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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PLÁN B
Občanské sdružení Plán B vzniklo v lednu 2001 jako reakce na obecnou potřebu rozšířit nabídku spontánních aktivit pro 
neorganizované děti a mládež. Usilujeme o kulturní a sociální rozvoj místní komunity - naší cílovou skupinou jsou především 
děti a mládež. Námi pořádané kulturně-společenské akce jsou určeny rovněž pro širší veřejnost. Podstatným tématem je také 
zapojovaní mladých lidí do dění v místní komunitě a jejich participace.

Pracujeme na dvou místech v Brně. Klub Labyrint je zařízení pro děti a mládež, kde nabízíme kvalitní a bezpečné využití volného 
času pro děti a mladé lidi, kteří jinak tráví svůj volný čas se skupinou kamarádů na lavičkách a ulicích sídliště. Poskytujeme 
této cílové skupině prostor pro volné sdružování a realizaci vlastních aktivit. Podporujeme vlastní iniciativy jednotlivců a skupin 
vedoucí k dalšímu rozvoji jejich osobnosti, k získání nových zážitků a zkušeností. Chceme nabízet činnosti, které mohou mladé 
lidi zaujmout, proto je okruh námi podporovaných aktivit velmi flexibilní.

Dobrovolnické centrum 67 se zaměřuje na cílovou skupinu mladých lidí ve věku 15 – 30 let. Vytvořením centra jsme reagovali 
na potřebu zviditelnění tématiky dobrovolnictví, které považujeme za jeden ze základních rysů občanské společnosti. Podpořili 
jsme rozvoj tématu dobrovolnictví a potenciál, který v Brně, potažmo Jihomoravském kraji vidíme. Nově vybudovaný prostor 
umožňuje zprostředkování kontaktu mezi zájemci o dobrovolnictví a organizacemi, které dobrovolníky potřebují. Večerní 
programy a akce na veřejnosti pomáhají zviditelnění a propagaci dobrovolnictví a síťování organizací pracujících s dobrovolníky 
v Jihomoravském kraji nabízí využití spolupráce a vzájemnou podporu mezi organizacemi.

Naší hlavní snahou je:
a) zabezpečit neorganizovaným dětem a mládeži 
• podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí 
• zlepšení kvality života, zmírnění nebezpečí vyplývajících z komplikovaných životních událostí, konfliktních společenských 

situací a negativních zkušeností 
• zvýšení schopností a dovedností 
• podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity 

b) podporovat vlastní iniciativy jednotlivců a skupin, které vedou k dalšímu vzdělávání a rozvoji osobnosti, 
prezentovat možnosti zapojení do stávajících dobrovolnických aktivit 

• rozšiřování životních příležitostí dětí a mládeže (umožnit okusit zážitky, rozšíření zkušeností a pozitivních dovedností, 
podpora kreativity a inovace, komunikace, zkušenosti při organizaci a plánování aktivit) 

• zapojení mladých lidí do projektů, které mají pozitivní dopad na místní komunitu nebo podporují činnost subjektů a 
organizací - tematické skupiny 

• podpora zahraniční zkušenosti mladých (aktivní, pasivní) 

c) nabídka pozitivních volnočasových alternativ 



KLUB LABYRINT
Posláním Klubu Labyrint (otevřený klub) je práce s neorganizovanými dětmi a mládeží ve věku 12 – 18 let z městské části Brno 
– Bohunice, Starý Lískovec a spádové oblasti. Poskytuje prostor pro volné sdružování dětí a mládeže za účelem bezpečného 
trávení volného času, seberealizace a sebevzdělávání. Podporuje iniciativy jednotlivců a skupin vedoucí k jejich dalšímu 
rozvoji. Nabízí neorganizovaným dětem a mládeži pomoc a podporu.

