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Anotace 

Tato bakalářská práce pojednává o problematice dobrovolnictví 

v dětském domově na Srí Lance, založené na vlastní dobrovolnické zkušenosti. 

Jejím cílem je představit principy fungování dobrovolnické spolupráce 

v dětském domově Angels Home for Children na Srí Lance, poukázat na 

rozdíly dobrovolnictvím v a samotnými dětskými domovy Srí Lance a v České 

republice a zdůraznit problematiku dětí vyrůstajících v ústavní výchově. 

Práce se skládá z teoretické a praktické části. V první, teoretické části je 

široce definováno dobrovolnictví a ústavní výchova v České republice a na Srí 

Lance. V druhé části je představeno konkrétní dobrovolnictví v dětském 

domově na Srí Lance a pomocí kvantitativního šetření je vybrán a představen 

konkrétní dětský domov v České republice, který prostřednictvím 

dobrovolnického centra spolupracuje s mnoha dobrovolníky.  
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Summary 

This bachelor thesis deals with the issue of volunteering in a children's 

home in Sri Lanka, based on real volunteering experience. It aims to introduce 

the principles of volunteering at Angels Home for Children (Sri Lanka) and to 

find out the differences between volunteering in children's homes in Sri Lanka 

and the Czech Republic. It also emphasizes the issue of children growing up in 

institutional care.  

This work consists of theoretical and practical parts. In first, which 

deals with the theoretical part, volunteering, and institutional education are 

broadly defined for both the Czech Republic and Sri Lanka. In the second, 

using a quantitative survey, a specific children’s home which cooperates with 

many volunteers through a volunteer center in the Czech Republic is selected 

and introduced. Then comparisons are drawn between volunteering in these 

two children’s homes. 
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Úvod 

Dobrovolnictví je jedním z důležitých indikátorů demokratické 

společnosti a jejího celkového duševního zdraví. Ukazuje nám, že součástí 

životů mnoha lidí již nejsou pouze zaměstnání, škola nebo například zábava. 

V každé společnosti existují lidé, kteří se snaží svůj volný čas trávit jinak než 

pouhým plněním povinností. Tito lidé se například věnují pomoci druhým, aniž 

za to čekali peněžní odměnu či protislužbu. Dobrovolnictví však není jenom 

nějaký indikátor nebo činnost, je to také specifické interdisciplinární téma, ke 

kterému se váže na mnoho dalších pojmů.1 Mnoho z těchto pojmů budu blíže 

vysvětlovat ve své práci, která se věnuje právě dobrovolnictví, a to konkrétněji 

v dětských domovech. 

Tato práce, která nese název Dobrovolnictví v dětském domově na Srí 

Lance, byla sepsána na základě vlastní několikaměsíční dobrovolnické 

zkušenosti v domově Angels Home for Children, kam jsem se vydala v září 

2019 za účelem sběru informací pro svou bakalářskou práci. Tento domov 

funguje na principu zaměstnávání místních obyvatel s podporou dobrovolnic 

z různých evropských zemí. Dobrovolnice v domově hrají velmi důležitou roli 

a podílejí se svou činností na hladkém chodu domova a vzdělávání dětí. Tato 

dlouhodobá dobře fungující dobrovolnická tradice mě inspirovala k tomu, 

abych se tématem zabývala hlouběji a provázala ho s dobrovolnictvím 

v českých dětských domovech. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. 

V teoretické části nejprve na základě literární rešerše českých a zahraničních 

autorů a provedených studií či analýz představím dobrovolnictví a ústavní 

výchovu u nás a na Srí Lance. 

                                                 
1 Například občanská participace, občanská společnost, neziskové, nevládní, dobrovolné 

organizace. Více k tématu zde: 

https://www.jstor.org/stable/23073320?seq=2#metadata_info_tab_contents 

https://www.jstor.org/stable/23073320?seq=2#metadata_info_tab_contents
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V praktické části mé práce budu čerpat především z informací, které 

zjistím o dětských domovech přímo od osob, které v něm pracují, vlastními 

terénními poznámkami a dalšími podklady, které mi domovy dají k dispozici. 

K těm lze zařadit výroční zprávy a pokyny pro dobrovolníky. Vycházet budu 

také z vlastní analýzy webových stránek domovů. K tomu, abych získala lepší 

přehled o využití dobrovolníků v dětských domovech v ČR, navážu 

elektronický nebo telefonní kontakt se všemi dětskými domovy nebo dětskými 

domovy se školou nacházejících se na našem území, jež jsou zaregistrovány 

v databázi ústavní výchovy, která je elektronicky přístupná na stránkách 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.2 

Hlavní motivací k sepsání této práce byla vlastní zkušenost 

s dobrovolnictvím v dětském domově. Tento typ dobrovolnictví je na Srí Lance 

poměrně častý a dobře funguje. Pokud je mi však známo, nikdo se zatím 

nepokusil sepsat práci, která by se zabývala srovnáním práce s dobrovolníky v 

dětských domovech v těchto dvou zemích. Cílem mé práce bude zjistit a 

popsat, jakými způsoby s dobrovolníky pracují dva vybrané domovy, jak se od 

sebe domovy odlišují, odkud do nich děti přicházejí a nastínit danou 

problematiku ústavní dětské výchovy související s Českou republikou a Srí 

Lankou. Výsledkem by mělo být představení zavedeného způsobu 

dobrovolnické činnosti v dětských domovech, což by mohlo českým domovům 

posloužit jako inspirace v této oblasti. 

 

 

                                                 
2 Více zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/databaze-ustavni-vychovy 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/databaze-ustavni-vychovy
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1. Dobrovolnická práce 

V první části své práce se zaměřím na vymezení klíčové terminologie a 

informací, které poslouží k lepšímu porozumění mé práce a uvedení do tématu. 

 

1.1Teoretické vymezení dobrovolnictví 

Dobrovolnictví je pojem, který dosud postrádá jednotou definici. Původ 

tohoto slova je z etymologického hlediska odvozen od latinských slov volluns, 

v překladu volba, nebo velle, znamenající chtění.3 První česká písemná zmínka 

o dobrovolnictví je v „Příručním slovníku jazyka českého“ uvedena v roce 

1927. Slovník dobrovolnictví definuje jako stav dobrovolníka, dobrovolnickou 

službu či práci.4   

Dobrovolnictví zahrnuje širokou škálu různých činností, proto není 

podle Willsona z vědeckého hlediska přínosné všechny tyto činnosti vysvětlit 

pomocí univerzální definice.5  

Někteří autoři si při hledání definice dobrovolnictví pomáhají například 

nalezením nejbližšího nadřazeného pojmu. Podle Tošnera dobrovolnictví 

souvisí se slovem dobročinnost neboli filantropie6 s původem v řeckých 

slovech filein a antrópos, která jsou vykládána jako láska k člověku, lidumilost, 

pomoc sociálně slabým.7 Dobrovolnictví ve své knize „Dobrovolníci a 

metodika práce s nimi v organizacích“ dělí na: 

                                                 
3 MLČÁK, Zdeněk a Helena ZÁŠKODNÁ. Definice fenoménu dobrovolnictví. Prosociální 

charakteristiky osobnosti dobrovolníků. Ostrava: Ostrava, 2013, s. 10-11. 
4 Příruční slovník jazyka českého: Dobrovolnictví [online]. [cit. 2020-08-28]. Dostupné z: 

https://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php?hledej=Hledej&heslo=dobrovolnictv%C3%AD&where

=hesla&zobraz_ps=ps&zobraz_cards=cards&pocet_karet=3&numcchange=no¬_initial=1 
5 WILSON, John. VOLUNTEERING. Annual Review of Sociology [online]. 2000, 26, 233 [cit. 

2020-08-27]. DOI: 10.1146/annurev.soc.26.1.215.  
6TOŠNER, Jiří a Olga SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích: 

[jak získávat a řídit dobrovolníky v občanských sdruženích, sociálních a zdravotnických 

organizacích, školách i dalších formách pomoci člověka člověku]. Praha: Portál, 2002, s. 36 
7 ABZ slovník cizích slov: Filantropi [online]. [cit. 2020-08-27]. Dostupné z: https://slovnik-

cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=filantropie&typ_hledani=prefix 
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-  Občanskou, případně sousedskou výpomoc, což je dobrovolná 

činnost zaměřená na rodinu, příbuzenstvo a sousedy. 

- Vzájemně prospěšné dobrovolnictví, pod kterým Tošner rozumí 

činnosti probíhající v rámci komunity. 

- Veřejně prospěšné dobrovolnictví, které je zásadní pro neziskové 

organizace a dobrovolnická centra.  

 

Tošner v souvislosti s dobrovolnictvím uvádí také dárcovství, tedy poskytování 

finanční či nefinanční pomoci druhým lidem.8 

John Wilson dobrovolnictví ve svém příspěvku „Volunteering“ definuje 

jako „jakoukoliv činnost, při je poskytován volný čas ve prospěch jiné osoby, 

skupiny nebo věci.“9 Dobrovolnictví označuje za „součást skupiny 

pomáhajícího chování, což znamená větší odhodlání než spontánní pomoc, ale 

co do rozsahu užšího než péče poskytovaná rodině a přátelům.“10 

Alan Dingle a kol. definoval tři kritéria, která slouží při rozlišování 

mezi čtyřmi typy dobrovolnictví a lze je aplikovat po celém světě. 

Dobrovolnictví chápou jako činnost, která není vykonávána za účelem finanční 

odměny, je vykonávána člověkem z jeho svobodné vůle a přináší prospěch 

dobrovolníkovi i třetí straně11. Rozlišují mezi typem dobrovolnické práce 

založené na vzájemné pomoci či svépomoci, filantropií nebo služeb 

poskytovaných ostatním, nebo typem dobrovolnické práce, jehož společným 

                                                 
8 TOŠNER, Jiří a Olga SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích: 

[jak získávat a řídit dobrovolníky v občanských sdruženích, sociálních a zdravotnických 

organizacích, školách i dalších formách pomoci člověka člověku]. Praha: Portál, 2002, s. 36-37 
9 WILLSON, John. Volunteering. Annual Review of Sociology 26. 2000, s. 215-216. 
10Tamtéž. 
11 DINGLE, Alan a Wojciech SOKOLOWSKI. MEASURING VOLUNTEERING: A Practical 

Toolkit: Chapter 1: Why measure volunteering? Washington, DC: Independent Sector, 2001, s. 

7-9.  
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znakem jsou kampaně a advokacie a v poslední řadě typ, který je pojmenovaný 

jako podíl na samosprávě.12 

M. A. Musick a J. Wilson chápou dobrovolnictví jako jednu z forem 

altruistického chování jejíž cílem je poskytnou pomoc jiným lidem, skupině, 

organizaci, věci (cause) či komunitě, a to bez očekávání na materiální 

odměnu.13 Poukazují na to, že je obtížné ohraničit pojmy dobrovolnictví 

občanského aktivismu, péče o staršího příbuzného a členství v dobrovolnické 

organizaci.14  

Oficiální charakteristika dobrovolnictví, používaná předními českými 

odborníky v nejnovější koncepci rozvoje dobrovolnictví, zní: „Veřejně 

prospěšná činnost, která je vykonávána dobrovolníkem ze svobodné vůle, 

v jeho volném čase a bez nároku na odměnu nebo protislužbu.“15 

 

1.2 Typy dobrovolnické činnosti 

V souvislosti s problematikou definice pojmu dobrovolnictví vznikla 

potřeba jeho teoretického zakotvení. Na tomto základě byly identifikovány 

různé typy dobrovolnictví, které slouží k jeho lepší charakteristice. Autoři se ve 

svých kritériích liší. V knize „Prosociální charakteristiky dobrovolníků“ Mlčák 

uvádí typologii Colina Rochestera uvedenou dle jeho publikace „Volunteering 

and society in the 21st century“. Rochester rozlišuje tři základní typy 

dobrovolnictví, které označuje za paradigmata: 

                                                 
12 Tamtéž 
13 A. MUSIC, Marc a John WILSON. Volunteers: A Social Profile [online]. Boloomington: 

Indiana University Press, 2008, s. 4-5 [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=u8Tabf5HcRcC&lpg=PA1&pg=PA5#v=onepage&q&f=fals

e 
14Tamtéž 
15 HRUŠKA, Lubor a Andrea HRUŠKOVÁ. Analýza o stavu dobrovolnictví v zahraničí a ČR. 

Ostrava: Acendo, 2018, s. 15 
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1. Paradigma dominantního dobrovolnictví16, které je zastoupeno 

například v USA či ve Velké Británii. Dobrovolníci jsou k činnosti motivováni 

především svým altruismem, tedy snahou o pomoc druhým. Je poskytováno 

prostřednictvím velkých, formálně strukturovaných organizací v různých 

oblastech společenského života (např. dětem, seniorům, hendikepovaným, 

sociálně slabým lidem). Dobrovolníci představují stejně jako běžní 

zaměstnanci důležitou součástí lidských zdrojů a pro svou práci jsou často 

vyškoleni.17 

2. Paradigma dobrovolnictví v občanské společnosti18 je užíváno ve 

většině Evropy. Stejně jako u předchozího paradigmatu jsou i zde dobrovolníci 

motivováni především svým altruismem, doplněným o snahu uspokojení 

vlastní potřeby pomáhat. Dobrovolníci vykonávají dobrovolnickou práci 

většinou v oblasti poskytování péče zprostředkované především asociacemi. 

Dobrovolníci jsou chápáni jako členy asociace.19  

3. Paradigma volnočasového dobrovolnictví20. Dobrovolníci jsou 

motivováni převážně vnitřními pohnutkami na uplatnění svých kvalit. 

Nejčastější je dobrovolnická činnost v oblasti sportu, rekreace, umění a 

kultury. Nejobvyklejší role, kterou dobrovolníci zastávají jsou účastníci, 

provozovatelé či účinkující.21 

 

                                                 
16 Označováno také jako neziskové či vertikální paradigma. 
17 MLČÁK, Zdeněk a Helena ZÁŠKODNÁ. Typologické a klasifikační charakteristiky 

dobrovolnictví. Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků. Ostrava: Filozofická 

fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013, s. 15-16 
18 Označováno také jako horizontální paradigma. 
19 MLČÁK, Zdeněk a Helena ZÁŠKODNÁ. Typologické a klasifikační charakteristiky 

dobrovolnictví. Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků. Ostrava: Filozofická 

fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013, s. 15-16 
20 Označováno také jako volnočasové paradigma. 
21 MLČÁK, Zdeněk a Helena ZÁŠKODNÁ. Typologické a klasifikační charakteristiky 

dobrovolnictví. Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků. Ostrava: Filozofická 

fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013, s. 15-16 
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Tošner charakterizuje typy dobrovolnictví podle jejich historického 

hlediska, podle cesty, kterou se dobrovolnictví ubírá (dobrovolnictví, které 

vzniká „zdola nahoru“ a působí „zvenčí dovnitř“) a podle role, kterou 

dobrovolnictví v organizaci hraje.22  

Do dělení podle historického vývoje patří „evropský model“ tzv. 

komunitního dobrovolnictví, který vznikl v přirozeném prostředí dobrovolníků 

během jejich společného setkávání například při organizaci církevních, 

sportovních či dětských akcí. Z těchto komunit pak vznikla specializovaná 

centra komunitního charakteru. Tento model bychom mohli přirovnat 

k Rochesterovu volnočasovému dobrovolnictví.  

Oproti tomuto modelu dobrovolnictví stojí v Tošnerově charakteristice 

„americký model,“ tzv. manažerské dobrovolnictví. Dobrovolníci jsou součástí 

specializovaných dobrovolnických center s kvalitním dobrovolnickým 

zázemím.23 

Do dělení podle role, kterou dobrovolnictví v organizaci hraje, Tošner 

rozlišuje mezi organizacemi, na kterých je její chod přímo závislý, např. oblast 

humanitární pomoci; dobrovolnictvím, při kterém je dobrovolnická činnost a 

činnost zaměstnanců téměř totožná a bez účasti dobrovolníků by ji museli 

vykonávat běžní zaměstnanci, např. sociální či zdravotní oblast a 

dobrovolnictví, které přispívá ke zkvalitnění služeb, ale organizace by bez něho 

mohla existovat. Patří tam například organizace volnočasových aktivit.24 

                                                 
22 TOŠNER, Jiří a Olga SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích: [jak 
získávat a řídit dobrovolníky v občanských sdruženích, sociálních a zdravotnických 
organizacích, školách i dalších formách pomoci člověka člověku]. Praha: Portál, 2002, s.38 
23 TOŠNER, Jiří a Olga SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích: 

[jak získávat a řídit dobrovolníky v občanských sdruženích, sociálních a zdravotnických 

organizacích, školách i dalších formách pomoci člověka člověku]. Praha: Portál, 2002, s.38 
24 TOŠNER, Jiří a Olga SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích: 

[jak získávat a řídit dobrovolníky v občanských sdruženích, sociálních a zdravotnických 

organizacích, školách i dalších formách pomoci člověka člověku]. Praha: Portál, 2002, s. 39-40 
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Posledním Tošnerovým dělením je dobrovolnictví z hlediska časového 

ohraničení. Rozlišujeme: 

- Dobrovolnictví na jednorázových akcích. Může se jednat například o 

účast na kampaních, benefičních koncertech, sportovních událostech. 

- Dlouhodobá dobrovolná pomoc, která je poskytována opakovaně a 

pravidelně. Takovéto dobrovolnictví je většinou formalizováno 

dobrovolnickou smlouvou, ve které je popsáno, jak často bude 

dobrovolník docházet, na jakou dobu se smlouva uzavírá a co je náplní 

jeho dobrovolnické činnosti. Organizace pak většinou za své 

dobrovolníky bere škodní odpovědnost. Příkladem může být pravidelné 

docházení do domova pro seniory, doučování dětí atd. 

- Dobrovolná služba. Je určitým typem závazku, který je dlouhodobý a 

může trvat několik měsíců i let. Dobrovolná činnost může probíhat 

mimo území ČR a součástí přípravy je důkladné zaškolení 

dobrovolníka na jeho činnost. Příkladem můžou být náboženské misie, 

lékařská pomoc v rozvojových zemích či jiný druh humanitární 

pomoci.25 

Na základě délky trvání dobrovolnické spolupráce lze určit 

tendence dobrovolníků. Dlouhodobí dobrovolníci vykazují vysokou 

míru závazku ke své roli i organizaci a mají tendenci se podílet na 

formování vlastní činnosti bez toho, aniž by jim přinášela nějaké velké 

odměny. Krátkodobí dobrovolníci tolik angažováni v činnosti 

organizace nejsou a zajímají se pouze o jeden typ činnosti, která je 

                                                 
25 TOŠNER, Jiří a Olga SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích: 

[jak získávat a řídit dobrovolníky v občanských sdruženích, sociálních a zdravotnických 

organizacích, školách i dalších formách pomoci člověka člověku]. Praha: Portál, 2002, s. 40 
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dobře časově limitována. Popularita tohoto typu dobrovolnictví 

v současné době narůstá.26 

Obvyklé je také rozlišovat mezi formálním a neformálním typem 

dobrovolnictví. Formální neboli organizované dobrovolnictví je činnost, při 

které jsou dobrovolníci zapojeni oficiálně v nějaké organizaci, mají písemnou 

smlouvu, pojištění a jsou proškoleni27. Příkladem může být dobrovolnictví 

v dětském domově, o kterém budu psát v teoretické části této práce. 

