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Abstrakt
Cílem magisterské práce na téma „Řízení práce dobrovolníků v Organizaci pro pomoc 

uprchlíkům“ je vytvořit návrh pracovního manuálu pro koordinátory dobrovolníků v projektu 

„Dobrovolnické aktivity Organizace pro pomoc uprchlíkům.“ První oddíl  je tvořen částmi 

obsahujícími  obecný vývoj  a  legislativní  ukotvení  dobrovolnictví  v ČR,  specifikaci  cílové 

skupiny – uprchlíků,  žadatelů  o mezinárodní  ochranu,  cizinců  v rámci  azylové  procedury 

s uvedením hlavních  charakteristik  jednotlivých azylových zařízení  a příslušných institucí. 

Poslední  část  prvního  oddílu  uzavírá  popis  Organizace  pro  pomoc  uprchlíkům  se 

soustředěním  na  dobrovolnické  programy  a  obecná  specifika  práce  s uprchlíky. 

Metodologická část se věnuje výzkumným postupům, výběru vzorku respondentů a analýzou 

získaných  dat  z průběhu  kvalitativního  šetření  s vybranými  respondenty  působícími 

nebo spolupracujícími  v projektu  Dobrovolnické  aktivity  OPU  (dobrovolníci,  koncoví 

uživatelé, pracovníci OPU, bývalí koordinátoři). Třetí oddíl magisterské práce je zformulován 

na základě  výsledků  kvalitativního  šetření  s výše  uvedenými  respondenty  a  analýzami 

dokumentů.  Návrh manuálu je sestaven z jednotlivých logicky navazujících kroků, jež byly 

zjištěny  v rámci  kvalitativního  šetření  -  počínaje  získáváním,  příjímáním,  zaškolováním 

a konče  uvedením  dobrovolníka  do  praxe  společně  se  způsoby  financování  a  akreditace 

dobrovolnického projektu. Jednotlivé kapitoly obsahují zjištění, která jsou doplněna o řadu 

praktických  doporučení  získaných  z kvalitativního  šetření.  Poslední  kapitola  je  tvořena 

konstrukcí pracovní náplně koordinátora dobrovolníků v Organizaci pro pomoc uprchlíkům.
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Abstract

The goal  of  this  thesis  which deals  with "Managing volunteers‘ work in  The Aid 

Organization for Refugees" is to propose a work manual for the coordinators of volunteers 

participating in "Volunteers’ activities of the Aid Organization for Refugees" project.  The 

first  part  of  the  thesis  deals  with  the  general  development/history  and  the  legislation  of 

volunteering  in  the Czech republic,  with the specification  of the target  group – refugees, 

international protection seekers, foreigners in the asylum procedure framework, mentioning 

the main features of individual asylum facilities and the competent institutions. This part ends 

with  the  description  of  The  Aid  Organization  for  Refugees  focusing  on  the  volunteers’ 

programmes and some general specifics of the work with refugees. 

The methodological part deals with the survey procedure, the selection of the sample 

of respondents and the analysis of the data obtained from the qualitative survey conducted 

with the selected respondents who cooperate or participate in the "Volunteers’ activities of the 

Aid  Organization  for  Refugees"  project  (volunteers,  end  users,  members  of  the  Aid 

Organization for Refugees, former coordinators). The third part of the thesis is formed on the 

basis  of  the qualitative  survey with the  above mentioned respondents  and the  analysis  of 

documents. The proposal of the manual consists of individual logically-linked steps which 

have been found through the qualitative survey – starting by recruiting,  hiring, training of 

volunteers,  ending  with  their  introduction  into  practice  and  the  ways  of  financing  and 

accreditation of the volunteers’ project. The individual chapters contain some findings which 

are completed with some practical recommendation obtained in the survey. The last chapter 

contains  the  framework  of  the  scope  of  work  of  a  coordinator  of  volunteers  in  the  Aid 

Organization for Refugees.
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Úvod
Předmětem  diplomové  práce  nazvané  Řízení  práce  dobrovolníků  v Organizaci 

pro pomoc  uprchlíkům  (OPU)  je  vytvoření  uceleného  manuálu  práce  určeného 

pro koordinátory dobrovolníků působících v dobrovolnickém projektu podpořeného z dotace 

Ministerstva vnitra ČR „Dobrovolnické aktivity Organizace pro pomoc uprchlíkům“, který se 

skládá ze dvou programů: Mentoring a Programu pro obyvatele azylových zařízení (PoS Stráž 

pod Ralskem, ZZC Bělá Jezová), kde koordinace probíhá. 

 Cílovou skupinou jsou v obou programech žadatelé o mezinárodní ochranu, držitelé 

mezinárodní  ochrany  a  cizinci.  Téma  diplomové  práce  jsem si  zvolila  na  základě  svého 

tříletého působení (od roku 2006) na pozici dobrovolníka v programech OPU, od roku 2008 

jsem pracovala jako koordinátorka dobrovolníků. Po přijetí na pracovní místo koordinátorky 

dobrovolníků  jsem postrádala  jasně  formulovaný  a  písemně  zpracovaný popis  koordinace 

jednotlivých dobrovolnických programů v Praze a na mimopražských pobočkách. Stávající 

popis  činnosti  určený  pro  koordinátory  dobrovolníků  byl  zpracován  velmi  obecně 

a nezachycoval všechny pracovní postupy a činnosti, které by měl koordinátor ve své praxi 

zvládat,  dále  zde  nebyla  jasně  vymezena  celková  náplň  práce.  Po  konzultaci  s bývalými 

koordinátorkami  a  vrcholovým  vedením  OPU  jsem  dospěla  k rozhodnutí,  že  je  potřeba 

sjednotit  koncepci  řízení  dobrovolníků  a  vytvořit  pracovní  manuál  pro  koordinátory 

dobrovolníků  v projektu Dobrovolnické aktivity OPU za podpory dotací Ministerstva vnitra 

na dobrovolnou službu.

V rámci  předvýzkumu  jsem  oslovila  tři  neziskové  organizace  (Meta  –  sdružení 

pro příležitosti  mladých  migrantů,  Poradnu pro uprchlíky a  třetí  organizaci,  jejíž  zástupce 

ovšem odmítl zveřejnění svého jména v této diplomové práci) pracující s cílovou skupinou 

žadatelů  o mezinárodní  ochranu,  držiteli  mezinárodní  ochrany a  azylanty  s cílem vymezit 

předmět  a  zaměření  této  diplomové  práce.  V rámci  dotazníkového šetření  jsem zjišťovala 

přítomnost metodiky či manuálu práce s dobrovolníky v organizaci. Na základě předběžného 

šetření jsem zjistila, že tyto organizace nemají komplexně zpracovaný vnitřní manuál řízení 

práce s dobrovolníky. Dvě z oslovených organizací (Meta, Poradna pro uprchlíky) projevily 

o manuál  práce  pro  koordinátory  zájem.  Třetí  organizace  zájem  neprojevila, 

neboť v současnosti žádné dobrovolníky nesdružuje. 

Následně  jsem  svou  pozornost  již  soustředila  pouze  na  Organizaci  pro  pomoc 

uprchlíkům  (OPU).  Zde  jsem  se  zaměřila  na  oblast  dobrovolnictví  v mimopražských 

pobočkách  (Brno,  České  Budějovice,  Plzeň)  a  centrálu  v  Praze.  V průběhu  šetření  jsem 
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zjistila, že v organizaci chybí (nebo je zde pouze velmi obecně uvedena) písemně zpracovaná 

koncepce  koordinace  práce  s dobrovolníky,  dále  absence  jasných  kritérií  pro  výběr 

dobrovolníků  (vše  řešeno  přes  pražskou  pobočku,  což  zásadně  zdržuje  zavádění  nových 

dobrovolníků a vede k vyšší fluktuaci – neochota dobrovolníků cestovat do Prahy na školení 

apod.),  nepřehlednost  ve  financích  určených  dobrovolníkům (dotace,  granty,  dary),  nízká 

provázanost poboček (Brno, České Budějovice, Plzeň) v sekci dobrovolnictví, nepřítomnost 

vyškolených koordinátorů v pobočkách mimo Prahu (tzv. vše se dělá „za běhu“). Na základě 

výsledků šetření jsem zaměřila  svoji práci na vznik manuálu práce,  který by byl  prioritně 

určen pracovníkům věnujícím se koordinaci dobrovolníků v mimopražských pobočkách a byl 

by jejich prvotním vodítkem pro efektivní řízení dobrovolnických programů. 

Diplomová  práce  je  rozdělena  na  tři  na  sebe  navazující  části:  teoretickou, 

metodologickou a koncovou část tvořící manuál. V části věnující se teorii jsem na základě 

literatury  a  dostupných  elektronických  zdrojů,  legislativy  ve  stručnosti  vymezila  pojem 

dobrovolnictví  v České  republice:  historii,  typy  a  charakteristiky  dobrovolnictví,  právní 

zakotvení dobrovolnictví, dále představila Organizaci pro pomoc uprchlíkům, dobrovolnické 

programy a popsala cílovou skupinu žadatelů o mezinárodní ochranu a držitele mezinárodní 

ochrany. V této části též čtenáře seznamuji s průběhem azylové procedury v  ČR a uvádím 

některé dobrovolnické programy realizované jinými neziskovými organizacemi, které v rámci 

této azylové procedury probíhají. Po teoretické části volně navazuji na metodologickou část, 

kde v první části popisuji zvolené výzkumné postupy a způsob sběru dat a ve druhé části 

charakterizuji cílové skupiny ve výzkumu (dobrovolníci,  bývalí koordinátoři dobrovolníků, 

pracovníci na pražské pobočce). Do metodologické části též zařazuji své zkušenosti a získaná 

data z kurzu Managementu dobrovolnictví II realizovaném v dubnu 2009 organizací Hestia 

v Kutné hoře. 

Třetí část tvoří stěžejní výstup celé diplomové práce – návrh manuálu práce, který je 

výsledkem empirického šetření  a je doplněn o teoretické  poznatky z literatury věnující  se 

dobrovolnictví,  managementu  a  uprchlické  tematice.  V této  části  se  čtenář  seznámí 

s celkovým řízením dobrovolníků - nábor, výběr, zaškolování, plánování práce, monitoring, 

vzdělávání,  supervize,  hodnocení,  možnosti  financování,  fundraisingem  a  popisem 

akreditačních fází dobrovolnických programů v Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Poslední 

kapitola rámcově uzavírá diplomovou práci formulací profilu pracovního místa koordinátora 

dobrovolníků.
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I. Teoretická část

1. Dobrovolnictví

První  část  diplomové  práce  je  zaměřena  na  obecnou  formulaci  dobrovolnictví. 

V jednotlivých  kapitolách  se  čtenář  seznámí  se  stručnou  historií  dobrovolnictví  v  České 

republice  a se základními  typy a  charakteristikami  dobrovolnictví,  se kterými  se  můžeme 

setkat. Dalším důležitým bodem je samotná motivace k dobrovolnictví. Motivy k dobrovolné 

činnosti  budu  kromě  odborné  literatury  současně  doplňovat  i analýzou  výpovědí 

z kvalitativních  rozhovorů  s dobrovolníky  a  bývalými  koordinátory.  Poslední  část  této 

kapitoly je věnována právnímu zakotvení dobrovolnictví v České republice.

Definice dobrovolníka

Nejvíce  používanou  definici,  která  je  patrná  v různých  příručkách  a  publikacích 

věnujícím  se  dobrovolnictví  je  ta,  kterou  uvádí  Sozanská  a  Tošner,  kteří  charakterizují 

dobrovolnou  práci  potažmo  dobrovolníka  jako  „člověka,  který  bez  nároku  na  finanční 

odměnu  poskytuje  svůj  čas,  svoji  energii,  vědomosti  a  dovednosti  ve  prospěch  ostatních 

či společnosti.“ (Sozanská Tošner 2006: 35) Dobrovolná práce charakterizuje dobrovolníka 

ve společnosti i jakéhosi „nositele procesu změn ve společnosti. Jeho tvořivá síla energie je 

silou, která pomáhá hledat a otvírat zdroje a možnosti nových řešení. Tím se stává mostem 

v procesu spolupráce mezi státem, komerčním sektorem a sektorem neziskových organizací.“ 

(Sozanská,  Tošner  2006:  36)   Další  definice  dobrovolníka  se  opírá  hlavně  o působení 

dobrovolnictví  v neziskových  organizacích:  „Častým typem  dobrovolnictví  je  zapojení  se 

do činnosti  neziskové  organizace  (někdy  také  nazýváno  formálním  dobrovolnictvím), 

ale mnozí  lidé  také  slouží  méně  formálně,  ať  už  jednotlivě,  nebo  jako  součást  skupiny. 

Důvody k dobrovolnictví bývají většinou morální.  Patří mezi ně potřeba pomáhat druhým, 

měnit svět k lepšímu.“ (Dobrovolník: 2007)

V cizojazyčných  zdrojích  můžeme  také  nalézt  různé  definice  dobrovolnictví. 

Níže uvedu  nejvíce  zmiňovanou,  která  se  objevuje  nejčastěji  na  internetových  stránkách 

anglických  či  amerických  dobrovolnických  organizací,  které  popisují  dobrovolníka 

jako člověka,  jenž svobodně z vlastní  vůle a bez obav věnuje svůj  čas,  energii  bez vidiny 

vlastního finančního zisku do oblastí spojených s pomocí lidem, přírodě, vědě, technice apod. 

Lze popsat stovky různých aktivit, které si lidé zvolí pro dobrovolnickou práci, ale vždy tato 

činnost musí vést ku prospěchu a podpoře ostatních ve společnosti. Slovo dobrovolnictví se 
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též používá pro celou řadu činností, jako jsou obecně prospěšné práce, vlastní pomoc, charita, 

přívětivost, občanství, veřejné služby, komunitní akce apod.  (Volunteering Wales.net 2008)

1.1 Historie dobrovolnictví v ČR

Dobrovolnictví provází lidi od nepaměti. Ať již si to uvědomujeme či nikoliv,  každý 

z nás se stane alespoň jednou v životě dobrovolníkem. Dobrovolnictví je do jisté míry spjaté 

s naší  morálkou a určitými postoji,  které  nám byly  či  jsou společností  vštěpovány v době 

socializace.  Z historického hlediska přirovnávají  pojem dobrovolnictví  Sozanská a Tošner1 

především k dobročinnosti,  „která  se  považuje  za jednu z občanských ctností,  která  v naší 

západní  kultuře  má (bez ohledu na to,  zda jsme věřící  nebo ne)  své kořeny v křesťanské 

a ještě  hlouběji  v židovské  morálce.“  (Sozanská,  Tošner  2006:  36)  Ve středověku  je 

dobrovolnictví spíše chápáno jako organizovaná dobročinnost, která je spojována především 

s církví, tj. s institucí, která má prvotní starost zajišťovat blaho pro jiné zakotvené ve svém 

poslání. Postupně vliv církve na organizovanou dobročinnost slábl, a to především na základě 

skutečnosti,  „že bohatství  a  okázalý  život  církevních  hodnostářů nenacházely  dostatečnou 

protiváhu  v jejich  dobročinných  skutcích.“  (Gregorová  2004:5)  Na  tento  fakt  reagovala 

podle Gregorové i husitská revoluce, „která mimo jiné znamenala i první významný impuls 

k sekularizaci dobročinných aktivit.“ (Gregorová 2004:5) K postupnému vzkříšení a znovu- 

obnovení dominantní pozice církve došlo kolem roku 1620 za podpory habsburské monarchie 

formou  tzv.  rekatolizace.  Podle  Gregorové  „v období  osvícenského  absolutismu  za  vlády 

Josefa II. byla např. sociální péče centralizována především v rukou státu“. Mnoho kostelů, 

klášterů a mnišských bratrství bylo postupně zrušeno a jejich vlastnictví bylo zkonfiskováno 

a předáno do rukou světské charity a nadací založených pro humanitární účely. (Gregorová 

2004:5)

V devatenáctém  a  na  počátku  dvacátého  století  se  novým  impulsem  pro  rozvoj 

občanských  iniciativ  a  potažmo  též  pro  rozvoj  dobročinnosti  stalo  národní  obrození, 

které navazuje  na  postupnou  liberalizaci  a  proces  obecné  modernizace  veřejného  života. 

