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Rády bychom vám v  tomto příspěvku představily vzni-

kající knížku Příběhy občanského sektoru, která nahlíží 

období budování občanského sektoru po roce 1989 per-

spektivou jeho účastníků. Devadesátá léta byla obdobím 

rychlých společenských změn a  zároveň dobou, která 

spoluurčuje některé základní rysy a  současné problémy 

občanské společnosti. Přístup části odborníků, kteří popi-

sují budování a rozvoj občanského sektoru po pádu státní-

ho socialismu v postkomunistických zemích lze shrnout 

jako „velký příběh“ budování občanského sektoru (Frič, 

Pospíšilová, 2010; Pospíšilová, 2011). Je založený na před-

stavě „zlomu“, kdy po rozpadu totalitárního režimu v roce 

1989 dochází k budování občanské společnosti od nuly: 

komunistická strana se vzdává totalitární moci, počet or-

ganizací občanské společnosti dramaticky roste, přebírají 

řadu úloh ve společnosti, postupně se rozvíjí i dobrovol-

nictví a dárcovství, legislativa, střešní organizace. 

Naším projektem chceme přispět k porozumění tomu, jak 

vznik českého občanského sektoru po roce 1989 vnímají 

sami jeho účastníci. Téma budování občanského sektoru 

po roce 1989 není u v odborné literatuře novým tématem 

(např. Skovajsa a kol., 2010; Muller, 2003), ale nové je to, 

že přinášíme pohled účastníků tohoto dění. Oslovily jsme 

sedmnáct osobností z občanského sektoru. Výběr, nutně 

omezený a dílčí, se snažil o různorodost z hlediska oblastí 

aktivit, regionů, měl zahrnovat muže i ženy. Jedním pod-

statným kritériem bylo, aby vybrané osobnosti budovaly 

právě v 90. letech 20. století z dnešního pohledu důleži-

té organizace nebo přispívaly k  utváření infrastruktury 

občanského sektoru jako celku, včetně střešních orga-

nizací nebo nové legislativy. Druhé podstatné kritérium 

bylo, aby jejich činnost, organizace nebo projekt byly 

„nové“ v tom smyslu, že nenavazovaly přímo na žádnou 

podobnou existující organizaci (projekt či službu) před 

rokem 1989. V tom smyslu jsme chtěly oslovit reprezen-

tanty právě onoho „Velkého příběhu“ budování občanské 

společnosti. 

V knize se mimo jiné snažíme odpovědět na otázku, jak se 

„velký příběh“ odráží v příbězích budovatelů občanského 

sektoru. Konkrétně se ptáme, co z „velkého příběhu“ v je-

jich narativech rezonuje, a v čem naopak „velký příběh“ 

narušují. 

Pro knihu jsou stěžejní samotné narativy – či vyprávění, 

příběhy – účastníků, které budou tvořit větší část kni-

hy. Cílem narativního výzkumu není hledání pravdy, 

ale porozumět našim životům prostřednictvím příběhů, 

Příběhy 
občanského sektoru 
Tereza Pospíšilová 

a Magdaléna Šťovíčková Jantulová 

(Katedra studií občanské společnosti FHS UK)
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které jeho aktéři o  životě vypráví. Příběh dává žitému 

světu specifický smysl a  objasňuje, o  čem život vlastně 

je. Analýza vyprávění tak umožňuje odhalit způsoby, ja-

kými vzniká a přetváří se sociální svět, ve kterém žijeme 

(Ricoeur, 2000, Schafer1992 in Čermák 2002). Rozhovor 

nám laskavě poskytly následující osobnosti: Milena 

Černá, Hana Frištenská, Oldřich Haičman, Jiří Hromada, 

Božena Jirků, Miroslav Kundrata, Pavel Novák, Petr Pajas, 

Jindřich Petrlík, Miroslav Pospíšil, Jana Ryšlinková, 

Česlav Santarius, Karel Schwarz, Marie Svatošová, Hana 

Šilhánová, Jiří Tošner, Petra Vitoušová. 

Kniha vyjde v nakladatelství Karolinum v první polovině 

roku 2019. Projekt by nevznikl bez Institucionální podpo-

ry na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organiza-

ce (MŠMT– 2018) a především bez těch, kteří nám vyprá-

věli svůj příběh. Za to jim patří náš velký dík!

Seznam literatury:
Čemák, I. 2002: Myslet narativně: kvalitativní výzkum „on 

the road”. I. Čermák, M. Miovský (ed. ) Sborní z konferen-

ce Kvalitativního výzkumu ve vědách o člověku na pra-

hu třetího tisíciletí. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 

Nakladatelství Albert, s. 11–25. 

Frič, P. , Pospíšilová, T. et al. 2010. Vzorce a hodnoty dob-

rovolnictví v  české společnosti na  začátku 21. století. 

Praha: AGNES. 

Devaux, S. (2006). Engagements associatifs et postcom-

munisme. Le cas de la Republique tcheque. Paris: Belin. 

Pospíšilová, T. 2011. Dobrovolnictví v České republice před 

rokem 1989: diskurzy, definice, aktualizace. Sociologický 

časopis 47: 5, s. 887–910. 
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Society in East–Central European Democratizations. 

Taiwan Journal of Democracy 4(2): 47–73. 

Skovajsa, M. a kol. 2010. Občanský sektor: Organizovaná 

občanská společnost v České republice. Praha: Portál. 
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Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra kromě 

gesce zákona č. 198/2002 Sb., o  dobrovolnické službě, 

má usnesením vlády České republiky č. 608/2015 o Státní 

politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 

2015 až 2020 nastavit prostředí a určit opatření pro rozvoj 

na poli dobrovolnictví v České republice. 

Na  základě tohoto usnesení realizuje odbor prevence 

kriminality za  podpory Evropského sociálního fondu, 

Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpoč-

tu ČR, projekt, který má název Koncepce rozvoje dobro-

volnictví v  České republice s  akcentem na  zajištění re-

gionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě 

dobrovolnických center (registrační číslo: CZ. 03. 2. 63/0. 

0/0. 0/15_029/0003724, zkráceně Rozvoj dobrovolnictví 

v ČR). Projekt se realizuje od roku 2016 a jeho ukončení 

je naplánováno na srpen 2021. Je zaměřený na podporu, 

profesionalizaci a koordinované využívání dobrovolníků 

v rámci veřejně prospěšných aktivit. 

Prvním výstupem projektu byla analýza (řešená veřej-

nou zakázkou) současného stavu dobrovolnictví v České 

republice a  v  zahraničí (Slovensko, Polsko, Rakousko, 

Německo, Itálie a  Nizozemí). Je v  ní popsáno prostředí, 

ve  kterém je dobrovolnictví realizováno, a  to z  pohledu 

legislativy, ekonomického zajištění, managementu dob-

rovolnictví, vzdělávání a další podpory ze strany veřejné 

i soukromé sféry atd. 

Druhým výstupem projektu je (rovněž řešeno veřej-

nou zakázkou) návrh Koncepce rozvoje dobrovolnic-

tví v České republice s akcentem na zajištění regionální 

a  oborové dostupnosti dobrovolnictví v  podobě dobro-

volnických center se zaměřením na systémovou podporu 

a  rozvoj dobrovolnických aktivit, zvýšenou dostupnost 

a  profesionalizaci služeb dobrovolnických center a  je-

jich klientů při pokrytí celého území České republiky. 

Tento návrh obsahuje výčet možných opatření a  úko-

lů pro orgány státní i veřejné správy, které by měly vést 

ke koncepčnímu rozvoji dobrovolnictví v České republi-

ce. Samotný návrh je předlohou Koncepce rozvoje dobro-

volnictví v  České republice, který bude předložen Vládě 

České republiky. Předkladatelem a hlavním gestorem této 

Koncepce je odbor prevence kriminality. Práce nad touto 

Koncepcí budou zahájeny na podzim 2018, a ke spoluprá-

ci budou přizvány ministerstva, zástupci veřejné správy, 

Rozvoj dobrovolnictví v ČR
Mgr. Nataša Diatková, Ministerstvo vnitra ČR



11

• přímá podpora činností regionálních dobrovolnic-

kých center, jejich vznik. 

• Evaluační zpráva obsahující rovněž statisticko-socio-

logické šetření formou přílohy. 

• Metodika realizace a podpory dobrovolnických cen-

ter v ČR. 

• Doporučený obsah vzdělávání pracovníků dob-

rovolnických center, dobrovolnických organizací 

a dobrovolníků. 

Paralelně s  aktivitami projektu pak bude naplňování 

opatření a úkolů vycházejících z Koncepce rozvoje dob-

rovolnictví v České republice (po akceptaci Vládou ČR). 

zástupci neziskových organizací apod. Vládě ČR by ten-

to materiál měl být předložen na přelomu let 2018/2019. 

Realizace této Koncepce „nahrazuje“ nový zákon o dob-

rovolnictví. Přípravné práce nad tímto novým zákonem 

o dobrovolnictví byly na žádost většiny NNO usnesením 

vlády ČR č. 942/2016 ukončeny. Jako vhodná varianta pro 

všechny zúčastněné bylo řešení podpory a rozvoje dobro-

volnictví nikoliv zákonem, který s sebou přináší i spous-

tu legislativních omezení, ale vznikem Koncepce, která 

bude zaměřena na metodiku a konkrétní opatření. 

Dalšími aktivitami projektu Rozvoj dobrovolnictví v  ČR 

budou (plánováno v letech 2019–2021):
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Fond dalšího vzdělávání realizoval v  roce 2017 v  rámci 

projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě výzkum mezi 

zaměstnanci a  zaměstnavateli z  celé České republiky. 

Cílem výzkumu bylo popsat současnou situaci, zejména 

v doposud nepříliš probádaném veřejném sektoru, v ob-

lasti podpory dobrovolnictví ze strany zaměstnavatelů, 

hlavní motivátory v rozvoji dobrovolnictví a bariéry, které 

tomuto rozvoji brání. Mezi zaměstnanci se zjišťovala ze-

jména jejich aktivita v  oblasti dobrovolnictví s důrazem 

na činnosti podporované zaměstnavatelem. 

Výsledky šetření ukazují, že v organizovaném dobrovol-

nictví jsou při srovnání soukromého a veřejného sekto-

ru aktivnější zaměstnanci méně početného veřejného 

sektoru. Nějaké organizované dobrovolnické činnosti se 

v posledním roce zúčastnilo 41 % zaměstnanců veřejné-

ho sektoru. Pro srovnání, mezi zaměstnanci soukromé-

ho sektoru bylo ve stejném období aktivních pouze 25 %. 

Mezi aktivnější skupiny zaměstnanců veřejného sektoru 

patří ti s maturitním nebo vyšším vzděláním (44 %), muži 

(46 %) a zaměstnanci menších organizací. V nejmenších 

organizacích s méně než deseti zaměstnanci bylo aktiv-

ních 58 %, zatímco v  organizacích s  250 a  více zaměst-

nanci bylo aktivních pouze 25 %. Výrazně aktivnější jsou 

v dobrovolnictví také věřící, z nichž se v posledním roce 

účastnilo organizovaného dobrovolnictví 47 %. 

I podpora dobrovolnictví a CSR aktivit (tzv. společenské od-

povědnosti organizací/firem, z anglického corporate soci-

al responsibility) ze strany zaměstnavatelů je častější ve ve-

řejném sektoru. Celkem 52 % zaměstnavatelů z veřejného 

sektoru nějakým způsobem podporuje dobrovolnictví, za-

tímco v soukromém sektoru se v podpoře dobrovolnictví 

angažuje pouze 40 % zaměstnavatelů. Při detailnějším po-

hledu na konkrétní aktivity je největší rozdíl ve spoluprá-

ci s veřejně prospěšnými organizacemi, a přímé podpoře 

dobrovolnictví mimo pracovní dobu, v obou oblastech je 

veřejný sektor výrazně aktivnější. Nejčastějším způsobem 

podpory dobrovolnictví a  CSR je v  obou sektorech pořá-

dání charitativních sbírek. Největšími podporovateli dob-

rovolnictví a  CSR jsou ve  veřejném sektoru organizace 

s 10–49 zaměstnanci, v soukromém sektoru jsou nejvíce 

aktivní větší organizace s 50–249 zaměstnanci. 

Z výše uvedeného je patrné, že nezanedbatelná část dob-

rovolnických aktivit je realizována s podporou zaměstna-

vatele, ať už se jedná o poskytování informací, organizaci 

či zprostředkování dobrovolnických aktivit nebo oceňo-

vání dobrovolníků. Čtvrtina zaměstnanců veřejné správy 

Dobrovolnictví ve veřejné správě
Mgr. Tomáš Kolomazník, Fond dalšího vzdělávání MPSV ČR
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se v posledním roce účastnila dobrovolnictví takto pod-

porovaného zaměstnavatelem. Zhruba třetina z nich na-

víc realizovala tyto činnosti v rámci pracovní doby. 

Mezi oběma sektory je patrný také rozdílný přístup k dobro-

volnictví a CSR obecně. Zatímco zaměstnavatelé z veřejné-

ho sektoru vyzdvihují jako přínos dobrovolnictví zejména 

možnost budovat vztah s veřejností, v soukromém sektoru 

jsou častěji zmiňované pozitivní dopady na firemní kultu-

ru a posilování loajality svých zaměstnanců. 

Detailní výsledky z výzkumu Dobrovolnictví v ČR ve ve-

řejné správě si můžete přečíst na adrese http://www. fdv. 

cz/vystupy–projektu. 
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Cílem příspěvku je představit jedno z hlavních témat le-

tošní konference: mentoringové dobrovolnické progra-

my. Slovo mentor pochází z  řečtiny. Mentōr byl rádcem 

mladého Telemacha v  Homérově Odysseji. Mentoring 

lze nejobecněji definovat jako podporu méně zkušeného 

(menteeho) více zkušeným (mentorem). Obvyklé prvky 

mentoringu jsou: vztah, princip pozitivního vzoru a pře-

dávání zkušeností. 

Přirozený mentoring je běžnou součástí lidských spo-

lečenství. Mentorem pro dítě může být například pří-

slušník širší rodiny, učitel či trenér. Podoba vztahu je 

zcela individuální. Naproti tomu formální mentoring, 

který vzniká v  mentoringovém programu, má jasně 

daná pravidla, jako je délka vztahu, četnost setkání a dal-

ší. Mentoring je jednou z nejnáročnějších forem dobro-

volnictví. Dobrovolníci jsou pro program obvykle peč-

livě vybíráni a jejich výcvik a vedení klade velké časové 

i odborné požadavky na koordinátory programu. Pro sa-

motné dobrovolníky je výkon této činnosti nejen časově 

ale i psychicky náročný. Obvykle se jedná o každotýden-

ní scházení se v délce několika hodin po dobu několika 

měsíců i let. 