Klub se zaměřuje zejména na nabídku volnočasových aktivit nabídnutým skupinám sídlištních dětí a mládeže. Aktivity jsou 
příležitostí pro kvalitní a smysluplné využití volného času. Aktivity nabízíme za symbolický poplatek nebo zdarma, čímž 
umožňujeme účast i těm, pro které by vyšší finanční náklady mohly být překážkou i přes jejich zájem.

Dětem a mladým lidem umožňujeme výběr činností, který se provádí na základě jejich poptávky a návrhů. Respektujeme 
jejich zájmy, vlastní nápady, dáváme mladým lidem prostor pro sebevyjádření, podporujeme jejich tvořivost, samostatnost a 
spolupráci.

Klub Labyrint poskytuje mladým lidem i široké veřejnosti tyto aktivity:

OTEVŘENÉ DÍLNY
V rámci Klubu Labyrint probíhaly tzv. otevřené dílny (workshopy), které jsou otevřené všem zájemcům z řad mladých lidí. Tato 
setkání probíhala min. 2 x. Podařilo se nám představit a naučit zájemce různé rukodělné techniky pro tvorbu drobného užitého 
umění, které mohou využít jak pro zpestření svého volného času, tak při výrobě finančně nenáročných dárků pro přátele a 
rodinu.
Některé dílny byly přímo zaměřeny na rizikové dny v místní městské aglomeraci (sídliště) a to např. pololetní či velikonoční 
prázdniny. Jiné otevřené dílny korespondovaly s kulturním programem nabízeným v rámci „Dne uměleckých aktivit“  a to 
například vánoční dílna v rámci Poslední akce 2015, kde se vyráběly drobné ozdoby na vánoční stromeček.
V rámci bloku otevřených dílen proběhlo v tomto projektovém období 5 akcí, kterých se zúčastnilo na 70 účastníků.

DEN UMĚLECKÝCH AKTIVIT (KULTURNÍ ČTVRTKY)
Realizace cyklu „Den uměleckých aktivit“ plní jednak funkci inspirační (nabízí nové možnosti pro zaměření tvůrčích aktivit), ale 
hlavně pomocí společenského a emotivního prožitku napomáhá formování sociálního a umělecko-kulturního cítění a chování - 
socializaci. Fakt, že umělecké aktivity (divadlo, foto, film) realizují mladí lidé, vrstevníci, je pro mladé diváky nesmírně důležitý.

V průběhu roku proběhly tyto kulturní akce:

22.5. divadelní představení Divadlo Na pavlači
3.5. burza Májová burza
19.9. hudební festival OPENLABFEST
15.- 17.10. filmový festival Festival mladé filmové tvorby
12.11. cestovatelský večer Slovinsko
4.11. vědomostní hra Klubový kvíz
14. -15.11 divadelní festival Defilé
10.12. divadlo+ dílny Poslední akce 2015

V rámci cyklu „Den uměleckých aktivit“ proběhlo v tomto projektovém období 8 kulturních akcí (divadelní představení, hudební 
festival, filmová projekce), která shlédlo na 280 diváků.



FESTIVAL MEZI PANELY – 13. května 2015 15. ROČNÍK

Festival nabídl dětem, mladým lidem i dospělým možnost shlédnout divadelní představení a další vystoupení, ve kterých 
účinkovali jejich vrstevníci Byl zaměřen na všechny věkové kategorie – dopoledne bylo věnováno menším dětem a jejich 
rodičům, odpoledne patřilo starším dětem a mládým lidem. V dopoledním bloku vystoupilo například Dřevěné divadlo 
s loutkovým představením Aladinova kouzelná lampa. Dále se během dne prezentovaly divadelní kroužky jako je Dětský 
divadelní soubor Pirko, DS Zelí či děti ze spolku Wong-hou  Svůj um předvedly také malé tanečnice z Taneční školy Sneaker. 
Součástí programu bylo také promítání krátkých filmů a vernisáž fotografií. Program MEZI PANELY 15

