usnesení 2003/C 295/04 vybízí k 
většímu zapojení mladých lidí do občanského života, participativních struktur, dobrovolné 
práce atd., 

L. vzhledem k tomu, že dobrovolná činnost může mít pozitivní vliv na lidské zdraví1; 
vzhledem k tomu, že se tento zdravotní přínos může týkat osob všech věkových kategorií 
a může působit jako prevence proti tělesným a duševním chorobám,

M. vzhledem k tomu, že dobrovolná činnost může hrát roli při podpoře místních rozvojových 
iniciativ a napomoci úspěšnému provádění řady iniciativ financovaných EU, jako jsou 
např. programy LEADER, INTERREG a PEACE,

1. vybízí členské státy a regionální a místní orgány, aby uznaly význam dobrovolné činnosti 
pro podporu sociální a hospodářské soudržnosti; dále je vybízí, aby spolupracovaly s 
dobrovolnými organizacemi a řídily se smysluplnými konzultacemi s dobrovolným 
sektorem s cílem vytvořit plány a strategie, které budou uznávat, oceňovat, podporovat, 
usnadňovat a povzbuzovat dobrovolnou činnost;

2. vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby vynaložily skutečné úsilí a 
umožnily dobrovolným organizacím přístup k financování bez nepřiměřeného vyplňování 
formulářů, administrativy či byrokracie, a aby zároveň zachovaly nezbytné kontroly 
vynakládání veřejných finančních prostředků;

3. upozorňuje Komisi na skutečnost, že zásady partnerství, jež jsou zakotveny jak ve 
strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013), 
tak ve strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost, nejsou vždy na 
vnitrostátní úrovni dodržovány2, a proto na Komisi naléhá, aby podnikla příslušné 
administrativní a institucionální kroky s cílem zajistit, že její vlastní politiky, postupy a 
protokoly budou v průběhu konzultací a jednání ohledně strukturálních fondů a 
následných operací skutečně dodržovány a vymáhány;

4. doporučuje, aby všechny členské státy pravidelně předkládaly „satelitní účty“ 
neziskových institucí, a vyzývá, aby do těchto „satelitních účtů“ byla zahrnuta dobrovolná 
práce, aby mohli tvůrci politik při své práci k neziskovým institucím přihlédnout; dále 
požaduje, aby byly vyhodnoceny prostředky k začlenění dobrovolné činnosti coby zvláštní 
kategorie do statistických zpráv úřadu EUROSTAT;

5. důrazně podporuje názor, že by dobrovolnictví a dobrovolná činnost neměly nahrazovat 
práci za mzdu;

6. vyzývá Komisi, aby pracovala na zavedení systému, jenž by se vztahoval na všechny 
fondy a na jehož základě by byla dobrovolná činnost uznána jako příspěvek ke 
spolufinancování projektů, a také k tomu, aby vytvořila mechanismy, s jejichž pomocí by 
mohla být dobrovolná činnost odpovídajícím způsobem ohodnocena; vítá snahu některých 
generálních ředitelství Komise zaujmout vstřícnější přístup k využívání dobrovolné 

  
1 Viz „The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research“ (Zdravotní přínos dobrovolné 
činnosti – přehled posledních výzkumů), Corporation for National and Community Service, 2007. 
2 Viz „Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds“ (Občanská společnost jako partner 
strukturálních fondů Evropské unie). European Citizen Action Service. Listopad 2004.
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činnosti coby prostředku finanční spoluúčasti na projektech financovaných EU;

7. vyzývá Komisi, aby podporovala příležitosti pro starší dobrovolníky s využitím programů, 
které by mohly probíhat souběžně s programem „Mládež v akci“ a doplňovat jej, a dále, 
aby podporovala konkrétní programy na podporu mezigenerační dobrovolné činnosti;

8. vyzývá členské státy, aby podporovaly dobrovolnou činnost ve všech komunitách, ať již 
skutečnou či virtuální, např. dobrovolnou činnost rodin nebo dobrovolnou činnost 
vykonávanou příslušníky okrajových skupin či skupin, které se tradičně do dobrovolné 
činnosti nezapojují; 

9. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím pasu mládeže („youthpass“) posílila uznání 
dobrovolné činnosti coby činnosti k získávání dovedností a kvalifikace, ale zajistila 
přitom, že dobrovolná činnost nebude považována za dodatek k formální odborné 
přípravě, ale za její doplnění; dále Komisi vyzývá, aby prozkoumala, zdali by bylo možné 
stanovit společný rámec a jazyk, jež budou vnitrostátní/místní nástroje používat, za 
účelem zvýšení mobility dobrovolníků;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily možnost přijetí evropské charty dobrovolníků, 
která by vymezila úlohu dobrovolných organizací včetně jejich práv a povinností;

11. vyzývá Komisi, členské státy i regionální a místní orgány, aby dobrovolnou činnost 
podporovaly prostřednictvím vzdělávání na všech úrovních, a to tak, že poskytnou 
příležitosti k této činnosti již v rané fázi vzdělávacího systému, aby byla vnímána jako 
běžný příspěvek k životu ve Společenství; dále je vyzývá, aby tuto činnost podporovaly i 
u studentů v pozdějším věku, např. v rámci vyššího odborného a vysokoškolského 
vzdělávání, a to tak, že usnadní „učení službou“, kdy studenti v rámci svého 
vysokoškolského programu nebo programu odborné přípravy pracují 
s dobrovolnými/komunitními skupinami v rámci partnerského modelu, a rovněž, aby 
podporovaly vazby mezi dobrovolným a vzdělávacím sektorem na všech úrovních a 
prosazovaly dobrovolnou činnost jako součást celoživotního vzdělávání;

12. vyzývá Komisi, aby prozkoumala možnost zavést do právních předpisů Společenství 
právní základ, který by dobrovolné organizace osvobozoval od platby DPH při nákupu;

13. vyzývá členské státy, aby při dodržení zásady subsidiarity vybudovaly udržitelnou 
infrastrukturu pro dobrovolnou činnost, jež by se zabývala otázkami, jako je např. 
základní financování dobrovolných organizací; 

14. doporučuje, aby byl rok 2011 vyhlášen Evropským rokem dobrovolné činnosti;

15. je si vědom různorodosti dobrovolné činnosti v jednotlivých členských státech, přesto ale 
vybízí členské státy a regionální a místní orgány, aby se od sebe pokud možno učily 
prostřednictvím výměny osvědčených postupů na všech úrovních;

16. doporučuje podporu přeshraničních projektů pro dobrovolníky;

17. vyzývá Evropskou komisi, aby „vstřícnost k dobrovolníkům“ začleňovala do všech oblastí 
politik a právních předpisů;
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18. vyzývá příslušné zúčastněné strany, aby občanům poskytovaly odpovídající informace o 
příležitostech vykonávat dobrovolnou činnost;

19. naléhavě žádá Komisi, aby kromě plánu D pro demokracii, dialog a diskusi přijala plán V 
pro ocenění, ověření a zajištění viditelnosti dobrovolníků („Valuing, Validating and 
ensuring Visibility of Volunteers“);

20. vyzývá Komisi, aby přezkoumala svou vízovou politiku pro účastníky uznaných programů 
dobrovolné činnosti EU, kteří nepocházejí z členských zemí EU, s cílem zavést 
liberálnější vízový režim, zejména pro dobrovolníky ze zemí, které s EU sousedí;

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Dobrovolná činnost má pro společnost neocenitelný přínos. Zapojení do dobrovolné činnosti 
je zjevným vyjádřením participativní demokracie a navíc existuje úzká vazba mezi 
dobrovolnou činností a aktivním občanstvím.

Převážná část dobrovolné činnosti se odehrává na místní nebo regionální úrovni a partnerství 
je klíčovým nástrojem pro zajištění smysluplného zapojení dobrovolných skupin. Součinnost, 
která vzniká v rámci skutečného partnerství, má skutečný přínos pro všechny dosažené cíle. 
Zásada partnerství je také jasně stanovena v nařízení, kterým se stanoví obecná ustanovení 
pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti1.

Na místní a regionální úrovni dobrovolná činnosti umožňuje zapojení místních činitelů a 
posiluje jejich postavení prostřednictvím zapojení do činnosti a aktivní účasti. Toto posílení 
postavení má pozitivní vliv na jejich sebevědomí a motivaci a v regionálním kontextu může 
výrazně přispět k vytváření regionální identity.