Neformální dobrovolnictví je vykonáváno v rámci tzv. neformálních vazeb, 

například v sousedství či komunitě lidem, kteří nejsou s dobrovolníkem 

příbuzní.28 

1.3. Oblasti využití dobrovolnictví  

Dobrovolnické činnosti jsou realizovány v různých oblastech. 

Nejčastěji je to oblast zdravotnictví, sociálních služeb, sportu, kultury, ochrany 

životního prostředí, práce s dětmi a mládeží nebo náboženství. Dobrovolníci 

také pomáhají při mimořádných situacích a krizových stavech. Čeští 

dobrovolníci jsou také aktivní v mezinárodním, rozvojovém a komunitním 

dobrovolnictví. Nejméně využívaní jsou dobrovolníci ve školách, nemocnicích 

nebo domovech pro seniory, což podle Tošnera souvisí s jejich dřívějším 

zřizovatelem – státem.29  

1.4. Vývoj dobrovolnictví v ČR  

Česká společnost prošla za posledních několik desítek let vývojem, 

který se odráží na přístupu k dobrovolnictví dodnes. V dobách tzv. reálného 

                                                 
26 MLČÁK, Zdeněk a Helena ZÁŠKODNÁ. Prosociální charakteristiky osobnosti 

dobrovolníků. Ostrava: Filozofická fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013, s. 18 
27 Více o Zákoně č. 198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů 

(zákon o dobrovolnické službě) zde https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-198 
28 HRUŠKA, Lubor a Andrea HRUŠKOVÁ. Návrh „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR. 

Ostrava: Acendo, 2018, s. 6 
29 TOŠNER, Jiří a Olga SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích: 

[jak získávat a řídit dobrovolníky v občanských sdruženích, sociálních a zdravotnických 

organizacích, školách i dalších formách pomoci člověka člověku]. Praha: Portál, 2002, s. 41-44 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-198
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socialismu bylo na našem území dobrovolnictví zneužíváno. Dobrovolnictví 

mělo charakter povinně dobrovolné práce a kdo se jí nezúčastnil, mohl se 

dostat to problémů. Nejčastější podoby dobrovolnictví byly úpravy venkovního 

prostředí či práce na pracovišti. Tato averze k dobrovolnictví způsobila, že 

nejen u nás, ale i v dalších postkomunistických státech po roce 1989, byl podíl 

autentických dobrovolníků spojených s občanskou angažovaností velmi 

nízký.30  

Po roce 1989 prošla česká společnost obdobím transformace a lidé se 

opět začali zajímat o dobročinnost a vzájemnou pomoc. Došlo k obnovení 

některých spolků jako např. YMCA, Sokol či Skaut-Junák a vzniku mnoha 

neziskových organizací.31 Ačkoliv Česká republika nemá v oblasti 

dobrovolnictví tak dominantní postavení jako například USA či Nizozemí, 

z údajů Českého statistického úřadu zveřejněných za rok 2016 vyplývá, že  

dobrovolníci věnovali k veřejně prospěšným účelům více než 46 milionů hodin 

své aktivitní činnosti v hodnotě, což představuje téměř 6,532 miliardy korun, 33 

Toto číslo se každým rokem zvyšuje a poukazuje na zvyšující se oblibu této 

činnosti.   

1.5 Právní zakotvení dobrovolnictví v ČR 

Od roku 2014 upravuje oblast dobrovolnictví zákon č. 198/2002 Sb., o 

dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Zákon specifikuje, komu může dobrovolník službu poskytovat, při 

jakých příležitostech je služba poskytována a také, kdo se dobrovolníkem může 

stát. Definuje mj. pojmy jako jsou dobrovolník, dobrovolnická služba, 

                                                 
30 MATOUŠEK A KOL., Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 

s. 61 
31 HRUŠKA, Lubor a Andrea HRUŠKOVÁ. Analýza o stavu dobrovolnictví v zahraničí a ČR. 

Ostrava: Acendo, 2018, s. 200 
32 Přepočteno ČSÚ dle mediánu mzdy z informačního systému o průměrném výdělku. 
33 Počet dobrovolníků. In: Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice na léta 2020 - 

2029 [online]. 2019. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, s. 2[cit. 2020-08-28]. 
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vysílající organizace, přijímající organizace a vyplývají z něj různé benefity 

pro dobrovolníky a povinnosti pro přijímací organizace.34 „Podstatou tohoto 

zákona je nastavení jasných, srozumitelných, právně podložených a 

vymahatelných pravidel“ pro všechny zúčastněné subjekty (tj. jak pro 

dobrovolníka, tak pro vysílající a přijímající organizaci).35 Zákonem o 

dobrovolnické službě se řídí pouze organizace, které získají akreditaci 

Ministerstva vnitra ČR na konkrétní projekt/program. K dobrovolnictví se 

vztahují ještě další zákony. V roce 2019 to byly: 

-  zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

- zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 

-  zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

- zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 

- zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.36 

1.6  Dobrovolník 

Dobrovolníkem je může být podle zákona o dobrovolnické službě  

§ 3 odst. 1 písm. a) „fyzická osoba starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické 

služby na území České republiky“, nebo osoba podle písm. b) starší „18 let, 

jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí, která se na základě svých 

vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou 

službu.“37 Dobrovolník vykonává dobrovolnickou službu na základě smlouvy 

uzavřené s vysílající organizací. 

                                                 
34 Například možnost úhrady veřejného zdravotního pojištění, možnost hrazení důchodového 

pojištění, možnost započítání doby výkonu dobrovolnické služby do náhradní doby zaměstnání 

při posuzování nároku podpory v nezaměstnanosti, výhody v oblasti daně z příjmu a daně 

darovací za podmínek uvedených v zákoně. 
35 HRUŠKA, Lubor a Andrea HRUŠKOVÁ. Analýza o stavu dobrovolnictví v zahraničí a ČR. 

Ostrava: Acendo, 2018, s. 203 
36 Právní rámec. In: Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice na léta 2020-

2029 [online]. 2019. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, s. 10-12 [cit. 2020-08-28]. 
37 Zákon 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů 
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Tošner definuje dobrovolníka následovně: „Dobrovolník je člověk, který 

bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a 

dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. Role dobrovolníka je 

vymezena tak, aby se příjemce pomoci na ni mohl v rámci dohodnuté 

spolupráce spolehnout.“38 

                                                 
38 TOŠNER, Jiří a Olga SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích: 

[jak získávat a řídit dobrovolníky v občanských sdruženích, sociálních a zdravotnických 

organizacích, školách i dalších formách pomoci člověka člověku]. Praha: Portál, 2002, s. 35 
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2. Ústavní výchova  

 

V této práci pojednávám o dobrovolnictví v dětských domovech, které 

jsou neoddělitelnou součástí systému ústavní výchovy. Zákon přesně vymezuje 

podmínky, které musí být splněny, aby bylo dítě umístěno do některého ze 

ústavních zařízení. V následující kapitole budou stručně představeny pojmy 

potřebné k ucelení celé tématiky.  

2.1. Ústavní výchova dětí v ČR 

Ústavní výchova je výchovné opatření, které soud nařídí, jestliže je 

výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření 

nevedla k nápravě, nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče 

výchovu dítěte zabezpečit. Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen 

zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí nebo 

rodinnou péčí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které mají 

přednost před výchovou ústavní.“39 

Do ústavní péče jsou umisťovány děti z různých důvodů, které jsou 

specifikovány zákonem.40 Nejčastější je nařízená ústavní nebo ochranná 

výchova, dále jsou tam děti umístěné v zařízení ZDVOP nebo děti, které byly 

do péče zařízení umístěny na žádost osob odpovědnými za jejich výchovu. 

Pokud je ústavní výchova nařízena, zákon ukládá maximální dobu jejího trvání, 

která je v délce 3 let. 

Zákon však povoluje tuto dobu v nezbytných případech, které by 

vyloučily umístění dítěte do náhradní rodinné péče, opakovaně prodloužit.41 

                                                 
39 VANČÁKOVÁ, Martina. Institucionální (ústavní) péče o dítě. In: Virtuální knihovna 

NRP [online]. [cit. 2020-08-27]. Dostupné z: http://www.knihovnanrp.cz/nahradni-rodinna-

pece/system-nahradni-rodinne-pece-v-cr/institucionalni-ustavni-pece-o-dite/ 
40 Přesné důvody umístění popsány v Občanském zákoníku 89/2012 Sb. § 971[1] 
41 VANČÁKOVÁ, Martina. Institucionální (ústavní) péče o dítě. In: Virtuální knihovna 

NRP [online]. [cit. 2020-08-27]. Dostupné z: http://www.knihovnanrp.cz/nahradni-rodinna-

pece/system-nahradni-rodinne-pece-v-cr/institucionalni-ustavni-pece-o-dite/ 
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Velkým problémem české institucionální péče je roztříštěnost mezi resorty 

Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 

Ministerstva práce a sociálních věcí. Častým terčem kritiky je také vysoký 

počet dětí mladších tří let umístěných do dětských center a dětských domovů.42 

 

Institucionální péče se je vykonávána v těchto zařízeních: 

- Kojenecké ústavy (v gesci MZ)  

- Dětské domovy pro děti 0–3 roky v gesci MZ 

- Dětská centra (v gesci MZ) 

- Dětské diagnostické ústavy (v gesci MŠMT) 

- Dětské domovy (v gesci MŠMT) 

- Dětské domovy se školou (v gesci MŠMT) 

- Dětské výchovné ústavy (v gesci MŠMT) 

- Domovy pro osoby (děti) se zdravotním postižením (v gesci MPSV) 

- Zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči (v gesci MPSV) 

2.2. Dětské domovy v ČR 

Postavení dětských domovů43 a dalších zařízení ústavní výchovy, např. 

dětských domovů se školou (spadají pod resort MŠMT), je upravováno 

zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 

ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.44 

 

                                                 
42 Nejmenší děti do ústavů nepatří. SOS Dětské vesničky: Nejmenší děti do ústavů 

nepatří [online]. 11.12.2017 [cit. 2020-08-27]. Dostupné z: https://www.sos-

vesnicky.cz/aktuality/nejmensi-deti-do-ustavu-nepatri/ 
43 Drtivá většina dětských domovů spadá pod MŠMT. 
44 Zakoniprolidi.cz. Zákon č. 109/2002 Sb.: Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o 

změně dalších zákonů [online]. [cit. 2020-08-27]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-109 
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Postavení dětských domovů spadajících pod Ministerstvo zdravotnictví 

upravuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování. „Personální standardy jsou definovány vyhláškou č. 99/2012 Sb., 

o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.“45 

 

Dětské domovy poskytují náhradní výchovnou péči dětem ve věku 

zpravidla od 3 do 18 let, a to na základě soudního rozhodnutí o ústavní 

výchově, ochranné výchově, popř. o předběžném opatření. Spadají do gesce 

MŠMT a ve školním roce 2019/2020 byl počet umístěných dětí do 137 

dětských domovů 4 345.46  

Dětské domovy se školou zajišťují péči o děti s nařízenou ústavní 

výchovou, mají-li závažné poruchy chování, nebo které pro svou přechodnou 

nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně léčebnou péči a pro děti s 

uloženou ochrannou výchovou. Spadají také do gesce MŠMT a ve školním 

roce 2019/2020 jich ve 28 zařízeních bylo umístěno 805.47 

Dětské domovy pro děti do 3 let jsou zdravotnická zařízení a spadají 

do kompetence Ministerstva zdravotnictví. Na počátku roku 2018 bylo ve 26 

dětských domovech umístěno celkem 441 dětí.48  Dětské domovy České 

republice jsou státní, církevní či soukromé. 

                                                 
45 KRBCOVÁ, Anna a Kamila TOMANOVÁ. Dětské domovy pro děti do 3 let věku: Odborné 

personální zabezpečení [online]. Praha: Asociace Dítě a Rodina, 2019 [cit. 2020-08-27]. 

Dostupné z: https://www.ditearodina.cz/images/odbornost_DC.pdf 
46 , Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 4.2.6 Zařízení pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy. In: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2019, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [online]. Praha, 2020, s. 104 [cit. 2020-08-27]. 

Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-

o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1 
47 Taktéž.  
48 Lumos. Dětské domovy pro děti do 3 let věku. Počty dětí, nákladnost péče, doporučení 

dalšího postupu. [online]. Praha, 2018, 04/2018, s. 2 [cit. 2020-08-28]. Dostupné z: 

http://www.knihovnanrp.cz/wp-content/uploads/2018/10/DD3roky_FINALNI_lumos_.pdf 
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3. Srí Lanka 

Po představení dobrovolnictví a systému ústavní péče v České republice 

je pozornost zaměřena na stejnou problematiku v kontextu Srí Lanky. V úvodu 

je pro ucelenější představu o celé problematice charakterizována geografická, 

historická a ekonomická situace tohoto ostrovního státu. Poté je představena 

dobrovolnická činnost na Srí Lance. 

3.1. Srí Lanka a její charakteristika 

Srí Lanka je malý ostrovní stát v jihovýchodní Asii. Zaujímá celý 

ostrov Cejlon, který se nachází jižně od poloostrova Přední Indie v Indickém 

oceánu. Rozlohou dosahuje ¾ velikosti rozlohy České republiky a žije tam více 

než 22 miliónů obyvatel. Obyvatelstvo se skládá ze dvou hlavních etnických 

skupin, Sinhálců (74,9 %) a srílanských Tamilů (11,2 %), mezi kterými panuje 

dlouhodobě rivalita.49 Oficiálními jazyky jsou sinhálština, tamilština a 

angličtina, která má sloužit jako dorozumívací jazyk. Většina obyvatelstva je 

buddhistického vyznání (70,2 %), druhou největší skupinou jsou hinduisté 

(12,6 %).50 K dalším náboženstvím patří křesťanství, z toho je 6,1 % 

vyznavačů římských katolíků a 1,3 % obyvatelstva spadá do kategorie jiní 

křesťané.51 Náboženská pestrost je daná historicky. 

Díky atraktivní poloze ostrova a jeho bohaté fauně i flóře o něj 

usilovalo mnoho národů. Nejdříve to byli portugalští kolonizátoři v 16. století, 

vystřídáni Nizozemci v 17. století a v 18. století skončil Cejlon v rukou britské 

nadvlády a stal se až do roku 1948 součástí britské ostrovní kolonie. Dnes je 

                                                 
49 Central Intelligence Agency. Sri Lanka. The World Factbook: [online]. 2020 [cit. 2020-08-

29]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html 
50 Tamtéž 
51 Tamtéž 
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Srí Lanka demokratickou socialistickou republikou, součástí Commonwealthu 

a patří k zemím s nižším středním příjmem.52  

Z moderních dějin Srí Lanky byl významný rok 2009, kdy skončila 

téměř 26 let trvající občanská válka, při které proti sobě stála sinhálská většina 

proti tamilské menšině, která byla poražena. Válka zanechala 70 000 až 80 000 

obětí a dodnes se v médiích objevují nejasnosti ohledně pohřešovaných osob.   

V prosinci 2004 došlo k podmořskému zemětřesení (asi 240 kilometrů 

od pobřeží Indonésie), které vyvolalo vlnu tsunami. Mezi zasaženými státy 

byla i Srí Lanka53. Následkem vlny tsunami ztratilo na Srí Lance jednoho 

rodiče více než 3000 dětí. 2500 dětí bylo umístěno do registrovaných dětských 

domovů, zbylá část dětí byla umístěna do neregistrovaných ústavních 

zařízení.54 Jednou z posledních událostí s velkým mezinárodním dopadem byl 

teroristický útok na kostely a hotely spáchaný muslimskými radikály v dubnu 

201955, tedy pár měsíců před mým příjezdem na dobrovolnický pobyt. 

Z ekonomického hlediska je Srí Lanka orientovaná především na 

zemědělství a textilní průmysl. Významným je také turistický ruch. Na podpoře 

rozvoje země dlouhodobě spolupracují různé mezinárodní organizace a 

                                                 
52 Central Intelligence Agency. Sri Lanka. The World Factbook: [online]. 2020 [cit. 2020-08-

29]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html 
53 FEATHERSTONE, Andy. Tsunami ten years on, stories of change: 2004–2014: Community 

Perceptions of the Indian Ocean Tsunami Response and Recovery [online]. Save the Children, 

2014, s. VII. [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: 

https://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/emergency-humanitarian-

response/tsunami-report-09.pdf 
54 Asian Development Bank, Japan Bank for International Cooperation a World Bank. Sri 

Lanka 2005 Post-Tsunami Recovery Program: Preliminary Damage and Needs 

Assessment [online]. Colombo, Sri Lanka, January 10 - 28,2005, s. 36 [cit. 2020-07-16]. 

Dostupné z: http://documents1.worldbank.org/curated/en/300121468760544570/pdf/31507.pdf 

Post-Tsunami Recovery: Issues and Challenges in Sri Lanka. // druhá citace Jayasuriya, Sisira 

& Steele, Paul & Weerakoon, Dushni & Knight-John, Malathy & Arunatilake, Nisha. Sri 

Lanka 2005 Post-Tsunami Recovery Program: Preliminary Damage and Needs Assessment 

[online]. In: Colombo, Sri Lanka, January 10 - 28,2005, s. 36 [cit. 2020-07-16]. Dostupné z: 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/300121468760544570/pdf/31507.pdf 
55 Bureau of Counterterrosism. Country Reports on Terrorism 2019: Sri Lanka [online]. 2020 

[cit. 2020-08-29]. Dostupné z: https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-

2019/sri-lanka/ 
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instituce, například Campaign Against Arms Trade, Global Network of 

Women Peacebuilders, Global Partnership for the Prevention of Armed 

Conflict, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

(IFRC), International Organization for Migration, Saferworld, Save the 

Children, UN Development Fund for Women, UN Development Programme, 

War Child a další.56  

 

3.2. Dobrovolnictví na Srí Lance 

Podle údajů ukazatele CAF Word Giving Index 2019, který měří ochotu 

lidí pomáhat ve 126 státech, se Srí Lanka umístila na 1. místě v kategorii „čas 

strávený dobrovolnictvím.“  Každý rok tam vykonává dobrovolnickou činnost 

okolo 7 milionů lidí a téměř polovina z nich je starší 15 let. 57 Česká republika 

je v této kategorii na 84. místě58 a index ji vyhodnotil jako jeden z deseti států, 

ve kterém se ochota pomoci za poslední dekádu snížila nejvíce.59 Ve světovém 

žebříčku států za posledních deset let se Srí Lanka umístila na 9. místě.60 

Jedním z nejpravděpodobnějších důvodů je velké zastoupení vyznavačů 

théravádového buddhismu, který klade velký důraz na vykonávání dobrých 

                                                 
56 Peace Insight. Peace Insight: Sri Lanka [online]. 2020.[cit. 2020-08-27]. Dostupné z: 

https://www.peaceinsight.org/conflicts/sri-lanka/internationals/ 
57 Volunteering time: CAF WORLD GIVING INDEX 2019 [online]. 10. Charities Aid 

Foundation, 2019. s. 9. [cit. 2020-08-27]. Dostupné z: https://www.cafonline.org/docs/default-

source/about-us-publications/caf_wgi_10th_edition_report_2712a_web_101019.pdf 
58 CAF World Giving Index Full Table: CAF WORLD GIVING INDEX 2019 [online]. 10.. 