Hnutí mentoringových programů má poměrně dlouhou 

historii. V USA vzniklo začátkem 20. století díky programu 

Big Brothers (následně se přidalo Big Sisters). K velkému 

rozšíření došlo však především ke konci 20. století na zá-

kladě slibných výsledků některých výzkumů a velkých in-

vestic do této oblasti. Dnes je mentorem přibližně každý 

stý Američan. Historie mentoringových programů v ČR je 

podstatně kratší. Jako první se v roce 1994 objevil program 

organizace Lata zaměřený na  rizikovou mládež. O  dva 

roky později přímo z  programu Big Brothers Big Sisters 

vznikl v  organizaci HESTIA program Pět P.  Začátkem  

21. století pak postupně vznikaly programy HoSt-Home 

Start, KOMPAS, Romský mentoring a  další. V  současné 

chvíli je v  ČR možné nalézt kolem třiceti mentoringo-

vých programů. Z toho se jich ale více než třetina nachá-

zí v hlavním městě. Některé programy jsou akreditovány 

v oblasti dobrovolnické služby, některé jsou poskytovány 

v rámci registrované sociální služby či na základě pově-

ření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Mezi cílové 

skupiny českých programů patří děti (sociálně izolované, 

s traumatickými zkušenostmi, v náročných životních si-

tuacích, v ústavní péči, zdravotně znevýhodněné), mladí 

lidé (především riziková mládež), cizinci, rodiny/rodiče 

Mentoringové 
dobrovolnické programy 
Mgr. Zuzana Hasanová, HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
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s dětmi, lidé s duševním onemocněním, mentálním posti-

žením či uděleným alternativním trestem. Mentoringové 

programy můžeme dělit podle přístupů na programy je-

den na jednoho, skupinové, vrstevnické, on-line (v ČR se 

zatím nerealizuje). 

Mezi teoretická východiska mentoringu patří například 

teorie sociální opory, sociálního kapitálu či koncept re-

silience. Přínosy mentoringu není snadné změřit, jelikož 

je obtížné odlišit, které faktory vedly ke  změně. Obecně 

lze říci, že obecně můžeme největší dopady pozorovat 

v oblasti mezilidských vztahů, zdravého fungování a vý-

voje, poznávání, sociálních a  kognitivních dovedností. 

Na tomto poli proběhlo a stále probíhá mnoho výzkumů. 

Vzhledem k místnímu množství programů pochází nejví-

ce studií z USA. Zde také na základě výsledků výzkumů vy-

tvořili soubor mentoringových standardů, které jsou vol-

ně dostupné pod názvem ElementsofEffectivePracticefor 

Mentoring. Shrnutí nejnovějších výzkumů mentoringu 

pro mladé lidi je k  dispozici na  stránce TheChronicleof 

Evidence-Based Mentoring, které vydává Center for 

Evidence-Based Mentoring v  americkém Bostonu. 

V  roce 2016 vzniklo po  jeho vzoru evropské centrum 

v  Holandsku, které pořádá evropské mentoringové su-

mmity. Nejbližší se bude konat v roce 2020, a to pravdě-

podobně ve španělské Barceloně. 
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Příspěvek vysvětluje pojem ekonomická hodnota dob-

rovolnictví, dále zdůrazňuje, proč je nutné tuto hodnotu 

kvantifikovat a představuje projekt Česko s dobrovolnic-

tvím počítá. Jeho cílem je vytvořit jednotně užívanou me-

todu výpočtu hodnoty dobrovolnické práce vhodnou pro 

české prostředí. Na základě nově vytvořené metody bude 

vytvořena mobilní a webová aplikace, kterou budou moci 

zájemci o  kvantifikaci hodnoty dobrovolnictví zdarma 

používat. 

Hodnota dobrovolnictví je stále častěji skloňovaným 

pojmem nejen v  zahraničí, ale také v  českém prostře-

dí, samotná odborná debata však probíhá nejméně půl 

století. Původní spor, zda je možné a  žádoucí hodnotu 

dobrovolnictví kvantifikovat, v  odborné debatě rezonu-

je dodnes, byť většina autorů se zaměřuje spíše na to, jak 

tuto hodnotu kvantifikovat. Hodnota dobrovolnictví má 

čtyři základní způsoby použití: vstup do  povinného ko-

financování projektů, využití ve výzkumných šetřeních, 

např. satelitní účet neziskových institucí, hodnocení ná-

kladové efektivnosti dobrovolnických programů (např. 

VIVA) a aplikace hodnoty v motivačních programech pro 

dobrovolníky. Tento ukazatel má tedy výrazné praktické 

implikace, včetně vstupů do  projektového účetnictví 

a možnosti dosáhnout na vyšší dotaci. 

Pro ilustraci uvádíme pozitivní i negativní vymezení da-

ného pojmu. Hodnotu dobrovolnictví můžeme označit 

za prostředek kvantifikace hodnoty dobrovolnictví, uka-

zatel vstupující do satelitních účtů neziskových organiza-

cí, reálnou hodnotu vstupující do povinného kofinanco-

vání veřejných projektů a přibližný odhad jedné dimenze 

hodnoty dobrovolnictví (PR účely). Hodnota dobrovol-

nictví naopak nepředstavuje vyčerpávající přehled všech 

dimenzí hodnoty dobrovolnictví, nejedná se o  popření 

neekonomického charakteru dobrovolnictví ani o  přes-

nou hodnotu (jde o odhad), a nejde ani o pouze teoretický 

ukazatel (vstupuje do kofinancování projektů, apod.).

Na výše zmiňovaný problém reaguje projekt podpořený 

z  programu TAČR ÉTA Česko s  dobrovolnictvím počítá, 

který realizuje Vysoká škola polytechnická Jihlava, spo-

lu s  Hestií – Centrem pro dobrovolnictví, z. ú., v  letech 

2018–2020. Výstupy projektu jsou souhrnná výzkumná 

zpráva, webová a  mobilní aplikace a  závěrečná konfe-

rence. Zpráva popisuje teoretická východiska i praktické 

Česko s dobrovolnictvím počítá 
aneb Teoretické a praktické aspekty ekonomické hodnoty dobrovolnictví

Ing. Jakub Dostál, Ph.D; Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra ekono-

mických studií

Mgr. Martina Černá, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra sociální 

práce
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aspekty a  zasazuje problematiku do  širšího kontextu. 

Mobilní a webová aplikace umožní zdarma a uživatelsky 

jednoduše kvantifikovat hodnotu dobrovolnické prá-

ce. Nová metoda i aplikace budou představeny na závě-

rečné konferenci na  jaře 2020 na  VŠPJ. Do  projektu je 

možné se však zapojit již nyní – sledováním aktuálních 

informací na  webu www.dobrovolnik.cz nebo www.vspj.cz 

a  na  Facebookových stránkách VŠPJ a  Hestie. Tvorbu 

nové metody lze podpořit zapojením se do dotazníkové-

ho šetření realizovaného na  podzim 2018. S  vybranými 

subjekty budou také vedeny polostrukturované rozhovo-

ry. Na základě provedeného výzkumu bude zvolena me-

toda hodnocení dobrovolnické práce použitá v aplikaci. 

Více informací rádi poskytnou a na Vaše případné otázky 

odpoví autoři příspěvku. 
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Základní informace:

V  Diakonii Rolnička pomáhají dobrovolníci dětem i  do-

spělým s  mentálním a  kombinovaným postižením. 

Dobrovolníci se pro ně stávají opravdovými kamarády, 

díky nimž mohou trávit volný čas, podle svých představ 

a  mohou společně podniknout mnoho aktivit a  mít tak 

nezapomenutelné zážitky. 

O projektu Kamarád pro volný čas:

Děti i dospělí s postižením často nemají mnoho kamará-

dů mimo okruh školy nebo sociálních služeb, které na-

vštěvují. Volný čas tráví většinou ve  společnosti rodiny. 

Nemohou se sami účastnit volnočasových aktivit jako je-

jich zdraví vrstevníci. A proto je tu náš projekt Kamarád 

pro volný čas. S dobrovolníky klienti tráví volný čas podle 

jejich přání – chodí do kina, do knihovny, sportují nebo 

si popovídají v  cukrárně či kavárně. Jedná se zpravidla 

o dvě hodiny týdně. 

Dobrovolnické centrum vyhledává, školí a vede dobrovolní-

ky, kteří jsou především studenti středních a vysokých škol, 

ale i senioři. Koordinátorka dobrovolníků zajišťuje odbornou 

přípravu dobrovolníků (výcvik dobrovolníků), poskytuje jim 

potřebné informace, zprostředkovává kontakt s  rodinami 

zájemců o  dobrovolnictví. Během výcviku jsou dobrovol-

níci proškoleni i v péči o klienta. U naší cílové skupiny je 

někdy potřeba, aby dobrovolník při schůzce pomohl i jako 

asistent (dopomoc s oblékáním, stravou, nebo s pohybem). 

Se studenty, kteří v projektu pracují, se koordinátorka dob-

rovolníků schází pravidelně jednou za tři měsíce na společ-

ných intervizních a supervizních schůzkách. 

Mnoho našich dalších aktivit pomáhá k  prohloubení 

vztahu mezi dobrovolníkem a klientem – jedním z nich je 

i letní tábor nebo víkendový pobyt, kde spolu dobrovolník 

a klient tráví intenzivně více času. Delší doba napomáhá 

k lepšímu poznání a souhře ve dvojici. 

Další akce a aktivity dobrovolnického centra:

Festival Dobrovol, Dobroběh, Sportovní kroužek, 

Dobrovolnické pobyty (letní tábor, víkendové pobyty), 

Otevřená klubovna, Taneční. 

Naše dobrovolnické centrum je tu pro ty, kteří dobrovol-

níka potřebují, i pro ty, kteří se dobrovolníkem chtějí stát. 

Více informací naleznete na: www.rolnicka.cz

Projekt Kamarád pro volný čas
Bc. Lenka Maťhová, Diakonie ČCE – středisko Rolnička
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Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s. je 

nestátní neziskovou organizací, která se věnuje šíření 

myšlenky dobrovolnictví a poskytuje sociálně aktivizační 

služby od roku 1999. Naším posláním je vytvářet pozitivní 

a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v šir-

ším kontextu občanské společnosti. 

 

Za hlavní cíle naší činnosti považujeme:
• propagovat a  šířit myšlenku dobrovolné pomoci 

a rozvíjet dobrovolnictví v plzeňském regionu, 

• poskytovat zájmové a vzdělávací aktivity pro seniory, 

kterými bychom přispěli k  udržení jejich duševních 

a fyzických sil a oddálili tak dobu, kdy se stanou zcela 

závislými na pomoci druhých,

• pomáhat dětem a jejich rodinám v řešení jejich obtíž-

ných životních situacích.

• posilovat mezigenerační soužívání a otevírat dialog 

mezi generacemi. 

 

Stanovené cíle, realizuje TOTEM, z. s. sociálními projekty. 

Program KAMPa 15+ (pro klienty od 15 do 64 let)

KAMPa 15+ je určena klientům starším 15 let, kteří se ocit-

li v náročné životní situaci, kterou nedokáží řešit pouze 

vlastními silami, a těm, kteří se dostali do střetu s norma-

mi uznávanými společností. 

Název KAMPa 15+ vznikl podle počátečních písmen slov, 

která jej charakterizují:

Komunikace

Aktivizace 

Mentoring pro Plzeňáky 15+

Participace

Dlouhodobá mentoringová dobrovolnická podpora kli-

enta zahrnuje komplexní podporu klienta v dané náročné 

životní situaci. Zahrnuje konkrétní činnosti, např.:

– asistované doprovody

– podporu při průběhu správního řízení

Mezigenerační 
a dobrovolnické centrum TOTEM
Bc. Vlasta Faiferlíková, Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM
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– odlehčovací službu

– průběžné poradenství podle vývoje situace klienta

– aktivizaci klienta a udržování kvality života

– psychickou podporu

Při řešení problémů dětí a  jejich rodin spolupracujeme 

aktivně s institucemi zabývajícími se sanací rodiny, dia-

gnostikou problémů a hledáním jejich nápravy. Při reali-

zaci tohoto projektu reagujeme na  potřeby výše uvede-

ných institucí, konzultujeme s nimi průběh jednotlivých 

případů, jsme schopni reagovat na stanovenou zakázku 

týkající se individuální potřeby klienta a potřeby institu-

ce, která klientovi program doporučuje. 

Jsme aktivními účastníky případových konferencí a  se-

tkání a aktivními řešiteli v okamžiku, kdy je vyhodnoce-

no, že klient potřebuje individuální podporu nebo podpo-

ru v malé tréninkové skupině s mentoringovým vedením 

dobrovolníků – průvodců.
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KOMPAS je mentoringový dobrovolnický program, kde 

se jedenkrát v  týdnu na  dvě hodiny schází malá sku-

pina dětí s  dobrovolníky. Program vznikl v  roce 2004 

v Dobrovolnickém centru Ústí nad Labem jako doplňko-

vý program pro Pět P.  Od  roku 2009 běží i  pod HESTIA 

v Praze. Zde je akreditovaný v oblasti dobrovolnické služ-

by a má pověření k sociálně právní ochraně dětí. 

Dobrovolníci zde tvoří bezpečný prostor pro děti, které 

nemají mnoho kamarádů a nemohou se účastnit kroužků. 

Specialita programu v Praze je úzká spolupráce se základ-

ními školami. V  jejich areálu se skupiny schází a  školní 

psycholožka nebo výchovná poradkyně program dopo-

ručuje rodičům dětí, které se do programu hodí. V sou-

časné chvíli fungují dvě skupinky – v  ZŠ Na  Smetance 

(Praha 2) a  ZŠ Jižní (Praha 4). Schůzka začíná úvodním 

kolečkem, kde se dobrovolníci ptají dětí, jak se měly celý 

týden a  skupina se společně domlouvá na  programu. 

Na konci se aktivity uzavírají závěrečným kolečkem, kde 

proběhne zhodnocení toho, co se událo. Je zde prostor 

vyřešit nastalé konflikty a vrátit se k náročným situacím. 

Jak vypadají naši dobrovolníci? Novinkou v programu je 

zapojení mladých lidí již od 15 let. 