9:00 divadelní představení Komedianti: Pan Brum
9:30 taneční vystoupení ZŠ Uherčice: Dance Mix
10:10 divadelní představení ZŠ Modřice: Pohádka a strašlivém drakovi
10:35 taneční vystoupení TS Sneaker: Dáme párty
11:00 loutkové představení ZŠ Rosice: Dance Mix
11:00 divadelní představení Dřevené divadlo: Aladinova kouzelná lampa
15:30 divadelní představení DDS Pirko: Kabaret Peříčko
17:00 divadelní představení DS Paraplata: Deníky dětí
18:00 divadelní představení DDS Pirko: Je to jenom hra
19:30 divadelní představení Wong - Hou: My děti 
20:30 divadelní představení DS Zelí: Vocode?
21:30 divadelní představení Spolek Poustevník: Harlekýnův boj
9:00 - 22:00 cyklická projekce VideoDílna
9:00 - 22:00 vernisáž DigiFotoDílna

Na festivalu se představily 6 divadelních uskupení a 3 taneční soubory. Festival navštívilo přes 250 diváků.

Na realizaci projektu se mimo občanského sdružení Plánu B podílely tyto organizace a instituce: SVČ Lužánky – pracoviště 
Labyrint (dříve Labyrint - Studio dramatické výchovy Brno - Bohunice) a pracoviště Legáto - Centrum volného času Brno - 
Kohoutovice, Ateliér Divadla a výchovy při DIFA JAMU.

Aktivit v rámci Klubu Labyrint se celkově zúčastnilo 15 divadelních souborů, 5 filmovích tvůrců, cca 150 herců včetně filmových, 
cca 552 diváků a návštěvníků festivalu, „Dne uměleckých aktivit“ a otevřených dílen.



DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 67

Dobrovolnické centrum 67 se zaměřuje na cílovou skupinu mladých lidí ve věku 15 – 30 let. Vytvořením centra jsme reagovali 
na potřebu zviditelnění tématiky dobrovolnictví, které považujeme za jeden ze základních rysů občanské společnosti. Podpořili 
jsme rozvoj tématu dobrovolnictví a potenciál, který v Brně, potažmo Jihomoravském kraji vidíme.

Nabízíme přehled zajímavých volnočasových aktivit, zahraničních příležitostí pro osobní rozvoj (EVS, studijní pobyty, workcampy, 
výměny mládeže), včetně prostoru pro prezentaci a výměnu zkušeností. Poskytujeme prostor pro realizaci vlastních nápadů a 
možnost zapojení do nabízených tematických skupin a rozběh nových iniciativ. Podporujeme mladé lidi a nabízíme naši pomoc 
v podobě koučování, hledání zdrojů pro podporu jejich projektů apod.

Činnost Dobrovolnického centra 67 se skládá z několika propojených aktivit:

DOBROPOINT- Brno/Jihomoravský kraj/ČR/svět
(leden - prosinec)
Dobrovolnický infopoint je základním prostředkem pro podporu dobrovolnictví. Zprostředkovává kontakt mezi těmi, kteří 
mají zájem o dobrovolnickou práci a těmi, kteří tuto práci využívají a potřebují ji. Pokračovali jsme v oslovování organizací s 
cílem pečlivě provést monitoring náplně činnosti organizace, její systém práce s dobrovolníky a požadavky, abychom mohli 
zájemce kvalitně informovat. Vytipované organizace, které jsme vybrali a zařadili do naší nabídky, jsme poprosili o vytvoření 
informačního plakátu a dotazníku, které byly upraveny v souladu s grafikou centra, a pro zájemce o informace byly umístěny 
v DC67. Informace jsme šířili skrze Facebook  http://www.facebook.com/dobrovolnickecentrum67, kde nás ke konci roku 2015 
sledovalo 1459 lidí, a na webových stránkách  http://www.dc67.cz/.
Metody: diskuse, brainstorming, zpětná vazba
Počet partnerských organizací (aktivní propagace, účast na společných akcích, síťování): 50
Počet organizací v adresáři (příjemci e-mailových pozvánek, propagace): 183