Charities Aid Foundation, 2019, s. 25. [cit. 2020-08-27]. Dostupné z: 

https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-

publications/caf_wgi_10th_edition_report_2712a_web_101019.pdf 
59 Risers and Fallers: CAF WORLD GIVING INDEX 2019 [online]. 10. Charities Aid 

Foundation, 2019, s.13. [cit. 2020-08-27]. Dostupné z: https://www.cafonline.org/docs/default-

source/about-us-publications/caf_wgi_10th_edition_report_2712a_web_101019.pdf 
60 The world’s highest scoring countries over 10 years: CAF WORLD GIVING INDEX 2019, s. 

7.[online]. 10. Charities Aid Foundation, 2019 [cit. 2020-08-27]. Dostupné z: 

https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-

publications/caf_wgi_10th_edition_report_2712a_web_101019.pdf 
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skutků, tedy i pomoci potřebným.61 Srí Lanka je také oblíbenou destinací pro 

dobrovolníky ze zahraničí.  

 

3.3. Právní zakotvení dobrovolnictví na Srí Lance 

Podle dostupných zdrojů není v současné době (2020) vytvořena 

legislativa upravující dobrovolnictví. Některé mezinárodní organizace, 

například OSN se svým Programem Dobrovolníků OSN62 podporuje vládu 

k jejímu vytvoření. Článek na webu dobrovolníků OSN z konce roku 2019 

zmiňuje probíhající dialog s některými srílanskými ministerstvy.63  

Návrh standardů určených institucím pečující o děti64 na dobrovolníky 

pamatuje. Požadavky jsou: věk mezi 18 a 60 let, dokončené vzdělání Ordinary 

Level (O/L) z šesti předmětů, z čehož jeden musí být matematika a druhý jeden 

z oficiálních srílanských jazyků (sinhálština, tamilština, angličtina) a zkušenost 

s péčí o dětí v minimálním rozsahu jeden měsíc. Dobrovolník musí mít čistý 

trestní rejstřík a musí být schopný komunikovat s dětmi vhodným způsobem.65 

                                                 
61 WILSON, Bryan R. XV. Theravada Buddhism. Religious Toleration & Religious Diversity. 

Institute for the Study of American Religion. University of Oxford England: University of 

Oxford, 1995, s. 14. 
62 Přeloženo z anglického originálu UN Volunteers (UNV) 
63 Facilitating dialogue on volunteerism and inclusion in Sri Lanka: UNV partnering with Sri 

Lanka [online]. 27 November 2019 [cit. 2020-08-27]. Dostupné z: 

https://www.unv.org/Success-stories/Facilitating-dialogue-volunteerism-and-inclusion-Sri-

Lanka 
64 Volně přeloženo z originálního názvu Draft. Guidelines and Standards for Childcare 

Institutions in Sri Lanka. 
65 National Child Protection Authority.2.3. Qualifications of Caregivers and Staff 

Members. Guidelines and Standards for Childcare Institutions in Sri Lanka [online]. 

Madiwela: National Child Protection Authority, 2013, s. 6 [cit. 2020-08-26]. 
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4. Systém ústavní péče na Srí Lance 

 

4.1. Ústavní výchova dětí na Srí Lance 

V roce 2013 bylo na Srí Lance 414 ústavních zařízení pro děti, ve kterých 

oficiálně vyrůstalo 14 179 dětí.66 Do tohoto čísla spadají všechny typy 

zařízení.67  Srílanské ústavní instituce mohou být státní (state-run institutions) 

nebo nestátní (voluntary institutions). Nestátní instituce mohou také získávat 

státní finanční podporu, častěji však získávají finance ze zahraničí.68 Největší 

podíl institucí je zřizován nestátními neziskovými organizacemi (NGO). Podle 

Vasudevan (studie z roku 2009) bylo 12 608 dětí ve umístěno ve nestátních a  

2 234 v státních zařízeních.69 Voluntary Social Service organisations 

poskytující péče sirotkům a dětem musí být zaregistrovány v registru Register 

of Voluntary Social Service.70  

Systém ústavní péče se stal spolehlivou formou alternativní výchovy 

dětí, což vede k častému umisťování dětí do ústavních zařízení. Je to důsledek 

mnoha faktorů. Patří především již výše zmíněná obliba zapříčiněná 

spolehlivostí, problémy s legislativou způsobené nedostatečnými zákony, např. 

absence zákona, který by státu ukládal povinnost zajistit možnosti náhradní 

                                                 
66 Executive Summary. Current Status of Child Care Institutions and Institutionalized Children 

in Sri Lanka: A Situational Analysis [online]. National Institue of Social Development. s. 7 [cit. 

2020-08-26]. Dostupné z: https://www.unicef.org/srilanka/media/351/file 
67 BILSON, Andy a Pat COX. Institutions in Sri Lanka. In Children's Rights in Institutional 

Care in Sri Lanka [online]. Save the Children in Sri Lanka, 2005, s.6 [cit. 2020-08-26].  
68. Dostupné z: 

https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/2965.pdf 
69 Vasudevan, Varathagowry. Child Care Institutions as Quality Family, Surrogate 

(Alternative) Care Services in Sri Lanka. In: Institutionalised Children Explorations and 

Beyond. 1. 57-67, 2014, s.59. 
70 Sri Lanka. 1. Child Care and Protection Services. , United Nations Children’s Fund. The 

Legal Framework for Child Protection in South Asia [online]. Kathmandu: UNICEF, 2020, s. 

366 [cit. 2020-08-27]. Dostupné z: 

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17650/pdf/the_legal_framework_for_child_pro

tection_in_south_asia.pdf 
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rodinné výchovy pro děti všech věkových kategorií71, následky vlny tsunami, 

po kterých mnoho dětí přišlo o domov, dlouholetá občanská válka a 

ekonomická a politická nestabilita země.  

Na druhou stranu je například ve studii Eshanthy Ariyadasa „Life 

Chances of Children and Young People in Institutional Care in Sri Lanka“ 

zdůrazněn požadavek na kontrolu a standardů v dětských domovech, neboť 

byly i v masových médiích zveřejněny informace o případech dětí, které byly 

v domovech fyzicky i psychicky týrány, docházelo k útokům sexuálního 

charakteru, bylo s nimi krutě zacházeno, nebyl jim podáván dostatek potravin, 

byly zneužívány jejich finance či docházelo k nelegální adopci.72 

4.2 Mezinárodní legislativní rámec péče o děti na Srí Lance  

V lednu 1990 Srí Lanka podepsala Úmluva o právech dítěte73. V září 

tohoto roku se zástupci Srí Lanky zúčastnili Světového summitu pro děti,74 na 

kterém byla přijata Světová deklarace o přežití, rozvoji a ochraně dětí.75 

V návaznosti na Úmluvu pak vláda dobrovolně zformulovala Chartu dětí76. 

Také byly podepsány a ratifikovány opční protokoly k Úmluvě. Nejdříve byl 

v srpnu 2000 podepsán Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování 

                                                 
71 Sri Lanka. 1. Child Care and Protection Services. United Nations Children’s Fund. The Legal 

Framework for Child Protection in South Asia [online]. Kathmandu: UNICEF, 2020, s. 371 

[cit. 2020-08-27]. Dostupné z: 

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17650/pdf/the_legal_framework_for_child_pro

tection_in_south_asia.pdf  
72 ARIYADASA, Eshantha. Life Chances of Children and Young People in Institutional Care 

in Sri Lanka: A critical review of policy and governance with reference to case studies [online]. 

South Australia: Flinders University, s.2 [cit. 2020-08-27]. Dostupné z: 

file:///C:/Users/HP/Downloads/2088-Article%20Text-8226-1-10-20140415%20.pdf 
73 Ratifikace Smlouvy proběhla v roce 1991. 
74 V originále World Summit for Children. Více zde: Outcomes on Children: World Summit for 

Children [online]. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: 

https://www.un.org/en/development/devagenda/children.shtml 
75 K tomuto viz dokument World Declaratoin and Plan of Action from the World Summit for 

Childrenhttps://www.unicef.org/spanish/about/history/files/WSC_declaration_first_call_for_ch

ildren.pdf 
76 Charta dětí je organizace zaměřující se na problémy, která provádí výzkum, vzdělává, lobuje 

a akredituje produkty a služby. 

https://www.unicef.org/spanish/about/history/files/WSC_declaration_first_call_for_children.pdf
https://www.unicef.org/spanish/about/history/files/WSC_declaration_first_call_for_children.pdf
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dětí do ozbrojených konfliktů77(ratifikován v září téhož roku), poté byl 

schválen a v květnu 2020 podepsán Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte 

týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie78. V září 2004 

byl uveden Národní akční plán pro děti platný od roku 2004 do 2008, ve 

kterém se Srí Lanka zaměřila na snižování počtu dětí vyrůstajících v ústavní 

výchově a zvyšování kvality ústavních institucí.79 

4.3 Národní legislativní rámec  

V rámci prvního řádu Srí Lanky existuje celá řada nařízení týkající se 

ochrany dětí, avšak ukazuje se, že je některé zapotřebí revidovat. 

Problematická jsou například nařízení upravující práci dětí, sexuální 

vykořisťování nebo ochranu před domácím násilím páchaném na dětech. 80 

Přetrvávající nedostatky vedou k nedostatečné podpoře rodin a téměř 

neexistující možnosti pěstounské péče.81 Pěstounská péče (fostering care) je 

možná u dětí, které mají příbuzné, kterým je vystaven tzv. Fit Person Order.82 

Problémem, kterého si všímá studie Dětského fondu OSN, je absence garance 

                                                 
77 Znění Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených 

konfliktů zde: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx 
78 Ratifikace tohoto dokumentu proběhla v září 2002. Znění dokumentu zde: 

https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/un_optional_protocol_on_sale_an

d_pornography_en_1.pdf 
79 Policy Framework: 2.1 International Conventions and the Sri Lankan Context. In: BILSON, 

Andy a Pat COX. HOME TRUTHS: Children's Rights in Institutional Care in Sri 

Lanka [online]. Colombo, 2005, s. 3 [cit. 2020-07-05]. ISBN 955-1197-01-1. Dostupné z: 

https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/2965.pdf 
80 Note from the Ministry of Women's Empowerment and Social Welfare: Chapter 2 Policy 

Framework. In: BILSON, Andy a Pat COX. HOME TRUTHS: Children's Rights in 

Institutional Care in Sri Lanka [online]. Colombo, 2005, VII. [cit. 2020-07-05]. ISBN 955-

1197-01-1. Dostupné z: 

https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/2965.pdf 
81 Deinstitutionalisation of Child Care: Promoting the child's right to a safe family [online]. 

SOS Children’s Villages Sri Lanka [cit. 2020-08-28]. Dostupné z: 

https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/DiAC%20Policy%20Brief_ENG.pdf 
82 United Nations Children’s Fund. Sri Lanka. 1. Child Care and Protection Services. The Legal 

Framework for Child Protection in South Asia [online]. Kathmandu: UNICEF, 2020, s. 369 

[cit. 2020-08-27]. Dostupné z: 

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17650/pdf/the_legal_framework_for_child_pro

tection_in_south_asia.pdf 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx
https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/un_optional_protocol_on_sale_and_pornography_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/un_optional_protocol_on_sale_and_pornography_en_1.pdf
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podílu na rozhodování dítěte nebo vyslechnutí jeho názoru při jeho umisťování 

do institucionální nebo alternativní péče.83 

4.3.1 The National Child Protection  Authority (NCPA) 

Srí Lanka od devadesátých let rozvíjela úsilí o ochranu práv dětí a 

jedním z dalších kroků na této cestě bylo v roce 1998 vytvoření Národního 

úřadu pro ochranu dětí.84. Úřad se zaměřuje se na formulování vnitrostátní 

politiky prevence zneužívání dětí, jejich ochranou a zacházením s dětskými 

obětmi různých forem zneužívání, koordinací a sledováním opatření 

zabraňujícím všem formám násilí na dětech.85 K poslání této instituce patří 

kontrola organizací poskytující péči o děti a doporučování vhodných postupů 

k zaručení bezpečnosti a ochrany dětí v situacích, kdy se dítě ocitá v konfliktu 

se zákonem. V některých regionech vznikly regionální výbory tzv. District 

Child Protection Committees (DCPC).86 

4.3.2 The Department of Probation and Child Services (DPPC) 

DPPC bychom mohli přirovnat sociálnímu odboru, tedy v českých 

poměrech k Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Jeho hlavní agendou je 

podpora dětí a rodin s cílem, zajištění blaha dětí tak, aby nemusely být 

umístěny do ústavních zařízení. Na úřadě pracují sociální kurátoři, kteří se 

starají o to, aby situace dětí byla důkladně vyšetřena. V případě, že kurátor 

nenalezne žádnou jinou alternativu, jak péči o dítě zajistit, může navrhnout 

jeho umístění nedaleko bydliště na dobu maximálně 3 let. Cílem DPCC je, aby 

                                                 
83 United Nations Children’s Fund. Sri Lanka. 1. Child Care and Protection Services. The Legal 

Framework for Child Protection in South Asia [online]. Kathmandu: UNICEF, 2020, s. 367 

[cit. 2020-08-27]. Dostupné z: 

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17650/pdf/the_legal_framework_for_child_pro

tection_in_south_asia.pdf 
84 Vznik na základě zákona Act no. 50 of 1998 
85 National Child Protection Authority. Welcome Message [online]. [cit. 2020-07-05]. 

Dostupné z: http://www.childprotection.gov.lk/?page_id=6 
86 BILSON, Andy a Pat COX. Policy framework. In Children's Rights in Institutional Care in 

Sri Lanka [online]. Save the Children in Sri Lanka, 2005, s.3 [cit. 2020-08-28]. Dostupné z: 

https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/2965.pdf 
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důvodem umístění nebyla chudoba či další ekonomické problémy. Úřad také 

zaručuje blahobyt dítěte v ústavní péči.87 

4.4 Typy ústavních zařízení pro děti 

  Systém ústavní péče o děti zahrnuje několik typů zařízení. Názvy jsou 

uváděny pro lepší přesnost v angličtině. 

- Remain homes a Voluntary remand homes. Jsou zařízení zřizovaná 

státem nebo jiným zřizovatelem a určené dětem, které byly obviněny z 

trestných činů či jiných provinění. Zůstávají zde do doby rozhodnutí 

soudu. 

- Certified schools. Jsou státní zařízení určené pro děti, které byly 

obviněny ze spáchání trestných činů na druhé osobě (například 

obtěžování). 

- Approved schools. Svou povahou jsou totožné certifikovaným školám, 

liší se pouze zřizovatelem, což je v tomto případě někdo jiný než stát. 

- Receiving homes jsou zařízení zřizovaná státem, určené především pro 

děti do pěti let věku. 

- Detention homes jsou také státní zařízení, určené především dětem 

nacházejících se ve velmi složité situaci.  

- National training centres zřizuje stát a jsou tam umisťovány oběti 

různých druhů obtěžování a pachatelé těchto činů. 

- Voluntary homes nejsou zřizované státem. Tyto domovy jsou 

zřizované pro různé skupiny dětí a za různými účely. Některé zřizuje 

                                                 
87 BILSON, Andy a Pat COX. Institutions in Sri Lanka. In Children's Rights in Institutional 

Care in Sri Lanka [online]. Save the Children in Sri Lanka, 2005, s.4-5 [cit. 2020-08-28]. 

Dostupné z: https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/2965.pdf 
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církev, jiné charitativní organizace. Do této skupiny patří i domovy pro 

děti s postižením.88 

Z popisu cílových skupin jednotlivých zařízení vyplývá, že jsou některé 

domovy určeny pro skupiny dětí, které není v logického hlediska vhodné 

umisťovat společně. Jedná se o děti umisťované z důvodu překročení zákona a 

dětí, které potřebují ochranu. Tyto děti mohou být společně umístěny v remand 

houses, approved schools a certified schools.89  

 4.5 Studie  

 

Zde bude představeno několik studií provedených v posledních letech 

v ústavních zařízeních s důrazem na kritické zhodnocení jejich fungování. 

 

4.5.1 Studie ústavních institucí 

Podle výsledků studie „Deinstitutionalisation of Child Care: Promoting 

the child's right to a safe family“ provedené v roce 2013 National Deparment 

of Child Care Services s podporou programu Dětského fondu OSN (UNICEF), 

je pobyt dětí v ústavních zařízení mnohem delší, než je zákonem doporučovaná 

tříletá doba. Ukázalo se, že dívky pobývají v institucionální péči průměrně 10-

15 let. Uváděnými důvody jsou snaha snížit riziko otěhotnění dívek v mladém 

věku či jejich ochrana před fyzickým či sexuálním násilím.  Obecně jsou 

nejčastějšími důvody umisťování dětí do institucí nevhodné podmínky k životu 

v domácnosti, konflikt rodičů, alkoholismus, odchod matky do zahraničí za 

výdělkem, vysoká míra ohrožení sexuálním zneužíváním, především u dívek, 

od jejich sousedů, příbuzných a otců. Podle registru The Bureau for Foreign 

                                                 
88 BILSON, Andy a Pat COX. Institutions in Sri Lanka. In Children's Rights in Institutional 

Care in Sri Lanka [online]. Save the Children in Sri Lanka, 2005, s.6 [cit. 2020-08-28]. 

Dostupné z: https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/2965.pdf 
89 Sri Lanka. 1. Child Care and Protection Services. , United Nations Children’s Fund. The 

Legal Framework for Child Protection in South Asia [online]. Kathmandu: UNICEF, 2020, s. 

367 [cit. 2020-08-27]. Dostupné z: 

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17650/pdf/the_legal_framework_for_child_pro

tection_in_south_asia.pdf 
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Employment v roce 2015 pracovalo v mimo území Srí Lanky 263 307 obyvatel 

Srí Lanky. 90 % Srílančanů pracujících v zahraničí pak tvořily ženy.90  

Z výsledků také vyplynulo, že ze celkového počtu dětí umístěných 

v domovech mělo 50 % z nich jednoho žijícího rodiče a 32 % oba žijící rodiče. 

