
Výroční zpráva o činnosti dobrovolníků ve

Veřejném sále Hraničář
za sezonu 2020-2021

Tato výroční zpráva bude poměrně krátká. Bohužel stejně jako loni celý svět zastavila epidemie

onemocnění Covid19. Kultura patřila v naší zemi k nejpostiženějším odvětvím, a to se samozřejmě
projevilo i na činnosti dobrovolníků ve Veřejném sále Hraničář.

Nejprve bych chtěl poděkovat všem úžasným dobrovolníkům, kteří pomáhají naší organizaci se

zajištěním chodu. Dnes si už nedovedu představit naše fungování bez vaší pomoci. Za to vám patří
náš dík.

Po digitalizaci kina v roce 2019 a prvních omezeních na přelomu roku 2020, se sezona rozjela docela

dobře. V období od července do října se dobrovolníci podíleli na realizaci osmdesáti událostí a

odpracovali 119 dobrohodin. Poté přišla řada omezení a s nimi i dočasný konec naší činnosti. Od

listopadu 2020 do začátku května 2021, byl Veřejný sál Hraničář uzavřen. Epidemiologická situace se

pak natolik zlepšila, že jsme mohli obnovit činnost. Během měsíců května a června se naši

dobrovolníci s vervou pustili do své činnosti, podíleli se na dvaceti dvou událostech a odpracovali 37

dobrohodin. Celkem za uplynulou sezonu se dobrovolníci podíleli na 102 akcích a odpracovali 156

dobrohodin. Pokud tyto hodiny převedeme na finanční hodnotu, zjistíme, že dobrovolníci odvedli

práci za 28 209,- Kč. *1

Dobrovolníci se zapojují do velkého spektra činností, od kustodování v galerii, přes kontrolu

vstupenek, práci na šatně, až po technický support při koncertech. V uplynulé sezoně se ale naše

činnost většinou věnovala kontrole vstupenek a kustodování v galerii. Stále se ale snažíme zapojit

dobrovolníky do kompletního chodu organizace.

V roce 2020 se nám podařilo získat několik nových dobrovolníků, ale jak už to bývá, dlouhé přerušení

činnosti vedlo i k neaktivitě některých stávajících. Momentálně máme akreditováno 19

dobrovolníků. Z tohoto množství je momentálně aktivních pět. Na konci léta nás čeká prověření

neaktivních dobrovolníků a také nábor nových. Doufáme, že se pandemická situace stabilizuje a my

budeme moci i na podzim a v zimě pokračovat v naší činnosti.

1 Při výpočtu hodnoty dobrovolnické práce jsem vycházel z mediánu hrubé mzdy v daném období a odvětví, uveřejněném Českým

statistickým úřadem. Tento medián jsem přepočetl na hodinovou sazbu (8 hodinová pracovní doba pro dané období) a následně vynásobil
odpracovanými hodinami.



Z této sezony bohužel nemáme fotografie, tak přikládáme ilustrační foto ze sezony 2019 -
2020.