PROSTOR PRO ZÁJEMCE O INFORMACE
(leden-červen / září-prosinec: ST, ČT - 15:30 – 18:00, pro zájemce o Evropskou dobrovolnou službu i v PO 14:00-16:00, v jiné 
časy po domluvě)
Během otevíracích hodin DC67 se zájemci mohli získat informace o možnostech dobrovolnictví v Brně/ČR/světě, informace 
kde získat podporu pro vlastní projekty, či přehled zahraničních příležitostí pro vlastní rozvoj (EVS, studijní pobyty, workcampy, 
výměny mládeže apod.). V DC67 byla také vždy připravena nabídka informací o volnočasových aktivitách cílená především pro 
věkovou skupinu 15 - 26 let. Mladé lidi jsme se snažili podporovat v jejich nejen občanské angažovanosti a nabízeli jsme jim 
podporu různými formami. V průběhu roku 2015 zavítalo do dobrovolnického centra 46 zájemců o informace.
Metody: koučování, diskuse, prezentace
Počet návštěvníků: 58 (zájemci v otevírací době, exkurze)



PROGRAMOVÁ NABÍDKA - PRAVIDELNÉ VEČERNÍ AKTIVITY
(školní rok, ST, ČT - 18:30, 4-5 x do měsíce)
Nabídka večerních volnočasových aktivit organizovaných ve spolupráci přímo s mladými lidmi pro jejich vrstevníky a širokou 
veřejnost. Mladí organizátoři si vyzkoušeli, co prakticky znamená příprava jednotlivých částí programu, a tím tak měli možnost 
oslovit své vrstevníky a veřejnost.
Metody pro aktivity: prezentace, brainstroming, diskuse, projekce, zpětná vazba

Filmové projekce
Filmové projekce s lidskoprávní, sociální a environmentální tématikou byly zapůjčeny v rámci programu Člověka v tísni Promítej 
i Ty! či z licenčně ošetřených zdrojů. Divákům byly poskytnuty informace o možnosti zapojit se do skupiny Multikultura a lidská 
práva či dalších aktivních skupin prosazující pozitivní společenské změny úzce související s tématy projekcí. Promítnuty byly 
snímky: Ilegální máma, #Chicagogirl, Všichni spolu, Piráti ze Salé, Úžasný Ázerbájdžán!.
Počet zapojených organizátorů: 6
Počet projekcí/návštěvníků celkem: 6/84 

Prezentace realizovaných projektů mladých, sekce „Úspěšné projekty“
Tematické večery představovaly realizované projekty mladých lidí. V roli prezentujících byli úspěšní žadatelé. Účastníci získali 
informace, kde a jakým způsobem je možné získat podporu pro vlastní projekty (Mládež v akci/Erasmus+, Nadace Via, Nadace 
O2, Nadace Vodafone, Nadace Veronica). Tematické večery umožnily setkání lidí s podobnými zájmy a tím i případné vytvoření 
týmu pro společné budoucí projekty. Nabídnuta byla také možnost osobní konzultace nově připravovaných projektů. V DC67 
proběhly tyto prezentace: : Syreczech, Společně k rozmanitosti, Rozjeď hostel v Gruzii, Use-it Brno, Divadlo utlačovaných – 
zajímáte nás. 
Počet zapojených organizátorů: 7
Počet prezentací/návštěvníků celkem: 5/30