Pouze 18 % dětí (tj. více než 2 500) byly sirotky. Jinými slovy řečeno, 82 % 

dětí žijících v institucích má alespoň jednoho žijícího rodiče. 

Výsledky hodnotící odbornou kvalifikaci personálu ve 414 institucích 

pro děti ukázaly, že pouze 44 % personálu disponovalo odbornou kvalifikací 

vyžadovanou pro práci s dětmi. Hlavním důvodem, proč vedení domovů začalo 

zaměstnávat nedostatečně kvalifikované zaměstnance, byl jejich kritický 

nedostatek. Za ním stojí nízké platební ohodnocení kvalifikovaných 

pracovníků, které jim neposkytuje dostatečnou motivaci pro práci 

v institucích.91 Současné požadavky na zaměstnance podle Návrhu standardů92 

je věk mezi 25-60 roky, emoční a duševní stabilita, dokončené vzdělání na 

Ordinary Level z 6 předmětů (matematika a jazyk) a vhodná úroveň slovní 

komunikace. Zaměstnanci musí dokládat reference o svém charakteru, mít 

čistý trestní rejstřík a další dokumenty 93. 

                                                 
90 JAYASOORIYA, Chathuri a Colin FORBER. Deinstitutionalisation of Child Care: 

Promoting the child's right to a safe family [online]. SOS Children’s Villages Sri Lanka [cit. 

2020-08-26]. Dostupné z: 

https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/DiAC%20Policy%20Brief_ENG.pdf 
91 Executive Summary. Current Status of Child Care Institutions and Institutionalized Children 

in Sri Lanka: A Situational Analysis [online]. National Institue of Social Development. s. 8-9 

[cit. 2020-08-27]. Dostupné z: https://www.unicef.org/srilanka/media/351/file 
92 Přeloženo z anglického originálu Guidelines and Standards for Childcare Institutions in Sri 

Lanka  
93 National Child Protection Authority. 2.3. Qualifications of Caregivers and Staff 

Members. Guidelines and Standards for Childcare Institutions in Sri Lanka [online]. 

Madiwela: National Child Protection Authority, 2013, s. 5-6 [cit. 2020-08-26]. 
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4.5.2 Studie o Voluntary Residental Institutions 

 

Tato studie byla publikována v roce 2007 a představuje unikátní práci 

věnující se pouze nestátním dětským domovům, které v tomto roce 

představovaly 92 % všech domovů. Z celkového počtu 479 domovů jich v té 

době nebylo 123 zaregistrovaných. Dnes již je to povinností. Zdroje 

financování těchto domovů byl nejčastěji dary místních, zahraniční zdroje, a 

finance poskytované církevními organizacemi. Nejčastější věková kategorie 

byla 12-16 let.  

Průměrný počet dětí na jednoho vychovatele byl 16. V domovech pro 

dívky to bylo dokonce 19 dětí.  Lepší průměr byl u domovů pečující o děti 

s postižením, kde to bylo 11 dětí na jednoho vychovatele. U 140 domovů byl 

průměrný počet na jednoho vychovatele nižší než 10, u sedmdesáti čtyř 

institucí to bylo 25 dětí na vychovatele (což je nejvyšší kvóta požadovaná 

minimálními standardy), ve čtyřiceti domovech to bylo 40 dětí na jednoho 

vychovatele a čtyři domovy uvedly počet jednoho vychovatele na více než 50 

dětí. Návrh nových standardů pro zařízení pečující o děti z roku 2013 počet 

upravuje na tři vychovatele pro 25 dětí starších 6 let a u dětí mladších 6 let 

musí být alespoň jeden vychovatel na 5 dětí. Zda tento návrh vzešel v platnost 

není na internetu aktualizováno.94 

                                                 
94 National Child Protection Authority. 2.3. Qualifications of Caregivers and Staff 

Members. Guidelines and Standards for Childcare Institutions in Sri Lanka [online]. 

Madiwela: National Child Protection Authority, 2013, s. 7 [cit. 2020-08-27]. 
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II. Praktická část 
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5. Dětský domov Angels Home 

Praktická část práce se skládá ze dvou na sebe navazujících celků. V této 

části nalezneme detailní popis fungování dětského domova Angles Home for 

Children, který můžeme zařadit do kategorie Voluntary institutions. Angels 

Home již 14 let intenzivně spolupracuje s dobrovolnicemi přicházejících z  

99,9 % ze zahraničí.  

Tato část je postavena na sběru dat během několikaměsíčního 

dobrovolnického pobytu. Data byla získávána formou zúčastněného 

pozorování, rozhovorů s vedením domova, dětmi, personálem a 

dobrovolnicemi, psaním terénních poznámek a důkladnou četbou deníkových 

zápisků a příspěvků Franka Lienekeho a Julie Fisher na webových stránkách 

domova. 

Na základě zpracování informací o dobrovolnictví v dětském domově na 

Srí Lance v této časti, je v druhé části popsán postup kvantitativního šetření 

dětských domovů v ČR a představen dětský domov, který také intenzivně 

pracuje s dobrovolníky.  

 

5.1 Vznik spolku Dry Lands e.V. 

Samotnému založení současného dětského domova, který se dnes 

nachází na předměstí rybářského městečka Marawilla, předcházel dlouholetý 

vývoj. Frank Lieneke přijel na Srí Lanku pomáhat při záchranářských pracích s 

odstraňováním škod po tsunami, které silně zasáhlo ostrov Cejlon. Srí Lanku 

dobře znal již od svého dětství, neboť tam s rodiči jezdil na dovolenou a měl 

tam mnoho přátel a známých. Jeho zájem o tuto zemi a touha pomoci vyústila 

v rozhodnutí založit zde dětský domov. Za účelem získání financí na podporu 
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udržitelného rozvoje a rozvojové pomoci srílanským dětem založil Lieneke 

roku 2005 spolek Dry Lands e.V., který sídlí v německém Lengerichu.95 

Finance, které byly přijímány na konto Dry Lands, byly zpočátku 

určeny na nákup potravin, léků, hygienických potřeb a dalších věcí, které oběti 

přírodní katastrofy potřebovaly. Bylo z nich také vybudováno sanitární zařízení 

v dívčím dětském domově ve Wennappuwě a podpořeny další menší projekty. 

Poté, co Lieneke dostal nabídku od místního lékaře na pronajmutí pozemku 

s osmipokojovou vilou a velkou zahradou za velmi symbolickou cenu96, se 

rozhodl svůj plán na otevření dětského domova realizovat. Spolu s místními 

dělníky opravil vilu, přičemž se ji snažil přizpůsobit tak požadavkům pro stálou 

přítomnost dětí.  

Úspěchem bylo získání předběžného potvrzení o registraci Dry Lands 

Project e.V. jako neziskové humanitární organizace v lednu 200697, která 

opravňovala k podání žádosti o státní podporu pro dětské domovy. K faktické 

registraci organizace na Srí Lance došlo v srpnu 2006 pod názvem Angels 

Home Foundation. Do domova se postupně nastěhovalo mezi lednem 2006 a 

listopadem 2007 dvacet dívek, čímž byla kapacita budovy naplněna.98 

                                                 
95 Dry Lands Project: Geschichte. Https://de.wikipedia.org/wiki/Dry_Lands_Project [online]. 

[cit. 2020-03-13]. 
96 LIENEKE, Frank. Tagebuch von Linus: Angels Home August 2005. Dry Lands Project 

e.V.  [online]. 13.08.2015 [cit. 2020-08-18]. Dostupné z: https://www.dry-lands.org/ueber-

uns/tagebuecher/linus/118-tagebuch-von-2005/89-angels-home-august-2005 
97 LIENEKE, Frank. Tagebuch von Linus: Angels Home Januar 2006. Dry Lands Project. 

e.V. [online]. 13.06.2016 [cit. 2020-08-18]. Dostupné z: https://www.dry-lands.org/ueber-

uns/tagebuecher/linus/124-tagebuch-von-2006/94-angels-home-januar-2006 

98 LIENEKE, Frank. Die Entwicklung des Dry Lands Project e.V. in Kurzform. Dry Lands 

Project e.V. [online]. 2005 [cit. 2020-03-13]. Dostupné z: https://www.dry-lands.org/ueber-

uns/die-entwicklung 
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5.2 Rozvoj domova Angels Home 

  

5.2.1 Stavba nového domova 

Původní dětský domov se nacházel na pronajatém pozemku. Majitel se 

po třech letech rozhodl, že již nájemní smlouvu neprodlouží a nabídl organizaci 

jeho odkoupení za neúměrně vysokou cenu. Smlouvání, které je dodnes na Srí 

Lance obvyklé, také nepomohlo a nabízená cena se ještě zvyšovala.99 Z důvodu 

potřeby neustálých oprav, nízké kapacity budovy a neúspěchu při snaze o 

získání dotace pro domov se Lieneke rozhodl, že se domov musí 

přestěhovat.100 Po několikaměsíčním neúspěšném hledání obdržel větší 

sponzorský dar, díky kterému mohl koupit pozemek s plochou 6000 m2 101 

uprostřed kokosové plantáže nedaleko pobřeží oceánu. Mezi červnem 2006 a 

lednem 2011 byla postavena budova s kapacitou 60 lůžek. 

Po otevření nového domova postupně přicházely další dívky. Domov 

získal dobré jméno (byl ve srovnání kvality domovů na 2. místě) a začala 

intenzivní spolupráce s praktikantkami ze zahraničí. Po nastřádání 

dostatečných financí mohlo dojít k dalšímu rozšiřování domova. Byl odkoupen 

vedlejší pozemek kokosové plantáže a vybudováno vzdělávací centrum 

s bazénem a ubytováním pro vedení domova. V květnu 2015 začaly pilotní 

                                                 
99 Liedke ve svém deníku uvádí nabízenou cenu 90 000 EUR tj. k dnešnímu dni 2 352 600.000 

CZK. (kurz ze dne 18. 8.220) Kurzy.cz, Euro - Převod měn na CZK, českou korunu [online]. 

[cit. 2020-08-18]. Dostupné z: https://www.kurzy.cz/kurzy-

men/kurzy.asp?a=X&mena1=EUR&mena2=CZK&c=90000&d=18.08.2020&convert=P%F8e

ve%EF+m%ECnu 
100 LIENEKE, Frank. Tagebuch Linus.: Wir müssen umziehen 05.03.2008. Dry Lands Project 

e.V. [online]. [cit. 2020-08-18]. Dostupné z: https://www.dry-lands.org/ueber-

uns/tagebuecher/linus/175-tagebuch-von-2008/510-wir-muessen-umziehen-05032008 
101 FISCHER, Julia. Bau-News. Endlich haben wir ein Grundstück.: Wir müssen umziehen. 

Dry Lands Project e.V. [online]. 26.05.2008 [cit. 2020-08-18]. Dostupné z: https://www.dry-

lands.org/projekte/bauphase-kinderheim-2009-bis-2011/713-endlich-haben-wir-ein-eigenes-

grundstueck 
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vzdělávací kurzy kadeřnictví, kosmetiky a šití určené obyvatelkám domova i 

široké veřejnosti.102 

Poslední stavební úpravou domova bylo vybudování dvou malých 

domků pro starší dívky, které bychom v českých podmínkách mohly nazvat 

tréninkovými byty s kapacitou 6 dívek.  

 

5.2.2 Prostory a vybavení domova 

Domov je dvoupatrová budova s obyvatelnou střechou. Celkově se tam 

nachází 3 ložnice po 20 lůžkách, několik pokojů pro vychovatele s postelemi, 

malá knihovna, učebna využívaná například pro výuku angličtiny, doučování 

sinhálštiny nebo matematiky, jedna televize s několika pohovkami, počítačová 

místnost, kterou využívají především praktikantky pro jejich práci a 

klimatizovaná kancelář, kde pracuje vedení domova. Tato místnost je jedinou 

klimatizovanou místností v celém domově. I přesto, že na Srí Lance panuje 

tropické počasí po celý rok s průměrnou teplotou 30°C,103 finanční situace 

domova neumožňuje zavést klimatizaci do více místností (například ložnic či 

místnosti pro nemocné děti). V této zemi klimatizace není běžnou součástí  

domů. 

  Dále se v domově nachází sanitární zázemí, tj. umývárny, kde si děti 

čistí zuby a myjí obličej, sprchy a záchody (v jedné místnosti), malý sklad na 

potraviny vybavený mrazákem, kuchyně, přičemž se většina jídla připravuje na 

                                                 
102 LIENEKE, Frank. Die Entwicklung des Dry Lands Project e.V. in Kurzform. Dry Lands 

Project e.V. [online]. 2005 [cit. 2020-03-13]. Dostupné z: https://www.dry-lands.org/ueber-

uns/die-entwicklung 
103 Besttimetovisit.co.uk. Best time to visit, weather and climate Marawila [online]. [cit. 2020-

08-27]. Dostupné z: https://www.besttimetovisit.co.uk/sri-lanka/marawila-438490/ 
 



41 

 

otevřeném ohni104 a studna, u které se děti myjí a perou si oblečení. Sprchy 

moc využívány nejsou. 

 Naproti hlavní budově se nachází menší budova bez oken. Jsou zde 

prázdná akvária, ve kterých bývaly ryby pro vlastní potřebu, ale dnes jsou 

prázdná a v prostoru probíhá doučování.  

 V jiné části areálu, do které se děti bez dovolení nedostanou, se se 

nachází tréninkové centrum, ve kterém dříve probíhaly vzdělávací kurzy. 

V roce 2019 se prostor využíval jen jednou týdně v neděli, kdy dívky, které 

měly službu v kuchyni, tam připravovaly večeři. V horní části centra bydlí 

vedení domova a před budovou je malý bazén, ve kterém se děti učí plavat.  

 Obě části areálu jsou podle nařízení úřadů obehnány 3 m vysokou zdí. 

Je zde zahrada, kde rostou kokosové palmy, banánovníky a další tropické 

ovoce, které děti používají k vaření, a tropické květiny. Na pozemku se podle 

slov Lienekeho nachází 12 nejjedovatějších hadů světa, ale zatím nedošlo 

k žádnému incidentu. Směrem k hlavní bráně domova, která se zamyká při 

stmívání, tzn. okolo půl sedmé, je také podle nařízení postaven tzv. Security 

house, ve kterém je 24 hodin denně zaměstnán hlídač. O bezpečnost dětí se 

také stará několik psů, kteří jsou vypouštěni na noc k volnému pohybu po 

areálu. 

5.2.3 Kapacita domova a cílová skupina  

Domov má v současné době kapacitu 60 dívek, i když je tlakem 

sociálního odboru převyšována. Je určen pouze dívkám105 ve věku od 7 do 18 

let. V době, kdy jsem v domově pracovala, tam byly i dívky 21leté. Po 

úspěšném složení závěrečných zkoušek 0-Level, dívky většinou domov 

opouštějí. Pokud chce dívka dál pokračovat ve vzdělávání a je ochotna se 

                                                 
104 Pouze rýže se vaří v elektrickém rýžovaru a čaj v konvici na plynovém vařiči. 
105 Oddělené dívčí a chlapecké dětské domovy jsou na Srí Lance běžné. 
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zapojit do chodu domova, je jí umožněno v případě volné kapacity zůstat 

v domově. V listopadu 2019 v domě bydlelo 65 dívek.  

5.3 Umisťování dívek do domova 

Nejčastějšími důvody jsou velmi špatné podmínky života ve vlastní 

rodině. Mnoho dívek žije pouze s jedním rodičem, což je často otec, a na Srí 

Lance se podle slov koordinátorky dobrovolnic Julie, nesluší, aby se o dívku od 

jejího určitého věku staral pouze otec. Dívky jsou tak často svěřovány do péče 

babičky nebo tety, ale ty péči o více potomků od určitého věku nezvládají a 

poté děti odkládají do dětských domovů.  

Dívky do domova přicházejí s velmi tragickými osudy. Mnoho z nich 

zažilo nějakou formu sexuálního obtěžování či zneužívání. To, že je postavení 

žen na Srí Lance horší než postavení mužů,106 bylo jedním z důvodů, proč se 

Lieneke rozhodl postavit domov právě pro dívky. Bohužel domovu nezbývají 

finance, aby s dívkami nějakým způsobem pracoval na zpracování jejich 

strašných zážitků z rodiny. Jistý čas za nimi docházela psycholožka a věnovala 

se jim, ale po dobu trvání mého praktika tam nebyla ani jednou. Údajně dětem 

moc nepomáhala a byla velmi finančně nákladná 

Dalšími důvody, proč jsou do tohoto domova děti umístěné, je 

nedostatečná péče. Na příkladu malé (dnes již dospělé) Kumari, o které se ve 

svém deníku zmiňuje Julia107, je vidět, jak silně zanedbávané některé děti do 

domova přicházejí. 

                                                 
106 Podle studie provedené v roce 2019 UNFPA (United Nations Population Fund) uvedlo  

90 % srílanských žen nebo dívek sexuální obtěžování ve veřejné dopravě alespoň jednou 

za život. Více k tématu zde: Gender equity and equality: Numbers show [online]. [cit. 2020-

08-18]. Dostupné z: https://www.lk.undp.org/content/srilanka/en/home/gender-equality.html 
107 FISCHER, Julia. Tagebuch Julia.: Neuzugang berührt die Herzen. Dry Lands Project 

e.V. [online]. 23.02.2010 [cit. 2020-08-18]. Dostupné z: https://www.dry-lands.org/ueber-

uns/tagebuecher/julia/262-tagebuch-von-julia-2010/811-tagebuch-julia-fischer-neuzugang-

beruehrt-herzen-23022010 
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5.3.1 Kazuistika Dilrukshi Kumari Ariratne 

Kumari, byla do umístěna Angels Home for Children v 9 letech, tedy o 

2,5 roku později než její starší sestra. První tři dny měla velký hlad a jedla 

mnohem víc než ostatní děti. Bylo potřeba jí důkladně umýt a obstarat jí 

oblečení. Kumari se musela naučit, že se věci jen tak nepohazují, ale uklízejí, 

že zahradu se nepoužívá jako toaleta, a věci lze získat i jinak než hádkou či 

fyzickou silou. Julia se také zmiňuje, že místem, kde si Kumari poprvé v životě 

čistila zuby, byl právě Angels Home108. Důvodem jejího umístění bylo silné 

zanedbání, o kterém věděli sousedi a rozhodli se jí pomoci. Její rodiče se 

rozešli, a tak vyrůstala se svou matkou, která měla silnou závislost na alkoholu. 

Matka si vydělávala si peníze prostitucí a o Kumari se nestarala.  