Dobrovolníci pracují v  týmu 3–4, proto zde mo-

hou nasbírat zkušenosti i  mladší dobrovolníci. 

Samozřejmostí je úspěšné absolvování vstupního 

pohovoru s psycholožkou a intenzivní víkendový vý-

cvik. Co program dětem přináší? Především bezpečný 

prostor, kde se mohou učit jak vycházet s  ostatními 

dětmi. Mohou zde spoluvytvářet program a  navazo-

vat vrstevnické vztahy. Také vidí vzájemné chování 

a postoje dobrovolníků, což slouží jako pozitivní vzor 

chování. 

Citace ředitele ZŠ Jižní: „Určitě budeme rádi, když bu-

dou mít děti možnost zapojit se i  příští rok do  vašeho 

programu. Každoročně se ukazuje, že děti potřebují pro-

žitky a ty, jejichž domácí zázemí je do toho netlačí, pak 

strádají…“. 

Vize programu do budoucna je navázání širší spoluprá-

ce se školami základními (získání prostor a  nábor dětí) 

a středními (nábor dobrovolníků). 

Rok 2017 v číslech – 12 dobrovolníků, 28 dětí, 64 schůzek 

= 128 hodin času. 

KOMPAS
Ing. Adéla Hrdličková, HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
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Centrum pro integraci cizinců (CIC) je obecně prospěš-

ná společnost. Cílem CIC je pomoci imigrantům, kteří 

jsou ohrožení nepříznivou sociální situací, při integraci 

do společenského prostředí v ČR. Snahou je, aby se imi-

granti stali soběstačnými a rovnoprávnými členy společ-

nosti, nikoliv její zátěží. Jedním z programů CIC je dobro-

volnický program. 

Dobrovolnický program CIC se řídí mottem „Vytváříme 

prostor pro setkávání a  vzájemné poznávání Čechů 

a cizinců“.

Program má dvě navzájem propojené části: Individuální 

mentoring a  doučování dětí a  Otevřený klub. 

Mentoringový program a doučování dětí funguje od roku 

2005. Mentoring se zaměřuje na  pomoc konkrétnímu 

klientovi-cizinci při poznávání okolí nového domova. 

Program funguje na bázi spolupráce jednoho dobrovol-

níka s jedním cizincem, případně jeho rodinou. 

Dobrovolníci CIC klientům-cizincům podporují cizince 

v následujících oblastech:

• Konverzace v češtině. 

• Doučování češtiny a  jiných školních předmětů nej-

častěji pro děti a dospívající. 

• Společné trávení volného času, kdy dobrovolník po-

máhá cizinci poznat běžné volnočasové aktivity 

v Česku a také se seznámit s kulturou (např. návště-

vou výstav apod.). Mentor klientovi také pomáhá 

porozumět věcem, jimž se nelze vždy naučit z knih, 

např. smysl pro humor, regionální odlišnosti aj. 

Výběr a  podpora dobrovolníků-mentorů. Zaškolujeme 

osobně a  skupinově, máme propracovaný systém kon-

zultací, podpory koordinátora a  pravidelné supervize se 

zkušenou psycholožkou. Nejčastěji řešíme nastavování 

a udržování hranic ve spolupráci s klientem, jak podpořit 

cizince v poznávání českého jazyka a kultury aj. 

Při výběru lidí do mentoringových dvojic přikládáme vel-

ký význam shodě v osobních hodnotách, podobných zá-

jmech na straně klienta, tak i na straně dobrovolníka. 

Mentoringový program CIC
Valery Senichev, Ph.D., Centrum pro integraci cizinců
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Pražská pobočka Programů sociální integrace Člověka 

v  tísni, založená roku 1999, řídí širokou škálu vzděláva-

cích programů, od  předškolních klubů, doučování, až 

po kariérní poradenství. Od roku 2017 jsme se nově zača-

li věnovat mentoringu, s cílovou skupinou dospívajících 

ve  věku 12–18 let. Inspiraci jsme kromě domácí scény 

čerpali (a  stále čerpáme) od  zahraničních mentoringo-

vých organizací v rámci začlenění do evropské mentorin-

gové sítě a organizací již ukončeného projektu Erasmus+ 

s názvem Mentoři bez hranic. 

Mentoring probíhá formou týdenních zhruba dvouhodi-

nových schůzek dobrovolníka – mentora a jeho svěřence 

– menteeho. Počáteční párování ale i monitoring celého 

procesu má na starosti koordinátor mentoringu. Na této 

pozici momentálně fungují dva pracovníci dohromady 

na 0,9 úvazku s částečně flexibilní kapacitou 18 mento-

ringových tandemů. 

Ohledně propagace služby směrem k cílové skupině zdár-

ně spolupracujeme s několika OSPODy, školami a kolegy 

z  jiných vzdělávacích služeb. Nábor dobrovolníků pro-

bíhá prostřednictvím webu Čvt, Dobrovolník.cz, případ-

ně drobnými osobními nábory na  školách či veřejných 

akcích. 

Dobrovolníci musí mít za sebou minimálně střední ško-

lu a  čistý trestní rejstřík, dále pak projdou přijímacím 

pohovorem a dvoukolovým úvodním školením. Formou 

různých aktivit si tak vyzkouší různé možné dilematic-

ké situace, které mohou v  mentoringu nastat, seznámí 

se s  vymezením své role a  my dostaneme možnost sle-

dovat jejich interakce. K  dispozici mají rovněž brožuru 

Průvodce mentoringem, kde jsou uvedeny všechny zá-

sady, tipy a  postupy této služby. Jednou za  2–3 měsíce 

dostanou mentoři příležitost sdílet závažnější témata, ale 

i dobrou praxi skrze tzv. skupinové intervize, na kterých 

jsou přítomní i oba koordinátoři. 

Mentoringový proces má konkrétní harmonogram, jež 

je i  vizualizovaný. Na  začátku je představení služby ko-

ordinátorem potenciálnímu zájemci a  jeho zákonnému 

zástupci. Po  vyplnění dotazníku s  menteem následuje 

spárování s vhodným mentorem formou schůzky v do-

mácnosti klienta, opět za přítomnosti zákonného zástup-

ce. Po dvou zkušebních schůzkách mentoringového tan-

demu si žádáme zpětnou vazbu a v případě, že je z obou 

stran kladná, pokračujeme podpisem podmínek spo-

lupráce v  domácnosti klienta. Od  této chvíle není rodič 

zapojován do služby vyjma náhlých výjimečných situací. 

Člověk v tísni – mentoring 
pro dospívající ze sociálně 
znevýhodněného prostředí
Mgr. Ondřej Hrubeš, Člověk v tísni
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Po zhruba třech měsících schůzek, během kterých je pro-

stor pro vytvoření důvěrného pouta, si tandem formuluje 

konkrétní cíl, na  kterém další cca půlrok pracuje. Délka 

vztahu je orientačně jeden rok, přičemž na  konci do-

jde ke zhodnocení a případně k prodloužení o další rok. 

Maximální délka koordinovaného vztahu je tři roky. 

Pro zintenzivnění komunikace využíváme soukromou 

Facebookovou skupinu. Tandemy do ní sdílí fotky ze se-

tkání, tipy na  zajímavé aktivity nebo se jejím prostřed-

nictvím domlouvají na společných aktivitách. Skupinové 

aktivity mají i  organizovanou formou, kdy koordináto-

ři během školního roku domluví postupně čtyři akce. 

Smyslem je, aby se více poznali mentoři mezi sebou 

a vznikl ucelenější tým, aby měli možnost více poznat své 

klienty i v interakci s ostatními vrstevníky, ale také touto 

cestou usilujeme o zvýšení sociálního kapitálu mentees. 

Za krátkou dobu fungování našeho mentoringového pro-

gramu se můžeme už pochlubit řadou dílčích úspěchů, 

zatím nejkomplexnější můžeme ilustrovat na  příběhu 

menteeho Pepy a  mentora Lukáše. 14letý Pepa pochází 

ze špatně spolupracující rodiny pod dohledem OSPOD. 

Prožil část života v  ubytovně, postrádá pozitivní vzo-

ry a  hodně času trávil za  školou bezcílným cestováním 

po Praze, kdy své výlety odůvodňoval větou „hledal jsem 

co nejdelší cestu domů“. Poté, co mu do  života vstoupil 

mentor Lukáš, dostal příležitost objevovat své silné strán-

ky a  rozšířit si obzory. Společně se věnují geocachingu, 

kdy Lukáš objevovaná místa propojuje i  s  nějakým his-

torickým kontextem a společně si vytvořili mapu lokalit 

takto navštívených. Momentálně pracují na vlastní „keš-

ce“ a  prezentaci o  tomto koníčku, která pomůže zlepšit 

Pepovi argumentační schopnosti, jež jsou během studia 

potřeba. Zároveň zažívá konkrétní úspěch a slaví i rodiče, 

kteří pozitivně hodnotí hlavně to, že Pepa přestal chodit 

za školu. 

V  našem pojetí mentoringu má smysl snaha o  vytyčení 

a dosažení konkrétního cíle, jenž vede nejen k stimulu-

jícímu prožitku úspěchu, ale rovněž k  dlouhodobému 

zkompetentnění menteeho, stejně jako průběžná eva-

luace celého procesu. Jsme více než nakloněni dalšímu 

sdílení mezi tuzemskými organizacemi, jež se více nebo 

méně mentoringu věnují, a upřímně děkujeme za pozvá-

ní na  tuto skvělou a  originálně pojatou dobrovolnickou 

konferenci. 

Ondřej Hrubeš 

Koordinátor dobrovolníků a mentoringu 

+420 778 442 521 

ondrej.hrubes@clovekvtisni.cz 

Člověk v tísni, o. p. s. 

Programy sociální integrace

Náměstí 14. října 3

150 00 Praha 5
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Základním smyslem našeho programu mentoring je vy-

budování neformálního vztahu mezi klientem, mentorem 

a případně i rodinou klienta. Na základě důvěryhodného 

vztahu může mentor působit na klienta i jeho rodiče tak, 

aby bylo možné pracovat na  dalších meta cílech. Těmi 

zejména bývá podpora a  motivace klienta v  nastoupe-

ní sekundární vzdělávací dráhy, tedy studium učiliště či 

střední školy. Mentor klienta seznamuje se vzdělávacím 

systémem, diskutuje s ním výhody vyššího stupně vzdě-

lání, doučuje ho a  vzhledem k  charakteristikám cílové 

skupiny pracují mentor a klient také na prevenci sociál-

ně patologických jevů. Ať už se jedná o závislosti, aktivity 

na hraně zákona, ale i o jakési sdílené mýty např. v oblasti 

antikoncepce, početí či péče o zdraví obecně. 

Cílovou skupinou jsou tedy dívky a  chlapci z  prostře-

dí sociálního vyloučení končící základní školu a  klienty 

služby mohou být až do ukončení či absolvování středo-

školského vzdělání. A  kdo je mentor? Nejčastěji student 

vyššího stupně SŠ či gymnázia, ve většině případech však 

vysokoškolský student. Mentor by měl být klientovi věko-

vě blízký. Jednoznačně pak dochází ke snazšímu navázá-

ní kamarádského vztahu, mentor má navíc období změny 

školního prostředí živě v paměti, avšak již s jistou dávkou 

reflektujícího odstupu. 

Vztah mezi mentorem a  klientem má charakter mostu, 

na  jehož koncích se nalézají dva vcelku odlišné sociál-

ní světy, pro oba mladé lidi však mohou mít nedozírný 

přínos. I  mimo hlavní cíl spolupráce. V  běžné komuni-

kaci např. dochází k obohacování slovní zásoby klienta, 

při kulturních aktivitách zprostředkovaných mentorem 

posouvá klient startovací čáru o něco blíže svým spolu-

žákům nebo se seznamuje s  institucemi, které před tím 

možná ani neznal. Mentorovi je zas naoplátku dovoleno 

nahlédnout do jiné každodennosti, do osidel a mechanis-

mů prostředí, kterému se většinová společnost mnohdy 

vyhýbá. Předáváním zkušeností a  vědění, které mentor 

při spolupráci s klientem nabyl, může explicitně i impli-

citně šířit osvětu o situaci lidí na okraji společnosti. 

Program Mentoring
SPOLEČNOST TADY A TEĎ
Mgr. Tereza Dvořáková, SPOLEČNOST TADY A TEĎ
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Liga otevřených mužů (LOM) ve spolupráci s Múzami dě-

tem podporují svým projektem Patron (www.ipatron.cz) 

mladé lidi opouštějící dětské domovy. Pro tyto mladé lidi 

je krok osamostatňování se velmi obtížný a často jej ne-

zvládají, protože jim chybí pozitivní vzory, o které by se 

mohli v prvních dnech po odchodu z dětského domova 

opřít. Tento deficit se jim snaží nahradit patroni/mentoři. 

Patron je starší 30 let, nejedná se tedy o vrstevnický pro-

jekt, usazený ve společnosti a ochotný věnovat mladému 

člověku alespoň tři hodiny svého času měsíčně po dobu 

přibližně dvou let. Dalšími nároky na  patrony jsou spo-

lehlivost, tedy, že jsou schopni spolehlivě komunikovat 

jak s mladým člověkem, tak se zástupci projektu, a vytr-

valost, zejména z  toho důvodu, že s  mladým člověkem 

budou v počátku zažívat hodně frustrace z nekomunika-

ce a nedodržování domluvených schůzek. Patron by dále 

neměl být z pomáhající profese, ale naopak by to měl být 

úplně „obyčejný“ člověk ochotný sdílet se o svých život-

ních zkušenostech. 

Zájemci o  patronství musí projít vstupním pohovorem, 

kde je zjišťována především jejich motivace, ale též je 

snaha se pobavit o případných kontraindikacích pro pa-

tronství. Dále patroni musí projít školením, na  kterém 

jsou seznamováni se specifiky mladých lidí vyrůstajících 

v  dětských domovech, s  tím, jak funguje ústavní péče 

v  České republice, seznamují se se svojí schopností dr-

žet či naopak si nechat překračovat hranice – oni budou 

po celou dobu těmi, kteří budou držet a hlídat projektem 

nastavená pravidla a hranice. Dále se na školení, pod do-

hledem zkušených supervizorů, zamýšlí nad aktivitami, 

které chtějí mladému člověku nabídnout a  jaký bude cíl 

jejich setkávání. 