Zahraniční příležitosti pro mladé, sekce „Zahraniční zkušenosti“ 
Prezentace vlastních zkušeností a zážitků z dobrovolnického pobytu v zahraničí českými účastníky. Výměna zkušeností, 
rozdílnost pohledů a zejména prostor pro využití nevšední zkušenosti vrstevníků pro motivaci ostatních, ještě nezapojených 
mladých lidí. Návštěvníci večerů získali přehled o zahraničních příležitostech a informace, jak s danou organizací vyjet do ciziny 
jako dobrovolník. Uskutečněny byly tyto prezentace: INEX-SDA workcampy, Mise Afghánistán, Srí Lanka očima stážistky, 
Shanti a nepálské dobrodružství, Workaway s chutí čaje, Ze života dobrovolníků pomáhajících na Ukrajině, Zakusit indonéskou 
realitu s AIESEC, Velká francouzská dobrovolnická zkušenost, Buikwe people aneb jaké to je pomáhat v Ugandě?, Zkušenost 
z maďarsko-srbské hranice. 
Počet zapojených organizátorů: 12 
Počet prezentací/návštěvníků celkem: 9/116 

Zahraniční dobrovolníci v ČR (programy v AJ)
Tato sekce představuje večerní programy v angličtině a dalších cizích jazycích, které jsou organizovány zahraničními 
dobrovolníky, kteří se vyskytují v Brně. Účastníci si na programech nejen procvičili jazykové dovednosti, ale získali jiný pohled 
na život v ČR a zároveň zjistili, jak vypadá dobrovolnictví v zahraničí. Dalším přesahem těchto programů je síťování zahraničních 
dobrovolníků a možnost nabídky spolupráce nebo společných projektů. Proběhly následující cizojazyčné programy: Are you in 
for IYNF?, Ecovillages - an exceptional experience of sustainable life, Get inspired. 
Počet zapojených organizátorů: 9
Počet prezentací/návštěvníků celkem: 3/20



Dobrovolnictví v ČR
Prezentace zážitků mladých lidí z dobrovolnické práce v ČR a dobrovolnických příležitostí. Výměna zkušeností, aktivizace 
mladých a snaha představit široké spektrum možností dobrovolnictví, které se zájemcům nabízí. Představeny byly neziskové 
organizace a aktivní projekty, do jejichž  průběhu se zájemci mohli prakticky ihned zapojit: Rezekvítek, Sportuj a pomáhej 
s FSpS, Zaniklé osady - jesenická nostalgie?, SOZE a mladí imigranti v tísni, Dobrovolníkem v Greenpeace, Lesem a divočinou 
– léto jak má být, Dobrodění v Industře, Dobrovolníkem v Amnesty International, S KPZ aktivně za práva zvířat, Dotyk II – jak 
pomoci duševně nemocným dětem, Jaké je to být Na počátku.
Počet zapojených organizátorů: 17
Počet prezentací/návštěvníků celkem: 11/ 53

Alternativy životního stylu, sekce „Jinak?“
Tematické večery týkající se zajímavých alternativ vůči běžnému konzumnímu způsobu života. Představení nových způsobů 
cestování, stravování, bydlení, výchovy, péče o zahradu, ekonomického systému. V  roce 2015 proběhly tyto programy: 
Vermikompostování v Písečníku, Žít bio aneb z farmy přímo na váš stůl, Podzim a homeopatie, Oživení Dornychu jménem 
Bajkazyl Brno, Lets Brno, Nakupujte rozumně a s příběhem.
Počet zapojených organizátorů: 11
Počet prezentací/návštěvníků celkem: 6/35 

Galerie, sekce "Vernisáže"
Prezentace fotografií dokumentujících uskutečněné projekty mladých či dobrovolnickou zkušenost proběhly v minigalerii DC67. 
Mladí lidé si díky zázemí centra mohli ve svém volném čase vyzkoušet celkovou přípravu výstavy a vernisáže (zpracování 
fotografií, pozvánky, instalace výstavy, příprava občerstvení na vernisáž atd.). DC67 nabízí prostor mladým dobrovolníkům 
Evropské dobrovolné služby, kteří se vrátí ze zahraničí, představit své zkušenosti formou výstavy a přednášky pro své 
vrstevníky. V DC67 se uskutečnily tyto vernisáže: DYK foto, EVS z první ruky, Kavkazské iniciativy, EVS – an unforgettable 
experience, Zaostřeno na mládežnické iniciativy.
Počet zapojených organizátorů: 15
Počet výstav/návštěvníků celkem: 5/60