Bližší pátrání o situaci Kumari odhalilo, že byla často přítomna 

v místnosti, kde měla matka cizí muže, a provozovala prostituci. Sousedi 

Kumari pomáhali občasným darování jídla nebo vypráním oblečení, ale vadili 

jim její drobné krádeže. Julia ve svých příspěvcích o Kumari také uvádí, že i po 

deseti letech v domově, dívka stále nese stopy jejího zanedbávání v útlém 

věku, které se projevují především neschopností číst či psát, soustředit se delší 

dobu a poruchou řeči. I přes tyto obtíže patří k dívkám, které mají ve svých 

věcech velký pořádek a má mnoho energie. Když někdo nepochopí, co má na 

mysli, nebojí se to vytrvale vysvětlovat pomocí rukou a nohou.109 Toto chování 

mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Měla jsem možnost Kumari poznat jako 

19letou dívku. Nebyla ostýchavá, s každým se velmi rychle spřátelila. I přes 

její řečovou vadu a nižší inteligenci, kvůli které nebyla schopna navštěvovat 

školu pro tělesně a duševně hendikepované, našla v domově uplatnění. 

                                                 
108 FISCHER, Julia. Tagebuch Julia.: Neuzugang berührt die Herzen. Dry Lands Project e.V. 

[online]. 23.02.2010 [cit. 2020-08-18]. Dostupné z: https://www.dry-lands.org/ueber-

uns/tagebuecher/julia/262-tagebuch-von-julia-2010/811-tagebuch-julia-fischer-neuzugang-

beruehrt-herzen-23022010 
109 FISCHER, Julia. Unsere Mädchen aus dem Angels Home: Dilrukshi Kumari Ariratne. Dry 

Lands Project e.V. [online]. [cit. 2020-08-26]. 
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Pomáhala v domově jako pomocnice v kuchyni. Byla sportovně nadaná a škola 

jí umožnovala chodit na výuku sportu alespoň na několik týdnů v roce před 

pravidelnými běžeckými závody. Kumari se ráda chlubila svými dvěma 

medailemi za běh, které získala v loňském roce. Podle posledních informací od 

Julie dnes Kumari bydlí v tréninkovém domečku a stále pracuje jako pomocná 

kuchařka. 

5.4 Denní režim dětí 

Děti vstávají každý den, s výjimkou soboty a prázdnin, v pět hodin 

ráno. Děti, které mají službu v kuchyni, vstávají ještě dříve. Pro probuzení 

následuje ranní rozcvička, společné vypití čaje a posnídání malé drobnosti, 

například kousku sušenky. Následuje hromadné čistěním zubů (ve dvou 

skupinách), ranní modlitba,110 zametení zahrady a příprava do školy. Děti nosí 

uniformy a mají předepsaný účes, což znamená, že si každé ráno musí většina 

dívek buď uplést dva copy a ozdobit je mašlemi, nebo v případě dívek 

s krátkými vlasy, je uhladit pomocí kokosového oleje. Okolo 7 hodin ráno stojí 

připravené a obuté dívky v zástupu po dvojicích směrem k bráně domova a 

s jednou vychovatelkou odchází. Mladší děti se vrací před 13. hodinou, 

svléknou si uniformy a ve 13 hodin mají oběd. Dále je na programu ruční praní 

uniforem a jiného špinavého prádla, případně mytí bot, věšení na šňůry a dělání 

domácích úkolů. Totéž dělají starší dívky, které přicházejí ve 14 hodin. Od 15 

hodin mají děti různá doučování nebo dělají domácí úkoly a od 16 hodin je 

společné pití čaje a svačina. Po svačině je další doučování nebo práce na 

zahradě. Ta zahrnuje zametení celé zahrady (na povrchu je písek), odnesení 

spadaných palmových listů, spálení odpadků a zalévání květin.  

V 17 hodin začíná hodina volné zábavy, při které si děti mohou půjčit 

společenské hry, sportovní náčiní či zapnout hudbu a tancovat. Někdy hrají 

                                                 
110 V domově jsou buddhistky a křesťanky. Modlí se odděleně buď před udělaným oltářem s 
Buddhou nebo Kristem a Pannou Marií. 
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všechny dívky společnou hru na zahradě. Dívky, kterým dorazila zpráva od 

adoptivních rodičů, píší dopisy a malují obrázky. V 18 hodin se jdou dívky 

postupně umýt ke studni, v 19 hod následuje večerní modlitba, 19:15 večeře, 

19:45 čištění zubů a od 20 hodin mohou děti na večerní program do knihovny 

nebo se s dovolením dívat na televizi. Většina dětí dodělává domácí úkoly, 

připravuje si uniformy a uklízí ve skřínce. Nejmladší děti mohou jít v tento čas 

spát. Velké děti jdou spát nejpozději v 22 hod. 

5.5 Financování domova 

Organizace se snaží být v otázce jejích příjmů a výdajů velmi 

transparentní. Na svém webu zveřejňuje konkrétní částky od dárců111, příjmy i 

výdaje.112 Finance jsou získávány výhradně od zahraničních dárců. Pouze 

příjmy od dárců v rámci programu, který by se dal nazvat adopcí na dálku, je 

získáváno 70 % financí. Dárci mohou přispívat jednorázově nebo pravidelně. 

Domov nabízí různé druhy sponzorství, například měsíční příspěvek určitému 

dítěti, měsíční příspěvek na vzdělávání dětí a pravidelný příspěvek na potřeby 

organizace, ze kterých jsou například hrazeny mzdy zaměstnanců. Finanční 

dary se posílají na německý účet. 

Zapojuje se i místní obyvatelstvo, avšak nefinanční formou. Při 

slavnostních příležitostech je na Srí Lance obvyklé, že lidé darují chudým. 

V praxi to znamená, že do domova například přijde rodina a připraví pro děti i 

zaměstnance oběd. Mohu uvést příklad rodiny, která oslavovala první 

menstruaci jejich dcery. Přijela do doma se slavnostně uvařeným obědem pro 

70 osob. Oběd byl zabalen do sáčků a obsahoval tradiční jídlo – rýži, směs 

zeleniny a maso. Celá rodina, tedy děti, rodiče i prarodiče, se sešla u jídelního 

                                                 
111 Spenden: Spendeneingang. Dry Lands Project e.V. [online]. [cit. 2020-08-23]. Dostupné z: 

https://www.dry-lands.org/spenden/eingang 
112 Spenden: Gesamtübersicht. Dry Lands Project e.V. [online]. [cit. 2020-08-23]. Dostupné z: 

https://www.dry-lands.org/spenden/gesamtuebersicht 



46 

 

stolu, několik dívek z domova také proneslo oficiální poděkování, 

vychovatelky také, poté se všichni pomodlili a následovalo společné jídlo.  

Dětský domov by mohl získávat díky splnění všech požadavků na 

dětské domovy finanční podporu od místní vlády, ale dle slov koordinátorky je 

tak nízká, že se nevyplatí podstupovat komplikovaný byrokratický proces kvůli 

jeho získání. 

5.6 Zaměstnanci 

V domově pracuje šest vychovatelek, které pracují 24 hodin a střídají se 

po několika dnech. Vedoucí vychovatelka jako jediná pracuje od 9 do 18 hod 

od pondělí do soboty. Dále tam v listopadu 2019 byly zaměstnány dvě 

uklízečky, které chodily každý den vyjma neděle, hlídač a opravář v jedné 

osobě, který pracuje nonstop a nemá za sebe žádnou náhradu, a jeden 

zahradník. Členkami pracovního týmu jsou také dobrovolnice113, které pracují 

také šest dní v týdnu. Vedení domova, tedy Frank Lieneke a Julia Fischer, 

pracují 6 až 7 dní v týdnu a bydlí v areálu domova. 

Od vychovatelek jsou požadovány zkušenosti s dětmi, odborné vzdělání 

je výhodou, dobrý vztah k dětem, neužívání fyzických trestů a alespoň znalost 

alespoň základních slov v angličtině. Podle aktuálního inzerátu, který domov 

zveřejnil na platformě Facebook, je požadavkem pouze znalost angličtiny.114 

Nabízená mzda je 90 až 160 USD/měsíc, což odpovídá podle dnešního kurzu115 

1999,8 až 3 555,2 korunám českým za měsíc. 

Domov také zaměstnává několik externích zaměstnanců, jako jsou 

učitelé sinhálštiny, matematiky a tance. 

                                                 
113 Tagebücher: Derzeitige Praktikanten. Dry Lands Project e.V. [online]. [cit. 2020-08-26]. 

Dostupné z: https://www.dry-lands.org/ueber-uns/tagebuecher/derzeitige-praktikanten 
114 Dry Lands Project e.V. Children´s Home for girls in need of staff! [online]. [cit. 2020-08-

26]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/job_opening/863228704083722/?source=post_timeline 
115 Kurz ČNB k 26.8.2020 je 22,22 českých korun za americký dolar. 
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6. Dobrovolnictví Angels Home 

Domov spolupracuje již téměř od svého založení s dobrovolnicemi. 

První dobrovolnice přijela 30. června 2006 Julia Fischer a později se stala 

koordinátorkou dobrovolnic. Fischer sama iniciovala přijetí do domova jako 

dobrovolnice, neboť potřebovala praktickou zkušenost pro studium.  

Více než 95 % dobrovolnic pochází z Německa a německy hovořících 

zemí. Je to zapříčiněné vazbou organizace na Německo, odkud pocházejí 

Fischer i Lieneke. Některé dobrovolnice, které v domově dobrovolnicky 

pracovaly, pocházely z Rakouska, Švýcarska, Itálie, Francie, Maďarska, 

Bulharska a z Česka. Podle informací Julie Fischer jsem však já byla jedinou 

dobrovolnicí, která žije v jiné než německy hovořící země. 

Dobrovolnice se stávají nedílnou součástí pracovního týmu pečujícího o 

děti, avšak nezastávají roli vychovatelky. Mají daný pevný denní řád, který 

musí dodržovat. Struktura jejich dne se opírá o strukturu dne dětí. Podle 

aktuálního počtu dobrovolnic v domově, který se pohybuje mezi jednou až 

čtyřmi, je určováno množství povinností, které je potřeba vykonat.  

Dle slov Julie Fischer je v posledních letech počet dobrovolnic nižší, 

než tomu bylo dříve. K důvodům lze přičíst politickou a bezpečnostní 

nestabilitu země (teroristické útoky na jaře 2019, obavy před opakováním na 

podzim 2019) či koronavirovou pandemii, která uzavřela hranice země. 

K dnešnímu dni v domově dobrovolnicky pracovalo 134 dobrovolnic.116 

6.1 Propagace dobrovolnictví 

Domov se soustředí na hledání dobrovolnic především v Německu, má 

inzerci ve většině dobrovolnických portálů, které jsou zdarma. Vedení se stará 

o to, aby byly inzeráty aktuální. Také usilují o to, aby se dobrovolnický pobyt 

v Angels Home mohl započítat jako v Německu velmi populární 

                                                 
116 Informace poskytnuta koordinátorkou dobrovolnic Fischer 
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Freiwilligendienst.117 Zatím dle slov Fischer není možné z důvodu nesplnění 

určitých podmínek. Nezanedbatelný podíl na získávání nových zájemkyň mají 

také velmi dobře udržované a vždy aktuální webové stránky, které obsahují 

velmi detailní informace o domově, deníky bývalých praktikantek od 

samotného počátku a sekce určena dobrovolnicím. Já jsem se o domovu 

dozvěděla vlastním vyhledáváním odborné zahraniční praxe na internetu a 

velmi mě zaujaly webové stránky domova. 

6.2 Dobrovolnická spolupráce 

Přihlásit se mohou zájemci z řad žen starších 18 let s ukončeným 

středoškolským vzděláním. Musí disponovat velmi dobrými znalostmi 

angličtiny, být přátelské, kreativní a odolné118, Výhodou je sociální nebo 

pedagogického vzdělání, sportovní duch, talent k psaní či jiné vlohy. 

Minimální délka praktika je 3 měsíce. 

6.2.1 Proces výběru dobrovolnic 

Zájemkyním se doporučuje přihlásit s jednoročním předstihem, 

nejméně však půlročním. Nejprve je zájemkyni přeposlán osobní dotazník, 

který má vyplnit a spolu s motivačním dopisem a její fotkou poslat na e-mail 

koordinátorky. V případě, že postoupí dál, bude kontaktována a domluven 

termín skype pohovoru. Poté se koordinátorka poradí z vedoucím organizace a 

je během několika dní informována o výsledku.  

6.2.2 Příprava na pobyt 

Po úspěšným absolvováním přijímací fáze a potvrzením výběru nastane 

zařizování formalit. Domluví se závazný termín příjezdu a délka pobytu. To je 

důležité pro podání žádosti o pracovní vízum. O tomto procesu nemohu hovořit 

                                                 
117 Jedná se o formu dobrovolnické práce rozšířenou v Německu, Rakousku a Švýcarsku, která 

může mít různé zaměření od ekologie, po zdravotnictví. Vykonávají ji většinou mladí lidé po 

střední škole v rámci gap year a mohou od státu dostat finanční podporu. 
118 Přeloženo z německého originálu Belastbarkeit, což může značit fyzickou či psychickou 

odolnost. 
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z vlastní zkušenosti, protože jsem byla předposlední praktikantka, která dělala 

dobrovolnici na základě turistického víza, tudíž byla moje příprava v tomto 

ohledu mnohem jednodušší a také levnější. Během září – listopadu 2019 pro 

ČR se Srí Lankou začal platit nově bezvízový styk, stačilo se prokázat pouze 

turistickým pasem, vyplnit imigrační kartu a projít krátkým pohovorem 

s imigračním úředníkem, kterému byl sdělen turistický účel pobytu. Razítko 

v pasu opravňovalo k turistickému pobytu na 1 měsíc. Po měsíci jsem musela 

na imigrační oddělení v Colombu, kde jsem za poplatek získala prodloužení 

víza. Aktuální proces je tedy jiný, dobrovolnice žádají o pracovní vízum na 

určitou dobu, tudíž nemusí každý měsíc vízum prodlužovat na úřadě. Toto bylo 

zavedeno na přelomu listopadu a prosince 2019.  

Poté, co jsou domluveny termíny a je podepsána smlouva, která se ve 

více kopiích posílá přímo na Srí Lanku, je také nutné zaplatil finanční 

příspěvek organizaci, který činí 350 EUR/měsíc. Tento příspěvek zahrnuje 

ubytování, stravu a transfer z a na letiště119. 

6.2.3 Proces zaškolování 

Po příletu na letiště je nová dobrovolnice vyzvednuta řidičem z Angels 

Home, případně koordinátorkou Julií. Následně jí je ukázán celý areál domova, 

je seznámena s dětmi, následuje odpočinek. Je vybavena dvěma kusy plátěné 

uniformy, talířem, hrnečkem a příbory. Většinou se hned první den zařizuje i 

místní SIM-karta, protože v domově je přístup k wifi velmi omezen a volání je 

ze zahraničního čísla drahé.  

 Druhý den po příjezdu je dobrovolnice zavolána ke koordinátorce, která 

s ní provede vstupní pohovor, při kterém jí vše podrobně vysvětlí. Praktikantka 

dostane časový rozvrh práce, je jí dán prostor na aklimatizaci na novou 

časovou zónu, tropické podnebí, ostré jídlo, chození bez bot a učení se  

                                                 
119 Dry Lands Project e.V. Freiwillige: Preise & Leistungen für deinen Aufenthalt. [online]. 

[cit. 2020-08-26]. Dostupné z: https://www.dry-lands.org/freiwillige 
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60 jménům dívek, jejichž jména jsou velmi odlišná od evropské jazykové 

skupiny. Také dojde k určení volného dne v týdnu. Během zaučování si 

praktikantky si rozdělí dobrovolnickou práci mezi sebe. Koordinátorka jim 

sdělí, které časy je nutné, aby pracovaly obě, u kterých činností stačí pouze 

jedna. Po této době je již nová praktikantka zaškolena a ta dřívější většinou 

domov opouští. V případě, že je praktikantka v domově jako jediná, je jí 

koordinátorka více k dispozici.  

6.2.4 Ubytování dobrovolnic 

Zázemí vybudováno na střeše hlavní budovy. K dispozici jsou střídmě 

vybavené dvě místnosti, ve kterých jsou dvě postele s moskytiérami, jednou 

šatní skříní a odkládacími stolky. Dále je tam i malá kuchyňka s ledničkou, 

dřez, varná konvice a sprcha s toaletou „západního“ stylu. Ostatní toalety 

v domově jsou bez sedací části, tedy v zemi s kohoutkem na vodu. U těchto 

toalet také není toaletní papír, který je nahrazen buď kohoutkem s vodou, 

případně nádobou na vodu. Na střeše se také nachází plastové židle a stoly, 

které jsou využívány pouze zřídka. 

6.1.3 Péče o dobrovolnice 

Každý den v 10 hodin je schůzka koordinátorky a praktikantek, 

případně i vedoucího domova, Lienekeho. Koordinátorka rozdá úkoly na tento 

den a proběhne krátký neformální rozhovor. Jednou za týden je porada celého 

pracovního týmu, jehož se zúčastňují všechny přítomné vychovatelky, vedení 

domova a praktikantky. Bývá každé pondělí a délka trvání je podle potřeby 

mezi 15 až 60 minutami. Řeší se tam aktuální dění či problémy v domově, 

společný postup, jak v případě problémů reagovat a rozdávají se tam úkoly. 

Zaměstnanci mají také prostor pro dotazy. Tato porada se koná pouze 

v případě, že je přítomen jeden ze zaměstnanců, který je schopen Juliina slova 

přeložit do sinhálštiny.  
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 K neformálnímu, avšak velmi důležitému setkávání, které bych také 

zařadila do péče o dobrovolnice, patří každodenní rozhovory u společných 

obědů a tea time u jídelního stolu s Julii, někdy i Frankem. Je zde 

několikaminutový prostor pro všechny otázky týkající se dětí, domova či života 

na Srí Lance. Často se zde však také řeší problémy, s kterými se dobrovolnice 

setkají. Na začátku pobytu a před jeho ukončením také probíhá neformální 

posezení u večeře mimo jídelnu domova. Toto posezení navrhuje 

koordinátorka či vedoucí domova a nemusí být organizováno.  

6.2.5 Koordinátorka dobrovolnic 

Zajišťuje kompletní péči o dobrovolnice od samého počátku. Je 

kontaktní osobou, takže se s ní seznámí všichni zájemci o dobrovolnictví. 

Organizuje tedy nábor, skládající se z pohovorů, zařizování všech potřebných 

dokumentů, poskytuje potvrzení pro dobrovolnice a podílí se i na celkové 

propagaci dobrovolnictví prostřednictvím internetu a osobního osobních 

přednášek v Německu. Během pobytu dobrovolnic je s nimi v každodenním 

kontaktu, odpovídá na jejich dotazy, rozdává úkoly, dává zpětnou vazbu a je 

prostřednicí mezi zaměstnanci a vedoucím domova. Po ukončení pobytu je 

také k dispozici všem dobrovolnicím. 