Tento rozmach národního vlastenectví s sebou přináší i velký rozkvět občanských asociací, 

nadací, spolků podporujících rozvoj umění, kultury, vzdělávání a vědy. Některé organizace 

1 PhDr. Jiří Tošner, psycholog a psychoterapeut, zástupce ředitele Národního dobrovolnického centra. 
   PhDr. Olga Sozanská je psycholožka. V současné době vede Národní dobrovolnické centrum, je členkou výboru IAVE – 
Mezinárodní asociace pro dobrovolnické úsilí. Oba dva autoři jako jsou také významní lektoři, supervizoři a koordinátoři 
převážně sociálních projektů orientovaných na činnost dobrovolníků.
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přetrvaly v určité podobě i  do dnešní doby – Hlávkova nadace,  spolek Mánes,  Sokol atp. 

(Tošner, Sozanská 2006: 29) 

V sedmdesátých  letech  19.  století  již  plně  organizovaně  fungovalo  více  jak  3.000 

spolků  a  jejich  počet  postupně  narůstal.  S vývojem  industriální  společnosti  též  postupně 

narůstaly i rozsáhlé sociální problémy, na které již církve nestačí globálně reagovat. Její vliv 

se  postupně snižuje  a  více se  dostávají  do popředí  snahy o systematická  řešení  nastalých 

situací státními zásahy. (Gregorová 2004:5,6) 

Postupem času na základě různých historických událostí se dobrovolnictví projevuje 

v různých podobách. Za první republiky bylo registrováno přes pět tisíc dobročinných spolků 

především v oblasti sociální a chudinské péče. (Gregorová 2004:6) Rozvoj dobročinnosti byl 

však přerušen v době druhé světové  války,  kde  okupační  režim zrušil  organizace  a  uznal 

pouze  ty,  které  sloužily  pro  vlastní  účely  okupantů.  Po  druhé  světové  válce  se  postupně 

dobročinné organizace  revitalizují  a  dochází  k rychlému obnovení  cca deseti  tisíců spolků 

a občanských  iniciativ  jako  hlavní  pomoci  pro  občany  ve  válkou  zdevastované  zemi. 

(Gregorová 2004:6)

 V totalitní společnosti bylo dobrovolnictví  spojováno spíše se stavem nouze, kdy si 

občané v důsledku omezení trhu zboží a služeb navzájem pomáhali na základě protislužeb. 

(Sozanská, Tošner 2006) Tradice dobrovolné práce byla ovšem za totalitního režimu násilně 

přerušena  a  činnost  všem  forem  nezávislých  organizací  cílevědomě  a  systematicky 

redukována  nebo  zcela  podřízena  politickému  vedení  státu  a  komunistické  strany, 

kde docházelo  ze  strany  státu  k přísným  kontrolám.  (Sozanská,  Tošner  2006:  30)  Ty, 

které zůstaly nezávislé, byly státem pronásledované a jejich majetek postupně konfiskován. 

Řada pro- demokraticky smýšlejících lidí  a občansky aktivních byla  uvězněna.  (Sozanská, 

Tošner 2006: 30) Totalitní režim se dotkl i církevních spolků a charitativních  či sociálních 

organizací,  které  byly  od  roku  1951  systematicky  rušeny.  Podle  Tošnera  a  Sozanské 

k postupnému uvolnění  a postupné aktivizaci  a znovuobnovení  občanských iniciativ  došlo 

až v osmdesátých  letech  20.  století  a  zejména  po  roce  1989.  Období  po  roce  1989 

se vyznačovalo především „hledáním vlastní identity české společnosti.“ Základním tématem 

byla  myšlenka  občanské  společnosti  vycházející  ze  spolupráce  a vzájemné  solidarity 

plnoprávných  a  svobodných  občanů.“  Hlavním nositelem těchto  myšlenek  byl  především 

prezident Václav Havel. (Sozanská, Tošner 2006: 30)
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1.1.1 Dobrovolnictví v České republice po roce 1989

Po roce 1989 vznikly tisíce  nových spolků, organizací,  aktivit  a sdružení,  které  ač 

nedisponovaly žádným majetkem, stavěly na spolupráci, nadšení a zejména dobrovolné práci. 

V roce  1990 byl  též  Federálním shromážděním přijat  zákon č.  83/1990 Sb.,  o sdružování 

občanů  a  následovaly  další  zákony  jako  č.  308/1991  Sb.,  o  svobodě  náboženské  víry 

a postavení církví a náboženských společností,  zákon č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. (Sozanská, Tošner 

2006: 30)

V oblastech, kde stát nemůže nebo není schopen systematicky zasahovat, se postupně 

tvoří  řada  občanských  iniciativ,  které  pomáhají  v oblasti  kultury,  sportu,  dětských 

či mládežnických  organizací,  pomoci  znevýhodněným  občanům,  ať  již  jsou  to  senioři, 

Romové, handicapovaní nebo do té doby nepoznaní uprchlíci. (Gregorová 2004)

V dnešní době je dobrovolnictví spojováno v obecném měřítku s různými sociálními 

ale  také  i  s  přírodními  událostmi  (záplavy,  sněhové  kalamity  apod.),  na  kterých 

spolupracujeme  ať  přímo  či  nepřímo  pomocí  finančních  darů  nebo  nabídkou  dobrovolné 

pomoci.  Obecně by se dalo říci,  že dobrovolnictví  získává postupně profesionální  podobu 

vlivem rychlého a kvalitního rozvíjení především neziskového sektoru, kde patří mezi klíčové 

činnosti.

1.2.1 Typy a charakteristiky dobrovolnictví

Dobrovolnictví  vychází  z Všeobecné  deklarace  lidských  práv  Úmluvy  o právech 

dítěte. S vývojem dobrovolnictví se též definoval zákon o dobrovolnické službě (viz. kap. 1.3 

Právní zakotvení dobrovolnictví v České republice)

V dnešní  době  lze  charakterizovat  dobrovolnictví  i  ve  smyslu  aktivit  a  činností, 

kterými se vyznačuje. Nejde prioritně jen o fyzickou pomoc, ale také například o dárcovství, 

pomoc  v tíživé  sociální  či  zdravotní  situaci  apod.  Dále  Kolaříková  rozlišuje  druhy 

dobrovolnictví  jako:  občanskou  výpomoc,  vzájemně  prospěšné  dobrovolnictví,  veřejně 

prospěšné dobrovolnictví, dárcovství a dobrovolnou službu. (Kolaříková 2005:7-8)

Dárcovství

Se  vyznačuje  poskytováním  jak  peněžitých,  tak  i  nepeněžitých  darů.  Do  oblasti 

dárcovství patří například různé typy sbírek (Světluška, Sluníčkový den apod.), charitní sbírky 

oblečení a potravin realizovaných přes Červený kříž, ale také darování krve, kostní dřeně, 

firemní dárcovství apod. Dárcovství je velmi široký pojem, pod který lze zařadit celou škálu 
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aktivit,  které  dárce  může  poskytnout.  Je  však  třeba  odlišovat  dárcovství  od  sponzoringu. 

Zásadní  a  hmatatelný  rozdíl  mezi  dárcovstvím  a  sponzoringem  je  podle  Petra  Vojtíška 

„v oblasti právní a daňové. Zatímco darem se rozumí bezplatný převod majetku poskytnutý 

na základě darovací smlouvy bez protiplnění, je sponzorský příspěvek poskytnutý za účelem 

propagace sponzora“. (Vojtíšek 2007: 28)  Podle Petra Vojtíška je dar, který je poskytnut 

za účelem přesně definovaným v zákoně (věda, vzdělání, kultura, sociálně zdravotní oblast 

atd.), pro darující subjekt odečitatelnou položkou z daňového základu pokud dar činí alespoň 

2000 Kč“. (Vojtíšek 2007: 28)

Občanská výpomoc

Je součástí společnosti. Jde o penzum protislužeb v nejbližších sociálních sítích jako je 

rodina,  přátele,  sousedi  apod.  Vysoká  míra  občanské  výpomoci  je  typická  podle  Anny 

Kolaříkové na venkově. Nižší ve větších městech či obcích. (Kolaříková 2005: 7)

Vzájemně prospěšné dobrovolnictví

Dobrovolnictví vzájemně prospěšné je činnost, kterou vykonávají příslušníci určitého 

sdružení či organizace v zájmu realizace svých cílů a poslání. Jedná se o mnoho kulturních, 

sportovních,  dětských a mládežnických organizací,  kde určité skupiny občanů dobrovolně, 

sami pro sebe, své přátelé, sousedy a občany realizují řadu aktivit. Mezi nejstarší vzájemně 

prospěšné  spolky  lze  zařadit  například  Sbor  dobrovolných  hasičů,  dále  i  dříve  zakázané 

a po roce 1989 znovu obnovené  spolky jako Sokol, Skaut, YMCA.2 (Dobrovolnik.cz: 2009)

Veřejně prospěšné dobrovolnictví

Dobrovolnictví  veřejně  prospěšné vychází  prioritně  „z ochoty občanů angažovat  se 

svobodně a podle svého přesvědčení, ať již pro druhé nebo pro určité změny ve společnosti. 

Oproti  vzájemně  prospěšnému  dobrovolnictví  je  u  tohoto  typu  dobrovolnictví  na  prvním 

místě  potřeba být užitečný svému okolí.  Klasickým příkladem jsou dobrovolní dárci  krve 

či horská služba, ale i skauting a YMCA“. (Dobrovolnik.cz: 2009) V devadesátých letech 20. 

století  se  tento  typ  dobrovolnictví  orientoval  především  na  získání  dobrovolníků  z řad 

veřejnosti  pro neziskové organizace,  kde se zakotvilo  jako důležitá  součást  a postupně se 

konané dobrovolnické aktivity  začaly organizovat  a profesionalizovat  (například  akreditací 

2 Mezi další známé organizace, které pomáhají znevýhodněným občanům, řadíme i  Život 90  zaměřující se na 
seniory, Nadace Tolerance, Člověk v tísni - Společnost při České televizi, Sdružení dětí a mládeže Romů, HOST 
nebo handicapovaní (např. Pražská organizace vozíčkářů, nadace Duha, Český paralympijský výbor atp.
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dobrovolné  služby,  vznikem  nevládních  organizací  sledujících  a  podporujících  vývoj 

dobrovolnictví – Hestia apod.)

Dobrovolná služba

Dobrovolná  služba  je  charakterizována  jako  krátkodobý  či  dlouhodobý  závazek 

věnovat se dobrovolné práci mimo domov. Tento fenomén se v ČR objevuje až po roce 1989 

příjezdem  dobrovolníků  především  z USA  či  západoevropských  zemí.  Jejich dobrovolné 

aktivity  se  často  orientovaly  především  na  výuku  světových  jazyků.  Postupně  vznikají 

vysílající  organizace  zaměřující  se  prioritně  na  dobrovolnou  službu,  které  sdružují  cílové 

organizace po celém světě a nabízejí možnost dobrovolníkům participovat na jejich aktivitách 

po celém světě. Dobrovolníci se věnují nejčastěji odstraňování následků přírodních katastrof, 

válečných  konfliktů,  výuce  dětí  a  šíření  osvěty.  V českém  prostředí  jsou  typické 

tzv. workampy nebo roční pobytové stáže v organizacích zaměřující se na sociální, zdravotní, 

vzdělávací, kulturní, uměleckou či ekologickou problematiku.3 (Dobrovolník. cz: 2009)

Oblasti dobrovolnictví

Jak  už  jsem výše zmínila,  oblast  dobrovolnictví  je  velmi  široká.  V podstatě  do  ní 

můžeme zařadit vše, co reaguje na aktuální poptávku z řad potřebných či státu. Obvykle jde 

o oblasti zaměřující se na životní prostředí, které je spojené s ekologií, ochranou zvířat. Patří 

sem například nejznámější organizace jako je Greenpeace, Děti země, Hnutí Duha apod. Dále 

humanitární organizace a organizace zaměřující se na ochranu lidských práv, které se dostaly 

do povědomí lidí po roce 1989 a reagovaly na události spojené s válečným stavem na Balkáně 

a v Čečensku. Mezi nejznámější organizace patří ADRA, Český červený kříž, Člověk v tísni 

při  ČT,  ale  také  mnoho nevládních  organizací  zabývajících  se  uprchlíky jako Organizace 

pro pomoc  uprchlíkům,  Český  helsinský  výbor,  Poradna  pro  uprchlíky  apod.  Ze  sociální 

a zdravotní oblasti lze jmenovat Českou katolickou charitu, Společnost Duha, Výbor dobré 

vůle  –  Nadace  Olgy Havlové,  které  se  aktivně  podílejí  na diskusích  a  změnách  v oblasti 

sociální  a  zdravotní  politiky.  V oblasti  kultury  jde  především  o  ochranu  a  revitalizaci 

kulturních památek, podporu alternativních projektů zaměřených na filmovou a dramatickou 

tvorbu.  Ve stejném  duchu  funguje  i  oblast  sportovní  a  vzdělávací  činnosti,  která  se  též 

zaměřuje  na  rozvoj  a  zkvalitnění  trávení  volného  času,  rozvoj  vzdělávání  v zájmových 

3 Organizace, které se věnují dobrovolné službě jsou například: Mládež pro Evropu, United Nations Volunteers, 
Bohemia Corps, INEX – sdružení dobrovolných aktivit, SCI - Service CivilInternational–
průkopník dobrovolnictví. 
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kroužcích,  tělovýchovných  a  turistických  spolcích.  Mezi  známé  řadíme  Skaut  či  Sokol. 

(Kolaříková 2005)

1.3 Právní zakotvení dobrovolnictví v České republice

Právní zakotvení dobrovolnictví nebylo do roku 2002 zaznamenáno v našem právním 

systému.  Činnost  dobrovolníků  byla  upravena  pouze  v  různých  smlouvách  a závazcích, 

které uzavíraly organizace mezi  sebou. Zcela  zásadně chyběla  jasná definice dobrovolníka 

potažmo dobrovolnické práce,  dále  způsob organizace dobrovolnické činnosti  v organizaci, 

jasné  vymezení  práv  a  povinností  ve  vztahu  k organizaci  a  dobrovolníkovi. 