Patronské setkávání začíná, když je ještě mladý člověk 

v  dětském domově, tedy v  prostředí, které je pro něj/ní 

relativně bezpečné a  také je vcelku snadno dosažitelný. 

První měsíce patronského vztahu jsou věnovány utváření 

vztahu, v kterém si mohou patron a mladý člověk vzájem-

ně důvěřovat. Tato fáze trvá přibližně rok, kdy pak mladý 

člověk odchází do samostatného života a má ve svém pa-

tronovi kotvu, která jej může udržet tak, aby se neztratil 

v dospělém světě. 

Za dobu trvání projektu prošlo projektem celkem 87 pat-

ronských dvojic, z toho je 76 dvojic patron – mladý muž. 

Celkem spolupracujeme s  32 dětskými domovy po  celé 

ČR. Velkou snahou všech v  projektu je zajistit dostateč-

né množství patronů zejména v  příhraničních oblastí, 

Projekt Patron
Bc. Lukáš Talpa, Liga otevřených mužů
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kde je velké množství dětských domovů. Ze zkušeností 

se ukázalo, že je důležité, aby mezi patronem a mladým 

člověkem byla minimální geografická vzdálenost. 

Více o projektu na www.ipatron.cz. 
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Dobrovolnický mentoringový program Pět P vychází 

z  amerického programu Big Brothers Big Sisters, kte-

rý v  USA funguje více než sto let a  je velmi populární. 

HESTIA program Pět P založila v Praze v roce 1996, během 

let se postupně rozšířil do dalších třiceti měst republiky. 

Ukázalo se, že program z  různých důvodů není snadné 

udržet, aktuálně tak funguje ve třinácti městech ČR. 

Jednou z  klientek programu je devítiletá Anička žijící 

se svou babičkou. Rodina nemá mnoho peněz a Aničce 

se děti posmívají, protože nenavštěvuje žádný kroužek 

a  nenosí nejmodernější oblečení. Nemá moc kamará-

dů a její sebevědomí je nízké. Díky školní psycholožce, 

která ji nasměrovala do programu Pět P, dostala Anička 

příležitost trávit volný čas s dobrovolnicí dvaceti čtyřle-

tou studentkou Vendy. Vendy se o programu dozvědě-

la na přednášce ve škole, zúčastnila se úvodní schůzky 

pro dobrovolníky a absolvovala vstupní pohovor s ex-

terní psycholožkou. Na svou roli se připravila během ví-

kendového sebezkušenostního výcviku dobrovolníků. 

Výcvik vedl lektor psychoterapeut, který je také exter-

ním spolupracovníkem programu. Dobrovolnice musí 

splňovat 80% účast na  supervizích konaných jednou 

měsíčně pod vedením zkušeného supervizora. Dvojice 

se setkává jeden den v týdnu v časovém rozmezí dvou 

až tří hodin. Prostřednictvím volnočasových aktivit, 

na kterých se společně domlouvá, buduje kamarádský 

vztah. Aby tento vztah přinesl ovoce, je podloženo, že 

se dvojice musí vídat alespoň jeden rok. Toto parťáctví 

vystihuje nejlépe právě pět P – přátelství, pomoc, pod-

pora, péče, prevence. 

Pro děti a dobrovolníky jsou několikrát do roka pořádá-

ny akce, např. drakiáda, vánoční vyrábění, a  to přede-

vším proto, aby koordinátoři dvojice viděli v interakci. 

Dále pro klienty a dobrovolníky bývá pořádán letní tá-

bor. Pro zákonné zástupce klientů programu je nabíze-

no základní sociální poradenství. V  HESTIA jsou tyto 

služby jednou za  dva měsíce doplněny rodičovskými 

skupinami vedenými speciálním pedagogem a dětskou 

psycholožkou. Rodiče a  další pečovatelé zde mohou 

sdílet radosti a starosti spojené s výchovou jejich dětí. 

V  programu Pět P v  ČR fungovalo za  celou dobu jeho 

existence přes 3 000 dvojic. V Pět P Praha v HESTIA bylo 

do roku 2017 vyškoleno 741 dobrovolníků a vzniklo 641 

dvojic.   

Pět P
Bc. Aneta Rybáříková, DiS., HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
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Romský mentoring je služba pro klienty Probační a me-

diační služby (PMS), kteří se hlásí k romské národnostní 

menšině, dostali se do  konfliktu se zákonem a  byl jim 

nebo jim může být uložen alternativní trest (u  dospě-

lých) nebo opatření (u dětí a mladistvých ve věku 15–18 

let). Účelem Romského mentoringu je podpořit klienty 

při plnění podmínek uloženého alternativního trestu/

opatření, snížit tak rizika jejich recidivy a sociálního vy-

loučení a přispět k zlepšení jejich životní situace. 

Službu poskytuje romský mentor: vyškolený laik, absol-

vent kurzu Mentor v rozsahu 100 hodin (60 hodin teo-

rie + 40 hodin praxe). S klienty ho spojuje sounáležitost 

s romskou komunitou, jazyková a kulturní blízkost. Díky 

tomu je schopen získat si důvěru klientů, efektivně jim 

vysvětlit povinnosti vyplývající z  alternativního trestu/

opatření a  motivovat je k  jejich splnění. S  klienty pra-

cuje v  terénu, v  jejich přirozeném prostředí, v  němž 

se dobře orientuje. Podporuje je v  konkrétních, prak-

tických krocích a  úkolech, v  komunikaci s  úřady a  in-

stitucemi, propojuje klienty s  poskytovateli odborných 

služeb v regionu. Je tak schopen pomoci jim při překo-

návání problémů, které s výkonem alternativního trestu 

souvisejí – s  hledáním zaměstnání, bydlení, s  řešením 

zadluženosti a  exekucí, hospodařením s  penězi apod. 

Tvoří most mezi klienty a institucemi a často působí jako 

pozitivní vzor. 

Vedle splnění formálních podmínek (příslušnost k rom-

ské menšině, věk nad 18 let, absolvování kurzu Mentor) 

se při výběru mentorů hodnotí především zájem ucha-

zeče o  danou problematiku, jeho ochota angažovat se, 

časové možnosti a morální a osobnostní předpoklady. Je 

velmi důležité, aby se dobře orientoval v lokální romské 

komunitě a aby byl touto komunitou přijímán a respek-

tován. Místní příslušnost budoucího mentora je nezbyt-

ná také kvůli dostupnosti při poskytování služby. 

RUBIKON Centrum realizuje Romský mentoring od roku 

2004. Za  tu dobu jsme vyškolili 162 mentorů, kteří po-

skytli podporu více než 2 400 klientům a spolupracovali 

s celkem 30 středisky PMS v devíti krajích ČR. Průměrná 

úspěšnost intervence mentora, hodnocená pracovníky 

PMS, dosahuje 60 %. Účinnost služby Romský mento-

ring na  výkon alternativních trestů potvrdil i  výzkum 

Demografického informačního centra z roku 2014. 

Romský mentoring
Mgr. Marek Demner, RUBIKON Centrum
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Více viz Česká sociologie 2/2016, http://ceskakriminologie. cz/cs/archiv/2016–2/romsky–mentoring–sluzba

–podporujici–vykon–alternativnich–trestu–u–romskych–klientu–pms–cr/Attachment. 
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Naší vizí je společnost, ve které jsou rodiny a dospíva-
jící schopni zvládnout svoji nepříznivou nebo ohro-
žující situaci samostatně.
Mentoringový program je zaměřen na preventivní, pod-

půrné a  rozvojové činnosti pro ohrožené děti a  mládež 

ve věku 13–26 let z Prahy a blízkého okolí a také pro pod-

poru jejich rodičů. Cílem programu je posilovat doved-

nosti mladých lidí, rozvíjet jejich samostatnost a poskyto-

vat podporu v náročných situacích pomocí vrstevnického 

vztahu s dobrovolníkem (model jeden na jednoho) a vede-

ní dvojice pracovníkem organizace. Dobrovolníci (18–30 

let) jsou do programu pečlivě vybíráni, procházejí psycho-

logickým testováním, jsou školeni pro zvládání nároč-

ných situací a po celou dobu vedeni pracovníkem orga-

nizace. Dvojice dobrovolník a dospívající se schází 2x–3x 

do měsíce a věnují se společným aktivitám. Rodičům na-

bízíme v případě potřeby individuální konzultace. 

Cíle programu
Hlavním cílem programu je posílení psychosociálních 

dovedností a kompetencí mladých lidí pro zdravé fungo-

vání ve společnosti a minimalizace rizika jejich sociální-

ho selhání nebo vyloučení. 

Jak to děláme?
• vytváříme bezpečný zkušební prostor pro rozvoj 

zdravého vztahu s  vrstevníkem v  době dospívání 

a dozrávání

• posilujeme silné stránky 

• rozvíjíme schopnost komunikace a naslouchání

• rozvíjíme schopnost přijímat a dávat zpětnou vazbu

• podporujeme v hledání vlastních zdrojů 

• podporujeme v odpovědnosti za vlastní rozhodnutí

• posilujeme sebevědomí a  zlepšujeme subjektivní 

prožívání

• poskytujeme možnost zažívat přijetí, podporu, blíz-

kost, důvěru, otevřenost a bezpečí

• otevíráme nové obzory a  možnosti řešení konfliktů, 

problémových životních situací

• nabízíme nové alternativy trávení volného času

• podporujeme v  aktivním přístupu k  volbě dalšího 

vzdělávání

• pomáháme zorientovat se v  kontaktu s  institucemi 

a na trhu práce

• doporučujeme další návazné služby

50 % klientů přichází do  programu z  vlastní iniciativy 

Program: Ve dvou se to lépe táhne
Mgr. Monika Drahošová, Lata
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nebo na doporučení psychologa, psychiatra či pedagoga. 

Program tak zachytává mládež a  rodiny ještě dříve než 

problémy v rodině vygradují a rodina je nucena řešit si-

tuaci pomocí systému sociálních služeb. Druhá polovina 

klientů naopak přichází na  doporučení jiných nezisko-

vých organizací nebo Orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí, výchovných či pobytových zařízení. V tomto případě 

se ukazuje, že program je velmi vhodným doplňkem těch-

to služeb, protože mladým klientům poskytuje na rozdíl 

od ostatních pohled a podporu vrstevníka ne „dospěláka, 

který mi radí, co bych měl a  neměl“. Efekt programu je 

navíc podpořen navázáním vrstevnického vztahu založe-

ného na důvěře. 

V roce 2018 chceme:
• navýšit počet aktivních dobrovolníků – zefektivnit proces 

náboru a motivovat zapojené, aby s námi zůstávali déle

• standardizovaně sledovat efektivitu programu a pre-

zentovat výsledky

• pilotně spustit skupinové setkávání s rodiči klientů

• metodicky podporovat další organizace při vedení 

dobrovolníků v mentoringových programech
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Program 3G–tři generace vznikl v  souvislosti s  demo-

grafickými změnami ve společnosti, kdy se mladí stěhují 

od  svých rodičů (často do  jiného a  vzdálenějšího měs-

ta). Důvodem může být cokoliv, především škola, práce 

či partner. Kontakt pomalu přestává být tolik intenzivní, 

i z důvodu vzdálenosti. Často tam mladí zůstávají, zaklá-

dají rodiny, a tak dochází k absenci třetí generace – pra-

rodičů jejich dětí. Naopak i  rodiče těchto mladých lidí 

zůstávají sami a často se cítí být nevyužití či osamocení. 

Z těchto a dalších podobných důvodů se do programu do-

stávají rodiny i dobrovolníci. Program tedy spojuje rodi-

ny s dětmi s osobami nad 50 let, které mají zájem stát se 

„babičkami/tetičkami nebo dědečky/strýčky na  zážitky“. 

Nechceme, aby dobrovolník řešil rodinné nebo výchovné 

problémy. Podstatou je užít si společně strávený čas. 

Program je postaven na dobrovolnosti a řídí se zákonem 

o  dobrovolnické službě. Dobrovolníci jsou pro program 

vybíraní a školeni. Po celou dobu jsou pravidelně 1x mě-

síčně supervidováni a s oběma stranami je v kontaktu ko-

ordinátorka programu. Díky tomu je program bezpečným 

místem pro vznik dlouhodobého přátelského vztahu. Jak 

k rodině, tak i k dobrovolníkovi přistupujeme individuál-

ně a hledíme na jejich motivaci při vstupu do programu. 

Pokud se podaří najít ideální rodinu k dané dobrovolnici, 

podepíše se smlouva a rodina s dítětem a dobrovolníkem 

se stýkají min po dobu šesti měsíců, a to 1–2 krát týdně 

na 1–3 hodiny. Co mohou během schůzek dělat? Cokoli, 

na  čem se shodnou, že dělají rádi. Mohou tedy chodit 

krmit kachýnky, venčit psa, navštěvovat různé kulturní 

akce anebo společně upéct bábovku či se starat o květiny 

na zahrádce. 

Program 3G–tři generace vznikl v Praze v HESTII v roce 

2011, odkud se šíří po  celé České republice. Aktuálně 

program funguje v celkem osmi střediscích ve městech: 

Praha, Františkov nad Ploučnicí, Jičín, Kadaň, Karlovy 

Vary, Kroměříž, Opava a  Ústí nad Labem. Prvním dob-

rovolníkem programu byl Míra. Společně s Dádou spolu 

byli v programu čtyři roky, dodnes jsou stále v kontaktu. 

Prožili spolu spoustu zajímavých chvil, jako například 

výběr nábytku a doplňků do Mírova bytu. Vy z Vás, kteří 

máte hezké vzpomínky na své babičky a dědečky, co Vás 

naučili? Na  co rádi vzpomínáte? Jste rádi za  tyto vzpo-

mínky? My si myslíme, že je důležité je mít a měl by je mít 

každý! A  právě proto jsme tu my. Doplňujeme chybějící 

část rodiny. 

kontakt: 3g@hest.cz, 770 106 094

Program 3G–tři generace
Anna Pokorná, DiS., HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.



39



40

Účelem spolku (ADMP) je spolčovat dobrovolnické men-

toringové programy veřejně prospěšných organizací pra-

cujících s dětmi, mládeží, rodinou a seniory, být partne-

rem domácím i zahraničním organizacím zabývajícím se 

dobrovolnictvím všech věkových i profesních skupin, či 

organizací s podobnými cíli, všestranně podporovat roz-

voj dobrovolnictví a  dobrovolnických mentoringových 

programů v  ČR a  tím přispívat k  neformální výchově, 

sociální aktivizaci i  sociální inkluzi ohrožených skupin 

obyvatel. ADMP je zastřešující dobrovolnou, neziskovou, 

nezávislou a nepolitickou organizací. 