6.3 Náplň dobrovolnické činnosti 

Náplň dobrovolnické práce zahrnuje téměř vše, co se týká podpory dětí 

v jejich každodenním životě. Tam lze zařadit pomoc s ranní a večerní 

hygienou, oblékáním uniforem, česáním, pomoc s praním prádla, podpora 

s domácími úkoly, výuka angličtiny, hra, půjčování her, organizace library 

time, půjčování knih z knihovny, psaní deníků nebo blogů na stránky 

organizace, pomoc dětem při komunikaci s jejich adoptivními rodiči 

v zahraničí, distribuce pošty dětem, doprovod dětí do kostela, školy či 

budhistického chrámu, ranní buzení dětí, fotografování, komunikace 

s vychovatelkami atd. Dobrovolnice mají důležitou roli jako prostřednice mezi 
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koordinátorkou, která je zároveň jednou z vedoucích domova, a 

vychovatelkami, neboť dobrovolnicky pracují i v časech, kdy není vedoucí 

přítomna, takže je často poskytují velmi cenné informace o dění v domově.  

6.4 Denní režim dobrovolnic 

5:00 – 7:00   Buzení dětí, pomoc s přípravou snídaně, rozcvička, 

snídaně, instrukce čistění zubů, ranní modlitba, pomoc 

s oblékáním uniforem, balením věcí do školy, rozloučení 

se s dětmi při odchodu do školy 

8:00 – 10:00  Činnosti s dětmi, které zůstávají v domově. Může být 

například pomoc s úklidem či cokoliv jiného 

10: 00    Setkání v kanceláři s Julií a Frankem 

10: 00 - 13:00  Dopolední činnosti na PC (psaní deníku či blogu na 

webových stránkách), příprava na výuku angličtiny 

13: 00    Oběd 

13:30 – 14:30  Přivítání mladších dívek při příchodu ze školy, pomoc 

s převlékáním, podpora při praní oblečení u studny 

15: 00 - 16:00   Výuka angličtiny/pomoc s domácími úkoly 

16:00 – 16:15   Tee time 

16:15 – 17:00   Výuka angličtiny/pomoc při práci na zahradě 

17:00 – 18:00  Organizace půjčování her, hra s dětmi/psaní dopisů s 

dětmi 

18: 00 – 18:30  Podpora při mytí dívek u studny 

18:30 – 19:00   Kontrola přípravy věcí do školy, uniforem 

19:00 – 19:15   Modlitba 

19:15 – 19:30   Večeře 

13:30 – 20:00   Čištění zubů s dívkami 

20: 00 – 21:00  Ukládání dětí ke spánku/organizace návštěva knihovny 

22: 00    Kontrola, zda všichni spí. (Toto je nepravidelná aktivita)  
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6.5 Přínos a kritika dobrovolnic 

Přínos dobrovolnic 

Dobrovolnice mají v Angels Home for Children důležité postavení a 

jsou velmi váženými návštěvnicemi, které do domova přijíždějí na určitý čas 

pracovat. Děti jsou z dobrovolnic velmi nadšené a velmi rády s nimi tráví čas. 

Fotografie všech bývalých dobrovolnic jsou vystavené na chodbách domova a 

jejich deníkové články, které v průběhu svého pobytu na Srí Lance sepsaly jsou 

k dispozici na webu domova Místní personál se k nich chová s velkou úctou a 

je jim vždy nápomocný. Dobrovolnice do domova přináší zpestření a děti 

s nimi velmi rádi tráví čas. Dalším přínosem je podpora vedení domova, které 

se skládá pouze ze dvou osob. Přítomnost dobrovolnic znamená, že může být 

část práce vykonávána v rámci dobrovolnické práce, protože není tolik náročná 

a pro mladého člověka může být určitou formou seberealizace.  

 

Kritika dobrovolnické práce 

Dobrovolnice můžou být vychovatelkami vnímány jako kontrolorky 

jejich práce, kteří mají s vedením domova bližší vztah než samotné 

vychovatelky. Důvodem je jazyková bariéra personálu, který většinou ovládá 

angličtinu na velmi nízké úrovni a také kulturní prostředí, z kterého 

praktikantky pochází, které je vedení domova bližší než místních zaměstnanců.  

Vzhledem k dětem může být negativně vnímáno neustálé střídání praktikantek 

v domově, které je pro ně psychicky náročné. Toto by se mělo díky nově 

zavedenému udělování pracovních víz dobrovolníkům změnit. 
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7. Kvantitativní šetření 

 

V předchozí kapitole byla představena forma a náplň dobrovolnické 

práce v dětském domově Angels Home na Srí Lance. Smyslem této části práce 

bylo získat přehled o využití dobrovolnictví v českých dětských domovech a 

v případě, že existuje, nalézt dětský domov, který bych mohla podrobněji 

představit s důrazem dobrovolnickou spolupráci. 

 

7.1 Cíle šetření 

Před samotným šetřením bylo potřeba stanovit jeho očekávaný 

výsledek. Cílem tohoto šetření bylo najít jeden nebo více dětských domovů 

v České republice, které spolupracují s dobrovolníky v takové podobě, která by 

byla využitelná v této práci. To předpokládá ochotu ze strany domovů 

poskytnout informace pro jejich další zpracování.  

7.2 Charakteristika a popis šetření 

Pro účely zjišťování informací o zastoupení dobrovolníků v českých DD a 

DDŠ v České republice byla použita databáze ústavní výchovy na stránkách 

Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy a kontakty na další domovy 

mimo tento registr120. V této databázi ústavní péče je rozlišováno mezi 

dětskými domovy (DD), dětskými domovy se školou (DDŠ), středisky 

výchovné péče (SVP), diagnostickými ústavy (DÚ) a výchovnými ústavy 

(VÚ). Pro potřeby zjišťování byly vybrány kategorie dětských domovů a 

dětských domovů se školou. Celkem bylo kontaktováno 137 ústavních 

zařízení.  

                                                 
120 Databáze ústavní výchovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: Seznam 

zařízení [online]. [cit. 2020-08-21]. Dostupné z: https://dbuv.msmt.cz/ 
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7.3 Způsob sběru dat 

Za účelem sběru odpovědí od jednotlivých zařízení byly rozeslány tři 

otázky, které byly doplněny krátkým představením a odůvodněním kladení 

těchto otázek.  

1. Spolupracujete ve Vašem domově s dobrovolníky? 

2. V čem Vám pomáhají? 

3. Kolik jich za poslední rok asi bylo? (jednorázová pomoc, dlouhodobá     

   spolupráce atd.) 

Zvolená metoda umožnila oslovit všechna zařízení v krátkém časovém 

úseku. Získávání informací proběhlo formou písemnou (elektronický e-mail), 

telefonickou (telefonický rozhovor) a osobního setkání (návštěva ústavního 

zařízení). Důvodem užití těchto forem sběru dat byla snaha získat co nejvyšší 

návratnost rozeslaných odpovědí. 

7.4 Průběh získávání informací 

První vlna kontaktů proběhla v červnu 2020 pouze u několika 

vybraných zařízení. Tímto krokem jsem sledovala ověření návratnosti 

odeslaných dotazů. Druhá vlna rozesílání elektronických e-mailů proběhla na 

počátku července, kdy bylo kontaktováno více než sto zařízení. V prvních dvou 

vlnách byly rozeslány elektronické e-maily, které byly adresovány ředitelům a 

zástupcům DD/DDŠ na základě kontaktů uvedených v databázi ústavních 

zařízení. Po následném zpracování odpovědí do vytvořené tabulky byla s 

týdenním odstupem opětovně kontaktována zařízení, která na předchozí e-

maily nereagovaly. Pro tyto účely byly použity kontakty na sociální 

pracovníky, vedoucí vychovatele či obecné kontakty, které byly uvedeny přímo 

na webových stránkách jednotlivých DD či DDŠ. Užitím kontaktů uvedených 

přímo na webu zařízení došlo zároveň k ověřování jejich aktuálnosti. Po 

zpracování další vlny odpovědí byla vybrána zařízení, která se na základě 
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zjištěných informací jevila jako nejvíce vhodná pro získávání podrobnějších 

informací o dobrovolnictví.  

Vybrané DD či DDŠ byly osloveny s nabídkou představení jejich 

zařízení s důrazem na fungování dobrovolnické spolupráce v této práci. Tuto 

nabídku přijalo několik domovů, k získání potřebných informací, však došlo 

pouze od dvou. Ostatní domovy dále nereagovaly. S jedním domovem došlo k 

navázání telefonického kontaktu, zatímco druhý upřednostnil písemnou formou 

podrobných otázek. Obě zařízení byla po zpracování odpovědí vyhodnocena 

pro účely tohoto šetření jako nevhodná. Důvodů bylo několik, velká časová 

prodleva v komunikaci, zastoupení pouze neformálního dobrovolnictví, tedy 

bez podpisu dobrovolnické smlouvy a nízký počet dobrovolníků v posledním 

časovém období.  

Po dalším pátrání byly osloveny další dětské domovy, které se 

nenacházejí pouze v online registru ústavní výchovy MŠMT a jsou v dobré 

dostupné dostupnosti z důvodu potřeby osobní návštěvy domova. Do popředí 

se dostaly domovy nacházející se ve větších městech a důraz byl kladen na 

oslovení všech dětských domovů na území hlavního města Prahy a jeho okolí. 

K těmto zařízením spadal i Dětský domov Charlotty Masarykové, který byl po 

všech stránkách vhodný k bližšímu získání informací o dobrovolnictví a také k 

jeho představení v této práci. 

Poslední hromadný kontakt s DD/DDŠ proběhl s několikatýdenním 

odstupem od předchozího rozesílání emailů, v srpnu 2020. Byla to prosba o 

stručnou odpověď o využití dobrovolnické práce. Cílem této vlny bylo zvýšit 

návratnost odpovědí.   
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7.5 Zpracování výsledků kvantitativního šetření 

Výsledky byly zpracovány manuálně, zaneseny do tabulky s přehledem 

všech kontaktovaných zařízení, která byla anonymizována a je k nahlédnutí 

v příloze této práce, a několika dalších grafů a menší tabulky. 

Z celkového počtu 137 dětských domovů a dětských domovů se školou, 

které byly obeslány, byly získány v rozmezí června až srpna 2020 odpovědi od 

102 zařízení. Z tohoto počtu byla od dvou zařízení obdržena automatická 

odpověď informující o dovolené. Počet zařízení, která se nevyjádřila je 35. 

Návratnost odpovědí tedy byla 74,45 %.  

 

 
 
Graf č.1. Návratnost odpovědí DD/DDŠ, zdroj: vlastní šetření 

 

Spolupráci s dobrovolníky potvrdilo celkem 55 zařízení. Odpovědi 

zahrnovaly různé formy spolupráce, tedy dlouhodobou, krátkodobou, 

jednorázovou, formální, neformální, firemní, individuální dobrovolnictví či 

spolupráci přes dobrovolnická centra. Zařízení, která podle jejich sdělení s 

dobrovolníky v poslední době nespolupracují, bylo 47.   
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Graf č.2, Spolupráce s dobrovolníky z celkového počtu odpovědí, zdroj: 

vlastní šetření 

 

V tabulce Počtu dobrovolníků v DD/DDŠ níže jsou uvedeny počty 

dobrovolníků, které byly získány od 42 zařízení. Nejčastěji domovy uváděly 

počet menší než 9 dobrovolníků. Toto množství je typické u domovů, které 

spolupracují s dlouhodobými dobrovolníky v oblasti doučování dětí či 

nějakého způsobu trávení volného času s dětmi. Zařízení, která uvedla počet 

vyšší než 10 dobrovolníků uvedla, že spolupracují s tzv. jednorázovými 

dobrovolníky, což mohou být skupiny dobrovolníků z například spolků či 

firem. Tito dobrovolníci pomáhají při například zorganizování sportovních 

akcích či s pomocnými pracemi. Počet 20, 30 a více dobrovolníků byl uveden 

nejméně často. Tyto domovy spolupracují s dlouhodobými, jednorázovými i 

opakujícími se většími skupinami dobrovolníků. Jeden z domovů uvedl 

například spolupráci s firmou Hyundai, jejíž zaměstnanci v domově pravidelně 

pomáhají. 
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Počet dobrovolníků Počet zařízení 

0 – 9 30 

10 – 19 9 

20 – 30 1 

30 a více 3 

Tabulka č. 1, Počet dobrovolníků v DD/DDŠ, zdroj: vlastní šetření 

 

7.6. Oblasti dobrovolnické spolupráce 

Na základě odpovědí, které jednotlivá zařízení poslala lze říci, že 

dobrovolníci pomáhají s mnoha různými činnostmi. K nejčastějším odpovědím 

patřila pomoc s přípravou do školy, doučováním či vzdělávací činnost. Druhou 

nejčastější odpovědí byly volnočasové aktivity a sportovní akce 

s dobrovolníky. Významné zastoupení měla dobrovolnická práce v době 

pandemie koronaviru (23 odpovědí), při uzavření základních, středních a 

vysokých škol (březen – květen 2020). Zařízení v odpovědích zmiňovala, že 

k nim v této době docházeli dobrovolníci z řad učitelů i studentů vysokých a 

středních škol (gymnázií) a pomáhali dětem s přípravou do školy. Některá 

zařízení také zmínila, že doučování a výuka probíhala online formou. Někteří 

„koronaviroví“ dobrovolníci nejen doučovali, ale také si s dětmi hráli. Tato 

odpověď však nebyla velmi častá.  

K dalším odpovědím patřila spolupráce s dobrovolníky v době 

prázdnin121, kdy s dětmi dobrovolníci jezdí na tábory, výlety či jiné výjezdní 

akce. K méně zmiňovaným oblastem patřila pomoc s osobní hygienou, 

                                                 
121 Zařízení neuváděla, zda se jedná o letní či jiné prázdniny. 
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doprovázení anebo praxe studentů. Praxi studentů většina zařízení chápe jako 

nedobrovolnickou činnost. Nejméně obvyklou odpovědí byla spolupráce 

s mentory, kteří se dětem věnují poté co opustí zařízení a pomáhají jim se 

začlenit do života, nebo hostitelská péče, při které rodina spolupracuje 

s domovem a dítě si občas bere k sobě, či patroni. Pouze jedno zařízení zmínilo 

pomoc s pečením narozeninových dortů a jedno zařízení zmínilo spolupráci 

s drogérií DM, do které děti docházely, učily se o chodu obchodu či pro ně 

zaměstnanci pořádali různé volnočasové aktivity či jednodenní výlety. 

Zařízení také spolupracují s dobrovolníky, kteří nejsou v přímém 

kontaktu s dětmi. Z odpovědí často zaznívala pomoc s údržbou domova, např. 

malováním, stěhování, úklidem, mytím oken a péčí o zahradu. Některá zařízení 

pak uváděla jako dobrovolníky dobrovolné dárce, kteří domovů něco darují či 

pomáhají sehnat potřebné věci zdarma např. sportovní potřeby a spolupráci 

s nadacemi.  

7.7 Závěr kvantitativního šetření 

Po několikaměsíčním sběru dat od 137 dětských domovů a dětských 

domovů se školou byly zjištěny informace o počtu ústavních zařízení, které 

s dobrovolníky spolupracují, počty dobrovolníků za poslední časové období a 

také činnosti, s kterými dobrovolníci pomáhají. Došlo k nalezení jednoho 

domova, který je vhodný pro zjišťování podrobnějších informací o probíhající 

dobrovolnické spolupráci. Je jím dětský domov Charlotty Masarykové, který 

bude blíže představen v následující kapitole. 
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8. Dětský domov Charlotty Masarykové 

 

V následující kapitole uvádím příklad jednoho z oslovených dětských 

domovů, ve kterém již několik let probíhá spolupráce s dobrovolníky a 

dobrovolnickým centrem mezinárodní humanitární organizace ADRA v Praze. 

Domov byl nalezen na základě předchozího kvantitativního šetření. 

Dětský domov Charlotty Masarykové (dále DDCHM) i dobrovolnické 

centrum ADRY byli osloveny prostřednictvím písemné a telefonické 

komunikace, na základě čehož bylo domluveno osobní setkání se sociální 

pracovnicí122 DDCHM a setkání s koordinátorkou pražského dobrovolnického 

centra ADRY. Uvedené informace jsem zjišťovala prostřednictvím rozhovorů, 

nahlížením do poskytnutých interních dokumentů, písemnou komunikací a také 

čerpáním údajů z jejich webových stránek 

8.1 Historie domova Charlotty Masarykové 

V roce 1941 vznikl z iniciativy Okresní péče o mládež ve Zbraslavi na 

útulek pro matky s dětmi. Důsledkem politického dětí a následné okupace ČSR 

však byla stavba zastavena. Návrh byl pozměněn, stavba dokončena a v roce 

1946 proběhlo otevření dětského domova, který byl pojmenován po Charlottě 

Masarykové. Jeho účelem bylo poskytování pomoci dětem, které nemohly 

z různých důvodů vyrůstat ve vlastní rodině.123 

Na počátku 50. let 20. století, kdy vznikly Okresní ústavy národního 

zdraví (OÚNZ) přešlo zařízení do správy OÚNZ Praha – Západ a setrvalo pod 

ní až do roku 1992. Došlo také ke změně cílové skupiny na děti zanedbávané, 

ohrožené, týrané, zdravé, opožděné a s tělesnými či duševními nemocemi ve 

věku od 1 roku do 3 let. Domov přestal nést jméno Charlotty Masarykové a 

                                                 
122 Sociální pracovnice je bývalá ředitelka zařízení. 
123 Dětský domov Charlotty Masarykové. 2006. Dětský domov Charlotty Masarykové 1946 – 

2006. Brožura (citační forma převzata od soc. pracovnice) 
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jeho kapacita se zvýšila na 50 lůžek. V 70. letech pak došlo ke jejímu snížení 

na 40 lůžek.124 

Se zrušením OÚNZ na počátku 90. let 20. století se dětský domov se 

stal státním zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací a s jeho novým 

zřizovatelem Okresním úřadem Praha – Západ došlo k největšímu rozmachu, 

jeho rekonstrukci a přestavbě.125 

Od roku 2003, kdy došlo k opětovné změně zřizovatele na Hlavní město 

Praha a k návratu k původnímu jménu domova na Dětský domov Charlotty 

Masarykové, nestátní zdravotnické zařízení, příspěvková organizace. Magistrát 

hlavního města Prahy domov zřizuje dodnes.126 V posledních letech 

proběhly další stavení úpravy, například přestavba půdní vestavby na 

fyzioterapeutické oddělení, ordinace, tělocvičnu a vybudování výtahu.127 

8.2 Prostory domova  

Budova je rozdělena na část dětského domova, část zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc a samostatné oddělení fyzioterapie a odborných 

ordinací. Dětský domov se nachází ve druhém patře. 