Mezi problematická  místa  podle  Kolaříkové  patřily  „problémy  v oblastech  pojištění, 

proplácení  výdajů  a  v účetnictví.“  (Kolaříkova  2005:16)  V roce  2001  došlo  k vyhlášení 

Mezinárodního  roku  dobrovolníků,  ve  kterém se  vláda  na  základě  lobbingu  neziskových 

organizací rozhodla vyjádřit podporu dobrovolnictví uzákoněním dobrovolnictví jako právní 

formy.  V průběhu  roku 2001  –  2002  byl  ustanoven  Národní  výbor  pro  Mezinárodní  rok 

dobrovolníků, který začal s intenzivními přípravami prvního zákona, který by jasně definoval 

dobrovolnictví. První návrh zákona o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů byl 

v roce 2002 schválen Parlamentem ČR a s účinností od 1. ledna 2003 nabyl právní moci.

1.3.1 Vymezení dobrovolnické služby

K dobrovolnictví se vztahuje zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně 

některých zákonů, který upravuje podmínky pro státem podporované dobrovolnictví, a nikoliv 

podmínky dobrovolné  činnosti  obecně.  Dále  s nabytím účinnosti  zákona  č.  108/2006 Sb., 

o sociálních  službách  dochází  ke  změně  v posuzování  profesionálních  pracovníků 

vykonávajících  odbornou  činnost.  Tento  zákon  v  §  115  vymezuje  okruh  pracovníků 

v sociálních službách vykonávajících odbornou činnost a v § 116 pak činnosti vykonávané 

pracovníkem  v sociálních  službách.  Pracovníci  v sociálních  službách  vykonávají  činnosti 

v pracovně  právním  vztahu,  avšak  dobrovolník  není  pracovníkem  ve  smyslu  pracovně 

právních předpisů, proto se řídí při své činnosti občanským zákoníkem a to jak v případě, 

kdy dochází  do  sociálních  služeb  v akreditovaném  režimu  dle  zákona  č.  198/2002  Sb. 

o dobrovolnické službě, tak i v případě, kdy je dobrovolnictví organizováno mimo působnost 

zákona  o  dobrovolnické  službě.  Dobrovolníci  nevykonávají  činnosti  v pracovně  právním 

režimu, nejsou tedy profesionálními odbornými pracovníky v sociálních službách dle § 115 
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a § 116 ods. 2, zákona č. 198/2002 Sb. a proto nemohou být registrováni jako poskytovatelé 

sociálních  služeb.  V sociálních  službách  by  dobrovolníci  měli  uzavřít  smlouvu  o  výkonu 

dobrovolnické  služby  dle  §  5,  odst.  1,  2,  3  a  zákona  o  dobrovolnické  službě  a  působit 

dle pravidel,  které  poskytovatel  definuje  podle  Standardu  kvality  sociálních  služeb  č.  9, 

kritéria uvedeného pod písmenem d, přílohy č. 2, prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., 

k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.4 (Materiál MPSV, Kurs MDII: 2009)

Dobrovolníkem je podle zákona o dobrovolnické službě §3 ods. 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.“ Dobrovolník vykonává dobrovolnickou službu na základě smlouvy 

uzavřené s vysílající organizací.“5

Dobrovolnická služba  je dle zákona o dobrovolnické službě § 2,  ods.  1,  písm.  a) 

myšlena  činnost,  při  které  dobrovolník  poskytuje  pomoc  lidem sociálně  znevýhodněným, 

ohroženým  a  rizikovým  skupinám.  Dále  pomáhá  při  živelných  katastrofách,  při  ochraně 

životního prostředí,  při péči o kulturní památky a při uskutečňování rozvojových programů. 

Dobrovolnická  služba  není  činnost  týkající  se  uspokojení  osobních  zájmů.  Nesmí  být 

vykonávána v rámci pracovního poměru nebo studijních povinností dobrovolníka. 

Zákon  č.  198/2002  Sb.  o  dobrovolnické  službě  dále  dělí  dobrovolnickou  službu 

na krátkodobou (do tří měsíců) a dlouhodobou (od čtyř měsíců do několika let – tento typ je 

státem více podporován). Zákon též vymezuje práva a povinnosti dobrovolníka, dále ukládá 

povinnost pojistit dobrovolníka vysílající organizací dle § 7, ods. 1. Dále vymezuje časové 

období  dobrovolné  služby,  typ  dobrovolné  činnosti,  obecnou  strukturu  dobrovolnické 

smlouvy a zajištění odpovídajícího servisu pro dobrovolníka (supervize, pojištění, kapesné, 

výcviky, školení apod.)

1.3.1.1 Povinnosti dobrovolníka

Mezi povinnosti dobrovolníka patří o dobrovolnické službě zejména dodržovat zákon 

o dobrovolnické  službě a  podmínky výkonu dobrovolnické  činnosti  dohodnuté s vysílající 

organizací  ve  smlouvě,  absolvovat přípravu k  dobrovolnické  činnosti,  předložit zdravotní 

a jiné  doklady  (například  výpis  z  rejstříku  trestů,  doklady  o  dosaženém  vzdělání) 

podle požadavků vysílající organizace a povahy dobrovolnické služby. K dalším povinnostem 

4 Vyjádření MPSV k otázce dobrovolnické služby. Téma projednané v rámci kursu Management dobrovolnictví 
II, duben 2009)
5 Zákon 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů
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dobrovolníka patří  splnit úkoly, ke kterým se zavázali,  spolehlivost,  nezneužívat projevené 

důvěry, požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje, znát a brát na vědomí své limity 

(časové, zdravotní atd.), být „týmovým hráčem", ztotožňovat se s posláním organizace, pro 

kterou činnost vykonává. 

1.3.1.2 Práva dobrovolník

Mezi práva dobrovolníka patří: dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, 

ve které chce dobrovolník pomoci, dostat vyčerpávající informace o činnosti, kterou by měl 

vykonávat,  vykonávat  činnost,  která  bude naplňovat  jeho očekávání,  kontakt  a spolupráce 

s koordinátorem  dobrovolníků  nebo  s  jinou  osobou,  která  je  pověřena  kontaktem 

s dobrovolníky  v  dané  organizaci,  kontakt  a  spolupráce  s  osobou,  která  dobrovolníkovi 

činnost zadává a zpět ji přijímá od organizace, zaškolení, výcvik a trénink, supervize (setkání, 

během  kterého  může  sdělit  své  pocity,  zkušenosti,  problémy  i  úspěchy)  -  individuálně 

či ve skupině  společně  s  jinými  dobrovolníky  působícími  v organizaci,  odmítnutí, 

pokud činnost  nebude  vyhovovat  jeho  zájmům  a  schopnostem,  možnost  účastnit 

se hodnotícího procesu a zjistit, zda vykonaná činnost byla efektivní, být za dobře vykonanou 

činnost  morálně  ohodnocen  a  pojištěni  pro  případ  odpovědnosti  za  škody,  v případě 

neuspokojivé spolupráce má dobrovolník právo opětně kontaktovat dobrovolnické centrum se 

žádostí o nabídku dalších dobrovolných aktivit.

1.4 Koordinátor dobrovolníků

Klíčovou  postavou  každého  profesionálně  vedeného  dobrovolnického  programu  je 

koordinátor.  Koordinátor  může  být buď pracovník,  který zároveň pracuje i  na jiné pozici 

(sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog atp.) nebo přijatý zaměstnanec s pracovní 

náplní  související  pouze  s výkonem  koordinace  dobrovolnických  programů,  nebo  též 

dobrovolník. Koordinátor dobrovolníků hraje důležitou roli v dobrovolnických programech, 

proto je styčnou kontaktní  osobou ve vztahu mezi  dobrovolníky a klienty.  (Chvalová,  H.: 

2000) 

Práva a povinnosti koordinátora

Práva a povinnosti koordinátora vychází z uzavřené pracovní smlouvy nebo dohody 

o provedené  práci  mezi  organizací  a  koordinátorem.  Pokud  je  dobrovolnický  program 

akreditovaný,  akreditační  komise  spolu  s dotační  komisí  nestanovuje  úvazek,  ale  ukládá 

možnosti  ošetření  pracovního  poměru  mezi  organizací  a  koordinátorem  právě  dohodou 

o provedení činnosti, dohodou o provedení práce nebo pracovní smlouvou. 
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1.5 Supervize jako součást dobrovolnických programů 
V posledních letech se čím dál častěji v pomáhajících profesích setkáváme s pojmem 

supervize.  Nově i  v souladu  se  zaváděním standardů  kvality  sociálních  služeb. I v oblasti 

dobrovolnictví  je  dnes  supervize  považovaná  za  základ  tzv.  dobré  praxe.  Koordinátor 

dobrovolníků by měl dbát na časté a kvalitně provedené supervize. Na výcviku Managementu 

dobrovolnictví  II  byla  položena  koordinátorům  dobrovolníků  otázka,  jak  vnímají  pojem 

supervize  ve svém programu? Většina  výpovědí  se  orientovala  na „vyjasnění  si  pravidel,  

otevření  se,  péče  o  psychiku,  ochrana dobrovolníka,  určitá  kontrola  a  dohled  nad  prací  

dobrovolníka,  sdělení  a  řešení  problematických  míst,  zvýšení  profesionality,  vzdělávání,  

získání nápadů, aspirace, inspirace, utužení motivace, získání nadhledu od ostatních, sdílení  

zkušeností a načerpání energie.“ 6

Pokud  se  blíže  zaměříme  na  definici  pojmu  supervize  v  literatuře,  setkáme 

se s různými  pohledy.  Funkce „supervize“  je  definována  Oldřichem  Matouškem 

jako „kvalifikovaný  dohled  nad  průběhem  programu  nebo  projektu  zaměřený  na  kvalitu 

činnosti pracovníků (profesionálů či dobrovolníků). (a) Matoušek 2003: 231) Podle Matouška 

funkční  supervize  brání  v profesní  roli  obzvláště  tomu,  „aby  personál  brzy  „vyhořel“, 

aby sklouzl  do slepě rutinního výkonu profesní role,  do necitlivosti  vůči potřebám klientů 

i do ignorování kolegů nebo do vážných konfliktů s nimi.“ (a)Matoušek 2003: 231) Supervize 

by měla a má zvyšovat odpovědnost „všech vůči všem“, přičemž pojem „všichni“ lze rozšířit 

z klientů a z personálu instituce i na rodiny klientů a na komunitu, jíž organizace poskytující 

sociální služby slouží.“ (a) Matoušek 2003: 231)

Robinsonová  vnímá  pojem  supervize  v  kontextu sociální  práce  jako  „vzdělávací 

proces,  v němž  osoba  vybavená  určitými  znalostmi  a  dovednostmi  přijímá  odpovědnost 

za výcvik  osoby,  která  je  vybavená  méně.“  (Robinsonová  1949:  29)  Tento  proces  může 

navodit  představy  určité  vyšší  kontroly  supervizora  (poskytujícím  supervizi) 

nad supervidovaným  (přijímajícího  supervizi).  V návaznosti  na  tento  výklad  může  dojít 

u laické  veřejnosti  či  u  samotných  dobrovolníků  k mylnému  vysvětlení  pojmu  supervize, 

kteří mohou podstatu supervize chápat ve smyslu kontroly nebo dohledu nad kvalitou práce 

či dokonce  udělovat  sankce  za  její  nedostatky.  (Šimek  2004)  Supervize  však  nemá  ráz 

mocenského  postavení,  ale  snaží  se  na  základě  výměny  informací  a  probíhající  reflexe 

o vzájemnou podporu v interakci všech zúčastněných. Obě strany prochází určitým rozvojem, 

6 Téma „supervize“ z výcviku managementu dobrovolnictví II, Hestia, duben 2009, Kutná hora, viz část II. 

Empirická část, kapitola Analýza dokumentů.
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vzájemně se obohacují,  a proto je supervize chápána také jako součást  dalšího profesního 

vzdělávání. 

Antonín Šimek ve své knize Supervize kazuistiky popisuje první dojmy se supervizí 

jako  podnětné  zkušenosti  druhých,  které  mohl  „přetavit  do své  práce  a  ušít  z nich  kabát 

na svoji míru a míru svých klientů.“ (Šimek 2004: 11) Bohumila Baštecká dodává důležitou 

funkci  supervize  a  tou  je  hlavně  „bezpečí  a  zdraví  v péči  o  duši.“  (Baštecká  2005:  77) 

Vychází z modelu pomoci pomáhajícím, kde důležité aspekty pomoci jsou převážně ochrana 

a podpora pracovníka zakotvená v supervizi jako součásti „dobré organizace práce.“(Baštecká 

2005: 77)

Podle  Zuzany  Havrdové  je  neméně  důležitou  součástí  supervize  i  pečlivý  výběr 

vhodného supervizora.  Nutností  každého aktu výběru supervizora či  supervize je vyjednat 

velmi pečlivě supervizní kontrakt. Zadavatel supervize (koordinátor nebo organizace) může 

požadovat  od  supervizora  portfolio,  životopis,  certifikáty  nebo  doporučení  od organizací, 

kde supervizor působí či působil. (Havrdová, Hajný 2008: 70) 

Supervize  by  měla  probíhat  též  i  ve  vztahu  koordinátora  a  supervizora.  Zde  je  možnost 

dohodnout individuální supervizi. Podle Zuzany Havrdové při tvorbě supervizního kontraktu 

je zásadní, aby dokument neměl pouze „rigidní povahu.“ „Dokument je pracovním nástrojem, 

který se podle potřeb rozvoje spolupráce společnou dohodou mění – supervize se vyvíjí, mění 

zaměření i formy. Pak je třeba měnit i kontrakt“. (Havrdová, Hajný 2008: 71)
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2. Migrační a azylová politika v ČR

Mezi  důležité  body  v této  práci  patří  i  stručné  přiblížení  cílové  skupiny, 

se kterou organizace  pracuje.  Protože  bez  vysvětlení  důležitých  termínů  jako  žadatel 

o mezinárodní  ochranu,  držitel  mezinárodní  ochrany,  uprchlík,  migrant  by  čtenář  mohl 

v dalších částech textu lehce ztrácet přehled. Koordinátor včetně dobrovolníků by měli mít 

alespoň  základní  znalost  legislativního  či  politického  rámce,  který  by  jim  měl  pomoci 

s ujasněním si  celkového poslání  dané organizace či  projektu,  ve kterém působí.  Považuji 

tedy  za  nutné  se  zaměřit  zprvu  na  oblast  legislativy,  abychom  později  snáze  pochopili 

výpovědi klientů. 

Gestorem  pro  problematiku  mezinárodní  migrace  a  azylové  politiky  je  v České 

republice  Ministerstvo  vnitra,  které  pracuje  v  rovině  legislativně  –  koncepční,  analytické 

a realizační  v oblasti  azylového  práva.   Výkonným  a  zodpovědným  orgánem  za  oblast 

azylové politiky je odbor azylové a migrační  politiky zřízený pod Ministerstvem Vnitra - 

OAMP. Cílem státu v oblasti azylové a migrační politiky je v souladu se Zásadami politiky 

vlády  v oblasti  migrace  cizinců  zastávat  a  vytvářet  účinná  opatření  podporující  řízenou 

nelegální migraci, která zároveň minimalizuje nelegální migraci. Tento cíl též koresponduje 

se  snahou  o  ochranu  státních  hranic  v návaznosti  na  Schengenský  prostor.  Níže  uvádím 

legislativní  rámec  s vybranými  dokumenty,  které  upravují  migrační  a azylovou  politiku 

v České republice v souladu s právními normami Evropské unie.  Uvedené zákony,  listiny, 

nařízení EU a další dokumenty jsou volně ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra, odkud 

je i níže ve stručnosti uvedený popis. 