Vyhledává a spolupracuje s partnery v ČR i v zahraniční 

zejména v  oblasti dobrovolnictví všech věkových i  pro-

fesních skupin a  také s  organizacemi s  podobnými cíli. 

Součástí ADMP jsou její členové – organizace, které se vě-

nují mentoringovým programům.

Hlavní zázemí ADMP, z. s., kancelář Asociace, se nachá-

zí v  Kancelářské budově Ženské domovy, Ostrovského 

253/3 150 00 Praha 5. 

V současné době ADMP sdružuje patnáct organizací:

1.  Temperi, o. p.  s., kraj/region: Jihočeský/České 

Budějovice, J. Haška 1818/1, 370 04 České Budějovice

2.  Oblastní charita Jičín, kraj/region: Královéhradecký/

Jičín, ul. Vrchlického 824, Jičín, 506 01

3.  Otevřená OKNA, z. ú., kraj/region: Jihočeský/

Jindřichův Hradec, Na Piketě 742, 377 01 Jindřichův 

Hradec

4.  RADKA, z. s. ,kraj/region: Ústecký/Kadaň

 Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň

5.  Dobrovolnické centrum Kladno, z. s. , kraj/region: 

Středočeský/Kladno, Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno

6.  Spektrum preventivních programů pro děti a mládež, 

z. s., kraj/region: Zlínský/Kroměříž Husovo náměstí 

229, 767 01 Kroměříž

7.  Mezigenerační a  dobrovolnické centrum TOTEM, z. 

s. – kraj/region: Plzeňský/Plzeň,Kaznějovská 1517/51, 

323 00 Plzeň

8.  HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú., kraj/

region: Hlavní město Praha/Praha, Štefánikova 21, 

150 00 Praha 5

9.  STŘED, z. ú. kraj/region: Vysočina/Třebíč

 Mládežnická 229, 674 01 Třebíč

10.  Dobrovolnické centrum, z. s. kraj/region: Ústecký/

Ústí nad Labem, Prokopa Diviše 1605/5, 400  01 Ústí 

nad Labem

Asociace dobrovolnických 
mentoringových programů, z.s. 
PhDr. Dagmar Cruzová – předsedkyně Asociace dobrovolnických mentoringo-

vých programů
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11. Domek – prevence, podpora, výchova, vzdělávání, 

terapie, spolek, kraj/region: Zlínský/Zlín, Štefánikova 

167, 760 01 Zlín

12. Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo, kraj/region: 

Jihomoravský/Znojmo, Veselá 20, 669 02 Znojmo

13. INSTAND z. ú., institut pro podporu vzdělávání 

a  rozvoj kvality ve  veřejných službách, kraj/region: 

Karlovarský/Karlovy Vary, Stará Kysibelská 602, 45, 

360 01 Karlovy Vary

14.  Spolek nad Ploučnicí, kraj/region: Ústecký/okres 

Děčín, Františkov nad Ploučnicí 8, 407 23 Františkov 

nad Ploučnicí 

15. Dobro–volně, z. s., kraj/region: Ústecký/okres 

Litoměřice, U tržnice 701, 411 08 Štětí 



42

Město Prachatice se dlouhodobě věnuje dobrovolnic-

tví. Působí zde Dobrovolnické v  centru pod společností 

KreBul, o. p. s. které je vysílající (ale i přijímající) organi-

zací k mnoha dalším, potřebným. Existují zde další orga-

nizace, které se dobrovolnictví intenzivně věnují, ať je to 

charita, červený kříž, hasiči, další neziskové organizace. 

Městský úřad Prachatice se také věnuje firemnímu dob-

rovolnictví. Od roku 2002 pravidelně oceňuje město dob-

rovolníky v rámci kampaně (1x za dva roky) „Dobrovolník 

s  kytičkou“. Od  roku 2015 vyhlašuje s  dobrovolnickým 

centem i  kategorii Počin roku (míněno dobrovolnický). 

Sleduje, napomáhá, přispívá, podporuje, účastní se, me-

dializuje, vyhodnocuje dobrovolnické aktivity. Na území 

města působí přímo čtrnáct poskytovatelů s 21 sociálními 

službami, tedy jsou zde místa, kde lze dobrovolnictví na-

bízet. Vedle toho zde jsou další iniciativy mimo sociální 

oblast, například životní prostředí, školství, sport, zdra-

votnictví, kultura, pomoc při odstraňování škod a další. 

Městský úřad Prachatice je v zapojení úředníků – dobro-

volníků zhruba na 49 %. Udělali jsme si vlastní průzkum 

a  bylo zjištěno toto číslo, že se každý jeden z  úředníků 

zúčastnil nepravidelně dobrovolnických aktivit, ale pak 

zhruba 10 % se věnuje pravidelné činnosti. Jde o  různé 

formy, dle volného zájmu. V  letošním roce 2018 se nám 

podařilo do  kolektivní smlouvy Města Prachatice a  ZO 

Odborového svazu státních orgánů a organizací, závod-

ní organizace při Městském úřadu Prachatice zakompo-

novat Firemní dobrovolnictví tzv. Den na dobrovolnictví 

a pomalu se nám na podzim rozjedou první hlášené akti-

vity. Dobrovolnictví podporuje Zdravé město Prachatice, 

které jej má v programu také jako svoji prioritu. 

Městský úřad Prachatice nabízí vzdělávání v oblasti dob-

rovolnictví i  mezinárodního a  komunikace s  osobami 

s omezeným pohybem a orientací, seniory. Samotný úřad 

se zapojuje do různých sbírkových akcí jiných organiza-

cí, jako je Kabelkový veletrh –pořádají Deníky.cz, jedná se 

o sbírku kabelek s prodejem a podporou talentovaných-

dětí ze sociálně slabých rodin, Sbírka brýlí pro Afriku 

s ICM nebo Ponožek pro lidi bez domova s Preventem 99. 

Pořádáme i  vlastní sbírky, např.: Školních pomůcek pro 

děti ze sociálně slabých rodin, nebo plastových víček pro 

místní handicapovanou Martinku, sbírky nepotřebných 

věcí, pro jiné potřebné do  Prachatického dobročinného 

obchůdku či Pletení čtverečků na  deky pro lidi bez do-

mova, sběr Hraček pro děti do  Gruzie, Květiny do  do-

mova se zvláštním režimem Domova Matky Vojtěchy 

Jaké je to naše DOBROvolnictví 
na úřadě, ve městě Prachatice?
Hana Rabenhauptová, Městský úřad Prachatice
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v  Prachaticích, Krmiva pro psy do  psího útulku. Úřad 

se svými dobrovolníky se zapojil do kampaně Druhý ži-

vot dětské knihy – sběru starých knih a jejich distribuce 

do azylového domu, do sociálně slabých rodin vytipova-

ných odborem sociálních věcí OSPOD (sociálně právní 

ochrana) či vyslal dobrovolníky jako asistenty se seniory 

na exkurz na nedaleký zámek Kratochvíle. 

V rámci přenosu dobré praxe dobrovolnictví medializuje-

me či pomáháme medializovat druhým. Natočili jsme DVD 

o  Dobrovolnictví v  našem městě, napomáhali jsme při 

vzniku dokumentu a  aktivní seniorce dobrovolnici Marii 

s  Životem 90, vydali jsme přes dvacet článků na  webo-

vých stránkách města za  rok (www.prachatice.eu), vytiš-

těno byla kolem osmnácti článků v  místních médiích 

a Radničním listu. Příklady dobré praxe byly publikovány 

např. ve  Sborníku příspěvků z  konference Activeageing 

jako výzva pro kulturu či Bedekru aktivního stárnutí. 

Rada města Prachatice schválila zapojení do  projektu 

Dobrovolnictví ve veřejné správě s Fondem dalšího vzdě-

lávání a tak spolupracujeme s lokálním koordinátorem. 

Při letošní konferenci na téma „Dobrovolnictví, mezige-

nerační a komunitní vztahy“, uvádím na závěr jeden kon-

krétní příklad pravidelného dobrovolnictví zaměstnance 

našeho úřadu, který již pátým rokem navštěvuje Domov 

pro seniory Mistra Křišťana v Prachaticích a cvičí v rámci 

tzv. Cvičení šitého na míru se seniory na židlích. Každé 

setkání má jinou náplň, téma, využíváno je vždy meto-

dy smyslové aktivizace a jsou pro cvičení přizváváni dal-

ší dobrovolníci (jogíni, karatisté, gymnasté, lyžaři, atleti, 

děti, všichni předvádí svůj sport a na něj pak s úpravami 

dle možností a  schopností, zdravotního stavu cvičí sa-

motní senioři). V  nepravidelné činnosti úředníků dob-

rovolníků jde pak o  návrhy a  tisk plakátů, práce s  počí-

tačem, programy, účast jako osobní asistence při akcích 

s handicapovanými a podobně. Pracujeme i s dobrovol-

níky seniory (bývalými zaměstnanci úřadu) nebo mamin-

kami na  rodičovské dovolené, i  oni mají stále možnost 

pomáhat, neztratit součinnost s  naším úřadem. Jednou 

za rok je připraveno setkání s dobrovolníky a poděkování 

za jejich pomoc. 

Zástupci jak z  Dobrovolnického centra Prachatice, tak 

městského úřadu města Prachatice se v mnohém na kon-

ferenci inspirovali. Jako pozitivní lze brát i zpětnou vazbu 

(někteří účastníci reagovali na výzvu v prezentaci a na-

psali nám na úřad, poslali pohled a dokonce připravujeme 

i vzájemné návštěvy, osobní výměny zkušeností). 

Takže zdali je naše dobrovolnictví na  úřadě tím prvým 

ořechovým nevíme, ale děláme věci tak, jak cítíme, jak 

jsou potřebné, žádané, jak myslíme, míníme, předpoklá-

dáme, tušíme, že jsou správné. 
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Projekt „Bezpečnostní dobrovolník“ realizovaný v letech 2016–2018
Město Stříbro pokračuje již třetím rokem v projektu Bezpečnostní dob-

rovolník. Radnice díky němu úspěšně realizuje program rozvoje měs-

ta Stříbra v  oblasti bezpečnosti a  prevence kriminality, kdy navázala 

na úspěšnou spolupráci bezpečnostních složek ve městě Stříbře, zejména 

Městské policie Stříbro a  Obvodního oddělení Policie České republiky. 

Občané města Stříbra i jeho návštěvníci během uplynulých let mohli bez-

pečnostní dobrovolníky potkat při jejich pochůzkách nejen v ulicích, ale 

i v prostorech rekreačních oblastí a zahradních kolonií. 

Projekt pod názvem „Bezpečnostní dobrovolník města Stříbra“ byl se 

souhlasem zastupitelstva města Stříbra spuštěn již v roce 2016 se 100% 

finanční podporou Ministerstva vnitra ČR. Pro zajištění jeho úspěšné-

ho pokračování i v dalších letech (i pro vytváření určité tradice, tak jak 

ji mají dobrovolníci v jiných oblastech, jako např. hasiči, rybáři apod.) 

město Stříbro hradí potřebné meziroční náklady na  činnost těchto 

dobrovolníků z  vlastních zdrojů. Jde o  sedm statečných mužů i  žen, 

kteří se nebáli vystoupit z anonymity a ve svém volném čase se věnují 

prevenci kriminality a zvyšování pocitu bezpečí svých sousedů i jejich 

hostů. 

Nemohu nevzpomenout i  ty bezpečnostní dobrovolníky, kteří sice ne-

chtějí být evidováni, ale kteří nám dobrovolníkům případ od případu při-

cházejí jednorázově na pomoc. Vedení tohoto projektu zajišťuje Městský 

úřad ve  Stříbře, který prostřednictvím starosty města Stříbra Bc.  Karla 

Lukeše pověřil manažera prevence kriminality Ing. Vratislava Maňáka vý-

konem činností vyplývajících z pracovní pozice stříbrského koordinátora 

bezpečnostních dobrovolníků. 

Zkušenosti s realizací projektu bezpečnostní dobrovolník na místní 
úrovni:
Během let 2016–2018 se ve městě Stříbře daří stmelit kolektiv osob, které 

mají zájem pomáhat ostatním a tyto jako dobrovolníky nejen odborně vy-

školit a materiálně vybavit, ale zejména soustavným zapojováním do ak-

tivit zajistit jejich nabírání zkušeností a dovedností v oblasti bezpečnosti. 

V letech 2016 až 2018 při realizaci dílčích aktivit bezpečnostní dobrovol-

níci města Stříbra uskutečnili besedy (dvě v roce 2016 a dvě v roce 2017) 

s různými věkovými skupinami obyvatel města i akce preventivního cha-

rakteru se zaměřením na kontroly objektů v rekreačních oblastech, kdy 

bylo zkontrolováno několik stovek těchto objektů (v  roce 2016 jednou, 

v roce 2017 dvakrát). Současně probíhaly kontroly zaparkovaných vozi-

del (jedna v  roce 2016 a  dvě v  roce 2017), kdy bylo zkontrolováno opět 

několik stovek vozidel. Při prvním dni zahájení školního roku dobrovol-

níci podpořili bezpečnou docházku dětí do škol v rámci opatření k BESIP. 

V uvedeném období dobrovolníci opakovaně zabezpečili průběh sportov-

ních akcí konaných ve městě Stříbře, zejména při činnosti pořadatelské 

služby u pořádání Běhu historickým Stříbrem – Memoriálu Petra Bursíka. 

Dobrovolníci také uskutečnili v letech 2016 až 2017 celkem šest přednášek 

Dobrovolnictví 
a vnitřní bezpečnost v obci
Ing. Vratislav Maňák, město Stříbro
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na základních a středních školách se zaměřením na oblast prevence kri-

minality, civilní ochrany a přípravy občana k obraně státu. 

Mimo těchto realizovaných aktivit, při kterých již dobrovolně odpracovali 

více jak sto hodin, se tito dobrovolníci opakovaně zúčastnili školení první 

pomoci a činností souvisejících s prací v terénu při kontrole chatových 

a rekreačních oblastí, jakož i úkolů vyplývajících z účasti na řešení mimo-

řádných událostí a krizových situací. 

V roce 2018 dobrovolníci pokračují v těchto aktivitách, na jaře již realizo-

vali besedy s občany a výuku na základních školách formou přednášek 

a v letních měsících podporu sportovní akce Běhu historickým Stříbrem. 