Děti spí ve čtyřech ložnicích se čtyřmi nebo pěti lůžky. Jeden pokoj je 

samostatný.  Snídaně a večeře probíhají v prostorách pobytu, obědy jsou pro 

některé děti ve společné jídelně, jedna skupinka dětí jí také na pobytu. Dále se 

v domově nachází kuchyň, oddělené koupelny a záchody, odpočinková 

místnost s televizí, která zároveň slouží jako studovna, neboť je tam umístěna 

knihovnička, a herny. Součástí areálu je prostorná zahrada s venkovním 

                                                 
124 Dětský domov Charlotty Masarykové: Z historie [online]. [cit. 2020-08-25]. Dostupné z: 

https://www.ddzbraslav.cz/?page_id=49 
125 Dětský domov Charlotty Masarykové: Z historie [online]. [cit. 2020-08-25]. Dostupné z: 

https://www.ddzbraslav.cz/?page_id=49 
126 Dětský domov Charlotty Masarykové: Zřizovatel [online]. [cit. 2020-08-25]. Dostupné z: 

https://www.ddzbraslav.cz/?page_id=56 
127 Dětských domov Charlotty Masarykové: Z historie [online]. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: 

https://www.ddzbraslav.cz/?page_id=49 
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bazénem, brouzdalištěm a dětským hřištěm. Domov má k dispozici 

automobil.128 

8.3 Cílová skupina 

DDCHM v současnosti pečuje o děti od 1 roku do zahájení školní 

docházky, v odůvodněných případech o děti mladší či starší. Vybavenost 

zařízení je však uzpůsobena především mladším dětem. „V DDCHM je dětem 

poskytována komplexní péče: diagnostická, léčebná, preventivní, dispenzární, 

léčebně-rehabilitační, ošetřovatelská, psychologická, logopedická, výchovná, 

speciálně pedagogická, poradenská, zaopatření a sociálně-právní ochrana.“129 

8.4 Důvody umisťování dětí do domova 

Děti jsou do dětského domova umisťovány z různých důvodů. Mohou 

být přijaty na základě žádosti rodičů, rozhodnutím soudu o předběžném 

opatření či uložením ústavní výchovy. V případě ohrožení zdraví či života jsou 

děti přijímány okamžitě, především do zařízení ZDVOP, které je součást 

domova.130 

DDCHM na svých stránkách uvádí, že narůstá počet dětí přijímaných 

ze zdravotních a zdravotně-sociálních důvodů. Tam lze zařadit například „děti 

s perinatální zátěží, zdravotním rizikem, s FAE (fetální alkoholový efekt), FAS 

(fetální alkoholový syndrom), FASD (spektrum vrozených alkoholových 

poruch), užíváním návykových látek v těhotenství.“131 Dále tam patří „děti se 

zdravotním postižením (fyzickým, mentálním, smyslovým, kombinovaným), děti 

s vrozenými vývojovými vadami, psychiatrickým onemocněním, neurologickým 

                                                 
128 Informace od sociální pracovnice DDCHM 
129 Dětský domov Charlotty Masarykové: O nás [online]. [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: 

https://www.ddzbraslav.cz/?page_id=46 
130 Dětský domov Charlotty Masarykové: O nás [online [cit. 2020-08-26]. Dostupné z: 

https://www.ddzbraslav.cz/?page_id=46 
131 Dětský domov Charlotty Masarykové: O nás [online]. [cit. 2020-08-26]. Dostupné z: 

https://www.ddzbraslav.cz/?page_id=46 
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onemocněním, závažnějším opožděním psychomotorického vývoje, děti 

zanedbávané, týrané apod.“132 

8.5 Kapacita 

V současné době (2020) je budova rozdělena na dvě části. V jedné části 

je dětský domov s kapacitou 15 lůžek a v druhé části se nachází zařízení 

ZDVOP s kapacitou 10 lůžek.133 Děti v dětském domově jsou rozděleny do 

dvou skupin. V první je 7 dětí a v druhé je 8 dětí. 134 

8.6 Denní režim v DDCHM 

Děti se postupně probouzejí od již páté hodiny ranní s ohledem na jejich 

věk. Není oficiální čas budíčku, avšak nejpozději v sedm hodin ráno se scházejí 

u společné snídaně. Poté následuje dopolední program, který se zakládá na 

individuálním výchovném plánu péče každého dítěte, svačina a volnočasové 

aktivity. Mezi půl dvanáctou a polednem následuje oběd a poté odpočinek. Ten 

není povinný pro všechny, větší děti si mohou hrát. V půl třetí je svačina, 

následovaná odpoledním programem. Ten se často odehrává venku na zahradě 

nebo jdou děti na procházku do blízkého okolí. V půl šesté je společná večeře, 

poté koupání, druhá večeře a mezi sedmou a devátou děti usínají.  

Starší děti jsou vedeny k pomoci s drobnými pracemi v domově. Patří 

k nim například zametání, utírání nádobí. Součástí výuky ekonomické 

gramotnosti je kapesné, které domov z vlastních nákladů dětem dává. Děti 

dostávají 20,-/měsíčně.   

 

                                                 
132 Dětský domov Charalotty Masarykové: O nás [online]. [cit. 2020-08-26]. Dostupné z: 

https://www.ddzbraslav.cz/?page_id=46 
133 Informace z vlastního rozhovoru se sociální pracovnicí DDCHM, dostupné také na webu 

domova 
134 Informace získané od sociální pracovnice DDCHM 
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8.7 Personální zabezpečení DDCHM 

Dětský domov má k dispozici zaměstnance z řad interních a externích 

na 8,75 úvazku.135 Všichni zaměstnanci splňují zákonem stanovené požadavky 

na jejich pozice. Jelikož se domov zaměřuje i na děti s určitým zdravotním 

omezením, pracuje v něm několik zaměstnanců na pozicích, které ve většině 

dětských domovů v České republice nenajdeme. Patří tam vrchní sestra, sestra 

pro individuální výchovnou práci, lékař, fyzioterapeut, klinický psycholog a 

klinický logoped.136 Dále jsou v domově zaměstnáni lidé na pozicích logoped, 

muzikoterapeut, administrativní pozice, údržbář, kuchař, úklid a pomocnice 

v kuchyni.  Finanční náklady domova jsou pokrývány z prostředků 

zřizovatele (HMP), částečně z vlastních prostředků DDCHM a sponzorských 

darů.137 

8. 8  Dobrovolnictví v DDCHM 

Domov lze zařadit k dětským domovům, který s dobrovolníky v rámci 

českého kontextu spolupracují velmi intenzivně a je jimi vyhledáván.138 

Z těchto i dalších důvodů139 se domov od roku 2016 rozhodl spolupracovat 

s dobrovolnickým centrem mezinárodní humanitární neziskové organizace 

ADRA v Praze. 

Domov realizuje více druhů dobrovolnictví. Nejčastější je 

dobrovolnictví individuální, při kterém je jeden dobrovolník přidělen ke 

konkrétnímu dítěti. Dobrovolník za ním pravidelně dochází v týdenním či 

čtrnáctidenním intervalu a společně tráví čas v domově i mimo něj. Tato 

spolupráce je většinou dlouhodobá.140 

                                                 
135 Informace získané od sociální pracovnice DDCHM. 
136 Informace získané od sociální pracovnice DDCHM. 
137 Dětský domov Charlotty Masarykové: O nás [online]. [cit. 2020-08-26]. Dostupné z: 

https://www.ddzbraslav.cz/?page_id=46 
138 Informace získané od koordinátorky dobrovolnictví ADRY, Praha 
139 K důvodům započetí spolupráce s ADROU patří i její akreditovaný dobrovolnický program. 
140 Informace získané od sociální pracovnice DDCHM 
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Dalším nabízeným druhem dobrovolnictví je dobrovolnictví se 

skupinkou dětí. Tento druh spolupráce je vyhledáván především začínajícími 

dobrovolníky, kteří nemají dostatek zkušeností s touto činností, necítí se 

s jedním dítětem komfortně nebo by si chtěli zkusit, jestli je tato práce bude 

naplňovat.   

Speciálně vytvořenou dobrovolnickou kategorií je „čtecí babička“. 

Tato kategorie byla vytvořena na základě zájmu jedné starší dámy, která si 

s dětmi ráda před spaním povídá nebo jim čte pohádky. Jedná se i dlouholetou 

spolupráci dobrovolnice s domovem, která je stejně jako ostatní dobrovolníci 

řádně proškolena. 

Posledním druhem dobrovolnictví, který domov využívá je firemní 

dobrovolnictví. Jedná se o většinou jednorázové akce, které jsou realizovány 

skupinou dobrovolníků prostřednictvím organizace ADRA. Dobrovolníci 

například pro děti zahrají divadelní představení, pomůžou s úpravou zahrady, 

výměnou písku na pískovišti či čištěním bazénu.141 

8.8.1 Požadavky na dobrovolníky v DDCHM 

Domov spolupracuje s dobrovolníky staršími 15 let142, kteří jsou 

schopni investovat svůj volný čas do pravidelného setkávání s jedním či více 

dětmi. Zkušenosti s předchozí dobrovolnickou činností nebo s dětmi nejsou 

podmínkou. Důležitější je pro domov to, co může dětem dobrovolník 

nabídnout, jeho motivace a časové možnosti.143 

8.8.2 Náplň dobrovolnické činnosti 

Dobrovolník do zařízení dochází pravidelně, nejobvyklejší jsou 

návštěvy jednou za týden nebo čtrnáct dní. Nejčastější činnosti, které 

dobrovolník vykonává je hra, čtení knih, zpívání nebo jiný hudební doprovod a 

                                                 
141 Informace získané od sociální pracovnice DDCHM 
142 U těchto zájemců je nutný souhlas jejich zákonných zástupců a není možné, aby obrovolník 

s dítětem opustil ústavní zařízení. 
143 Informace získané od sociální pracovnice DDCHM 
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procházky. Firemní dobrovolníci pomáhají s údržbou domova či uspořádají 

kulturní program pro děti. Individuální dobrovolníci mohou s dítětem opustit 

zařízení, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce umístěného dítěte.144  

 

8.8.3 Dobrovolnílci v DDCHM 

Za rok 2019 s domovem dlouhodobě spolupracovalo 9 dobrovolníků.145 

Další údaje o počtech dobrovolníků jsou v tabulce níže. Organizace dle 

Hrabětové ´“nemá stanovené cílové množství dobrovolníků, které by chtěla 

každoročně přijímat.“146 Vše závisí od počtu dětí umístěných v domově a 

jejich potřeb. Podle slov sociální pracovnice Hrabětové lze říci, „že 

dobrovolníků nabízející individuální dobrovolnictví se hlásí více než 

organizace potřebuje.“  

 

Rok Počet dobrovolníků 

2016 8 

2017 8 

2018 11 

2019 9 

  Tabulka č. 2 Statistika dobrovolníků, zdroj: DC ADRA Praha 

 

ADRA také registruje údaje o pohlaví a věku dobrovolníků. Průměrný 

věk za dobrovolníků a dobrovolnic byl za poslední 4 roky 35 let, nejmladší 

dobrovolnici bylo 15 let a nejstarší 73 let. Z celkového počtu dobrovolníků za 

toto období (20) jich tvořilo 80 % žen a 20 % mužů.147 

 

                                                 
144 Informace získaná od sociální pracovnice DDCHM 
145 Informace získané od dobrovolnického centra ADRY, Praha 
146 Informace získaná od sociální pracovnice DDCHM 
147 Zdroj, dobrovolnické centrum ADRA, Praha 
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8.8.4 Proces výběru dobrovolníků  

Prvním krokem je kontaktování dětského domova nebo ADRY se 

zájmem o dobrovolnictví. ADRA pro všechny zájemce organizuje školení 

dobrovolníků148, jehož obsahem je představení jednotlivých zařízení, se 

kterými spolupracuje149. Pokud se dobrovolníci rozhodnou pro DDCHM, 

koordinátorka dobrovolníků ADRY se spojí s koordinátorkou DDCHM a 

nabídne spolupráci s novými zájemci o dobrovolnictví. Obvykle se tak děje 

několikrát ročně. Následuje setkání zájemců o dobrovolnictví v DDCHM se 

sociální pracovnicí a koordinátorkou dobrovolníků v DDCHM, která jim 

domov představí, specifikuje požadavky na dobrovolníky a na základě zájemci 

vyplněných dotazníků provede individuální pohovory. Po úspěšném 

absolvování pohovorů tohoto kola následuje zařizování formálních záležitostí a 

podpis smluv. K formálním náležitostem patří podpis Smlouvy o výkonu 

dobrovolnické činnosti s DDCHM, kde je zmíněna i ADRA. Smlouva se 

podepisuje na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 14 dní. Její součástí je 

záznam o školení PO, BOZP, souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR, 

mlčenlivost, návštěvní řád a potvrzení o zdravotní způsobilosti.150 

 

8.8.5 Školení dobrovolníků  

Probíhá jednak v rámci přednášky od ADRY, a poté přímo v DDCHM. 

Po splnění všech formalit dochází k seznámení dobrovolníka s dítětem. To 

probíhá za přítomnosti koordinátorky dobrovolníků DDCHM a osoby v přímé 

péči. Při nesouladu je možné dvojici změnit.  

                                                 
148 Dobrovolnictví.: Jak se stát dobrovolníkem [online]. [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: 

https://adra.cz/dobrovolnictvi/praha/dobrovolnictvi/jak-se-stat-dobrovolnikem 
149 Více ke spolupráci zde: Spolupracující přijímací organizace [online]. [cit. 2020-08-15]. 

Dostupné z: https://adra.cz/dobrovolnictvi/praha/spolupracujici-prijimaci-organizace 
150 Informace získané od koordinátorky dobrovolníků ADRA a sociální pracovnice DDCHM 



69 

 

 

8.8.6 Přínos dobrovolnictví 

Dobrovolníci jsou v domově chápáni jako vítaná pomoc. Striktně se 

však rozlišuje, kdo je dobrovolník a kdo zaměstnanec. V praxi to znamená, že 

dobrovolníci přichází pouze v dohodnutý čas za „svým“ dítětem a ostatním 

dětem se nevěnují. Dobrovolníci podporují své dítě či skupinku ve 

smysluplném trávení volného času a nevykonávají žádné další činnosti jako 

běžní zaměstnanci. Nejsou zváni na další kulturní či jiné akce pořádané 

domovem. Organizace chápe jako důležité rozlišovat mezi profesionálními 

zaměstnanci tzn. tetami a dobrovolníky, neboť to dětem ulehčuje chápání jejich 

rolí. 

DDCHM je podle slov Hrabětové s prací dobrovolníků velmi spokojen. 

Na začátku spolupráce panovaly obavy ze strany personálu o dostatečné 

kompetenci dobrovolníků, z čehož vyplývala nejistota, kdo je za dítě během 

jeho setkání s dobrovolníkem zodpovědný. Tyto nejasnosti se však vysvětlily a 

stálí zaměstnanci dobrovolníky mezi sebe přijali. Děti se na pravidelná setkání 

se svým dobrovolníkem velmi těší a často se ho nemohou dočkat.151  

8.9 Dobrovolnické centrum ADRA, Praha 

ADRA (zkratka pro Adventist Development and Relief Agency) je 

nevládní neziskovou organizací, zaměřenou na poskytování humanitární a 

sociální pomoci v zahraničí a v Česku.152 Jejím zřizovatelem je Církev 

Adventistů sedmého dne. ADRA Česká republika, která vznikla v roce 1992, je 

součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 

zemích světa.153  

                                                 
151 Informace od sociální pracovnice DDCHM 
152 Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků: O humanitární 

organizaci ADRA [online].  Švýcarský Červený kříž [cit. 2020-08-25]. Dostupné z: 

https://www.hest.cz/cdn/public/000984.pdf 
153 ADRA: O nás [online]. [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: https://www.adra.cz/o-nas 
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Dobrovolnické centrum ADRA Praha vzniklo v roce 2006 a je jedním 

z 15 dobrovolnických center v ČR. „Na jeho rozvoji výrazně podíleli manželé 

Čančíkovi, kteří stáli u zrodu prvního českého dobrovolnického centra 

ADRA154“ ve Frýdku-Místku v roce 2004. „Cílem dobrovolnických center 

ADRA je propojovat svět lidí, kteří chtějí pomáhat se světem lidí, kteří pomoc 

potřebují.“155 Dobrovolnická činnost je realizována v oblastech zdravotní a 

sociální, tedy pomoci seniorům, dětem a lidí se zdravotním omezením. 

Prakticky to znamená, že dobrovolníci navštěvují domovy pro seniory, 

nemocnice, ústavy sociální péče a dětské domovy. Pražské dobrovolnické 

centrum umisťuje dobrovolníky do celkem 13 zařízení. 156 

8.9.1 Spolupráce s DDCHM 

Dle slov současné koordinátorky Bezděkovské trvá spolupráce 

dobrovolnického centra ADRA a DDCHM od roku 2015, tedy více než 5 let. 

První dobrovolníci byli přijati v roce 2016. Iniciátorem spolupráce byl samotný 

dětský domov. Dobrovolnické centrum ADRA je akreditovanou vysílací 

organizací v oblasti dobrovolnické služby. To znamená, se že byl 

dobrovolnický program ADRY na její návrh schválen akreditační komisí MV 

ČR na dobu čtyř let. Všechny organizace, se kterými ADRA spolupracuje, se 

musí řídit pravidly určenými zákonem o dobrovolnické službě.157  

Podmínkami dobrovolnické účasti v dobrovolnickém programu ADRA 

pro přijímající organizace jsou podpora vedení organizace, která byla v případě 

DDCHM zřejmá, neboť se organizace sama přihlásila. Přijímací organizace 

také musí vyčlenit jednoho pracovníka tzn. kontaktní osobu, která se bude o 

                                                 
154 Dobrovolnické centrum Praha: O nás [online]. [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: 

https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/praha/o-nas 
155 Dobrovolnické centrum Praha: O nás [online]. [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: 

https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/praha/o-nas 
156 Informace od koordinátorky dobrovolnictví ADRY v Praze 
157 Více k zákonu zde: Zákon č. 198/2002 Sb.: Zákon o dobrovolnické službě a o změně 

některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) [online]. [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-198 
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průběh dobrovolnického programu starat. Tuto funkci v DDCHM vykonává 

vrchní sestra. Dalšími podmínkami jsou aktivní účast na školení a zapojení 

zaměstnanců do úvodního školení dobrovolníků, během kterého je představena 

organizace, sociální a zdravotní aspekty klientů a BOZP158. Toto setkání 

probíhá na půdě DDCHM se skupinkou kandidátů na dobrovolníky. Za 

DDCHM je tam přítomna sociální pracovnice a koordinátorka dobrovolníků 

DDCHM a ADRY. 159 Přijímací organizace také musí vést evidenci 

dobrovolníků a jejich dobrovolnických hodin. Evidence je v DDCHM řešena 

knihou návštěv, do které se píše příchod a odchod každého návštěvníka. 