Legislativní  rámec,  který  se  zaměřuje  na  migrační  a  azylovou  politiku,  se  opírá 

o tzv. obecné  normy, mezi které můžeme zařadit Listinu základních práv a svobod (ústavní 

zákon  č.2/1993  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů),  Zákon  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád, 

ve znění pozdějších předpisů, Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (Sdělení 

FMZV č. 209/1992 Sb.) nebo Úmluvu o právech dítěte (Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb.). 

Podmínky  týkající  se  vstupu  a  pobytu  cizinců  na  území  České  republiky upravuje 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů a tyto vybrané dokumenty jako Schengenský hraniční 

kodex (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, 

kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přes hraniční pohyb osob), 

dále Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března, které stanovují a uvádí seznam třetích 
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zemí,  jejichž státní  příslušníci  mají  vízovou povinnost při vstupu do EU, rovněž i seznam 

třetích zemí, jejichž státní příslušníci tuto povinnost pozbývají – jsou od ní osvobozeni, a jiné 

dokumenty, které jsou dohledatelné na stránkách Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz)

Právní úprava, která vymezuje práva a povinnosti udělení mezinárodní nebo dočasné 

ochrany je uvedena v Zákoně č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., 

o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

2.1 Terminologie

Pojem uprchlík je upraven dle Ženevské konvence z roku 1951, která charakterizuje 

uprchlíky  jako  lidi,  kteří  museli  opustit  svoji  zemi  za  zvláště  dramatických  událostí 

vyplývajících z etnických, náboženských nebo politických důvodů a hrozí jim reálné riziko 

následné  perzekuce.7.  Ženevské  konvence  z roku  1951  navazují  na  poválečné  uzavřené 

Ženevské úmluvy na ochranu obětí  války,  které byly sjednané na diplomatické konferenci 

v Ženevě od 21. dubna do 12. srpna 1949.8 

Ne všichni  ovšem mohou  odcházet  pouze  z důvodu,  jež  jsou  uvedeny v Ženevské 

konvenci. Mezi časté argumenty pro odchod či útěk z domovských zemí patří ekonomická 

nestabilita země nebo nepřiměřená chudoba – týká se např. některých částí Afriky či zemí 

Blízkého východu. S ekonomickými problémy jsou též spjaty různé formy environmentální 

migrace,  jejichž  hlavním pojítkem je  vztah  k životnímu prostředí  a  jeho změny reagující 

na narůstající  degradaci  ochrany  přírodních  zdrojů,  které  ve  svém  důsledku  vedou 

k fenoménu globálních změn klimatu  apod. (Henry:  2006) V souvislosti  s environmentální 

migrací  navazuji  na  pojem  migrant.  Migrant  je  osoba,  která  na  základě  vlastního 

dobrovolného  rozhodnutí  opouští  svoji  zemi,  již  je  příslušníkem  a  vstupuje  dobrovolně 

na území jiného státu s úmyslem zažádat zde o dočasný nebo trvalý pobyt. 

Naopak  cizinec je osoba,  která  se podle Zákona č.  326/1999 Sb.,  ve znění  zákona 

č. 217/2002 Sb.  o  pobytu  cizinců  legálně  zdržuje  na  území  jiného státu  po určitou  dobu, 

a to v zásadě  bez  ohledu  na  jeho  právní  status.  Jedná  se  o  kategorie  cizinců:  cizinci, 

kterým byl udělen pobyt, osoby, kterým byl udělen azyl, cizinci, kterým bylo vydáno vízum 

za účelem sloučení rodiny. 

7 Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 a Protocol relating to the Status of Refugees of 
31 January 1967)
8 Ženevské konvence a dodatkové protokoly, autor přepisu Marek Jukl
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Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 

republiky,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (zákon  o  azylu)  charakterizuje  žadatele  

o mezinárodní  ochranu jako  osobu,  která  nežádá  přímo  o  azyl,  ale  o  tzv.  mezinárodní 

ochranu, jejíž součástí je v případě kladného vyřízení oddělením Migrační a azylové politiky 

MVČR udělení ochrany formou azylu.9 Též lze získat i tzv. subsidiární ochranu, která je dle 

§ 14a ods. 2 písm. a), b), c), d) udělena v případech, kdy hrozí žadateli vážná újma ve formě 

výkonu trestu smrti, mučení, vážného ohrožení zdraví či lidské důstojnosti a v jiných situacích 

spojených s útlakem a perzekucí žadatele v jeho zemi původu. 

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu dále vymezuje v § 2, odst. 1; bezpečnou zemi původu, 

kde je státní moc charakterizována dodržováním lidských práv (např. pro Českou republiku je 

bezpečnou zemí původu Ukrajina). Bepečnou třetí zemí dle § 2, odst. 2 se charakterizuje stát, 

jehož je cizinec státním občanem a ve kterém pobýval před vstupem na území a do kterého se 

může opětovně vrátit a požádat o udělení mezinárodní ochrany formou azylu dle mezinárodní 

smlouvy,  aniž by byl  vystaven nelidskému zacházení,  mučení či  pronásledování z různých 

důvodů. Pokud získá žadatel kladné vyjádření ohledně mezinárodní ochrany ve formě azylu, 

je mu podle zákona 325/1999 Sb. o azylu, § 2, ods. 6 „udělen azyl, a to po dobu platnosti 

rozhodnutí  o  udělení  azylu.“  Pokud  cizinec  nesplňuje  důvody  pro  udělení  mezinárodní 

ochrany formou azylu, je mu udělena doplňková ochrana, a to po dobu platnosti rozhodnutí 

o udělení doplňkové ochrany. (dle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, § 2, odst. 7)

2.1.1 Typy pobytů v ČR 

Typy pobytů jsou upraveny v Zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Cizinec má 

možnost pobývat přechodně na území ČR dle § 17 Cizinec může pobývat na území přechodně 

a) bez víza, b) na základě uděleného krátkodobého víza, dlouhodobého víza, diplomatického 

víza nebo zvláštního víza, c) na základě povolení k přechodnému pobytu, anebo d) na základě 

výjezdního příkazu.  Do vízové povinnosti  nespadají  cizinci,  kteří  mají  dle  § 18 občanství 

České republiky,  nebo jsou občany Evropské unie,  nebo pokud tak stanovila vláda svými 

nařízením, nebo prochází-li cizinec azylovým řízením (§18odst.1–7).

Krátkodobá víza uvádí § 17: jde o letištní víza typu A, průjezdní víza typu B, víza 

k pobytu do 90 dnů – typu C, vízum typu A, B nebo C udělené smluvním státem, které jeho 

držitele opravňuje k pobytu i na území jiného smluvního státu (tzv."jednotné schengenské 

9 V souladu se zákonem č. 165/2006 Sb. (kterým se v  roce 2006 změnil zákon č. 325/1999 Sb., o azylu) došlo k harmonizaci 
azylové procedury v ČR s procedurami vedenými v ostatních členských zemích EU. Pojmosloví dříve označovalo žadatele o 
mezinárodní ochranu – jako žadatele o azyl. V rámci Evropské unie platí, že je žádost o mezinárodní ochranu posuzována 
vždy jen jedním členským státem. Tento stát žádost posuzuje bez ohledu na vůli a místo podání žádosti žadatelem. 
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vízum"). Mezi dlouhodobá víza řadí § 17 b: vízum k pobytu nad 90 dnů - vízum typu D. 

A vízum typu D nebo D+C udělené smluvním státem, které opravňuje jeho držitele k pobytu 

i na  území  jiného  smluvního  státu.  Jednotlivé  charakteristiky  víz  jsou  uvedeny  v Zákoně 

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců a to v paragrafech § 18 - § 44 a). 

2.2 Azylová procedura
Azylová procedura hraje klíčovou roli v získání mezinárodní ochrany. Mezi základní 

složky státní správy, které participují v azylové proceduře jsou: Cizinecká a pohraniční policii 

(CP),  Odbor azylové  a  migrační  politiky (OAMP) a  Správa uprchlického zařízení  (SUZ). 

(Řezanková 2007: 22)

Cizinecká a pohraniční policie (CP)

Služba cizinecké policie je kontrolní, monitorovací liniově řízenou, specializovanou 

složkou Policie České republiky, která plní úkoly související s povolováním vstupu a pobytu 

cizinců, odhalování nelegální migrace a trestné činnosti páchané na území České republiky 

nebo související s trestnou činností na hranicích. Ve své kompetenci má nárok na uplatňování 

represivních  opatření  vůči  cizincům  zdržujícím  se  na  území  České  republiky  v rozporu 

se zákonem  č.  326/1999  Sb.,  o pobytu  cizinců.  (Policie  ČR:  2008)  Jednotlivá  oblastní 

ředitelství nalezneme v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Praze 

a Ústí nad Labem. 

Odbor azylové a migrační politiky (OAMP) 

OAMP je úsekem Ministerstva vnitra, jehož zákonem vymezená působnost se týká 

bezprostředně otázek spojených s „mezinárodní migrací, azylem a ochranou cizinců či osob 

bez  státní  příslušnosti.“  Mezi  hlavní  úkoly  tohoto  odboru  náleží  „problematika  ochrany 

státních hranic, vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a koordinace schengenské 

spolupráce.“ Mezi další činnosti, které spadají do kompetencí tohoto odboru patří: „podílení 

se na přípravě humanitárních programů, přičemž do jeho gesce spadá koordinování realizace 

projektů  zaměřených  zejména  na  prevenci  nelegální  migrace,  stabilizaci  uprchlíků 

v krizových  oblastech,  reintegraci  neúspěšných  a  potenciálních  žadatelů  o  azyl  a  pomoc 

při vytváření azylové infrastruktury.“ Odbor se člení na dvacet územně zaměřených oddělení 

podle typů vízové povinnosti  a koordinace cizineckých agend. (Odbor azylové a migrační 

politiky MVČR: 2008)

Správa uprchlických zařízení (SUZ)
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Mezi  poslední  složky  státní  správy  participující  v azylovém  procesu  je  Správa 

uprchlických zařízení, která byla zřízena v roce 1996 jako rozpočtová organizace spadající 

pod Ministerstvo vnitra ČR. Hlavní sídlo SUZ je Praze. Důvodem vzniku této organizace byla 

potřeba rozdělení tehdejšího odboru pro uprchlíky tak, aby byl oddělen výkon státní správy 

související s azylovou politikou a správního řízení o oddělení azylu od zabezpečování služeb 

žadatelům o udělení mezinárodní ochrany. Strukturu SUZ tvoří síť středisek, které rozděluje 

podle povahy stupně azylového řízení na přijímající střediska, pobytová střediska a integrační 

azylová střediska. 

Přijímající střediska jsou umístěna na letišti Praha – Ruzyně a ve Vyšních Lhotách. 

V těchto střediscích jsou umístěny cizinci,  kteří  podali  prohlášení o úmyslu  požádat v ČR 

o mezinárodní ochranu. Cizinec nesmí toto středisko opustit do doby vycestování z území. 

Pobytová střediska nalezneme mimo Prahy v Kostelci  nad Orlicí,  Zastávce u Brna,  Stráži 

pod Ralskem a  Havířově.  V pobytovém  středisku  čekají  žadatelé  o  konečném rozhodnutí 

ve věci  udělení  mezinárodní  ochrany.  Zde  panuje  režim  volnější,  žadatelé  mají  možnost 

opustit  volně  prostor.  Pokud jej  ovšem opustí  na  dobu delší  24 hodin,  jsou povinni  tuto 

skutečnost nahlásit na Odbor azylové a migrační politiky. (Vítejte v ČR: 2006)

Integrační azylová střediska se nacházejí v Jaroměři, Předlicích, Zastávce, Havířově. 

Toto středisko slouží dočasně držitelům mezinárodní ochrany – tedy žadatelům, kterým byla 

přiznána mezinárodní ochrana formou azylu. V integračním středisku je pobyt již zcela volný, 

držitel má nárok na sociální zabezpečení a přístup na trh práce. Pobyt v zařízení je upraven 

nájemní smlouvou za úhradu. (Vítejte v ČR: 2006) 

Do struktury  výše  uvedených středisek  také  řadíme  Zařízení  pro  zajištění  cizinců, 

která jsou v Bělé Jezové a v Poštorné. Tato střediska dříve spadala pod působnost Policie ČR, 

v roce 2006 jej do své péče převzala SUZ, která měla jako hlavní úkol humanizovat prostředí, 

kde dotyční (většinou nelegálně příchozí, či trestně stíhaní cizinci) mají výrazně omezenou 

možnost  pohybu.  SUZ  se  snaží  začlenit  do  práce  s cizinci  i  psychology  a psychiatry 

a rozšiřovat  paletu  aktivit  o  spolupráci  s nevládními  organizacemi.  (Správa  uprchlických 

zařízení: 2008)

2.2.1 Průběh řízení o udělení mezinárodní ochrany

Česká republika  je  oprávněna  posuzovat  žádosti  o  mezinárodní  ochranu  v souladu 

s ustanovením nařízení Evropské rady č. 343/2003/ES, tzv. Dublinské nařízení. Toto nařízení 

rozlišuje dva způsoby posouzení odvíjející se od způsobu, kterým cizinec vstoupil na území 

státu. Jde o legální a nelegální překročení státních hranic. 
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V případě  legálního  vstupu  se  jedná  o  přicestování  cizince  s platným  cestovním 

dokladem  opatřeným  v zemi  původu.  Poté  může  být  jeho  žádost  posouzena.  V případě, 

že cizinec vstoupil na území státu neoprávněným způsobem – nelegální cestou, posuzuje se 

jeho žádost pouze v případech, že se cizinec před tímto vstupem nezdržoval na území žádného 

jiného členského státu EU, nebo mu nelze tento vstup dostatečně prokázat.  Pokud při své 

cestě  vstoupil  na  území  členského  státu,  tak  je  jeho  žádost  podstoupena  v místě  prvního 

vstupu - tedy v zemi, kterou navštívil jako první. Žádost se neposuzuje Českou republikou 

též v případě,  že  jde o nelegálního  cizince,  který ovšem vlastní  oprávnění  k pobytu  v jiné 

členské zemi EU nebo vlastní takovéto povolení někdo z jeho rodiny. 

Po  vstupu  na  území  ČR  cizinec  podává  žádost  o  mezinárodní  ochranu.  Důvody 

pro oprávněné podání žádosti jsou uvedeny v zákoně č. 325/1999 Sb., zákona o azylu v § 12, 

písm. a), b). Mezinárodní ochrana může být přidělena v případech, pokud je žadatel ve své 

zemi  pronásledován  z důvody  rasy,  národnosti,  náboženského  či  politického  přesvědčení, 

k příslušnosti k určité sociální  i pohlavní skupině nebo osoba bez státního občanství.  Azyl 

nelze  udělit  cizincům,  kteří  nesplňují  důvody  výše  uvedené,  nebo  kteří  se  ve  své  zemi 

dopouštěli trestné činnosti proti míru a lidskosti nebo je vinen za činy, které jsou v rozporu 

s cíli Organizace spojených národů. 