Na vnitrostátní úrovni může posilování postavení vztah mezi občanem a státem měnit ze 
vztahu klient - opatrovník na vztah, v němž občan prostřednictvím kolektivních činů hraje 
smysluplnou úlohu a pozitivně přispívá k životu komunity. Je však třeba podotknout, že tyto 
výsledky, přestože jsou obecně vnímány jako pozitivní, nejsou vždy vítány těmi, jež 
vykonávají úřední moc. Existují k tomu různé důvody, v neposlední řadě také skutečnost, že 
participativní mechanismy mohou oslabovat status quo a mohou se někdy ukázat jako 
nevhodné. Nedávná studie, kterou provedla organizace ECAS (European Citizen Action 
Service), na téma zapojení organizací občanské společnosti v osmi nových členských státech 
ukazuje, že pokud jde o partnerství, situace je neuspokojivá2. Tento „klamný dojem o 
zapojení“3 je třeba řešit, má-li být zajištěno dodržování zásady partnerství, kterou prosazují 
všechny orgány EU. Bílá kniha o evropská správě věcí veřejných4 se zasazuje o „větší 
zapojení občanů a organizací tvořených běžnými občany do místní demokracie“ v rámci 
partnerství na více úrovních5. Pro mnoho lidí může být účast v dobrovolných organizacích 
jedinou příležitostí osobně se zúčastnit demokratického procesu6 mimo běžný volební rámec, 
a příslušné orgány by měly takovou účast umožňovat.
Podle sdělení Komise o podpoře úlohy dobrovolných organizací se odhaduje, že  v EU 15 je 

  
1 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.
Článek 9 Úř. věst. L 210, 11.7.2006, s. 38.
2 viz Harvey, B. červenec 2004. „The illusion of inclusion“ (Klamný dojem o zapojení) Přístup nevládních 
organizací ke strukturálním fondům v nových členských státech východní a střední Evropy. Zpráva pro 
organizaci European Action Service.
3 viz Harvey, B. červenec 2004. „The illusion of inclusion“ (Klamný dojem o zapojení) Přístup nevládních 
organizací ke strukturálním fondům v nových členských státech východní a střední Evropy. Zpráva pro 
organizaci European Action Service.
4 Viz Bílá kniha komise o evropské správě věcí veřejných (KOM(2001) 428) v konečném znění, Brusel, 
25.7.2001. s. 11, 3.1.
5 viz Harvey, B. červenec 2004. „The illusion of inclusion“ (Klamný dojem o zapojení) Přístup nevládních 
organizací ke strukturálním fondům v nových členských státech východní a střední Evropy. Zpráva pro 
organizaci European Action Service.
6 viz sdělení Komise o podpoře úlohy dobrovolných sdružení a nadací v Evropě. (1997)
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1/3 až 1/2 obyvatel zapojena na nějakého typu dobrovolné činnosti1 a zatímco se druhy 
činnosti v různých zemích liší, celkově je více než 100 milionů občanů v EU 272 zapojeno do 
dobrovolné činnosti. Na evropské úrovni lze proto prosazováním dobrovolné činnosti 
prostřednictvím politik Společenství, podporou dobrovolné činnosti s využitím evropských 
fondů a uznáním dobrovolné činnosti na evropské úrovni a zapojením se do ní napomoci 
budování přímých vazeb mezi občany, jejich komunitami a EU. 