STŘECHA NAD HLAVOU
(dle dohody, leden – prosinec)
DC67 nabízelo své prostory všem mladým lidem a organizacím, a to zdarma. Místnost byla k dispozici pro plánování společných 
aktivit, pro školení, supervize či schůzky. O nabízené prostory byl celý rok velký zájem. V DC67 se pravidelně scházely tyto 
skupiny:
Multikultura a lidská práva (příprava festivalu Jeden svět), LETS, Městský parlament dětí a mládeže, SSF Brno, Amnesty 
International, INEX-SDA, Než zazvoní, Perle, Ukrajinská iniciativa, Hráči na didgeridoo, Lesní klub Šiška, Media Voice, Use-
it Brno, POPIK. Nárazově se v centru setkávali také mladí lidé nad svými školními projekty. Místnost byla také využívána 
pro akce SVČ Lužánky, kde DC67 sídlí, a pro činnost Evropské dobrovolné služby. Během letních prázdnin zde probíhaly i 
příměstské tábory. 
V DC67 také proběhla exkurze Domu dětí a mládeže z Vyškova, kdy se pracovníci inspirovali v práci s dobrovolníky. Na 
návštěvu do DC67 přišla také mezinárodní skupina zaměstnanců neziskových organizací z kavkazských zemí. Zajímala je 
především činnost našeho centra a zkušenost v  oblasti práce s  dobrovolníky, zejména motivace potenciálních zájemců o 
dobrovolnickou práci.
Celkový počet návštěvníků mimo akce DC67: 1872

GO FOR IT! - TÉMATICKÉ SKUPINY MLADÝCH
(leden - červen / září – prosinec)
GoForIt Klub - pravidelně se scházející skupiny se zájmem o některé z témat, pořádající rozmanité typy akcí. Pomoc a 
podpora v podobě koučování, při využívání metod neformálního vzdělávání, konzultace konkrétních projektů. V roce 2015 byla 
v DC67 aktivní především skupina Multikultura a lidská práva.

Skupina "Multikultura a lidská práva"
Hlavním cílem schůzek mladých lidí bylo zlepšení povědomí širší veřejnosti o problematice porušování lidských práv ve světě, 
pomoci při překonávaní předsudků, zajištění informovanosti při využití audiovizuálního vzdělávání a dalších forem propagace 
- festival, výstavy, akce na veřejnosti. Dobrovolníci z řad středoškoláků a vysokoškoláků se podíleli významnou měrou na 
přípravě festivalu dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“ v roce 2015. Pořádali předprojekce, výstavy, besedy s 
odborníky na daná témata. Na podzim roku 2015 se zde scházeli k přípravě příštího ročníku festivalu. V roce 2015 tým tvořilo 
cca 90 dobrovolníků, byla proto nutná kvalitní koordinace - pravidelná setkávání dobrovolníků a vzdělávací víkendové setkání.
Metody: diskuse, projekce, World Café, brainstorming, zpětná vazba, besedy, skupinová práce, simulace
Počet účastníků: 90

VZDĚLÁVÁNÍ A TÉMATICKÉ VÍKENDY
Přípravně- vzdělávací víkend (skupina Multikultura a lidská práva)
1. - 3. 2. 2015
Společné aktivity dobrovolníků ze skupiny Multikultura a lidská práva mimo jejich běžné prostředí umožnily lépe pracovat s 
jejich motivací, zapojeny byly bloky zážitkové pedagogiky a týmové spolupráce a v neposlední řadě se rozvíjely dovednosti 
dobrovolníků zejména: prezentační dovednosti, řešení konfliktů, timemanagement, facilitace apod.
Počet účastníků: 23

Dobrovolnické centrum 67 navštívilo celkově 58 zájemců o informace, 398 účastníků večerních programů, 77 organizátorů 
večerních programů. 
Prostory centra využilo pro svá setkání 1872 mladých lidí. 
Veletrhů, konferencí a akcí na veřejnosti se zúčastnilo více jak 400 lidí.