Prvním  krok,  který  žadatel  v azylovém  řízení  podstupuje,  je  podání  prohlášení 

o úmyslu požádat o mezinárodní  ochranu na Odboru azylové a migrační  politiky MV ČR 

(v písemné nebo ústní formě do protokolu na policii v místě, kam se cizinec dostane – např. 

na  hraničním  přechodu,  v přijímacím  středisku  atp.) Prohlášení  se  podává  ihned, 

neboť v případě  legálních  příchozích  pozdní  vyřizování  žádosti  může  být  spojené  s řadou 

nepříjemností  spojených  se  sníženou  důvěryhodností  důvodů  pro  udělení  MO  v krajním 

případě  též  se  zbavením  osobní  svobody  při  namátkových  kontrolách  cizineckou  policií. 

V další fázi žadatel získává vízum k pobytu za účelem řízení o mezinárodní ochranu, které jej 

opravňuje k setrvání na území státu po dobu vyjádření Odboru azylové a migrační politiky. 

Zhruba po čtrnácti dnech je tentokrát již se žadatelem (cizincem) proveden obsáhlý 

povinný  pohovor  vedený  pověřeným  pracovníkem  MV  ČR  za  přítomnosti  tlumočníka. 

Tato část řízení je pro žadatele klíčová, proto by měl vždy uvést pravdivé, celistvé informace 

a nic nezamlčovat. Též by měl předvést i důkazný materiál – např. listinné zprávy, audio, 

video  záznamy,  novinové  články  nebo  policejní  zprávy  (s  důkazy  o pronásledování, 

utlačování,  omezování  osobní  svobody  v zemi  původu  atp.)  V případě,  že  se  žadatel 

opakovaně  nedostavuje  na  povinný  pohovor,  shledává  OAMP  důvody  k zastavení  řízení 

a žadateli ukládá výjezdní vízum, které určuje dobu, do kdy musí opustit území státu. Řízení 
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se též zastavuje v případě úmrtí žadatele, žádost se již posuzuje v jiném (členském) státu EU, 

či po dobou řízení se pokusí o nelegální přechod státních hranic na území jiného státu. 

Po  dobu řízení  má  žadatel  povinnost  projít  lékařskými  prohlídkami,  strpět  sejmutí 

daktyloskopických  otisků,  pořízení  obrazového  záznamu,  setrvat  v přijímacím  středisku 

nebo pobytovém  středisku  a  respektovat  ubytovací  řád,  v případě  pobytového  střediska 

informovat o vzdálení se ze střediska na dobu delší 24 hodin na příslušný odbor OAMP MV 

ČR a prokazovat  svoji  totožnost  v souladu se získaným vízem o pobytu  za účelem řízení 

o mezinárodní  ochranu.  Mezi  práva  žadatelů  se  řadí  svobodná  komunikace  s Úřadem 

vysokého komisaře Spojených národů pro uprchlíky, kontaktovat další organizace zabývající 

se pomocí uprchlíkům, nechat se na základě plné moci zastupovat zástupci těchto organizací 

nebo  jinou  zplnomocněnou  osobou,  jednat  v rodném  jazyce  nebo  v jazyce  blízkém 

jeho porozumění.

Proces  rozhodování  o  udělení  mezinárodní  ochrany  je  veden  po  dobu  90  dnů. 

Po této lhůtě musí příslušný odbor OAMP písemně informovat žadatele  o výsledku řízení. 

V této chvíli mohou žadatelé využít pomoc neziskových organizací, které poskytují zdarma 

právní služby a též kontakty na advokáty, kteří poskytují své služby zdarma  nebo za sníženou 

sazbu.

2.2.2 Dobrovolnické programy v azylové proceduře

Mezi základní a důležité dobrovolnické programy z pohledu pomoci uprchlíkům patří 

ty, které se orientují přímo na klienta v daném prostředí, kde jej ovlivňují jak ve fázi adaptace, 

tak i pozdější integrace v prostředí. Tyto programy mají hlavní cíl – pomoci lidem s počáteční 

orientací  v neznámém prostředí,  pomoci  s komunikačními  bariérami  a nalezením ochranné 

sítě, která by jim zaručila alespoň prvotní ochranu před nežádoucími jevy – např. kriminalitě, 

rasismu apod. Na druhou stranu tyto programy působí též preventivně, aby k výše uvedeným 

skutečnostem  nedocházelo  i  ze  strany  příchozích.  Proto  jsou  dobrovolnické  programy 

poskytované  Organizací  pro pomoc uprchlíkům velmi důležitou  součástí  integrace  cizinců 

a jsou i určitým obrazem naší společnosti, jež prokazuje otevřený přístup a moderní evropské 

smýšlení opírající se o multikulturalismus, který je v mnoha zemích propagován, ale současně 

i  kritizován.  Pokud  mají  mít  tyto  dobrovolnické  aktivity  smysl,  tak  se  jejich  zaměření 

primárně  orientuje  na  ochranu  příchozích,  eliminaci  kriminality,  pomoc  s počátečními 

adaptačními procesy příchozím. Ovšem ne vždy se setkáme se smysluplnými aktivitami.

Mnohdy se za dobře myšlenou pomocí nalézají  činnosti,  které spíše degradují celý 

adaptační  proces  a  ve  svém  důsledku  jsou  spíše  kontraproduktivní.  Narážím  na  tzv. 
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afirmativní akce – pozitivní diskriminace, které spíše než pozitivní odezvu vyvolávají řadu 

otázek  spojených  s tím,  zda  nedochází  k diskriminaci  majoritní  populace  a  zda  jsou 

tyto aktivity legitimně přijímány i cílovou skupinou - minoritou (případy Romů, černošské 

populace,  některých  evropských  projektů  hledajících  práci  uprchlíkům  apod.)  Zůstává 

otázkou, zda uvedené akce spíše neprohlubují v klientech pocity méněcennosti  (své „horší 

situace“) na místo toho, aby je podpořily k samostatné aktivitě a zapojení se do normálního 

života. Je pravda, že v případě uprchlíků zákony o azylu (č. 325/1999 Sb., č. 326/1999 Sb.) 

tyto a jiné snahy spíše snižují vlivem azylové procedury, kdy uprchlík nemá možnost po dobu 

jednoho roku (mnohdy i více let) pracovat. 

Jaké typy dobrovolnických programů tedy může ČR nabídnout? 

Většina dobrovolnických programů se orientuje na volnočasové aktivity nebo pomoc 

při hledání zaměstnání, vzdělávání dětí i dospělých. Všechny tyto programy nebo projekty 

spojuje touha pomoci  a  zlepšit  postavení  těchto lidí.  Další  součástí  jsou i  aktivity mířené 

na osoby žijící v soukromí. Ve většině případů jde o obyvatele, kteří již získali mezinárodní 

ochranu. Zde jsou dobrovolnické programy obdobné, ale jsou na rozdíl od těch „pobytových“ 

vyhledávány samotnými klienty, což je velmi zásadní. Mnohé neziskové organizace se snaží 

v případě příchozích doplnit služby státního sektoru – Správy uprchlického zařízení MVČR 

aktivitami  podporující  uprchlíky,  cizince,  někdy  jsou  ovšem  tyto  aktivity  až  příliš 

propagované ze strany organizací a méně přijímané ze strany klientů. Je to pochopitelné – 

klient  nemusí  zprvu pochopit,  o  co  jde,  co  pracovníci  či  dobrovolníci  chtějí.  Mnohdy se 

účastní aktivit jen z důvodu, aby prokázali dobrou vůli a tím si ulehčili cestu k azylu. 

2.2.2.1 Příklady projektů v oblasti dobrovolnických programů s uprchlíky

Dobrovolnické aktivity jsou v oblasti pomoci uprchlíkům velmi rozšířeny. Níže uvedu 

pouze pár největších s přihlédnutím též na organizace, které se primárně věnují této cílové 

skupině. 

Příloha č. 14 – Seznam nevládních organizací, kde probíhají dobrovolnické programy.

Poradna pro uprchlíky

Poradna  pro  uprchlíky  je  nevládní  nezisková  organizace  působící  v oblasti  lidských  práv 

zaměřující se na pomoc uprchlíkům, azylantům a žadatelům o mezinárodní ochranu. Zdarma 

poskytuje právní a sociální poradenství, psychologický servis. Dále intervenuje na změnách 

v oblasti azylového práva a působí v řadě vzdělávacích projektů. 
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Dobrovolnické projkty Poradny pro uprchlíky – Projekt Dvanáctka

Projekt byl realizován od ledna 2008 do března 2009. PPU jej financovala z grantu Výboru 

dobré vůle nadace Olgy Havlové. Projekt byl zaměřen na dvanáct výletů a do PoS Kostelce 

nad Orlicí a PoS Stráže pod Ralskem. Cílem těchto výletů bylo vyplnit volný víkendový čas 

smysluplnými  aktivitami,  rozvíjet  osobnost  dítěte  a  naplňovat  jeho  potřeby  poznání 

a získávání nových zkušeností. (Poradna pro uprchlíky: 2009) 

Berkat ( v překladu Štěstí)

Berkat  vznikl  v  r.  2001 jako dobrovolnická  organizace  a  působení  dobrovolníků  se  stalo 

nedílnou  a  nezbytnou  částí  práce  celé  organizace.  Berkat  uskutečnil  rozsáhlé  projekty 

především  v oblasti  integrace  uprchlíků  z  Čečenska  a  Afghánistánu.  V roce  2007  získal 

Berkat akreditaci na dobrovolnické aktivity. 

Dobrovolnické projekty Berkatu – soubor Maršo:

Podpora  čečenského  souboru  Maršo;  projekt  Přátelská  pomoc  v Čečensku;  projekt  HFC 

v Afghanistánu; program Berkat dětem v komunitním centru InBáze a další. Mezi důležité 

projekty  patří  též  Multikulturní  skupiny  Kruhy  -  pravidelné  ženské  a  mužské  skupiny, 

kam mohou docházet nejen dobrovolníci,  ale i zájemci z veřejnosti. Dobrovolníci pomáhají 

při organizaci a svou přítomností přispívají k lepší komunikaci. (Berkat: 2008)

SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Posláním této  nevládní  nezisková organizace  je  poskytování  pomoci  uprchlíkům a dalším 

kategoriím  cizinců  přicházejícím  do  České  republiky.  Bezplatná  pomoc  je  poskytována 

v oblastech  právního,  sociálního,  psychologického  poradenství  v  realizaci  volnočasových 

a vzdělávacích programů.

Dobrovolnické projekty SOZE – Pomozte uprchlickým dětem 

Projekt  Pomozte  uprchlickým  dětem realizovaný  již  šestým  rokem  je  financován 

ze sbírkového projektu Pomozte  dětem organizovaného společně Nadací  rozvoje občanské 

společnosti NROS a Českou televizí. Primárně je zaměřen na rozvoj volnočasových aktivit 

v uprchlických táborech (Zvýšiv, Zastávka, Bruntál, Havířov, Kašava, Vyšní Lhoty.) Cílem je 

zajištění volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti v uprchlických táborech dobrovolníky 
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SOZE. Spolupráce dobrovolníků na projektech Volnočasové aktivity,  Berlička,  Persefona - 

projekt sociální integrace obětí domácího násilí atd. (SOZE: 2006)

Další  organizace,  které  se  věnují  pomoci  uprchlíkům  v České  republice:  Poradna 

pro integraci,  Centrum pro  integraci  cizincům,  Multikulturní  centrum Praha,  Mezinárodní 

organizace pro migraci, apod. Co se týká mezinárodní pomoci uprchlíkům, je třeba též uvést 

některé  zahraniční  organizace,  které  rovněž  sdružují  dobrovolníky,  kteří  pomáhají 

v integračním  procesu  uprchlíkům,  např.  Transitions  Abroud  (V.  Británie),  International 

Rescue commmitte (V. Británie), International rescue committee (USA), Deutsche Stiftung 

für UNO-Flüchtlingshilfe (Německou) a další. 
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3. Organizace pro pomoc uprchlíkům

Organizace  pro  pomoc  uprchlíkům,  právní  formou  občanské  sdružení,  je  nevládní 

neziskovou  organizací,  která  se  od  svého  založení  v  roce  1991  zabývá  právní,  sociální 

a psychologickou pomocí uprchlíkům a ostatním cizincům na území ČR.  Poskytuje pomoc 

převážně osobám, které z různých příčin musely opustit zemi svého původu a žádají ochranu 

na území České republiky. Těmito příčinami jsou nejčastěji válka, nestabilní politická situace, 

politické pronásledování, rozpad rodiny, neřešitelná ekonomická situace a jiné vážné důvody.

(Organizace pro pomoc uprchlíkům: 2006)

Logo organizace     

Sídlo společnosti: Kovářská 4, Praha 9, 190 00, Česká republika, www.opu.cz

Pobočky: 

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)        Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)

Leitnerova 9                                                        Žizkova 1

602 00 Brno                                                        370 01, České Budějovice

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)         Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)

U Nisy 362/6, Liberec III, 460 01                      Tylova 1, Plzeň

Současně nově otevřená pobočka Centra v Tbilisi v Gruzii. 

3.1 Poskytované služby OPU

Pracovníci  poskytují  poradenské  služby  v pražské,  brněnské,  českobudějovické, 

plzeňské  a liberecké  kanceláři  a také  navštěvují  žadatele  o azyl  v pobytových střediscích 

MV ČR ve  Stráži  pod Ralskem,  ZZC Bělá  pod  Bezdězem a  v  soukromí.  V  Pobytových 

střediscích  i  v Praze  zajišťuje  kromě  poradenské  činnosti  také  výuku  českého  jazyka 

pro cizince. Souběžně s žadateli o azyl se na pracovníky OPU obracejí cizinci, kteří požadují 

informace či rady týkající se zákonů o azylu a o pobytu cizinců, předpisů platných v oblasti 
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sociálního  zabezpečení,  zdravotního  pojištění,  možnosti  zaměstnání  a  vzdělávání. 