Jedním z našich největších úkolů je řídit proces globalizace, zejména tam, kde se občané 
domnívají, že rozhodnutí ovlivňující jejích budoucnost jsou přijímána příliš daleko od nich, a 
kde existuje dojem, že občané nemají žádný, nebo mají jen malý, vliv na vývoj celosvětových 
událostí. Na dobrovolnou činnost je možné nahlížet jako na prostředek bránící škodlivým 
vlivům globalizace, kdy občané nejsou pouhými spotřebiteli, ale mohou fungovat také jako 
katalyzátor změn, neboť ovlivňují místní opatření na zlepšení jejich hospodářských podmínek 
a zlepšují kvalitu života jejich komunity. Takto mohou přispívat k pocitu příslušnosti k 
danému místu a pocitu propojenosti. Stejně tak mohou dobrovolníci posilovat pozitivní vlivy 
globalizace např. tím, že se zapojí do elektronické nebo virtuální dobrovolné činnosti. 
Virtuální dobrovolná činnost představuje dobrovolné úkoly plněné zcela nebo zčásti 
prostřednictvím internetu. Umožňuje zapojení do dobrovolné činnosti těm, kteří v důsledku 
časové tísně,
osobních preferencí, zdravotního postižení nebo domácích povinností nejsou schopni nebo
ochotni zapojit se do dobrovolné činnosti přímo na místě. Dobrovolníci, kteří za dobrovolnou 
činností cestují do zahraničí, výrazně přispívají k mezikulturnímu dialogu a vzájemnému 
pochopení, stejně jako přistěhovalci, kteří se věnují dobrovolné činnosti ve své „nové“ 
komunitě.
Na úrovni jednotlivce přispívá dobrovolná činnost k rozvoji pocitu osobní hodnoty a pocitu 
propojení s ostatními. Dobrovolná činnost pro nás představuje pravděpodobně nejdůležitější 
zdroj obnovitelné energie. 

Definice

Pro účely této zprávy budu definovat dobrovolnou činnost pomocí těchto kritérií:
1) dobrovolná činnost se neprovádí za finanční odměnu, tzn. je neplacená;
2) provádí se z vlastní svobodné vůle;
3) je prospěšná třetí straně mimo okruh rodiny a přátel;
4) je přístupná všem.
Existuje řada druhů dobrovolné činnosti, které obecně zahrnují vzájemnou pomoc nebo 
svépomoc, dobročinnost nebo službu ostatním, vedení kampaní a prosazování zájmů, účast a 
samosprávu3.

Evropská dobrovolná činnost je zvláštní druh dobrovolné činnosti, kterou prosazuje Evropská 
komise v rámci programu Mládež v akci (Youth) (2007–2013). Nabízí mladým lidem 
příležitost osobně se zapojit prostřednictvím neplacené dobrovolné činnosti v zahraničí na 
plný úvazek uvnitř nebo vně EU. 

  
1 viz sdělení Komise o podpoře úlohy dobrovolných sdružení a nadací v Evropě. (1997). s. 4.
2  viz zpráva Eurobarometru: „Vyhodnocení sociální reality“ (únor 2007)
3 Hodnocení dobrovolnické činnosti, praktická příručka. Dobrovolníci nezávislého sektoru a OSN.
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Sociální kapitál 

V mnoha případech, ne však ve všech, hraje dobrovolná činnost významnou úlohu při 
vytváření sociálního kapitálu. Dobrovolná činnost často plní funkci katalyzátoru společně 
rozvíjených činností, a vytváří tak sociální kapitál zejména ve venkovských a hospodářsky 
zaostalých oblastech. Definovat sociální kapitál není jednoduché, zahrnuje však jednoznačně 
následující prvky, důvěru, spolupráci a sdílení, sociální sítě, sdílené normy chování a pocit 
zainteresovanosti a příslušnosti.  Sociální kapitál je latentní zdroj spočívající ve vztazích v 
rámci skupiny a mezi skupinami. 

V dokumentu „Sociální kapitál - chybějící článek“ se uvádí, že „přírodní kapitál, fyzický nebo 
člověkem vyrobený kapitál a lidský kapitál se tradičně považují za prvky, které tvoří bohatství 
národa a vytváří základ hospodářského růstu a rozvoje. Nyní se uznává, že tyto tři druhy 
kapitálu určují hospodářský růst jen částečně, neboť přehlíží, jak na sebe vzájemně působí 
hospodářští činitelé a jakým způsobem se organizují, aby generovali růst a rozvoj. Chybějícím 
článkem je sociální kapitál.“1

Různé studie ukazují, že dobrovolná činnost jako nedílná součást sociálního kapitálu hraje 
důležitou úlohu při vyrovnávání ekonomických rozdílů. 2 Zejména studie nazvaná „Social 
Capital in the European Values Study Surveys“ (Sociální kapitál ve studii evropských hodnot) 
dochází k závěru, že „sociální kapitál v podobě aktivní dobrovolné činnosti kladně ovlivňuje 
hospodářský růst3“ Podobně Studie sociálně ekonomických rozdílů mezi regiony EU,  kterou 
vypracoval Daniel Moucque4 upozorňuje, že sociální kapitál je důležitým faktorem při 
snižování regionálních rozdílů. 