Pozitivní zkušenosti:
Jako hlavním pozitivum tohoto projektu osobně vnímám zapojování ob-

čanů do  jedné z nejdůležitějších otázek místních záležitostí, a  to veřej-

ného pořádku a bezpečnosti se snahou podpořit aktivní roli občana při 

zvyšování jeho pocitu bezpečí. 

Tak jako i  u  jiných oblastí veřejného života, je i  pro oblast zlepšování 

bezpečnosti a veřejného pořádku významným přínosem, když se občan 

města (obce) trvale a pro aktivně podílí na tvorbě kvalitních sousedských 

vztahů a vzájemné pomoci, čímž zajistí zlepšení pocitu bezpečí (nejen při 

vzniku a řešení rizik) nejen sobě, ale i ostatním. 

Negativní zkušenosti a rizika:
Zde nemohu nevzpomenout dva základní problémy, se kterými se kaž-

dý, kdo bude bezpečnostní dobrovolnictví realizovat, ba i jej propagovat, 

zcela jistě setká. 

První je negativní zkušenost starší generace obyvatelstva České republiky 

se zneužitím dobrovolnictví a zmanipulováním tzv. lidových mas s jejich 

současnou politickou přeměnou v neozbrojenou složku široce označo-

vanou jako „příslušník pomocné stráže“ (nezaměňovat prosím s ozbro-

jenou složkou Lidových milicí). Je zřejmé, že tento negativní psychický 

blok zaseté nedůvěry u starší generace lze odstranit pouze dlouhodobou 

kvalitní činností ve smyslu jasně stanovených pravidel, tedy praxí nejlépe 

bez negativních zkušeností s pravidelným informováním občanů měs-

ta o všech činnostech, které pro ně dobrovolníci vykonávají. Je vhodné 

nejen vytvořit určitou formu tradice, tak jako ji mají jiní dobrovolníci 

v oblasti bezpečnosti (např. dobrovolní hasiči), ale současně i  informo-

vat občany o práci těchto dobrovolníků a dovést je k pochopení, že jde 

pouze o jednu z forem privatizace bezpečnosti, jako alternativní metodu 

poskytování původně státní služby, tak jak je to nakonec i v monografii 

Oldřicha Bureše popisováno na str. 37 až 38, přičemž kontrola těchto bez-

pečnostních dobrovolníků je v rukou samosprávy – a v konečném dů-

sledku tedy i v rukou každého občana města coby voliče. 

Jako druhé negativum a současně i významné riziko pro úspěšnou re-

alizaci projektu bezpečnostního dobrovolnictví spatřuji nízkou snahu 

občanů a jejich zapojení se do veřejného života, včetně uzavírání se před 

okolím a distancováním se od ostatních. Toto je negativem jednak pro 

rozšiřování řady dobrovolníků, jednak pro zajištění další komunikace 

dobrovolníků s občany na místní úrovni. 

Cílem tohoto projektu je zvyšování pocitu bezpečí, což bezprostředně 

souvisí i s postupným řešením tohoto negativa prostřednictvím zapojo-

vání veřejnosti buď jejich přímým aktivním působením jako dlouhodo-

bých dobrovolníků, případně dobrovolníků „ad hoc“, anebo jen jako obča-

na spolupracujícího s dobrovolníky ve prospěch zvyšování bezpečnosti 

svého města. 

Závěr:
Realizaci projektu opakovaně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR. Jako 

manažer prevence kriminality města Stříbra konstatuji, že díky finanč-

ní podpoře státu jsme mohli podpořit paušální meziroční náklady města 

Stříbra a  zajistit materiální vybavení pro dobrovolníky i  podpořit jejich 

profesní růst placeným školením a zajištěním prostor pro setkávání s ob-

čany a tedy díky poskytnutí této neinvestiční dotace můžeme pro zapo-

jené dobrovolníky postupně pořizovat kvalitnější ochranné pomůcky, 

oblečení, obuv, výstražné terčíky a další výbavu. 

Radnice města Stříbra tak může v  projektu Bezpečnostní dobrovolník 

pokračovat, a  to i  díky pozitivní odezvě od  lidí i  spolupracujících bez-

pečnostních složek. Chtěl bych současně poděkovat kolegům z  odbo-

ru prevence kriminality při Ministerstvu vnitra a také kolegům z jiných 

měst, kteří obdobný projekt s dopadem na bezpečnost města realizovali 

přede mnou, na  jejichž zkušenostech jsem mohl postavit reálné před-

poklady a  základní kameny projektu Bezpečnostní dobrovolník města 

Stříbra s jeho spuštěním již od roku 2016. Pro zájemce o další informace 

k  tomuto projektu uvádím odkaz na  internetové stránky města Stříbra, 

kde sdílíme naše aktivity a úspěchy: https://www.mustribro.cz/urad–2/

krizove–rizeni/prevence–kriminality/

Věřím, že tento krátký příspěvek města Stříbra případným zájemcům 

o tuto bezpečnostní problematiku přiblíží náhled na praktickou realiza-

ci tohoto projektu a řady měst či obcí s bezpečnostními dobrovolníky se 

rozšíří.
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I. Dobrá vůle a dobrovolnictví
Vůle patří mezi důležité osobnostní rysy. Podle současných poznatků 

psychologie si ji můžeme představit jako chtění a  s  ním související 

schopnost směřovat vlastní jednání k vytyčenému cíli. Je úzce spojena 

se svobodou a zodpovědností. Charakterizují ji vlastnosti označované 

jako volní. Mezi ně patří zejména rozhodnost a  ráznost, iniciativnost 

a činorodost, pružnost, stálost a neovlivnitelnost, vytrvalost a houžev-

natost, sebeovládání, sebekontrola a sebekázeň. [2]

Dobrá vůle se vyznačuje úmysly a  s  nimi spojeným jednáním, jež jsou 

v souladu s všeobecným dobrem a pravdou. Toto jednání vytváří a respek-

tuje podmínky společenského života, jež umožňují integrální rozvoj osob-

nosti směřující k dokonalosti. Dobrou vůli poznáme podle skutků, činů či 

plodů lidského jednání. Pavel z Tarsu je ve svém listu adresovaném pů-

vodně křesťanskému sboru v maloasijské Galacii vyjmenovává a učí nás, 

jak dobrou vůli pěstovat. Jeho „Velepíseň lásky“ může být v tomto smyslu 

též dobrou inspirací. Hodnota dobré vůle vynikne při srovnání s protikla-

dy. Negativní konotace bývají silné. Čeština disponuje několika pojmy, jež 

jsou slovotvorně založeny na vůli. Člověk si může lépe uvědomit, před čím 

je záhodno vůli chránit, tříbit, a jak ji rozvíjet správným směrem. Dobré je 

přemáhat nevoli, svévoli (zvůli, libovůli) a zlovůli. 

II. Dobromyslnost a dobrá mysl
Mysl představuje vnitřní uspořádání lidské psychiky. Současná filosofie 

mysli rozlišuje několik strukturních složek [5]: počitky (vnitřní vjemy), 

poznávání (kognice), emoce, vnější vjemy, představivost (imaginace) 

a uplatňování vůle (konace). 

Mysl má podobu pasivní a  aktivní. Pasivní složka představuje pro-

stý obsah tvořený prezentacemi vnějšího, vnitřního a  imaginár-

ního světa. Aktivní složka se projevuje duševní prací s  obsahem 

mysli spočívající v kreativním vytváření obsahů nových či jejich uspo-

řádávání. Takovouto aktivitu pěkně vystihuje slovní základ ve  slově 

dobromyslnost. 

Dobrou mysl můžeme potom definovat jako mysl zcela oddanou dobru 

a pozitivním hodnotám, radující se z dobrých skutečností, přející dobro 

druhým, hledající a usilující o dobrá řešení, milující život a pravdu. 

Dobromyslnost ohrožují zejména: zlomyslnost (lstivost, zákeřnost), 

lehkomyslnost (bezstarostnost, nerozváženost, lehkovážnost), smysl-

nost (chtíč, žádostivost, chlípnost), choromyslnost (pomatenost, šílen-

ství, nepříčetnost) a malomyslnost (sklíčenost, deprese, melancholie). 

Křesťanství malomyslnost jako lenost (lenivou mysl) řadí mezi sedm 

hlavních hříchů. Ta se projevuje především [7]: duchovní netečnos-

tí, nechutí angažovat se, rezignací na  uplatnění vlastního potenciálu 

a pasivní odevzdaností. 

Americký psychiatr M. Scott Peck ji ve své knize nazvané Nevyšlapanou 

cestou [4] výstižně charakterizuje těmito slovy: „Prvotní hřích tedy exis-

tuje; je to naše lenost. To je ta entropická síla v nás, která nás všechny 

Koordinátor dobrovolníků 
jako strážce hodnot
Mgr. Ing. Tomáš Hendrych, Krajská nemocnice Liberec
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sráží a brzdí ve vývoji našeho ducha. Lenost má totiž různé formy, kte-

ré nesouvisejí s počtem hodin strávených v zaměstnání nebo věnova-

ných péči o druhé. Jednou z hlavních forem, jimiž se lenost projevuje, 

je strach.“

III. Prosociální motivy
Moderní psychologie definuje motiv jako psychologický důvod lid-

ského jednání. Motivy souvisejí s  uspokojováním lidských potřeb. 

Motivace vedle toho představuje určitý vnitřní stav podněcující člověka 

k dosažení cíle. [2]

U  zájemců o  dobrovolnictví ve  zdravotnictví a  sociální oblasti jsou 

důležité motivy prosociálně orientované, tj. zaměřené na  uspokojo-

vání těchto potřeb: sociální komunikace či interakce, přidružování se 

ke skupině (afiliace) a vzájemné setkávání a sdružování lidí. S nimi je 

spjata tendence k přátelskému chování, vstřícnosti, respektu a spolu-

práci. [2]

Rizika a  ohrožení pro ryzí motivy se skrývají především v: zištnos-

ti, prospěchářství, vypočítavosti, panovačnosti, zpupnosti, arogan-

ci, tendencích k  manipulativnímu jednání, ziskuchtivosti, kalku-

lacích, pýše, sobectví, misantropii či absenci bezpodmínečnosti 

a bezvýhradnosti. 

IV. Dobročinnost a dobrodiní
Dobrodiní výstižně popsal již v antice Seneca [8]: „Dobrodiní je laskavé 

jednání působící radost a pociťující radost z tohoto působení uplatňují-

cího se v tom, co člověk činí ochotně a ze spontánního sklonu.“

Nejprve stručná zmínka o činorodosti, neboť ona má k dobročinnos-

ti. Křesťanství ji považuje za jednu ze sedmi ctností. Představuje opak 

lenivosti. Je dobré, když je uměřená, aby se nestala horlivostí v  tom 

špatném slova smyslu. Charakterizuje ji úsilí, pracovitost, píle, přičinli-

vost a iniciativa. Jinými slovy se jedná o přirozenost v konání a jednání 

a důsledné využívání vlastního potenciálu. [6]

Dobročinnost lze potom chápat jako činorodost ve  prospěch dobra, 

jež přirozeně propojuje dobrou vůli s ryzími motivy a dobromyslnos-

tí a  projevuje se konkrétními činy. V  mezilidských vztazích přispívá 

k ozdravění životního prostředí, jak vyplývá ze slov papeže Františka: 

„Neexistují dvě oddělené krize, tedy krize životního prostředí a sociální, 

nýbrž jediná a komplexní sociálně–environmentální krize. Směry řeše-

ní vyžadují integrální koncepci potírání chudoby, restituci důstojnosti 

vyloučených lidí a zároveň péči o přírodu. “

V. Autentické mezilidské vztahy
Dobrovolnické programy v nemocnicích a sociálních zařízeních jsou 

založeny na  vzájemném setkávání lidí. Význam a  potřebu autentic-

kých mezilidských vztahů ve  světě moderních technologií popisují 

níže uvedená slova papeže Františka. Jsou natolik výstižná, že je uvá-

dím v  plném znění: „Pokud se média a  digitální svět stanou všudy-

přítomnými, nepodporují schopnost moudře žít, hloubavě přemýšlet 

a  velkodušně milovat. Velkým mudrcům minulosti by v  tomto kon-

textu hrozilo, že spatří svoji moudrost, jak se dusí uprostřed rozvrat-

ného hluku informací. Vyžaduje to od nás snahu, aby tyto prostředky 

přispívaly k novému kulturnímu vývoji lidstva, a nikoli k úbytku jeho 

nejhlubšího bohatství. Pravou moudrost (plod reflexe, dialogu a vel-

kodušného setkání mezi lidmi) nelze dosáhnout pouhou akumulací 

dat, která zahlcují a matou na způsob mentálního znečištění. Reálné 

vztahy s  druhými a  všechno, co s  sebou přinášejí, zároveň tíhnou 

k tomu, aby byly nahrazeny typem komunikace zprostředkované in-

ternetem. To umožňuje selekci či eliminaci vztahů podle naší libovů-

le, čímž nezřídka vzniká nový typ umělých emocí, které se váží spíše 

k přístrojům a obrazovkám než k lidem a přírodě. Nynější prostředky 

umožňují, abychom vzájemně komunikovali, sdíleli poznatky i poci-

ty. Nicméně, někdy nám také brání navázat přímý kontakt s  úzkos-

tí, chvěním a radostí druhého a se složitostí jeho osobní zkušenosti. 

Proto by neměla udivovat skutečnost, že dotěrnou nabídku těchto 

produktů provází hluboké a  melancholické neuspokojení v  mezio-

sobních vztazích či škodlivá osamělost.“
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Dobrovolnický program Amelie vznikal díky myšlenkám 

Pavly Tiché. Onkologicky nemocné, která na  základě 

svého setkání s nemocí, dalšími nemocnými a zdravot-

nickým a  sociálním sysytémem založila Amelii. Cílem 

byla a je psychosociální pomoc onkologicky nemocným 

a jejich blízkým, jejíž součástí je jak přímá pomoc odbor-

nými službami, tak osvěta a  zastupování zájmů cílové 

skupiny Amelie. 

Pavla Tichá začala docházet v roce 2007 sama na onko-

logické oddělení, jako člověk, který chce pomoci svou 

přítomností a  lidskostí, nikoli odborností. Z této aktivi-

ty vyrostl později akreditovaný dobrovolnický program, 

který nyní funguje ve  čtyřech nemocnicích a  čtyřech 

Centrech Amelie v  ČR. Dobrovolnický program Amelie 

má specifika, mezi která patří to, že se specializuje na prá-

ci pouze s dospělými onkologicky nemocnými. Do pro-

gramu jsou přijímáni i lidé, kteří sami prošli onkologic-

kou nemocí, na což reaguje metodika dobrovolnického 

programu Amelie. Ta je profilována ve dvou rovinách – 

na práci dobrovolníků v nemocnicích, Centrech Amelie 

a na práci koordinátorů dobrovolníků. 