Veškerá poradenská činnost je poskytovaná bezplatně. Nově se OPU zaměřilo i na otevření 

pobočky v Gruzii, kam bude docházet na angličtinu asi dvacet osob z řad běženců a cizinců, 

kurzy práce na PC bude do konce roku navštěvovat osm osob. V Centrech v Gori  i v Tbilisi 

bude k dispozici internet jak pro nevládní organizace, tak pro samotné běžence, počítá se i se 

zřízením internetové kavárny. (Organizace pro pomoc uprchlíkům 2006)

Nedílnou součástí  činnosti  OPU je  působení  na  širokou veřejnost  s  cílem rozvíjet 

toleranci. OPU se snaží svými aktivitami seznámit veřejnost a odpovědět na základní otázky: 

kdo je uprchlík, co ho k nám přivedlo a proč. Pracovníci poradny se také snaží ovlivňovat 

koncepční prací legislativu v oblasti migrace a uprchlického práva. OPU je členem Konzorcia 

nevládních  organizací  zabývajících  se  uprchlíky  a  od  roku  1995  i členem  mezinárodní 

organizace European Council on Refugees and Exiles (ECRE).  Díky členství v ECRE má 

OPU přístup ke klíčovým informacím o právním a institucionálním vývoji v Evropské unii 

a aktivitách organizací zabývajících se uprchlíky v zemích Evropské unie a střední a východní 

Evropy. Členství OPU v Evropské radě pro uprchlíky a exulanty jí poskytuje možnost získat 

širší  pohled  na problematiku  uprchlictví  v celoevropském kontextu.  Vzhledem k omezené 

znalosti  a informacím o uprchlické problematice v České republice je tato možnost velmi 

důležitá. 10 (Organizace pro pomoc uprchlíkům 2006)

Hlavní aktivity OPU

Právní  asistence,  psychosociální  asistence,  nezletilí  bez  doprovodu,  legislativní  činnost, 

působení na veřejnost, dobrovolnické aktivity

3.1.1 Organizační struktura 

Cílovou  skupinou  OPU  jsou  převážně  uprchlíci,  žadatelé  o  mezinárodní  ochranu, 

azylanti  (liší  se statusem pobytu).  Tato skupina klientů vyžaduje specifický způsob práce. 

Pracovníci  jsou  seznámeni  s problematikou  uprchlictví,  s právním  systémem,  musí  být 

vybaveni alespoň základní znalostí ruského jazyka nebo arabského jazyka a výbornou znalostí 

anglického jazyka. Svoji pozornost jsem zaměřila na čtyři nejdůležitější profese, které tvoří 

důležitou kostru organizační struktury, tj. sociální pracovník, právník, pracovníci finančního 

oddělení.  Charakteristika  jednotlivých  profilů  pracovních  míst  je  převzata  z vnitřních 

předpisů Organizace pro pomoc uprchlíkům. 

10  European Council on Refugees and Exiles (ECRE)  (www.ecre.org)
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3.1.1.1 Hlavní činnosti pracovníků OPU

Sociální pracovník

Sociální poradenství – speciální péče o ohrožené skupiny – osamělé matky s dětmi, 

handicapované  osoby,  talentovaní  mladiství  a  apod.  ve  spolupráci  s ostatními  institucemi 

(uprchlický  tábor,  školy,  diagnostické  ústavy,  dětské  domovy  apod.),  zprostředkování 

speciální pomoci, aktivit pomáhajících prevenci kriminality, násilí, obchodu se ženami. 

Individuální asistence – při vyhledávání pracovní pozice pro klienty nebo vhodného 

rekvalifikačního  kurzu,  mediace  ve  vztahu  k úřadům  a  zaměstnavatelům,  kontaktování 

vhodných podniků. Vypracování  profesního životopisu.  Asistence při  navazování kontaktu 

s rodinou v zemi původu a orientace na trhu práce v zemi původu. Dále sem patří asistence 

klientům při nostrifikaci dokladů o dosaženém vzdělání. Vytvoření složek klienta, vytvoření 

databáze  oslovených  zaměstnavatelů,  nabídky  volných  pracovních  míst,  vzdělávacích 

a rekvalifikačních aktivit (ve spolupráci s dalšími partnery a s ohledem na ochranu osobních 

dat) Žadatelé o mezinárodní ochranu si za asistence sociálních pracovníků shánějí zaměstnání, 

vhodné rekvalifikační  kurzy.  Učí se vypracovávat  profesní životopisy a v neposlední  řadě 

sociální pracovníci asistují žadatelům při nostrifikaci dokladů o dosaženém vzdělání. 

 Sociální potažmo sociálně - právní poradenství hraje klíčovou roli v celé organizaci. 

Je koncipováno tak, aby byl zajištěn rychlý, kvalifikovaný a individuálně orientovaný přísun 

informací žadatelům o azyl. Všichni příchozí žadatelé, pokud hledají pomoc v OPU, projdou 

nejprve  pohovory  se  sociálními  pracovníky  a  právníky.  Jejich  součástí  je  informování 

o možném  zapojení  se  do  projektů  OPU,  pomoc  s dokumentací,  nalezením  vhodného 

zaměstnání apod.  Na základě pohovorů s klientem vzniká i složka, která monitoruje aktivity 

probíhající během azylového řízení. 

Právník

Základní  poradenství. Individuální právní pomoc žadatelům o mezinárodní  ochranu 

z oblasti pracovního, správního, azylového, cizineckého a občanského práva – poskytování 

informací,  asistence  při  uzavírání  pracovních  smluv,  asistence  při  udělování  pracovních 

povolení,  při  dohodách  o  rekvalifikačních  kurzech  apod.  Studium  dokumentů,  zákonů, 

novelizací,  dříve  řešených kauz,  studium dostupných  materiálů  o  zemích  původu klientů, 

vytvoření sítě kontaktů na kompetentní orgány (cizinecká policie,  ÚP, MV…), monitoring 

situace, sběr informací pro analýzy. 
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Finanční oddělení 

Tuto pracovní činnosti v OPU nedělá přímo určený pracovník, ale pracovníci všichni. 

Každý pracovník jak v sociálním, právním či ekonomickém oddělení si píše vlastní projekty, 

ať jsou to žádosti na dotace ministerstev ČR, nebo evropské fondy – př. Evropský uprchlický 

fond  apod.  Ekonomické  oddělení  „pouze“  zabezpečuje  kontrolu  finančních  toků 

do organizace  a  z organizace  v rámci  jednotlivých projektů,  mzdové,  účetní  a  organizační 

zajištění  chodu  organizace.  Vykonávané  PR  aktivity  na  podporu  a propagaci  činnosti 

organizace jsou úkolem všech pracovníků, takže se na této aktivitě podílejí jak pracovníci 

sociálního,  právního  oddělení,  dobrovolnických  aktivit,  ekonomického  oddělení, 

tak vrcholový management OPU. 

V rámci PR aktivit se v OPU většinou  organizují kulturní a benefiční akce na podporu 

cílů organizace a prezentaci problematiky migrace a integrace cizinců v české společnosti. 

Pracovníci komunikují s médii jménem organizace a usilují o získání finančních prostředků 

či hmotné  podpory  od  firemních  a  soukromých  dárců.  Ekonomické  oddělení  odpovídá 

za řádnou a bezproblémovou realizaci projektů, jež jsou organizaci  přiděleny.

3.2 Popis dobrovolnického projektu Organizace pro pomoc uprchlíkům

Dobrovolnické aktivity

Dobrovolnictví  je  v organizaci  postaveno  vedle  právního  a  sociálního  poradenství. 

Podle  slov bývalé  koordinátorky E2 by mělo  stát  v jedné  linii,  nicméně  se  spíše  nachází 

v pozadí.  Dobrovolníci  participují  na  chodu  organizace  především  v rámci  Programu 

pro obyvatele  azylového zařízení MVČR  a Mentoringu.  Oba programy spadají  pod projekt 

dobrovolnické  služby  pod  názvem:  „Dobrovolnické  aktivity  Organizace  pro  pomoc 

uprchlíkům“ (více v kapitolách Dobrovolnický projekt). Sekci dobrovolnických aktivit vede 

koordinátor(ka)  dobrovolníků,  který(á)  odpovídá  ze  své  činnosti  nadřízenému,  tj.  ředitel 

organizace případně zástupci ředitele.

Projekt – „Dobrovolnické aktivity Organizace pro pomoc uprchlíkům“

Výše  jmenovaný  projekt  funguje  v Organizaci  pro  pomoc  uprchlíkům  (OPU) 

již šestým rokem. Jde o dobrovolnický projekt, který je akreditován Ministerstvem vnitra ČR 

a podpořen z grantu na dobrovolnické projekty, kofinancován z prostředků Ministerstva práce 

a  sociálních  věcí  ČR,  UNHCR,  financí  Evropského  sociálního  fondu  a  z darů  v rámci 

firemního dobrovolnictví.   Projekt je rozdělen do dvou programů:  Program pro obyvatele 
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azylových  zařízení,  Mentoring.  Obecným  cílem  tohoto  projektu  je  zajistit  výkon 

dobrovolnické služby vedené organizací, jež akreditovala daný projekt v souladu se zákonem 

o  dobrovolnické  službě.  Základní  ideou  projektu  je  podpora  a  pomoc  cílové  skupině  – 

žadatelům o mezinárodní  ochranu a  držitelům mezinárodní  ochrany (azylanti),  kterou jim 

mohou  zprostředkovat  dobrovolníci  tím,  že  s nimi  tráví  volný  čas,  který  vyplňují 

volnočasovými  aktivitami,  jež  významně  přispívají  v oblasti  preventivních  metod  sociální 

práce.  Oblast  dobrovolnické  služby  v rámci  tohoto  projektu  je  vymezena  jako  pomoc 

národnostním menšinám, imigrantům při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase. 

3.2.1 Program pro obyvatele azylových zařízení 

Cílem  tohoto  programu  je  zlepšit  psychosociální  situaci  žen  a  dětí  (žadatelů 

o mezinárodní  ochranu a držitelů  mezinárodní  ochrany -  azylantů),  kteří  žijí  v pobytovém 

středisku (PoS) Stráž pod Ralskem MV ČR11 nebo přechodně v zařízení pro zajištění cizinců 

(ZZC) Bělá Jezová. Společným trávením volného času a pravidelným kontaktem přispívají 

dobrovolníci  ke  zlepšení  kvality  jejich  života  tím,  že  se  snaží  vytvářet  přátelské  vazby, 

pomáhají  v procesu  integrace  a  doplňují  významně  svou  činností  aktivity  sociálních 

pracovníků Správy uprchlického zařízení MV ČR.  

Dobrovolníci  v doprovodu  koordinátora  dobrovolníků  navštěvují  PoS  Stráž 

pod Ralskem nebo ZZC Bělá Jezová jednou za čtrnáct dní (většinou v neděli). Posádku vozu 

tvoří  vždy  koordinátor  dobrovolníků  a  čtyři  dobrovolníci.  Činnost  dobrovolníků  směřuje 

převážně  k  volnočasovým  aktivitám  určeným  obzvláště  ohroženým  skupinám  obyvatel, 

kterými  jsou  děti  a  ženy.  V žádném  případě  se  dobrovolníci  nevěnují  terapeutické, 

pedagogicko-psychologické  a  jiné  podobně  zaměřené  činnosti.  Jde  pouze  o  vyplňování 

volného času  různými  aktivitami.  Obvykle  se  jedná  o:  sportovní  aktivity  pro děti,  výlety 

do okolí,  vícedenní  pobyty  v přírodě,  výtvarné  dílny,  ženské  skupiny  (vaření,  národní 

odpoledne,  tvořivé  dílny,  atp.),  vánoční  večírky,  kulturní  akce.  Více  o  náplni  programu 

nalezne čtenář ve třetí části této diplomové práce)

V rámci programu jsou vytvořeny dvě skupiny, v nichž dobrovolníci působí – Dětské 

skupiny  a  Ženské  skupiny.  Na obě  skupiny  připadají  alespoň  dva  dobrovolníci.  Program 

v těchto skupinách je rozmanitý a je plně závislý na aktivitách dobrovolníků a také klientů/ek. 

11 Pobytové středisko (PoS) Stráž pod Ralskem Ministerstva vnitra ČR je určené pro přechodný pobyt žadatelů 
o mezinárodní ochranu a azylantů.
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3.2.2 Mentoring

Program Mentoring se zaměřuje více na držitele mezinárodní ochrany - azylanty žijící 

v soukromí na rozdíl od programu výše uvedeném. Dobrovolník spolu s azylantem tvoří tzv. 

mentorskou dvojici, ve které se dobrovolník na čas stane průvodcem – mentorem azylantům, 

ale i dalším cizincům v tíživé situaci, kteří potřebují pomoci při orientaci v novém prostředí, 

nácvikem  sociálních  i  jazykových  dovedností  v každodenních  situacích,  organizací 

volnočasových a dalších vzdělávacích aktivit (doučování dětí apod.). 

Díky vztahu s dobrovolníkem mohou azylanté a azylantky najít neformální způsob, 

jak rozšiřovat  svoje  sociální  kontakty,  porozumět  „nepsaným  pravidlům“  ve  společnosti 

a pochopit  českou mentalitu.  Proces vztahu s mentorem může pomoci  zvýšit  pocit  bezpečí 

a získat větší sebevědomí v novém domově. 

Dobrovolník si z tohoto programu odnáší kromě nových zkušeností i řadu získaných 

kompetencí, sám se dále podílí na pomoci a zkvalitňování daného programu a tím pomáhá 

významně i zlepšovat postavení cizinců ve společnosti. Dobrovolníci svým zapojením ukazují 

otevřenost  ze  strany  majoritní  společnosti  lidem,  kteří  přicházejí  z odlišných  sociálně 

kulturních  prostředí  (17 let  dobrovolnictví  v Organizaci  pro pomoc uprchlíkům).  Podobné 

programy  probíhají  též  ve  Velké  Británii,  USA,  Německu  a  Holandsku,  kde  patří 

mezi klíčové prvky integračního procesu při práci s nově příchozími. Organizace pro pomoc 

uprchlíkům s řadou organizací spolupracuje prostřednictvím výměny zkušeností.
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4. Specifika práce s uprchlíky 

V této  kapitole  se  chci  zaměřit  na  přístupy  k uprchlíkům  z pohledu  sociokulturní 

a sociálně  psychologické  perspektivy.  Budu  vycházet  i  z materiálů,  které  jsem  nasbírala 

v rámci své bakalářské práce „Sociální  práce s uprchlíky,“  kde jsem podstatnou část práce 

věnovala  právě  těmto  specifikům.  Jsem  si  vědoma  toho,  že  kapitola  „Specifika  práce 

s uprchlíky“ patří stále do teoretické části, ale i přesto doplním text o úryvky z rozhovorů, 

které jsem posoudila jako reprezentaci nejčastěji uváděných výpovědí respondentů. 

Většina příchozích  žadatelů  jsou lidé ze zcela  jiných kulturních prostředí,  která  se 

odlišují  zejména  jazykem,  kulturou,  zvyky,  hodnotami,  normami,  chováním.  Následná 

adaptace  může  být  ovlivněna  jinakostí  či  dokonce  střetem  výše  uvedených  odlišností, 

které mohou mít neblahý dopad na proces adaptace. Tento proces může být ovlivněn primárně 

i podle Drbohlava i tzv. „stresem z migrace“, který je mnohdy přirovnáván k situacím úmrtí 

blízkého  člena  rodiny,  či  rozvodu.  (Řezanková  In  Drbohlav  2001:23)  Dobrovolnictví 

s uprchlíky má blízko k sociální práci. Sociální práce jakožto společenskovědní disciplína se 

opírá o vědní obory, kterými jsou psychologie, sociologie ale i oblast politologie či právo. 