Pokud tato kritéria přijímací organizace splní, získá od ADRY 

kompletní podporu v zajištění potřebných dobrovolníků, jejich prověření160, 

vyškolení, pojištění a ošetření dobrovolnického vztahu. Další činnosti, které 

ADRA zajišťuje, je zajištění supervize, proškolení zaměstnanců ve vysílající 

organizaci a pomoc s propagací dobrovolnictví v zařízení.161 Samozřejmostí je 

úzká spolupráce s kontaktní osobou přijímací organizace.  Na základě 

rozhovoru s koordinátorkou dobrovolníků paní Bezděkovské a sociální 

pracovnicí DDCHM lze probíhající spolupráci DDCHM a Dobrovolnického 

centra zhodnotit velmi kladně.  Koordinátorka dobrovolníků a koordinátorka 

ADRY jsou v pravidelném e-mailovém a telefonickém kontaktu. Jednou až 

dvakrát za rok přijíždí koordinátorka ADRY na návštěvu do zařízení, případně 

se účastní školení dobrovolníků v DDCHM.162  

                                                 
158 Zkratka pro Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
159 Pro přijímací organizace: Máte zájem o dobrovolníky? [online]. [cit. 2020-08-15]. 

Dostupné z: https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/praha/dobrovolnictvi/pro-prijimaci-organizace 
160 Požadovány jsou čistý Výpis z rejstříku trestů a potvrzení od lékaře o zdravotní 

způsobilosti. 
161 Pro přijímací organizace: Máte zájem o dobrovolníky? [online]. [cit. 2020-08-15]. 

Dostupné z: https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/praha/dobrovolnictvi/pro-prijimaci-organizace 
162 Informace získaná na základě rozhovoru s koordinátorkou dobrovolnictví ADRY v Praze 
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8.9.2 Školení zájemců o dobrovolnictví 

Toto školení probíhá několikrát ročně v prostorách dobrovolnického 

centra ADRY. Účastníci vyplní Registrační kartu dobrovolníka, ve které se 

zaznamenají základní údaje o dobrovolníkovi, kontakt, zkušenosti 

s dobrovolnictvím, zkušenosti s prací ve zdravotně-sociální oblasti, zájmy a 

oblast zájmu dobrovolnické činnosti. Na výběr jsou tři možnosti, děti, senioři a 

lidé s postižením. Všichni zájemci jsou poté vyškoleni a na základě další 

komunikace s koordinátorkou dojde k výběru přijímací organizace, ve které by 

dobrovolník chtěl pracovat. Poté, co dojde k potvrzení zájmu o dobrovolníka 

zařízením, je obvykle pozván spolu s dalšími zájemci na druhou část školení do 

DDCHM, ve které se pojednává o specificích organizace, pravidlech a 

časovém rámci dobrovolnictví.  

Před samotným navázáním spolupráce, musí dobrovolníci zástupcům 

ADRY předložit čistý Výpis z rejstříku trestů, potvrzení od lékaře o zdravotní 

způsobilosti k dobrovolnické činnosti a podepsat Smlouvu o výkonu 

dlouhodobé dobrovolnické činnosti a Souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Smlouva se podepisuje na dobu neurčitou. Další proces již probíhá na půdě 

přijímací organizace.  
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Závěr 

Ve své práci o dětském domově na Srí Lance jsem v praktické části 

pomocí důkladné literární rešerše představila český a srílanský systém 

institucionální péče. Čerpala jsem při tom z několika odborných studií, na 

jejíchž tvorbě se podílely skupiny odborníků. Tato práce si neklade ambice se 

srovnávat s odbornými studiemi a problematika by mohla být objasněna 

mnohem detailněji. Rozsah bakalářské práce je však omezený.  

Cílem této bakalářské práce bylo důkladně popsat princip fungování 

domova postavený na spolupráci s dobrovolníky. Byly představeny požadavky 

organizace na dobrovolnice a proces předcházející dobrovolnickému pobytu, 

průběh samotné dobrovolnické činnosti, způsob peče o dobrovolnice a také byl 

detailně popsán samotný domov a důvody, které vedou k nutnosti umístění 

dívek. 

Dalším cílem bylo zjistit, v jaké míře je využíváno dobrovolnické 

činnosti v České republice. Z tohoto důvodu jsem provedla kvantitativní šetření 

a výsledkem bylo zjištění, že více než polovina z celkového počtu oslovených 

zařízení s dobrovolníky spolupracuje. Na základě dalšího dotazování jsem také 

byla schopna určit oblasti, ve kterých jsou čeští dobrovolníci nejvíce 

angažováni. Díky tomuto šetření jsem na základě některých odpovědí mohla 

zjistit důvody, které některé domovy vedou odmítání dobrovolníků. Některé 

domovy se zmiňovaly o špatné zkušenosti, jiné překážkách v legislativě, 

odlehlé lokalitě domova či nezájmem okolí se dobrovolnicky zapojit či 

vlastním nezájmem domova někoho do domova pustit. Mé kvantitativní šetření 

se soustředilo na získávání informací o zařízeních, která s dobrovolníky 

pracují, tudíž důvody nespolupráce nebyly podrobněji zjišťovány. Zajímavým 

zjištěním byla souvislost dobrovolnictví s karanténními opatřeními v době 

koronaviru, která nastartovala rozvoj spolupráce mnoha domovů s okolím. 
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Na českém příkladu byla ukázána odlišnost podoby dobrovolnického 

programu v nás a na Srí Lance.  V samostatné kapitole byl představen domov 

s jeho historií, cílovou skupinou a dalšími informacemi. Dále byl popsán 

způsob, jakým organizace získává dobrovolníky, jak dobrovolnicky pracují a 

osloveno dobrovolnické centrum, s kterým domov spolupracuje. 

Na základě představení dvou příkladů dětských domovů v České 

republice a na Srí Lance s důrazem na jejich dobrovolnictví bych ráda 

upozornila na několik zajímavých faktorů.  

V domově na Srí Lance dobrovolnictví funguje již od roku 2006, tedy 

v podstatě od jeho založení, a představuje integrální součást fungování 

domova. Dobrovolnic se tam vystřídalo již několik desítek a zanechaly v něm 

velmi silnou stopu. Domov má jejich fotografie za všechny roky vystavené na 

chodbách a děti si velmi rády prohlížejí fotoalba umístěná v knihovně. Ve 

zvoleném českém domově funguje dobrovolnictví od roku 2016, přestože 

založení domova sahá až do čtyřicátých let a ve svobodných podmínkách 

funguje domov od devadesátých let 20. století. Dobrovolnictví na Srí Lance je 

povoleno vykonávat pouze mladým ženám od 18 let z důvodu vízových 

povinností a větší náročnosti. Dobrovolnictví v DDCHM lze vykonávat již od 

15 let se souhlasem zákonného zástupce dobrovolníka. Požadavky na 

dobrovolníky jsou podobné (zdravotní stav, bezúhonnost), přičemž v domově 

na Srí Lance je vyžadována zkušenost s prací s dětmi a dobrá znalost 

anglického jazyka. Vstupní náklady na dobrovolnou službu na Srí Lance jsou 

poměrně vysoké a je vyžadován příspěvek na stravu, ubytování a transfer na 

letiště. 

Srílanský domov je nestátní neziskovou organizací a potýká se podobně 

jako české neziskové organizace s finanční nejistotou. Ačkoliv patří jeho 

velikostí, množstvím dětí, zařízením i celkovými standardy k nadprůměrným 

dětským domovům na Srí Lance, stále je tam velký prostor vylepšení na 
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úroveň českých dětských domovů. Je to dáno celkově těžšími materiálními 

podmínkami fungování domova. Dobrovolníci jsou v tomto domově velmi 

vítaní, neboť je téměř nemožné na ostrově nalézt někoho, kdo by činnost 

odpovídající dobrovolnické práci vykonával za peníze. Velký problém je najít 

kvalifikovanou pracovní sílu, která by hovořila anglicky, což je pro 

dorozumívání s vedením domova klíčové. V situaci, kdy domov nemá dostatek 

personálu, je mnohem těžší zajistit jeho správné fungování. 

Český domov je oproti tomu srílanskému mnohem starší, má 

dlouholetou tradici, prošel několika rekonstrukcemi a má stálý přísun financí 

od místní samosprávy (magistrátu hlavního města). To domovu umožňuje se 

soustředit na potřeby dětí, a kromě kvalifikovaného personálu přizvat a 

vyškolit dobrovolníky. Perspektivní je zvláště individuální a dlouhodobá 

spolupráce jednoho dobrovolníka s jedním dítětem či skupinou dětí, 

podporovaná organizací ADRA. 

Péče o dobrovolníky je v obou domovech poskytována. Český domov 

se musí řídit požadavky akreditované dobrovolnické organizace. Koordinátorka 

dobrovolníků ADRY je prostřednice mezi koordinátorkou dobrovolníků 

v DDCHM a dobrovolníky. Je tedy oporou pro dobrovolníky a tlumočí 

požadavky domova. Součástí péče o dobrovolníky je supervize, kde mohou 

dobrovolníci sdílet své pozitivní i negativní zkušenosti.  

V domově na Srí Lance je dobrovolnická spolupráce velmi intenzivní. I 

tam je k dispozici koordinátorka dobrovolnictví, která má vlastní 

dobrovolnickou zkušenost ve stejném domově a vytvořila celý systém 

spolupráce s dobrovolnicemi, náplň jejich práce i formu péče o dobrovolníky. 

V tomto domově však není nikdo, kdo by mohl v případě problémů posílit hlas 

dobrovolnic. Ačkoliv v domově fungují každodenní krátká setkání 

s koordinátorkou, chybí zde osoba z vnějšku, která by v případě problémů hrála 
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prostředníka a přinášela do domova nový náhled. Zavedení pravidelných 

supervizí by tomu mohlo pomoci. 

Oceňování dobrovolnické činnosti je znatelnější v domově na Srí 

Lance. Dochází tam k udržování dlouhodobého kontaktu s bývalými 

dobrovolnicemi, které se například do domova vracejí jako návštěvnice, 

pomáhají při shánění financí pro domov ve svých zemích nebo projeví zájem o 

sponzorskou činnost formou pravidelných příspěvků pro některé dívky. Domov 

Charlotty Masarykové s dobrovolníky nepracuje v takové intenzitě a mezi 

zaměstnanci a dobrovolníky panuje určitý odstup. Dobrovolníci jsou vnímáni 

spíše jako návštěvníci a mimo své dobrovolnické nasazení do domova nemají 

přístup. 

Ačkoliv jsou mezi pojetím dobrovolnické velké rozdíly, tato práce 

poskytla jedinečný náhled do problematiky dobrovolnictví srílanského domova 

s porovnáním s domovem v českém prostředí, která na základě mé rešerše 

nebyla zatím zpracována. Jsou detailně představeny dva způsoby, kterými je 

možné zapojit dobrovolníky do dětských domovů a mohly by být pro domovy 

další zdrojem inspirace.  
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Přílohy 
 

Tabulka s přehledem odpovědí jednotlivých DD/DDŠ, zdroj: vlastní šetření 

Název domova Dobrovolníci Počet 

dobrovol

níků 

Dobrovolnictví 

během 

pandemie 

COVID-19 

Příklady dobrovolnické 

práce v odpovědích 

1.Dětský domov Ne - -        - 

2. Dětský domov Ne - -        - 

3. Dětský domov - - -         - 

4. Dětský domov Ne - - Dobrovolné dary, 

neziskovky 

5. Dětský domov Ne - -        - 

6. Dětský domov Ne - -        - 

7. Dětský domov Ne - -         - 

8. Dětský domov Ne - - Mentoři 

9. Dětský domov Ano 1           Ano Doučování, volnočasové 

aktivity, neziskovky, 

většinou dlouhodobá pomoc 

10. Dětský domov - - - - 

11. Dětský domov Ne - - - 

12. Dětský domov Ano 1 - Volný čas 

13. Dětský domov Ano 3 - Vyučování, prázdninoví 

dobrovolníci 

14. Dětský domov Ano 3           Ano Doučování, volnočasový 

program 

15. Dětský domov Ne - - - 

16. Dětský domov Ano 30 - zábavné akce, cyklovýlety, 

volnočasový program  

17. Dětský domov - - - - 

18. Dětský domov Ano - - - 

19. Dětský domov Ano 50 - Budoucí zaměstnanci, 

vychovatelé, asistent 

pedagoga, osobní asistent, 

úklid, malování,  

20. Dětský domov Ano - Ano Doučování 

21. Dětský domov Ano - - - 

22. Dětský domov Ne - - - 

23. Dětský domov Ano 2 - Sportovní akce, dorty, 

shánění darů 

24. Dětský domov Ano 2 Ano Doučování, pomoc na 

zahradě, údržba domu 

25. Dětský domov Ne - Ne 3 rodiny, hostitelská péče 

26. Dětský domov Ne - - - 

27. Dětský domov - - - - 

28. Dětský domov Ano 2 - Doučování, procházky, 

výlety, DD centrum Kladno 
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29. Dětský domov Ne - - - 

30. Dětský domov Ne - - Partnerské organizace, 

nadace 

31. Dětský domov Ne - - - 

32. Dětský domov Ne - - Sporadická spolupráce, 

příprava do školy 

33. Dětský domov Ne - - Pomocné práce 

34. Dětský domov - - - - 

35. Dětský domov Ano - Ano Online výuka 

36. Dětský domov Ne - - - 

37. Dětský domov Ne - - Legislativa 

38. Dětský domov Ne - - - 

39. Dětský domov Ano 4 Ano Doučování 

40. Dětský domov Ne  - - Studenti na praxi, hostitelé, 

doplňkové aktivity 

41. Dětský domov Ne - - Praxe studentů  

42. Dětský domov Ne - - - 

43. Dětský domov Ne - - - 

44. Dětský domov - - - - 

45. Dětský domov - - - - 

46. Dětský domov - - - - 

47. Dětský domov - - - - 

48. Dětský domov - - - - 

49. Dětský domov Ano 1+20  Doučování, údržba areálu 

50. Dětský domov Ano 5 - Doučování, mimoškolní 

zájmové aktivity 

51. Dětský domov Ne - - - 

52. Dětský domov Ano 3  Doučování, patroni 

53. Dětský domov - - - - 

54. Dětský domov - - - - 

55. Dětský domov Ano - Ano online doučování 

56. Dětský domov - - - - 

57. Dětský domov Ano 14 Ano Okna, stěhování, lyžování 

prázdninová činnost ta 

tábory, výlety, individuální 

patronství 

58. Dětský domov Ano 13 - Sport, tanec, kulturní 

aktivity, zpěv, jednorázová 

pomoc 

59. Dětský domov Ne - - - 

60. Dětský domov - - - - 

61. Dětský domov Ano - Ano Od koronaviru 

62. Dětský domov - - - - 

63. Dětský domov Ano 6 - Hra, vycházky, četba, zpěv, 

firemní dobrovolnictví 

64. Dětský domov Ne - - - 

65. Dětský domov Ano 3 Ano Jen během koronaviru, 

volnočasové aktivity 

66. Dětský domov Ne - - - 
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67. Dětský domov, Ano 8 - Sportovní a kulturní aktivity, 

dlouhodobá spol 

68. Dětský domov Ano 3 Ano V rámci koronaviru, učení 

69. Dětský domov Ano 8 Ano Hlavně 

70. Dětský domov Ano 13 Ano Doučování, hlavně během 

koronaviru 

71. Dětský domov - - - - 

72. Dětský domov - - - - 

73. Dětský domov Ano 1 Ano koronavirus +spokojenost 

74. Dětský domov Ano - nevím Doučování 

75. Dětský domov Ne - - - 

76. Dětský domov Ne - - - 

77. Dětský domov - - - - 

78. Dětský domov Ano 9 Ano Od koronaviru hodně, 

doprovod výlety, dozor, 

doučování 

79. Dětský domov Ano 4 - Zájmové aktivity, 

vzdělávání 

80. Dětský domov Ne - - - 

81. Dětský domov - - - - 

82. Dětský domov Ano - Ano - 

83. Dětský domov Ano 5 - Doučování 

84. Dětský domov Ano 10 - Volnočasové aktivity, 

jednorázové akce 

85. Dětský domov - - - - 

86. Dětský domov - - - - 

87. Dětský domov - - - - 

88. Dětský domov - - - - 

89. Dětský domov - - - - 

90. Dětský domov - - - - 

91. Dětský domov Ano 4 Ano Sport, doučování, stolní hry 

92. Dětský domov - - - - 

93. Dětský domov Ne - - Praxe studentů 

94. Dětský domov Ano 6  Domácí výuka, zahrada, 

plot, stromky 

95. Dětský domov Ano 10 Ano Příprava na vyučování, 

96. Dětský domov Ano - - - 

97. Dětský domov Ano 5 Ano Doučování 

98. Dětský domov Ne - - Praxe studentů 

99. Dětský domov Ne - - Praxe studentů 

100. Dětský domov Ano - Ano - 

101. Dětský domov Ne - - - 

102. Dětský domov Ano 10 - Studentský projekt, firemní 

dobrovolnictví 

103. Dětský domov Ne - - - 

104. Dětský domov - - - - 

105. Dětský domov - - - - 

106. Dětský domov Ano 3 - Doučování, procházky, 

volný čas 

https://dbuv.msmt.cz/detail-org.asp?ico=49864360
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107. Dětský domov Ano 4 Ano Doučování, vycházky 

108. Dětský domov Ne - - praxe 

109. Dětský domov Ano 2 - Škola, vzory 

110. Dětský domov Ne - - Legislativa 

111. Dětský domov Ano 5 Ano Praxe, jednorázová pomoc, 

112. Dětský domov Ne - - - 

113. Dětský domov Ano 5 - Jednorázová i dlouhodobá 

pomoc, doučování 

114. Dětský domov Ne - -- Není zájem, praxe 

115. Dětský domov Ano 1 - Doučování 

116. Dětský domov - - -  

Spolupráce s prodejnou DM, 

výlety, doučování 

117. Dětský domov Ne - - - 

118. Dětský domov - - - - 

119. Dětský domov - - - - 

120. Dětský domov Ne - - Hostitelská péče 

121. Dětský domov Ano 2 Ano Doučování, nákupy, sbor 

ČCE, kulturní program 

skupina 

122. Dětský domov - - - - 

123. Dětský domov Ne - - Praxe studentů 

124. Dětský domov Ne - - - 

125. Dětský domov Ano 5 - Akce pro děti 

126. Dětský domov Ano 5 - Vycházky, sport 

127. Dětský domov - - - - 

128. Dětský domov - - - - 

129. Dětský Ne - - - 

130. Dětský domov Ne - - - 

131. Dětský domov Ano 4 - Turistické výlety, děti 

dobrovolnictví v DM 

132. Dětský domov Ne - - - 

133. Dětský domov Ano 30 - Hlídání, shánění věcí pro 

děti, doučování 

134. Dětský domov Ano - - Doučování 

135. Ano 4 - Doučování 

136. Dětský domov - - - - 

137. Dětský domov Ano 10 - Zpěv, tanec, sport, 

doučování 

 

 