Příspěvek dobrovolné činnosti k hospodářské soudržnosti

Dobrovolná činnost podporuje lisabonské cíle těmito způsoby:

1) podporuje zaměstnanost
Dobrovolná činnost hraje důležitou úlohu při získávání dovedností a zlepšuje zaměstnatelnost 
dobrovolníka. Dobrovolníci získají širokou škálu dovedností a kvalifikací. Podle posledního 
sdělení Komise o podpoře plnohodnotné účasti mladých lidí na vzdělávání, zaměstnanosti a 
ve společnosti5 je dobrovolná činnost cenným neformálním způsobem, jak získat zkušenosti z 
praxe, která mladým lidem umožňuje získat dovednosti a usnadňuje jejich přechod od 
vzdělání k zaměstnání. Kromě toho Evropská rada na svém zasedání na jaře roku 2005 

  
1 Grootaert, C. „Sociální kapitál: chybějící článek“ iniciativa sociální kapitál – pracovní dokument č. 3. Světová 
banka (duben 1998).
2  viz Zak a Knack – Důvěra a růst

viz Fukuyama, Study on Trust (Studie důvěry), 1995.
 Knack a Keefer (1995, 1997), „Paper on Social Capital“ (Studie sociálního kapitálu).
viz Sonja Mikkelsen, manažerka, program Urban II Aarhus II, Dánsko, „Model rozvoje znevýhodněných 
městských částí“. 

3 viz Van Schaik, , Universita v Tilburgu. "Social Capital in the European Values Study Surveys" (Sociální 
kapitál ve studii evropských hodnot).
4 Daniel Moucque pracuje na generálním ředitelství Evropské komise pro regionální politiky. Byl editorem šesté 
periodické zprávy a jedním ze spoluautorů První zprávy o soudržnosti.
5 KOM(2007)0498



PR\702000CS.doc 11/12 PE400.301v01-00

CS

dospěla k závěru, že „je zapotřebí, aby subjekty v praxi přijímaly cíle nové lisabonské agendy 
více za své, včetně regionálních a místních subjektů a sociálních partnerů“. Rada také 
zopakovala, že strategické pokyny1 uznávají důležitost tohoto zapojení. Je třeba poznamenat, 
že jakkoli je dobrovolná činnost důležitým nástrojem podpory zaměstnatelnosti, nesmí být 
využívána jako náhrada zaměstnání. Dobrovolná činnost je také prostředkem celoživotního 
učení.

Pomocí dobrovolné činnosti získávají nejzranitelnější skupiny společnosti příležitost změnit 
své životy, aktivně se zapojit do společnosti a díky získaným dovednostem a kvalifikacím 
získat přístup k lépe placené práci nebo najít cestu zpět ke vzdělání. 

2) podporuje sociální začlenění
Jako neformální a neinstitucionální forma učení v praxi nabízí dobrovolná činnost příležitosti 
osobám vyloučeným z formálního vzdělávacího systému i dlouhodobě nezaměstnaným. 
Dostupné výsledky výzkumů naznačují, že u osob, které se zapojily do dobrovolné činnosti, je 
menší pravděpodobnost nezaměstnanosti2. Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že každý šestý 
mladý člověk v EU vzdělávací systém opouští předčasně a každý čtvrtý mladý člověk ve věku 
25–29 let nedokončil vyšší střední vzdělání3, mohou se dovednosti získané prostřednictvím 
dobrovolné činnosti osvědčit jako skutečně přínosné při zajišťování přístupu k zaměstnání a 
podpoře sociálního začlenění.

Význam dobrovolné činnosti pro hospodářství

Zpráva vypracovaná Univerzitou Johna Hopkinse, „Measuring Civil Society and.
Volunteering“ (Měření občanské společnosti a dobrovolné činnosti) zveřejněná dne 25. září 
20074 uvádí, že neziskový sektor přispívá v mnoha zemích hrubému domácímu produktu
přibližně ve stejné míře jako stavební nebo finanční sektor a dvakrát více než sektor veřejných 
služeb. To znamená, že ve zkoumaných zemích odpovídá 5–7 % HDP. Tato zjištění vyplývají 
z údajů uváděných oficiálními statistickými úřady v osmi zemích (Austrálie, Belgie, Kanada, 
Česká republika, Francie, Japonsko, Nový Zéland a Spojené státy americké). Je třeba 
poznamenat, že k vypracovávání těchto statistik se zavázalo dvacet dalších rozvinutých i 
rozvojových zemí a řada dalších je hodlá zavést. To jasně naznačuje, že stále více zemí 
uznává význam zařazení dobrovolné činnosti do svých vnitrostátních statistik.

Přínos dobrovolné činnosti pro sociální soudržnost 

Dobrovolná činnost hraje důležitou úlohu při posilování sociální soudržnosti. Na evropské 
úrovni převádí dobrovolná činnost do praxe evropské hodnoty, jako jsou solidarita, sociální 
soudržnost a začlenění. Zapojení do dobrovolné činnosti umožňuje lidem získat opět pocit 
užitečnosti a odpovědnosti a jejich život opět získává určitý řád. 

Dobrovolná činnost napříč generacemi 
  

1 Rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro 
soudržnost. Bod odůvodnění (7). Úř. věst. L 291/12
2 Závěrečná zpráva valného shromáždění Evropského dobrovolnického centra 23. 3. 2007 (Paříž, Francie) 
3 KOM(2007)0498
4 Zpráva Univerzity Johna Hopkinse, „Measuring Civil Society and Volunteering“ (Měření občanské společnosti 
a dobrovolné činnosti). Září, 2007. www.jhu.edu/ccss
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Dobrovolná činnost vytváří užší pouto mezi mladými lidmi a jejich komunitami. Mladí lidé, 
kterým byla předána určitá odpovědnost, mají příležitost udělat něco sami pro sebe. Straší 
lidé, kteří jsou zapojeni do dobrovolné činnosti, mohou přispívat díky svým zkušenostem a 
odborným znalostem. Vzhledem k demografickým změnám je dobrovolná práce starších osob 
obrovským nevyužitým zdrojem naší společnosti. Zapojí-li se mladí a starší lidé do místních 
aktivit, dobrovolná činnost se stává prostředkem pro sblížení generací, mladí a starší lidé se 
mohou od sebe navzájem učit a posiluje se jejich vzájemné pochopení. 

Dobrovolná činnost v rozdělené společnosti

V Severním Irsku dobrovolníci, které v mnoha případech podpořily financováním iniciativy 
PEACE nebo INTERREG, sehráli klíčovou úlohu ve smiřování a budování míru. 
Dobrovolníci vycházející z různých sociálních a politických tradic a náboženského zázemí 
spolupracovali na konkrétních projektech a touto činností napomohli obnovení důvěry mezi
rozdělenými komunitami. Podobného výsledku bylo dosaženo na Kypru a v pobaltských 
zemích. 

Dobrovolná činnost může podpořit integraci a mezikulturní dialog 

Dobrovolná činnost umožňuje přistěhovalcům a státním příslušníkům třetích zemí začlenit se 
do místní komunity. Rovněž umožňuje mezikulturní dialog a výměnu zkušeností a může být 
také nástrojem, pomocí něhož mladí lidé pracující jako dobrovolníci v zahraničí získávají 
kladné zkušenosti s různorodostí, a přispívají tak k předcházení diskriminaci a předsudkům.

Dobrovolníci přímo přispívají ke kulturnímu rozvoji

Dobrovolná činnost zajišťuje více příležitostí pro kulturní vyjádření a účast. 

Poznámka na závěr

Parlament by měl tam, kde je to možné, podporovat prospěšné aktivity rozvíjené v členských 
státech. Musíme kontrolovat politiky Společenství, postupů apod., abychom zajistili jejich 
součinnost, která bude pro rozvíjenou činnost přínosem. 

Měli bychom podporovat rozvoj občanské společnosti a participativní demokracie, a umožnit 
tak občanům, aby se stali součásti tohoto procesu, čímž získá skutečný smysl záměr více 
přiblížit Evropu jejím občanům.  Prosazování, podpora a usnadňování dobrovolné činnosti a 
dobrovolných iniciativ společně s růstem sociálního kapitálu se při dosahování tohoto cíle 
osvědčí jako nesmírně cenný nástroj.