PROPAGAČNÍ AKTIVITY
Prezentace DC67 na Jarmarku neziskovek v rámci festivalu Jeden svět Brno 23. 3. 2015 
Dobrovolnické centrum 67 mělo svůj infostánek na Jarmarku neziskovek, který proběhl v březnu v rámci festivalu o lidských 
právech Jeden svět Brno 2015 a shromáždil pod jednu střechu 33 neziskových organizací, nadací a iniciativ. 
Počet zúčastněných: cca 58 účastníků

Zahájení sezóny DC67 "Otvírák" 22. 9. 2015, Brno
DC67 ve spolupráci s Lužánkami, které každoročně hostí dobrovolníky Evropské dobrovolné služby, uspořádalo na konci září 
akci, která si kladla za cíl oslovit na začátku školního roku mladé lidi a nastartovat další sezónu. Akce měla podtitul ochutnejte 
dobrovolnictví všemi smysly a rozmanitý program se o to postaral. Začali jsme venkovním koncertem hudebního tělesa The 
Young Pekáč, který proběhl vedle budovy SVČ Lužánky a přilákal tak pozornost kolemjdoucích. Pokračovali jsme vernisáží 
výstavy fotografíí “EVS - An unforgettable experience”, kterou, stejně jako občerstvení prezentující různé národní kuchyně a 
zajímavý doprovolný program, připravili dobrovolníci Evropské dobrovolné služby. Výstava představovala činnost dobrovolníků 
během jejich roční dobrovolné služby v ČR. Závěr večera proběhl v Café Laundry koncertem skupiny Backsight a dvou mladých 
nadějných DJs. Akci Otvírák natáčela televize Brněnské oko. Součástí reportáže je také rozhovor s koordinátorkou DC67 a 
koordinátorkou EVS Lužánky. Záznam, uveřejněný 24. 9. 2015 na YouTube, měl 303 shlédnutí.
Počet zúčastněných: 9 pořadatelů a cca 148 účastníků

Prezentace na Veletrhu neziskových organizací Brno 9. 12. 2015, Brno
Na veletrhu jsme celý den podávali informace o činnosti DC67, o jeho večerních programech, o možných zdrojích financování 
vlastních projektů a také o zahraničních i domácích příležitostech pro mladé. Veletrh navštívili především mladí lidé, převážně 
vysokoškolští studenti.
Počet zájemců o informace na stánku: cca 25 účastníků

Mezinárodní den dobrovolníků 4. 12. 2015, Brno
Při příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků (5.12.) jsme uspořádali propagačně informační akci určenou široké veřejnosti. 
V čase od 13 do 17 hodin jsme byli s informačním stánkem přítomni na Malinovkého náměstí. Celá akce měla přispět ke zvýšení 
povědomí a vyvolání diskuze o současných společenských problémech – zejména aktuálním tématu uprchlictví (kolemjdoucí 
měli možnost shlédnout fotografickou výstavu Jana Skalíka, a ověřit si pomocí kvízu své znalosti o migraci a uprchlictví).  
Součástí byla i prezentace dobrovolnických příležitostí v ČR i ve světě, na akci se se svým stánkem prezentovalo kromě DC67 
a EVS Lužánky několik organizací pracujících s dobrovolníky.  
Počet zúčastněných: 13 pořadatelů + cca 150 účastníků z řad veřejnosti  