Je s těmito vědami svázána a využívá je kombinovaně při řešení problémů. (Řezanková 2007: 

52) Dobrovolníci i koordinátor by měli mít alespoň základní povědomí o těchto specifikách, 

které  mnohdy  ulehčí  práci  a  jsou  významným  klíčem  k poznání  klientů  a  redukci 

problematických faktorů, které bez pochopení určitých nuancí vedou k mylným pracovním 

postupům. (Řezanková 2007)

4.1 Legislativní specifika – dobrovolník a pomoc

Pokud se vrátíme k dobrovolnictví, můžeme konstatovat, že dobrovolník by měl mít 

povědomí o legislativě, azylové proceduře, vládní a nevládní pomoci. Jako dobrovolník (tedy 

nikoliv pracovník) by se neměl v žádném případě angažovat  v pomoci klientům, pokud to 

nevychází  z jeho  náplně  práce  či  nepůsobí  v neziskové  organizaci/státní  organizaci, 

která tento postup pomoci zamítá. Obvykle jsou pravidla poskytování dobrovolnické pomoci 

jasně  specifikované  v dobrovolnické  smlouvě  nebo  etickém  kodexu.  V našem  případě 

(program  Mentoring,  Program  pro  obyvatele  azylových  zařízení)  jsou  tyto  aktivity 

nepřípustné.  Důvod  je  prostý  –  někdy  ve  snaze  pomoci  můžeme  napáchat  více  škod 

než užitku,  proto  je  třeba  toto  nechat  na  odbornících,  kteří  se  lépe  orientují  v dané 

problematice  a  jsou  schopni  erudovaně  a  bezpečně  pomoci.  Zmiňuji  „bezpečně“  pomoci, 
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protože nejde jen o prostou pomoc, ale v práci s uprchlíky je třeba brát ohled také na jejich 

ochranu. Dobrovolník nemusí vědět, že daný klient je ve své zemi pronásledován, nebo mu 

hrozí reálné riziko i v ČR. Proto šetrné zacházení s údaji klienta a legitimní pomoc je velmi 

důležité hledisko práce v organizaci a dobrovolník by měl reagovat až na případnou poptávku 

ze strany pracovníka nikoliv klienta! 

Hezkým  příkladem  ilustrujícím  pomoc,  která  ač  se  zdála  být  na  první  pohled 

prospěšnou,  se  změnila  v opak  a  klientce  znepříjemnila  na  zhruba  půl  roku život  uvedla 

respondentka – sociální pracovnice, která zažila působení jedné ze „zapálených“ dobrovolnic. 

„Dobrovolnice  pomáhala  klientce  z Iráku,  která  se  na  ni  zoufale  obrátila  s tím,  že  by 

potřebovala  pomoci  s  nalezením  pracovního  místa.  Do  ČR  přišla  s třemi  malými  dětmi  

a bez manžela.  Získání  pracovního  místa  bylo  ovšem  podníceno  legalizací  pobytu, 

což klientka  neměla.  Dobrovolnice  souhlasila,  že  klientce  se  vším  pomůže.  Obstarala  jí  

na vlastní  náklady  advokáta,  pravidelně  ji  tajně  vozila  oblečení,  jídlo,  řešila  její  situaci  

na odboru  migrační  politiky…zkrátka  snažila  se  jí  pomoci.  Klientka  se  občas  zmínila  

o manželovi, že je v Iráku apod., ale větší zájem o jeho nalezení neprojevovala. Dobrovolnice  

ve  snaze  pomoci  klientce  (bez  jejího  vědomí)  kontaktovala  iránskou  komunitu,  jejímž 

prostřednictvím se snažila  dostat  k manželovi  „své“ klientky.  Když  se  klientka  dozvěděla,  

co dobrovolnice udělala, začala být na ni hrubá a teprve v tuto chvíli se svěřila dobrovolnici  

a poté i sociální pracovnici, proč opustila svoji zem. Největší podíl na jejím odchodu měl její  

manžel, který ji léta podváděl, týral a fyzicky napadal.…Po této události dobrovolnice totálně  

vyhořela.  Nebyla  schopna  klientce  dále  pomáhat.  Doporučili  jsme  ji  na  individuální  

supervizi, kde si postupně uvědomovala, co udělala…z programu poté sama odešla, neboť 

hrubě porušila etický kodex i smluvní ujednání.“ 

Tento  případ  jasně  ilustruje  dobře  myšlenou  pomoc,  ovšem  důsledky  nemusí  být 

vždy takové,  jaké  jsme  si  původně představovali.  Nezbývá nic  jiného než  se  rozhodnout, 

zda má  smysl  pokračovat  ve  spolupráci  nebo  se  s dobrovolníkem  rozloučit.  Toto  záleží 

na individuálním přístupu každého koordinátora, jak se ke konkrétní situaci staví on a jak jej 

může  ovlivnit  v další  spolupráci.  Podle  Tošnera  může  mít  toto  rozloučení  velmi  obtížný 

průběh v případě, že je dobrovolník silně motivován a důsledky svého jednání není schopen 

reflektovat.  Podle  Tošnera  je  „umění  dobrovolníkovi  říci  „na  shledanou“  korektním 

způsobem bez ohledu na okolnosti rozchodu. Toto je podle Tošnera „důkaz vysoké úrovně 

koordinátora.“  (Tošner, Sozanská 2006: 81) Zároveň chybu můžeme hledat i u koordinátora. 

To,  že  se dobrovolnice nesvěřila  s daným problémem jen ukazuje  na nízkou míru  důvěry 

vůči koordinátoru  a  rovněž  sníženou  důvěru  v supervizi.  Tento  příklad  by  měl  sloužit 
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jako ponaučení nejen pro dobrovolníky, ale současně i pro koordinátory, kteří mnohdy tomuto 

problému mohou zabránit. 

4.2 Sociokulturní specifika práce s uprchlíky

S legislativou též úzce souvisí i sociokultruní specifika, která jsem již výše zmínila. 

Neznalost  může  být  zdrojem  nepochopení  a  odmítnutí.  Mezi  nejdůležitější  specifika 

v kontaktu  s klientem  patří  dozajista  interpersonální  komunikace.  Nakonečný  definuje 

komunikaci jako sdělování určitých významů „v procesu přímého nebo nepřímého sociálního 

kontaktu.“ (Pechačová, Navotová 2008: 7, In Nakonečný 1999) 

Pokud se zaměříme na verbální  komunikaci  bývá velkým problémem v počátečním styku 

dobrovolníka a klienta  jazyková bariéra.  Jisté prolomení  jazykové bariéry může znamenat 

i případné  podobnosti  jazyků  nebo  kulturní  prostředí  („trochu  si  rozumíme“)  (Řezanková 

2007:56) 

V rámci  kvalitativního  výzkumu  s respondenty  (dobrovolníky)  jsem  se  zaměřila 

i na otázku  jazykové  vybavenosti  a  případného  překonávání  jazykové  bariéry.  Z výpovědí 

dobrovolníků  je  patrné,  že  v případě  jazykové  bariéry  používají  hlavně  nonverbální 

komunikaci. Ač si verbálně nerozumíme, tak pomocí pantomimy, symbolů, gest či obrázků 

nalezneme  společné  téma.  Chuť  a  snaha  porozumět  i  tímto  způsobem  je  pro  klienta 

velmi obohacující  a  snižuje  případné  prvotní  stresy  vzniklé  neporozuměním.  Působí 

jako „ledolamka“,  která  obě  strany  seznámí  a  zároveň  vytvoří  přátelské  klima  pro  další 

spolupráci.  „Poprvé  jsem  měla  problém  s řečí…český  jazyk  byl  pro  mě  strašně  těžký,  

až po tom,  co  jsem s dobrovolníkama i  s pracovníkama mluvila  i  rukama a  nohama jsem 

získala  pocit,  že  mi  rozumí  a  že  přistoupili  na  tento  druh komunikace.  Pomohlo  ti  tento 

přístup? Ano, velmi moc. Bylo to zároveň i takové přátelské.“ (respondentU1m Kamerun)12 

Je jasné, že ani dobrovolník nemůže ovládat všechny jazyky, ale pokud má snahu přistoupit 

i na jiné formy komunikace  a možná disponuje i  trochou divadelního  umu,  je schopen si 

porozumět i beze slov. Toto jen podtrhuje již legendární úsloví doktora Křivohlavého – „Je 

nemožné si nerozumět“ 

Naopak u koordinátora se předpokládá znalost alespoň anglického či ruského jazyka 

nejlépe  na  střední  úrovni.  Koordinátor  by  měl  představovat  určité  pojítko  mezi  klienty 

a dobrovolníky,  měl  by  dohlížet  nad  jejich  vzájemnou  spolupráci,  „hasit“  případná 
12 U1m  působí  v programu  Mentoring  čtvrtým  rokem.  Pochází  z Kamerunu.  Věk:  mezi  18  –  26  let  (viz. 

metodologická část II – koncoví uživatelé.)
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nedorozumění a získávat nové klienty do programu. Dobrá jazyková znalost je významným 

specifikem profesní vybavenosti koordinátora. U dobrovolníka se toto chápe spíše jako určité 

plus.  Ale  opět  záleží  na  okolnostech  a  zaměření  dobrovolnického  programu.  V některých 

programech např. Mentoring je znalost cizího jazyka u vybraných klientů zásadní podmínkou 

přijetí  dobrovolníka nebo v případě dobrovolnických programů realizovaných mimo ČR – 

Gruzie, Kongo apod. 

Kromě jazyka je třeba porozumět nejen slovům, ale i metakomunikaci,  která může 

úplně změnit obsah sdělení, například: „Ano, souhlasím“ dostane při vyslovení sarkastickým 

tónem úplně jiný význam. (Pechačová,  Navotová 2008: 19) Tyto jazykové nuance by měl 

koordinátor  reflektovat  a  případně  se  naučit  s nimi  zacházet  –  např.  umění  vyjednávat, 

vyhýbat  se  konfliktům,  jednat  diplomaticky  apod.  Tato  nedorozumění  mohou  vzniknout 

i v případě tlumočení třetí osobou, kde se může toto riziko pravděpodobnosti vzniku konfliktu 

zvýšit. Případným řešením je před zahájením rozhovoru upozornit tlumočníka, jakou úlohu 

bude zastávat, jakým způsobem, o čem, a jak  koordinátor povede rozhovor a případně čemu 

věnuje zvýšenou pozornost. (Řezanková 2007:57) 

Příčiny  nedorozumění  mohou  pramenit  i  ze  strany  „výdejce“,  kdy  řeč  je 

nesrozumitelná  –  neurčitě  formulovaná  sdělení,  příjemce  informaci  nerozumí  nadměrným 

používáním cizích slov či „domácích“ přirovnání apod., používání mnohovýznamových slov 

nebo neurčitých výrazů a konečně nerespektováním zpětné vazby – tendence vést monolog 

na místo dialogu. Chyby ze strany příjemce mohou být podobné s tím rozdílem, že příjemce 

nenaslouchá,  zaujímá  předem  negativní  postoje,  objevuje  se  „dvojí  vazba“  nesoulad 

mezi verbální  a  nonverbální  informací.  (Pechačová,  Navotová  2008:24)  Jistá  opatření, 

která doporučují Pechačová a Navotová s odkázáním na prostudovanou literaturu jsou tato: 

respektování  kontextu  –  vzájemné  navazování  myšlenek,  zajištění  pozornosti  –  téma 

rozhovoru,  prostředí,  zajištění  zpětné  vazby  –  ptát  se,  přesvědčit  se,  zda  byla  informace 

příjemcem správně pochopena.  Shoda verbální  a  neverbální  složky a  snaha o co nejméně 

informačních  uzlů.  S tímto  tématem  souvisí  i  určité  „vady  hlasového  projevu“,  které  se 

vyznačuji  například  huhňavostí,  šišláním,  polykáním  koncovek,  „pomocná“  slovíčka, 

cizopasná slova atp. (Pechačová, Navotová 2008:25) 

Dalším specifikem je  podle Jana  Průchy taktéž  dodržování  „komunikační  etikety.“ 

Podle Jana Průchy „účastníci interkulturní komunikace ovládají příslušný jazyk, avšak neznají 

(nebo znají,  ale  nerespektují)  pravidla  komunikační  etikety svých partnerů.“(Průcha 2007: 

150)  Ve  své  knize  Interkulturní  psychologie  odkazuje  na  dílo  Norine  Dresserové, 

která v knize  Multikulturní  zvyklosti  (1996)  popisuje  řadu  pravidel  komunikační  etikety 
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charakteristických pro jednotlivá etnika a kultury. Mezi nejvíce známé patří podle Dresserové 

pravidla  neverbální  komunikace  –  pozdravy.  Evropané  vyjadřují  pozdrav  podáním  ruky, 

ale například  v asijské  kultuře  je  tělesný  kontakt  tabu.  Dále  Jan  Průcha  dodává, 

že při návštěvě Gruzie byl „kulturně šokován“ vzájemným políbením mužů. (Dresserová, N. 

In Průcha 2007: 150)

Mezi  další  interkulturní  rozdíly  patří  například  usmívání.  Evropané  a  Američané 

považují  úsměv  za  projev  sympatie,  přátelských  vztahů  atp.,  kdežto  v kultuře  Japonců 

či Korejců je úsměv spíše známkou nejistoty, omluvy, rozpaků, zmatku. (Průcha 2007: 150)

Pokud  se  domníváme,  že  víme  jakým  způsobem  komunikovat,  zůstává  otázkou  o  čem 

komunikovat. Je velmi důležité připomenout dobrovolníkovi, o čem se může s klientem bavit 

a  čemu se spíše  vyhýbat.  V předchozích kapitolách jsem naznačila,  že  přílišná spoluúčast 

v problematice klientů může být spíše kontraproduktivní. To samé platí  i pro koordinátora 

dobrovolníků.  Pokud  je  program  zaměřen  čistě  na  volnočasové  aktivity  (který  v našem 

případě  je),  není  na  místě  „vytahovat“  z klienta  informace  o  motivech,  které  ho  vedly 

pro odchod či útěk ze své rodné země. V té chvíli si nemusíme uvědomovat, že tímto můžeme 

odkrýt staré rány, které klient může potlačovat a naším nešetrným způsobem mu znovu otevřít 

vzpomínky  ať  negativní,  tak  i  vzpomínky  spojené  s  pocitem  stesku  po  domově,  rodině, 

přátelích apod. Vždy je třeba respektovat klienta a nechat ho říct pouze to, co skutečně chce 

říci.  Přílišnou  zvědavostí,  neomaleností,  zvýšeným  zájmem  o  problémy  klienta  mu  dáte 

naději,  že  právě  Vy  mu  můžete  pomoci.  V tomto  momentě  je  ovšem  důležité  upřímně 

a subjektivně  zhodnotit,  zda  jste  to  skutečně  vy,  kdo  klientovi  může  erudovaně  pomoci. 

Lepším řešením je oznámit daný případ sociálnímu pracovníkovi nebo právníkovi, který se již 

sám chopí iniciativy.

