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PÍSEK



PŘÍPRAVNÁ FÁZE 

DOBROVOLNICKÉHO 

PROGRAMU

TERMÍN ČINNOST

5 – 11/ 2015 Poradní schůzky přípravného týmu (- analýza dosavadních 

zkušeností s DČ, zjišťování potřeb knihovny a uživatelů, 

mapování situace dobrovolnictví v lokalitě)

1/2016 Tvorba dokumentu „Koncepce rozvoje a podpory dobrovolnictví 

při MěK Písek” jako základního materiálu

2/2016 Příprava administrativního zázemí a propagace: první zájemci 

přicházejí 

2/2016 Dobrá pomoc – 1. dobrovolnický tým 

3/ 2016 Postupné obsazování dobrovolnických pozic

11/2016 Zkouška profesní kvalifikace koordinátora dobrovolníků (Hestia

Praha)

2017 - 2018 Dobrovolníci přicházejí (a odcházejí)



DOBRÁ 

POMOC 

JEDE 

Klíčový dobrovolník – p. Kupcová

Tvořivá setkání 
(káva, sušenky, prezentační 
listina, SMS): únor 2016 nejprve 
1/14 dní, od května 1/7dní

Navázání spolupráce – Diakonie 
Písek, Domácí hospic 
Athelas, Change for Childrens
(C4C – Dr. Klaun)

Výroba drobných dárkových 
předmětů pro potřeby knihovny a 
dalších organizací



DOBROVOLNICKÝ 

TÝM 

Podpora vedení organizace a zřizovatele

Propojování dobrovolníků a 
zaměstnanců každoroční „Setkání 
dobrovolníků s profesionálními 
knihovníky“ 

Administrativní část: 

Pohovor

Evidenční list

Příkazní smlouva



DOBROVOLNÍCI

SE ZAPOJUJÍ  
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STRUKTURA 

DOBROVOLNICKÉHO 

TÝMU
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INSPIRACE 

U SOUSEDŮ 

Návštěva dobrovolníků z německého 

Deggendorfu (tlumočnické služby: 

dobrovolnice p. Dagmar Šílená)



AKCE 

KNIHOVNY 

Dobrovolníci v akci 

Letní putování Pískem 

Pískovište

Noc literatury



OČIMA 

GENERACÍ 

2016 A 2017 Dobrovolníci v knihovně 

inspirují, vytvářejí, realizují ….



DOBROVOLNÍCI 

JAKO LEKTOŘI

Kurzy „Základy práce na PC“ 

Čtenářský klub nejen pro rodiče

Přírodovědný klub

Promítej i Ty! 

Jednorázové akce – besedy, 

přednášky, výstavy



T - ZONA

Akce pro mladé návštěvníky

Aktivní zapojení

Vlastní nápady a iniciativa

Samostatnost, převzetí zodpovědnosti

Otevření prostoru pro seberealizaci

Oboustranná důvěra a nastavení otevřené 
komunikace



KLUB 

DOBRÉHO 

SLOVA 

Podpora čtenářství pro klienty pobytových 

zařízení pro seniory

Spolupráce s Diakonií Písek

Pravidelná setkání poskytovatelů soc. 

služeb a zájemců o dobrovolnickou 

činnost 

Klubová setkání pro dobrovolnické 

čtenáře: (sdílení zkušeností, neutrální 

prostředí, informace o literatuře)

8 dobrovolných čtenářů



ČTENÍ 

PRO 

RADOST

Naše pohádkové babičky



ČTENÍ SENIORŮM 

JAKO POMOCNÁ 

BIBLIOTERAPEUTICKÁ

METODA 

Kniha – navázání kontaktu 

Kniha – reminiscence

Kniha – aktivizace 

Kniha - podporuje tvůrčí 

potenciál a schopnost 

sebepoznání



PODPORA 

KNIHOVNY 

Pro každé zařízení registrace zdarma

Každou první středu v měsíci setkání 
dobrovolných čtenářů v knihovně 
(seznámení s aktivitou, nabídka 
zajímavých titulů, informace, sdílení)

Příprava a realizace skupinového čtení

Rozvíjení spolupráce s organizacemi 

Nabídka vyřazených titulů k doplnění 
knihoven 



DOBROVOLNÍCI 

A SLUŽBY 

KNIHOVNY

Nejproblematičtější bod 

z hlediska přijetí zaměstnanců

Nejpřínosnější ukazatel 

otevřenosti organizace navenek

Možnost sebereflexe  knihovny a 

její připravenosti ke skutečně 

otevřené knihovně

Indikátor zdraví knihovny jako 

organizace



KRITICKÉ BODY 

DOBROVOLNICTVÍ 

Pracovní profesionální  kolektiv: 

obavy, strach ze ztráty pozic 

Dobrovolníci: riziko 

vyhoření, přecenění vlastních sil

Koordinátor: zabezpečení prostoru a 

statusu dobrovolníků v organizaci



HODNOCENÍ 

DOBROVOLNICKÉHO 

PROGRAMU 

Kritéria  hodnocení

Kvantitativní : 

počet realizovaných akcí,  návštěvnost

rozšíření obsahu nabízených aktivit  a služeb 

( v rámci programové nabídky)

Kvalitativní: 

vedení supervizních rozhovorů s jednotlivými 
dobrovolníky, dobrovolnickými skupinami

Šíření dobrého jména (image) knihovny

Reálná podpora komunitní role knihovny  (zájem 
o dobrovolnictví, zájem organizací o spolupráci) 



KOMPETENCE 

A POTŘEBY

KOORDINÁTORA 

DOBROVOLNÍKŮ

V PRAXI 

Otevřenost novým podnětům

Odvaha 

Důsledná podpora a vedení

Důvěryhodnost

Dobrý odhad a rozvaha

Důkladně zvažovat možnosti organizace i 
dobrovolníků

Vyjednávací schopnosti

Schopnost udělat si čas

Přehledná administrativa

Funkční mobil!

Koordinátor není anděl, ale musí mít andělskou 
trpělivost a být všude



PŘÍNOSY 

DOBROVOLNICTVÍ 

Rozšíření nabídky akcí a aktivit pro veřejnost

Téma ke spolupráci s ostatními 
institucemi, NZO

Pohled zvnějšku, příležitost k sebereflexi 
organizace i zaměstnanců

Úspora finančních a personálních zdrojů

Šíření dobrého jména (image) knihovny

Optimismus a radost



SPOLU

PRACUJEME 

Bonum - Dobrovolnické centrum 

Písek

Diakonie Písek

Skauti Písek

Prácheňská umělecká beseda

Domácí hospic Athelas

Chance for Children



SPOLEČNÁ 

VIZE 

Otevřená knihovna – dobrovolnictví       

v knihovně jako pevná součást 

komunitního života písecké veřejnosti

Dobrovolnické aktivity jsou součástí 

programové a obsahové koncepce 

projektu nové budovy Městské 

knihovny Písek



DĚKUJI 

ZA POZORNOST

Kontakt: Mgr. Milena Halámková

halamkova@knih-pi.cz