Dobrovolníci Amelie jsou těmi, kdo nabízí pomoc onko-

logicky nemocným v  tíživé situaci, kterou onkologické 

onemocnění je. Podporují proces léčby a  zdravotnický 

systém. Svou činností však také pracují na  zlepšování 

dopadů tabu a  stereotypů, které s  onkologickým one-

mocněním jsou spojována. Z  toho všeho má benefity 

společnost jako celek. 

Vývoj dobrovolnického programu Amelie od roku 2007 

do  současnosti prošel mnoha fázemi. Je však dlouho-

dobým a  postupně se rozvíjí. Zásadní úlohu přitom 

sehrává role organizace a jejího vztahu ke koordináto-

rům dobrovolníků a dobrovolnickému programu. Díky 

tomu se daří nastavovat pravidla a metodiky, které vy-

tvářejí hranice bezpečného programu a  dlouhodobé 

udržitelnosti. 

Dobrovolnický program Amelie – 
vývoj, metodika
Michaela Čadková Svejkovská, Amelie, z.s.
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Rada dobrovolnických center regionu Severozápad je 

neformální síť dobrovolnických center a  organizací 

v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji. 

Vše začalo v roce 2007, kdy se setkalo sedm dobrovolnic-

kých center z  regionů, a  za  finanční podpory Skupiny 

ČEZ vznikla RADA DC SZ, v čele s Mgr. Lenkou Černou 

z Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem. Cílem Rady 

bylo vytvořit síť organizací, které pracují s dobrovolníky 

a chtějí mezi sebou sdílet své zkušenosti. 

Postupem let se k  zakládajícím centrům přidávali další 

členové, měnili se koordinátoři, přicházeli nové příleži-

tosti v podobě národních i mezinárodních projektů, naše 

činnost se stávala profesionálnější i  na  poli vzájemné 

spolupráce. Vznikali první společné propagační materiály 

a v roce 2016 vzniklo oficiální logo. Jak jinak než za při-

spění dobrovolníků. Společně se prezentujeme na  face-

bookových stránkách a  na  webových stránkách našich 

členů najdete odkazy na činnost Rady, případně kontak-

ty na další členy. Noví lidé s sebou přináší nové nápady 

a  novou energii. Z  tohoto důvodu se Rada rozhodla, že 

funkce předsednické organizace se stane „putovní“. A tak 

Dobrovolnické centrum z  Ústí nad Labem, vystřídala 

RADKA z Kadaně a nyní INSTAND v Karlových Varech. 

Cílem Rady je vytvořit vzájemně prospěšné informač-

ní a vzdělávací prostředí v oblasti rozvoje dobrovolnic-

tví v  regionu, možnostech financování, sdílení dobré 

praxe a  profesionalizace dobrovolnictví. Předsednická 

organizace cca 4x ročně pořádá zasedání Rady. Účast 

členů na  zasedání je dobrovolná, stejně jako jejich 

účast v  Radě. Zasedání se konají ve  spolupracujících 

organizacích, sídlech veřejné správy, na  významných 

místech, atd. Náklady spojené se zasedáním jsou hraze-

ny dle možností předsednické organizace nebo ve spo-

lupráci s  dalšími členy Rady. Setkání jsou tematická 

(např. prezentace projektů či aktivit některých členů), 

nebo slouží ke sdílení informací a zkušeností z jednot-

livých regionů. 

Možnosti naší vzájemné spolupráce se i nadále rozšiřu-

jí. V současné době jednáme o strategii rozvoje dobro-

volnictví a  možnostech financování v  Ústeckém kraji, 

ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce připra-

vujeme informační seminář pro naše členy o  progra-

mech Erasmus+, aktivně spolupracujeme s  Asociací 

dobrovolnických mentoringových programů. 

Být součástí Rady pro naše členy znamená inspiraci 

pro další aktivity, povzbuzení ve  své práci, předávání 

Rada dobrovolnických center 
regionu Severozápad
Bc. Stanislava Hamáková, RADKA Kadaň
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zkušeností, pocit sounáležitosti. Naše společná setkání 

pro nás bývají odměnou. 

„Být s  lidmi, kteří jdou za  stejným cílem a  mají pod  
nohami stejné překážky, znamená pocit bezpečí  
a naděje v úspěch. “
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Dobrovolnictví jako poslání. Koordinování dobrovolníků 

jako diagnóza 

ADRA, o. p. s.
První Dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku Místku v 

roce 2004

V roce 2017:

- 12 dobrovolnických center ADRA v České republice 

- 173 přijímajících organizací

- 2 098 pravidelných dobrovolníků

- 63  798 hodin jejich volného času během 35  037 

návštěv

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava
Od roku 2009 přes 3 000 dobrovolníků. Akreditace MV ČR: 

děti, senioři, osoby se zdravotním postižením, paliativní 

pacienti, pěstounské rodiny, charitativní obchody 

V roce 2017:

- 22 programů,

- 463 dobrovolníků, 

- 8 451 hodin jejich volného času během 5 308 návštěv

Zralí dobrovolníci – zralé rozhodnutí, 

mladí dobrovolníci – často potřebují podporu:

• parta,

• přítomnost koordinátorky,

• ohraničený časový závazek.

Tři projekty
• MOST – mládež ostravským seniorům týmově

• SetKavárna

• SaD – senioři a děti

MOST
- 3 střední školy

- 3 domovy pro seniory

- 37 dobrovolníků věnovalo 164 hodin

SetKavárna
- 2 střední zdravotnické školy

- 2 LDN v Ostravě

- 45 dobrovolníků věnovalo 180 hodin

Senioři a děti z MŠ
Seniorky z Domova Korýtko v MŠ Výškovická

Mezigenerační dobrovolnictví – 
Tři inovativní projekty
Mgr. Helena Mrázková, Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava



53

Kdo je vlastně dobrovolník? Kdo koho obohacuje? 

Kdo dává? Kdo dostává?

„Ona mě má za trest, já ji za odměnu“
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Vážně i nevážně o Evropské dobrovolné službě

Evropská dobrovolná služba je super. Jako dobrovolník/

dobrovolnice se při ní něco naučíte, poznáte novou zemi 

a novou kulturu a je to zábava (myšleno pozitivně). Je to 

ale i taková zábava pro hostitelskou organizaci? Na začát-

ku opravdu ne. Všechno je nové, všechno vám připadá 

složité, a když si navíc nejste jisti, jestli jsou tyhle projekty 

i pro vaši organizaci…

Rozhodli jsme se to ale nevzdat, brali jsme to jako dob-

rodružství a snažili se hledat pozitiva – poznání nových 

kultur, spolupráce s  mladými lidmi, kteří nám pomo-

hou rozseknout stereotyp, obohatí naši práci a dají nám 

zpětnou vazbu. Budeme rozvíjet kreativitu (dobrovolníků 

i naši vlastní), rozjedeme nové aktivity, rozšíříme síť lidí 

aktivně se zajímajících o dění v knihovně. 

První projekt nám přinesl hodně dřiny, nervů, přesvěd-

čování kolegů a  kolegyň, že má smysl mít v  knihovně 

cizinku a že by bylo dobré pokračovat. Mimo to jsme ale 

zjistili, že alespoň některé z nás to baví, že dobrovolnice 

se u nás nenudila, že úměrně tomu, jaké dělala pokroky 

v češtině, se s ní dávalo do řeči více lidí v knihovně i mimo 

ni. Uvědomili jsme si také, že je potřeba některé věci více 

a lépe vysvětlovat, protože co je běžnou rutinou pro nás, 

není zdaleka tak snadno pochopitelné po  naše uživate-

le. Také vznikl Anglický klub (neformální setkávání lidí 

různého věku z různých zemí a zázemí, kteří rádi komu-

nikují v  angličtině a  rádi poznávají nové lidi), který po-

kračuje i nadále a spolupracují na něm čeští i zahraniční 

dobrovolníci. 

A  tak jsme se rozhodli pokračovat. Knihovnu navštívily 

další dobrovolnice na různě dlouhou dobu. Zapojili jsme 

je do blogování, do aktivit Dětského oddělení (worksho-

py, angličtina pro děti, čtení národních pohádek v češti-

ně), některé zrealizovaly v knihovně i moc pěkné výsta-

vy. Na  oplátku nás naučili základy italštiny, španělštiny 

a  ruštiny, prezentovaly své rodné země veřejnosti nebo 

školám a  všechny oceňovaly, jak skvělou a  různorodou 

práci nabízí knihovna. 

Každý projekt byl svým způsobem jedinečný, každý nám 

něco přinesl. A i když to třeba na začátku vypadalo hod-

ně špatně (jedna dobrovolnice špatně komunikovala 

Spolupráce se 
zahraničními 
dobrovolníky – EDS
Zuzana Pařízková a Tatevik Tamazyan, 

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
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v běžné komunikaci, byla extrémně introvertní a stydě-

la se), ve výsledku všechny projekty dopadly dobře. Daly 

dobrovolnicím opravdu hodně a  daly toho dost i  nám. 

Získali jsme spoustu zkušeností, zjistili jsme, kde ještě 

máme rezervy, na  co si dát příště pozor, že ještě máme 

prostor pro zkoušení nových věcí a hlavně, že knihovna 

má mladým lidem co nabídnout. 

V současné době hostíme v Severočeské vědecké knihov-

ně již šestou dobrovolnici. Tatevik přiletěla z  Arménie, 

kde studovala knihovnictví a  pracovala v  malé knihov-

ně v Jerevanu. Její projekt jsme tedy pojali i jako sdílení 

zkušeností z  knihovnické praxe. Tatevik spolupracova-

la s Dětským oddělením, vedla angličtinu pro děti a po-

máhala některým dětem s úkoly z angličtiny, zapojila se 

do Anglického klubu, učila knihovnice rusky, prezento-

vala Arménii a arménskou kulturu veřejnosti a také ško-

lám. Na 1. knihovnickém plese tancovala arménský tanec 

nevěsty a naučila přítomné dva arménské skupinové tan-

ce. Projekt ji obohatil více než očekávala – získala nové 

přátele, nové dojmy, zážitky, spoustu zkušeností, znalostí 

a získala také možnost cestovat po Evropě. 

Co říci závěrem? S  Evropskou dobrovolnou službou 

v  Severočeské vědecké knihovně zatím končit nechce-

me. Získali jsme grant na další, již šestý, projekt, a pokud 

vše půjde hladce, uvítáme v  září v  knihovně 25letého 

Tunisana Ouissema. Rozhodli jsme se pro ambiciózní 

projekt, který by měl pomoci alespoň u  části veřejnos-

ti zmírnit strach z  arabsky mluvících cizinců – mužů. 

Ouisseme v knihovně mimo jiné založí a povede Arabský 

klub, zrealizuje lekce francouzštiny a  bude prezento-

vat Tunis a  jeho kulturu veřejnosti i  školám. Jsme op-

timističtí a  doufáme, že i  tentokrát vše dopadne dobře 

a projekt si užijeme, stejně jako jsme si užívali všechny 

předchozí.
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Pobočku ADRY jsme v  České Lípě založili v  roce 2009, 

jako reakci na hospodářskou krizi, kdy se v našem regio-

nu ocitlo hodně lidí najednou bez práce. Takže naší první 

aktivitou nebylo Dobrovolnické centrum, ale Informační 

centrum pro rodiny ve finanční tísni. 

V té době se ocitlo několik set lidí bez práce v Crystalexu 

v  Novém Boru. Hned po  založení Informačního cent-

ra se přihlásil bývalý technolog Crystalexu pan Elich, že 

by pro nás chtěl pracovat, že v  rámci rekvalifikace ab-

solvoval kurz koordinátora dobrovolnické služby a že by 

založil Dobrovolnické centrum, a  protože ADRA už v  té 

době měla několik dobrovolnických center, tak jsme se 

domluvili. 

Pan Elich vyřídil první akreditaci DC u Ministerstva vnitra 

a v roce 2010, kdy jsme zahajovali činnost DC, se opět vrá-

til do Crystalexu, který se opět stavěl „na nohy“ a na jeho 

místo koordinátora DC nastoupila bývalá sklářka paní 

Honzíková Kotlánová. 

24. 10. 2017 jsme obdrželi v pořadí již pátou akreditaci MV 

ČR na čtyři roky. 

Ve  dvanácti sociálních a  zdravotnických zařízeních 

na  Českolipsku působilo v  minulém roce 56 dlouhodo-

bých dobrovolníků. Jsou to převážně Domovy pro seniory 

a Domy s pečovatelskou službou – v České Lípě, Novém 

Boru, Sloupu v  Čechách, Mimoni, Doksech, Nových 

Zákupech a ve Stráži pod Ralskem. 

Dále působí dobrovolníci v  Nemocnici v  České Lípě 

na  odd. pro dlouhodobě nemocné (LDN), v  zařízení pro 

mentálně postižené OSTARA v  Novém Boru, u  vozíčká-

řů v  Denním centru v  České Lípě a  v  Dětském domově 

v  České Lípě, kde naši dobrovolníci – studenti doučují 

angličtinu. 

V minulém roce jsme dále zapojili šest krátkodobých dob-

rovolníků do pomoci Sdružení pro tělesně postižené, jed-

nalo se o pomoc při větších akcích, jako byly např. krajské 

sportovní hry pro zdravotně postižené. V  letošním roce 

chceme dále zapojit další krátkodobé dobrovolníky do po-

moci při větších akcích, které pořádá Dům dětí a mládeže 

Libertin v České Lípě. 

V minulém roce jsme převzali štafetu po Červeném kříži 

v Jablonci n. N. a stali se hlavními organizátory 16. roční-

ku udílení cen Křesadlo pro dobrovolníky ze všech oblastí 

v rámci Libereckého kraje. Tato cena měla být udělována 

střídavě v Liberci, Jablonci a České Lípě po třech letech. 