Pravidelné propagační aktivity
Během roku 2015 jsme spravovali webové stránky www.dc67.cz, kam jsme pravidelně umísťovali měsíční programy centra, 
pozvánky na významné akce, informace o možnostech dobrovolnictví a jiné aktuality. Pokračovali jsme ve spolupráci s weby 
partnerů a centrálním webem kampaně ERD www.dobrovolnik.cz. Informace o našich aktivitách a o programu DC67 dáváme 
na mnoho webových portálů – např. www.365dni.cz, www.akce.cz, www.brnaci.cz, www.informuji.cz, www.luzanky.cz/akce/
kalendarakci/kalendarakci.php, http://www.gotobrno.cz,   www.is.muni.cz/auth/vývěska;  informace o našich programech 
inzerovaly také stránky www.mladiinfo.cz a www.eurodesk.cz.
Celý rok jsme spravovali FB stránky www.facebook.com/dobrovolnickecentrum67. Pravidelně jsou zde vkládány informace o 
blížících se akcích DC67, informace o dobrovolnických příležitostech, pozvánky a tipy na zajímavé akce. Osvědčila se nám 
spolupráce s neziskovými organizacemi, kdy si navzájem posíláme informace či upozorňujeme na zajímavé aktivity. Naše akce 
tak byly šířeny dále také skrze FB stránky partnerských a spřízněných organizací.
Aktivity DC67 a především jeho program, byly propagovány skrze mailing listy vytvořené z kontaktů na organizace pracující s 
dobrovolníky v JMK a z e-mailů účastníků večerních programů, kterých je nyní 551 (viz. statistika v příloze). Program centra 
i pozvánky na pořádané akce byly rozesílány také skrze kanály JMK, fondu NNO, informačního střediska Europe Direct Brno 
a Parlamentu dětí a mládeže v JMK. Do propagace byly zapojeny i partnerské organizace nabízející zapojení dobrovolníků.
Tištěná podoba večerních programů je každoměsíčně rozesílána do cca 50 středních škol v okresu Brno-město a také pravidelně 
roznášena do knihoven, univerzit, vysokoškolských menz, kolejí a kaváren, s ohledem na cílovou skupinu. Významnou pomocí 
při propagaci byli také dobrovolníci tematické skupiny "Multikultura a lidská práva". Tištěné propagační materiály jsme měli 
v Brně umístěné také na filmovém festivalu Jeden svět 2015 a na filmovém festivalu Mezipatra.
Aktivity jsme prezentovali také skrze nástroje SVČ Lužánky (web a interiéry 11 pracovišť po Brně). Na největším pracovišti SVČ 
Lužánky - Lidická máme pravidelně prostor na hlavní nástěnce informující o aktivitách Lužánek a dále vymezený prostor pro 
naše propagační materiály. Pracujeme také s informacemi, které nám SVČ Lužánky poskytují ze statistiky návštěvnosti jejich 
webové stránky, kde je o DC67 informováno ve stálé nabídce: http://lidicka.luzanky.cz/stala-nabidka/.  
Reportáž o akci “Otvírák 2015” a o činnosti dobrovolnického centra natočila televize Brněnské oko (publikována 24. 9. 2015 
na YouTube, 303 shléhnutí). Poskytli jsme rozhovor o dobrovolnictví pro brněnské Radio Proglas, který byl odvysílán 19. 12. 
2015 jako dokument z cyklu Mezi slovy.
Klub Labyrint prezentoval nabídku volnočasových aktivit na webových stránkách http://labyrint.luzanky.cz/ a využíval k 
propagaci také zpravodaj městské části Brno –Bohunice, výlep plakátů a distribuce v rámci sídliště. 

6.

International Young Nature Friends: A group of tree hugging eco-hippies? 
If you think so, you are definitely wrong. Equality and solidarity are            
as much in our focus as environmental issues. But come find out yourself 
and perhaps join our various intercultural activites.

13. ARE YOU IN FOR IYNF?
PROGRAM IN ENGLISH

20.

27.

21.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz


