


SAFE
Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje 

zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO



Cíle projektu SAFE 
v rámci Operačního projektu Lidské zdroje 

a zaměstnanost

• zvýšit transparentnost v dobrovolnictví v NNO ve dvou oblastech, kde 
se dobrovolnictví významně uplatňuje – práce s dětmi a mládeží a péče 
o přírodu a životní prostředí

• zmapovat specifika mnoha typů dobrovolnické práce v těchto 
oblastech a zohlednit je při evidenci a vyčíslení hodnoty dobrovolnické 
práce nejen přímo v NNO, ale i na straně orgánů veřejné správy

• přenést osvědčené mezinárodní metodiky a přizpůsobit je zjištěným 
specifikům v České republice



Má to smysl

Vstup
Evidence dobrovolnické práce po dobu 1 roku (pomocí výkazů 
práce) – zapojilo se 855 dobrovolníků z Pionýra (roční soustavná 
a mravenčí práce) – příspěvek Pionýra projektu ČRDM

Celkem 2898 dobrovolníků v 34 organizací

Společným úsilím se podařilo nasbírat data k určení průměrné 
hodnoty dobrovolnické práce a zmapování činnosti celého sektoru



Metodika projektu

Výkazy činnosti dobrovolníků se porovnaly se seznamem 
profesí (9 tříd zaměstnání) a určily hodinové mzdy ve třídě

Hodiny ze vzorku (2898) dobrovolníků se přepočetly na všech 
767 533 dobrovolníků ve sčítaných (34) organizacích

Určila se  průměrná hodinová mzda práce dobrovolníka



Výstupy 

Průměrný počet hodin na 1 dobrovolníka
324,45

Průměrná mzda na 1 hodinu práce dobrovolníka

143,76 Kč

Poznámka: 
Dle MPSV byla průměrná mzda za 1 hod. práce ve vzdělávání 
139,58 Kč



Výstupy 

Suma hodin dopočtená na organizace
110 milionů (110 342 274)

Dopočtená mzda všech dobrovolníků

1,7 miliardy Kč (1 717 569 564 Kč)

Poznámka:
Dotační programy MŠMT v roce 2014 podpořily organizace 
částkou 220 milionů Kč, podporu však také poskytly kraje a obce



Jak dobrovolnickou práci zaúčtovat?

Dobrovolnická práce neovlivní hospodářský výsledek 

organizace. Je vložena (výnos) ale rovnou i spotřebována 

(náklad)

Může zhodnotit projekt? – kofinancovat či navýšit

Pokud (veřejně-právní) donátoři připouštějí tuto možnost, pak 
musí projít účetní evidencí – donor musí stanovit pravidla, jak 
dobrovolnickou práci evidovat



Jak dobrovolnickou práci ocenit?

Problematické je už různé pojetí dobrovolnické práce 

z pohledu několika odlišných resortů (ministerstva školství, 

ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva vnitra apod.)

Jedna možnost stále existuje, nezávisle na jakékoli ekonomické, 

legislativní či jiné expertíze

Poděkovat za ni 