Jako hlavní přínos dobrovolnické činnosti pro společnost 

ve vztahu k dobrovolníkům (většinou se zdůrazňuje pouze 

Dobrovolníci na Českolipsku
Ing. Petr Máška, ADRA, o.p.s. Praha, pobočka Česká Lípa
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přínos pro klienty v sociálních a zdravotnických organi-

zacích) vidíme zapojování nezaměstnaných dobrovolní-

ků do sociálních služeb (za devět let už jsme zaměstnali 

čtrnáct dobrovolníků). Dobrovolnická služba je užitečná 

praxe pro studenty, kteří se chtějí věnovat práci v  soci-

álních, pedagogických a  zdravotnických organizacích. 

V  neposlední řadě vidíme přínos v  zapojení osamělých 

seniorů a handicapovaných dobrovolníků do společnosti 

(máme tři dobrovolníky vozíčkáře, z  toho je jeden slepý 

a jednoho mladého autistu, který patří mezi naše nejak-

tivnější dobrovolníky). 



58

Dobrovolnické centrum (DC), ať už vzniká v  jakémkoli 

prostředí, musí umět reagovat na potřeby komunity, které 

má sloužit. Na základě zkušeností nabytých při budová-

ní DC na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP) je vysta-

věn následující příspěvek, který si klade za cíl představit 

základní východiska pro vznik DC na  univerzitní půdě, 

aktivity DC UP a specifické výzvy, jež doprovázely a stále 

doprovázejí neukončený příběh našeho centra. 

Východiska
Role, poslání a funkce univerzit se během století promě-

ňovaly spolu s  vývojem společnosti a  jejími potřebami. 

Vždy však ve  společnosti hrály roli podstatnou, a  to jak 

v oblasti rozvoje vědy, tak při kultivaci obyvatelstva. 

V poslední dekádě 20. století se vedle společenské odpo-

vědnosti firem (CorporateSocialResponsibility), jejímž 

cílem je udržitelné podnikání zohledňující životní pro-

středí a sociální podmínky pracovníků a blízké komunity 

(Steinerová, Václavíková, Mervart, 2008, str. 2), objevuje 

i  pojem společenské odpovědnosti univerzit (Univerzity 

SocialResponsibility). 

Ten vychází z předpokladu, že univerzita má vedle dvou 

hlavních funkcí – výzkumu a vzdělávání občanů – i tře-

tí poslání, tedy kultivaci studenta jako „budoucího lídra, 

který bude jednat odpovědně ve vztahu k ostatním lidem, 

životnímu prostředí a měnícím se nárokům společnosti.“ 

(Hopenien, Kuniglien, Minkut–Henrickson 2011, str. 24). 

Věříme, že kvalitní dobrovolnická zkušenost může vést 

k takovémuto uvědomění i u studentů oborů, jejichž vzdě-

lávací curriculum bývá běžně vzdáleno např. ohroženým 

skupinám lidí, otázkám ekologie či nezávislým kulturním 

uskupením. Proto jsme se rozhodli zřídit Dobrovolnické 

centrum, které bude cílit právě na  skupinu studentů 

(a pracovníků) Univerzity Palackého v Olomouci. Našimi 

hlavními cíli jsou pak: 1) propagace a  podpora dobro-

volnictví, 2) zprostředkovávání dobrovolnických příle-

žitostí, 3) výzkum dobrovolnictví a 4) regionální politika 

dobrovolnictví. 

Aktivity DC UP
Ad. 1) Dny dobrovolnictví na UP
– Třídenní akce zaměřená na propagaci dobrovolnictví 

mezi studenty a pracovníky UP. 

Dobrovolnické centrum 
jako součást univerzity
Mgr. Vojtěch Vodseďálek, Dis., Dobrovolnické centrum UP v Olomouci
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– Studentská konference zaměřená na podporu výzku-

mu dobrovolnictví v závěrečných pracích studentů. 

– Besedy a workshopy na téma dobrovolnictví + dopro-

vodný program. 

– Předávání Ceny rektora UP za  zásluhy v  oblasti 

dobrovolnictví. 

– Jednorázové dobrovolnické příležitosti. 

Ad. 2) Webová aplikace
– Zprostředkování dobrovolnických příležitostí 

od organizací. 

– Navázána na studijní server STAG – snadné přihlášení. 

– Možnost filtrovat nabídky dobrovolnictví podle oblas-

ti zájmu studenta/pracovníka. 

– Započítávání dobrovolnických hodin – vydání ofici-

álního reportu/certifikátu o vykonání dobrovolnické 

služby. 

Ad. 3) Zakázkový výzkum
Ad. 4) Pracovní skupina zaměřená 
na politiku dobrovolnictví
– Vznikla na popud DC UP. 

– Zástupci nestátních organizací a  zainteresovaných 

odborů magistrátu města Olomouc jednají o  syste-

matické podpoře dobrovolnictví v Olomouci. 

Výzvy DC na UP
Univerzita zřízená podle zákona o vysokých školách ne-

může být dle zákona o  dobrovolné službě zřizovatelem 

DC, to však neznamená, že by nemohla plnit jeho funk-

ce. Je tedy potřeba si předem vyjasnit, kam bude DC při-

řazeno – zda do  vedlejší/doplňkové/ekonomické, nebo 

do hlavní činnosti univerzity. Pokud se bude jednat o ve-

dlejší činnost, DC nejspíše bude muset vykazovat nějaký 

zisk, např. z  kurzů či seminářů. Z  hlediska udržitelnosti 

je dobré, pokud si před samotným vznikem DC zajistíte 

podporu vašich nadřízených, tedy děkanátu a rektorátu. 

Takovéto opatření vám může pomoci hned v  několika 

ohledech, zejména při vyjednávání o stipendiích pro stu-

denty/pracovníky DC, propagace jeho aktivit, uvolnění 

části pracovního úvazku pro potřeby DC, zařízení pro-

storu pro kancelář či propůjčení vybavení pro DC apod. 

Další velikou výzvou je samotná cílová skupina DC, kte-

rou tvoří studenti a pracovníci univerzity. Je nutné počí-

tat se specifickým časovým rámcem (zkouškové, prázdni-

ny), nabízet různé druhy dobrovolnictví (dle různorodosti 

studijních oborů), pokusit se navázat kontakty na všech 

fakultách (snazší diseminace) a také nezapomínat na mo-

tivaci dobrovolníků (oceňování, výhody, prestiž). 

Je zřejmé, že každá univerzita bude mít na  své DC jiné 

nároky a budou se různit také přístupy k jeho vybudová-

ní. Tento text však může posloužit jako vodítko, na co by 

se nemělo zapomínat a co by měl/a mít iniciátor/ka DC 

v univerzitním prostředí na paměti. Pokud byste měli zá-

jem o další informace o našem DC UP, neváhejte se ozvat 

na e–mailovou adresu vojtech.vodsedalek@upol.cz. 

ZDROJE:
Steinerová, M., Václavíková, A., Mervart, R. (2008): 

Společenská odpovědnost firem. Průvodce nejen pro malé 

a střední podniky. Top Partners, s. r. o. Praha. 

Hopenien, R., Kuniglien, D., Minkut–Henrickson, R. 

(2011): ManifestationofSocialResponsibilityat Univerzity: 

TheoreticalInsights. Acta UniversitatisLodziensis. 257, str. 

23–33.
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Motto: „Přátelství je součást lidského štěstí“
Jan Werich

Mgr.  Kateřina Kahanová, koordinátorka přátelských ná-

vštěv seniorů, Život 90 vystudovala obor sociální politika 

a sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 

Odešel jim partner nebo přátelé, někteří z nich mají rodi-

nu, i přesto se cítí osamělí. V této uspěchané době nemají 

nikoho, kdo by si našel čas se na chvíli zastavit a vyslech-

nout jejich příběh, jejich potřeby a přání. A pak se objeví 

někdo další, kdo by chtěl být užitečný, chce dělat něco 

smysluplného, poznat hodnoty starší generace, nabízí 

svůj volný čas, naslouchání, empatii a otevřené srdce. 

Někdy stačí jen to, že si na  vás někdo najde čas jednou 

týdně a  je tu jen pro vás. Povídá si o  tom, co vás baví. 

Položí otázky, které vás vedou k tomu zamyslet se, co jste 

v životě vlastně prožili, vezme vás na procházku, na kte-

rou byste si už sami netroufli. Přinese úsměv a dobrou ná-

ladu a hlavně ho zajímá, jak se máte. A někdy třeba zjistíte, 

že ten člověk bydlí kousek od vás, a že jste se už někdy 

potkali anebo že může být právě on vaším průvodcem 

a předat vám své jedinečné životní zkušenosti, s životní 

moudrostí i nadhledem. 

Život 90 reaguje na skutečnost, že stále přibývá seniorů, 

kteří žijí osamoceně bez spojení s  vnějším prostředím. 

Hlavním cílem Života 90 je umožnit seniorům žít plno-

hodnotný život doma. V rámci projektu Přátelských ná-

vštěv umožňuje setkávání dobrovolníků se seniory, kte-

rým již vysoký věk a zdravotní stav neumožňují kontakt 

se světem. 

Projekt vznikl v roce 2014 s podporou nadace Erinnerung 

Verantwortung Zukunft a byl zpočátku zaměřen na přeži-

vší oběti druhé světové války. Cílem projektu je podpora 

osamělých a  imobilních seniorů v  jejich domácím pro-

středí prostřednictvím přátelských návštěv dobrovolníků 

a zároveň také podpora aktivního života mladších senio-

rů, kteří jsou zapojeni do výkonu dobrovolnické služby. 

Dobrovolníkem se může stát kdokoliv bez ohledu na věk. 

Můžeme mezi nimi najít lidi různých věkových kategorií, 

od  mladých studentů po  aktivní seniory. Návštěvy pro-

bíhají u osamělých seniorů jednou týdně. V současnosti 

Život 90 eviduje 36 fungujících dvojic, přičemž nejstar-

šímu klientovi je 97 let a  nejstarší dobrovolnici 79 let. 

Dvě generace, dva světy – 
Program přátelských návštěv 
u osamělých seniorů
Mgr. Kateřina Kahanová, ŽIVOT 90 Praha
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Zároveň ale evidujeme nárůst dobrovolníků z  generace 

studentů a třicátníků. Tímto se nám daří prohlubovat me-

zigenerační setkávání. Dobrovolníkům nabízí Život 90 

kromě podpory koordinátorky a supervizí také zajímavé 

vzdělávání a možnost zapojit se do dalších aktivit. 

Kromě prevence sociální izolovanosti seniorů a  vytvo-

ření nových sociálních vazeb je dalším přínosem pro-

gramu také podpora sousedských vztahů a  občanské 

angažovanosti v  komunitě, podpora mezigeneračního 

setkávání a  vzájemné předávání zkušeností, smysluplná 

náplň volného času pro zapojené dobrovolníky, pravidel-

ná zpětná vazba o stavu klientů a možnost jejich setrvání 

v domácím prostředí. 

Pokud se i vy chcete stát dobrovolníkem tohoto progra-

mu, bližší informace včetně kontaktů naleznete na webo-

vých stránkách www.zivot90.cz. 
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První zkušenosti s dobrovolníky Městská knihovna Písek 

získala v  rámci realizace svých projektů, do  kterých se 

dobrovolníci zapojili formou pomoci při průběhu akcí 

pro veřejnost. 

V  roce 2016 bylo přistoupeno k  přípravě podkladů pro 

zformulování Dobrovolnického programu, který se měl 

stát koncepčním a zaváděcím dokumentem dobrovolnic-

tví v Městské knihovně v Písku. Zde byla na základě ana-

lytického zjištění výchozí situace dobrovolnictví a  jeho 

potenciálu stanoveny i základy a směry rozvoje zároveň 

s přihlédnutím k modelu udržitelnosti celého programu. 

Důležitým faktem bylo usazení programu do legislativní-

ho rámce ČR, jelikož Městská knihovna Písek je příspěv-

kovou organizací a proto jejím úkolem není nahrazovat 

práci případného Dobrovolnického centra regionu, ale 

využití dobrovolnického nasazení pro vlastní specifiko-

vané záměry. 

Po  předložení a  schválení Dobrovolnického programu 

městské radě byly od  začátku roku 2017 zahájeny první 

kroky v naplnění vytyčených záměrů. První aktivní sku-

pinou byla zformovaná dobrovolnická skupina s názvem 

Dobrá pomoc zabývající se výrobou a  přípravou ruko-

dělných výrobků, jejichž příjemci byli klienti lůžkové 

části Diakonie Písek, zařízení pro seniory a také městská 

knihovna pro vlastní reprezentační účely. 

Postupně v  průběhu roku 2017 přibývali další zájemci 

o  dobrovolnickou činnost v  knihovně v  pozicích lekto-

rů vzdělávacích a  zájmových programů. Mezi takovéto 

úspěšné vzdělávací programy patří Kurzy základů práce 

na PC, Internet nejen pro seniory, Čtenářský klub a další. 

Další skupinou pak jsou dobrovolníci, kteří ve spoluprá-

ci s  knihovníky připravují a  realizují akce pro veřejnost 

většího formátu, které vyžadují rozsáhlejší organizační 

zajištění. 

Na jaře roku 2018 byl uveden další dobrovolnický projekt 

Klub dobrého slova, jehož cílem je propagovat, podpořit 

a  udržet dobrovolnické čtení v  pobytových zařízeních 

pro seniory ve městě. Celkem se k pravidelnému dobro-

volnickému čtení zavázalo osm zájemců a stali se dobro-

volníky těchto zařízení. V knihovně na pravidelných mě-

síčních schůzkách mají možnost seznámit se s nabídkou 

knih vhodných k předčítání, informacemi o problematice 

biblioterapie pro seniory, ale především k neformálnímu 

sdílení svých zkušeností, plánů a představ o dobrovolnic-

kém čtení a předčítání. 

V  současné době v  Městské knihovně Písek pracuje 

Dobrovolnictví 
v Městské knihovně Písek
Mgr. Milena Halámková, Městská knihovna Písek
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celkem 22 dobrovolníků, kteří pomáhají rozšiřovat nabíd-

ku akcí pro veřejnost, aktivně přicházejí s podněty a ná-

pady na realizaci dalších akcí, vzdělávacích programech, 

pořadech pro veřejnost. 

Tato důvěra nás, pracovníky Městské knihovny velmi těší 

a  také zavazuje vytvářet pro práci dobrovolníků dobré 

podmínky. A také je pro nás výzvou a cennou zkušeností 

tyto jejich nabídky a návrhy smysluplně využít a předat 

písecké veřejnosti. Dobrovolníci tak nám všem, knihov-

níkům, čtenářům a návštěvníkům knihovny nabízejí svo-

ji práci, energii, dovednosti a čas, za což jim patří velký 

dík.  
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