Mezi  další  bariéry,  které  mohou  znesnadnit  kontakt  s klientem,  patří  neznalost 

kulturního prostředí, hodnot a norem, které klient respektuje a jsou mu vrozené. Velmi dobře 

popsala tuto problematiku Maria Hendriks v pracovním manuálu Sociální práce a uprchlíci, 

kde odkázala sociální  pracovníky (nejen je) na to, aby se sami zamysleli  nad znalostí  své 

kultury,  než  začnou  poznávat  jiné.  Člověk by si  měl  především uvědomit  jaké  jsou jeho 

vlastní hodnoty, normy, předsudky, dříve než se bude zabývat kulturou cizí. „Víme přesně, 

kdo jsou ti druzí, aniž bychom věděli, kdo jsme sami.“ (Hendriks 1994: 9) Je velmi důležité 

v práci s uprchlíky brát přirozené rozdíly chování a jednání klientů různých kultur, ale nikoliv 

z pozice  nějaké  kulturní  „odchylky“  od  své  přirozené  kultury,  ale  akceptovat  je  jako 

přirozenou výbavu klienta určité kulturní skupiny. Toto by se ovšem nemělo zevšeobecňovat 

na každého. Lidé se vyvíjejí pod vlivem svého okolí. (Řezanková 2007: 58 In Hendriks 1994) 
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Ve své bakalářské práci toto velmi dobře shrnula respondentka – sociální pracovnice slovy: 

“Žadatel (o mezinárodní ochranu) je především člověk, osobnost a poté příslušník určitého 

národa, kultury…“ Lehmanová se opírá o pojem mezikulturní komunikace. Vysvětluje tento 

pojem  jako  podstatnou  odlišnost  od  „monokulturní  komunikace  (tj.  která  probíhá  mezi 

příslušníky stejné kultury).  Subjekty mezikulturní  komunikace  vstupují  do komunikačního 

procesu s odlišnými,  kulturou determinovanými kognitivními a emocionálními strukturami, 

s odlišnými způsoby vnímání a hodnocení skutečnosti“ (Lehmanová 1999 In Průcha 2007: 

149)

V určitých momentech můžeme zaznamenat významné shody v reakcích lidí různých kultur. 

Příkladem je touha žít a mít domov, rodinu, děti. Podle Hendriks je lehčí vycházet z oněch 

patrných  shod  než  odlišností,  protože  teprve  srovnáním  „společného  se  rozdíly  ukáží 

v pravém světle.“ (Hendriks 1994:11)

Při  otázce  mířené  na  respondenty  (dobrovolníky):  Jak  vnímáš  kulturní  rozdíly? 

(Kulturní odlišnosti – trapasy s klienty) jsme se dotkli taktéž tématu genderové problematiky. 

Respondenti   (dobrovolníci)  reagovali  na  příklady,  které  se  dotýkaly  určitého  odstupu 

v interakci  s klienty  –  muži.  Respondentka  D313 přirovnala  chování  jednoho  klienta 

až k arogantnímu,  nerespektujícího  ženu.  Tato  skutečnost  u  ní  vyvolala  pocity  beznaděje. 

Na otázku, jak toto řešila,  odpověděla,  že s tímto klientem již dále nepracovala a spíše se 

klientu vyhýbala. Postavení ženy a muže v odlišných kulturách přináší mnoho překvapivých 

reakcí jak ze strany příchozích, tak ze strany Čechů. Mnohdy je toto „nenormální“ chování 

napadáno a odsuzováno jako nepřípustné. Týká se to převážně klientů z muslimských zemí. 

Ano, plně souhlasím,  pokud jde o fyzické či  psychické týrání.  Můžeme ovšem říci,  co je 

přijatelné a z našeho pohledu „normální“v naší kultuře? Co jsme schopni akceptovat a co již 

není  v rámci  norem? Mnozí  se ohrazují,  že  dané chování,  výše zmíněné  bití  žen,  domácí 

vězení  apod.  je  známkou  pouze  nevyspělých  muslimských  či  jiných kultur,  ale  pokud se 

podíváme  do  novinových  článků  na  vzrůstající  domácí  násilí  v ČR,  asi  bychom  se  měli 

zamyslet,  zda je toto chování skutečně takové, které považujeme za „normální“, a jestli se 

s ním nenápadně neztotožňujeme i my. Jiným případem je nucená ženská obřízka (aplikující 

se hojně v afrických zemích), která pro zdravě uvažujícího člověka představuje něco naprosto 

nepřijatelného  a  degradujícího  pro  ženu  jakožto  nositelku  plodu.  Podle  Hendriks  je 

ovšem důležité nikoliv hned odsoudit, ale vyslechnout si pro argumenty, snažit se pochopit 

důvody této tradice a případně hledat řešení. Není to jednoduché téma, ale podle autorčiných 
13 Popis respondentky: žena, 26-35 let, VŠ, pracující, 4 roky působí v Programu pro obyvatele azylových 
zařízení.
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slov se „pokouším nechat cestu, která vede k sociální pomoci otevřenou…ovšem ne vždy se 

to podaří.“ (Hendriks 1994:16)

Poznávání cizích kultur je neobyčejně zajímavé a poutavé. Výše jsem uvedla pouze 

nejdůležitější  aspekty,  se  kterými  se  můžeme  setkat.  Základem je  nezastávat  konzistentní 

přístup pouze z našeho pohledu dobrovolníka či  koordinátora,  ale  zamyslet  se  nad situací 

příchozích,  uvědomit  si  rozdíly  ve  způsobu  chování,  ale  rovněž  je  srovnat  s vlastními 

stereotypy a způsobem života.  Zamyslet  se nad náboženstvím,  které  daný klient  vyznává, 

tradicemi, hodnotami, normami….jen v tomto případě můžeme pochopit jejich „normalitu“ 

a tím  prohloubit  i  vlastní  identitu  a  poznání.  Podle  Jana  Průchy  se  pro  přípravu  lidí 

v mezikulturní komunikaci vyvozují konkrétní cíle, které jsou determinovány: „pochopením 

specifik vlastní kultury, poznáním a pochopením odlišností, rozvinutí schopnosti komparace 

obou kulturních modelů.“ (Průcha 2007: 149)

4.3 Sociálně psychologická specifika
Strach z migrace, mnohdy nezpracované problémy z traumatických událostí ze země 

původu, odloučení od své rodiny nebo domova, zpřetrhání sociálních sítí,  to vše má silný 

dopad na sebepojetí a psychiku mužů, žen, dětí, starých lidí. V souvislosti s těmito událostmi 

dochází  i  k  významným  změnám  v přijetí  nové  kultury,  sociálního  prostředí, 

ve kterém nedobrovolně  ztrácejí  svůj  sociální  status  a  sociální  role,  redefinují  majoritní 

společnost  na  úkor  své  vlastní  kultury  a  postupně  se  učí  akceptovat  svoji  roli  minority, 

v rámci  níž  se  snaží  pochopit  odlišné  hodnoty,  normy  či  tradice  majoritní  společnosti. 

(Riglová, Dastlík 2006) 

Ať člověk pochází z různých vrstev společnosti,  v momentě,  kdy opouští svou zem 

a přichází do společnosti s odlišnými hodnotami, normami se mění též i jeho kulturní identita. 

V momentě  zahájení  azylového  řízení  a  vlivem institucionálního  zařazení  přichází  člověk 

o část své identity a zařazuje se do role žadatele o mezinárodní ochranu. 

Sociálně psychologické aspekty se dotýkají změn sociálních rolí,  které se primárně mohou 

týkat i socioekonomických specifik v rodině. Rodiče zvyklí na obstarávání potravy, udržování 

domova,  zabezpečování  dětí,  jsou  záhy  vrženi  do  pasivní  role,  což  může  v souvislosti 

s následky  traumatizujících  či  dramatických  událostí  vyústit  obzvláště  u  mužů  v  tenzi. 

Sociální  role  se  poté  mohou měnit  v rovině  přenesení  odpovědnosti  a  povinností  z muže, 

který  doposud  byl  živitelem  rodiny  a  nyní  v novém  prostředí  se  jeho  role  snížila. 

Často přejímají povinnosti svých mužů matky, ženy, které se ujímají role živitelky, což může 

být důvodem frustrace a konfliktů mezi manželi a dopadat též na děti. Nikterak této situaci 
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nepřihrává ani fakt,  že pokud žadatel  prochází azylovou procedurou, nesmí podle Zákona 

o azylu po celou dobu pracovat a vyčkávat na rozhodnutí v azylových zařízeních. Běžně takto 

stráví  čekáním i  několik  let.  Důsledky tohoto  správního postupu se mohou projevit  záhy, 

kdy žadatelé již po pár měsících mohou ztratit nebo téměř přijít o veškeré pracovní návyky. 

Tento fakt se snaží snižovat nevládní sektor a také Správa uprchlického zařízení,  které se 

snaží zapojovat uprchlíky do vzdělávacích aktivit většinou formou rekvalifikací, jazykových 

kurzů  apod.   Tyto  snahy  jsou  významným  klíčem  k úspěchu  při  zaměstnávání  žadatelů 

po skončení azylové procedury a též přispívají k psychické rovnováze rodiny, jejíž svoboda je 

velmi úzce propojená s ekonomickou nezávislostí. Ne vždy je ovšem tato pomoc přijímána 

kladně i ze strany cílové skupiny. 

Koordinátor  dobrovolníků  stejně  jako  pracovníci,  kteří  se  dostávají  do  kontaktu 

s klienty,  by  měli  vždy  respektovat  klienta  nejen  jako  člověka,  který  chce  pomoci, 

ale také jako člověka, který si může pomoci sám. Nejvíce patrné je toto v prvotní komunikaci, 

kdy mnohdy máme tendenci stavět klienta do pasivní role tím, že za něho přebíráme veškeré 

problémy.  Dalším  aspektem  může  být  i  způsob  komunikace,  který  by  měl  být  veden 

individuálně  a  diferencovaně.  Jinak  bude  probíhat  komunikace  s vystudovaným člověkem 

a jinak s člověkem, který má dokončenou pouze základní  školu.  Důležité  je nepodceňovat 

inteligenci a přizpůsobit se v dané chvíli skutečnostem, které vyplývají z poznání klienta. 

4.4 Psychologické aspekty

Výše jsem se již zmínila o jisté míře frustrace ze ztráty sociální identity. Tato ztráta 

může vést až psychopatologiím, které plynou nejen z vlivu a postupné adaptace na majoritní 

společnost, ale také z odezvy rodiny na nový kulturní kontext, ve kterém se učí žít. Problémy 

mohou nastat v rovině porozumění – jazyka, přijetí zvyků, přijetí určitých nezvyklých znaků 

v chování, hierarchie sociálních rolí, přijetí ženy ve společnosti apod. Nízké sebehodnocení 

klientů  může  vycházet  především  z neznalosti  jazyka  –  jazykové  bariéry,  které  jsou 

v prvotním každodenním kontaktu vystaveni. Nízká míra porozumění přináší řadu stresorů, 

snížené sebevědomí a tendence vyhýbání se kontaktu s majoritou. (Vizinová, Preiss: 1999) 

Tyto  pocity  méněcennosti  mohou  být  v klientovi  pěstovány  již  od  prvního  kontaktu 

a do budoucna  se  velmi  špatně  eliminují.  Řešením  jsou  opět  vzdělávací  jazykové  kurzy, 

které jsou vhodným pomocníkem v prvotní adaptaci. 

Muži mají tendenci negativně přijímat ztrátu své role v rodině, mnohdy může dojít 

ke ztrátě respektu a uznání rodinnými příslušníky, zvláště v situaci, kdy se muž není schopen 
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postarat  o  rodinu.  Podle  Vizinové  a  Preisse  nejvíce  ohrožené  skupiny klientů  tvoří  „děti 

a mladiství,  ženy  a  staří  lidé.“  (Vizinová,  Preiss  1999:  106-111)  Děti,  které  byly  zvyklé 

na své vrstevníky,  přichází  do  zcela  jiného  prostředí.  Zde  pociťují  největší  problém 

ve školním prostředí,  kde jsou zařazeni  nikoliv  podle stupně vzdělání,  ale  stupně znalosti 

jazyka. Zajímavé ovšem je, že děti se mnohdy naučí ovládat cizí jazyk rychleji než je tomu 

u dospělých, což je dobré pro rodinu, neboť fungují mnohdy jako překladatelé a jsou určitou 

spojkou mezi rodinou a dominantní kulturou. (b)Matoušek a kol. 2005) 

Problémy také mohou nastat, pokud jsou negativně přijatí ve škole ostatními dětmi. 

Podle  Anety  Riglové  se  klienti  rozhodují  do  jaké  míry  se  v nové  kultuře  asimilují, 

jaký způsobem a do jaké hloubky skloubí aspekty obou kultur, aniž by přišli u obou o důležité 

součásti.  Základním  řešením  je  v této  situaci  přistoupit  ke  skloubení  obou  kultur 

do rovnováhy,  což ovšem (jak sama uvádí)  není  možné realizovat:  „když  nemáme zdravé 

kořeny, je těžké růst“. Ve svém příspěvku Aneta Riglová naráží na téma „úzkosti z kulturních 

norem“, která může být základem psychických obtíží mnoha minorit.  „Když klienti nejsou 

schopni sladit své kulturní normy s normami dominantní kultury, úzkost se často projevuje 

ve formě defenzivního jednání a maladaptivního chování.“ (Riglová, Dastlík 2006: 11)

Poslední  aspekt,  který  může  výrazně  zhoršit  psychiku  klientů,  je  negativní  přístup 

projevující  se  nepřijetím  či  otevřeně  projevovanou  nenávistí  vůči  příchozím  cizincům. 

Tento přístup plyne z nerovného postavení dominantní kultury a nízkou akceptací minoritní 

kultury.  Bohužel  tyto  prvky  psychického  mnohdy  i  fyzického  násilí  nelze  dostatečně 

z naší společnosti  odstranit.  Prevencí  může  být  již  odmalička  vedená  zdravá  výchova, 

vzdělávání mířící k pochopení a akceptaci jiných kultur a národností. 

II. METODOLOGIE

5. Postup a metody kvalitativního výzkumu
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Metodologická  část  se  věnuje  výzkumným postupům,  výběru  vzorku  respondentů, 

získaným datům a analýzou těchto dat. Cílem této magisterské práce je vytvořit manuál práce 

pro řízení  dobrovolníků v OPU.  Za výzkumný postup v této  diplomové práci  jsem zvolila 

techniku kvalitativního šetření za použití metody sběru dat – polostrukturovaného rozhovoru 

s otevřenými otázkami. Důvodem pro zvolení výše uvedené techniky sběru dat byla akceptace 

typu  respondentů,  kterými  byli  kromě  dobrovolníků  též  koncoví  uživatelé  –  žadatelé 

o mezinárodní  ochranu,  držitelé  mezinárodní  ochrany,  cizinci.  Polostrukturovaný rozhovor 

s otevřenými otázkami vytvořil určitou osnovu, kterou mohli respondenti podle svého uvážení 

rozšířit,  komentovat  nebo doplnit  (otevřením jiného tématu,  než kterému se věnují  otázky 

v rozhovoru – takovým to tématem byla např. aktuální situace klientů, problematická místa 

v adaptaci klientů v novém prostředí v uprchlických táborech apod.) 

Výhodou osobního kontaktu bylo současně ujištění koncového uživatele o zachování 

anonymity,  vysvětlení  podstaty  výzkumu  a  získání  důvěry.  S kvalitou  výzkumu  souvisel 

i požadavek  datové  triangulace  tzn.,  že  výzkum  byl  průběžně  doplňován  i  o  analýzu 

dokumentů  (letáky,  bulletin,  výroční  zprávy,  webové stránky,  zprávy z výjezdů),  odborné 

literatury (české i zahraniční)  (Denzin 1989 In. Hendl: 2005: 149) Konceptuální rámec se 

opírá  o postupy grounded teorie,  dále  vlastní  empirické zkušenosti  týkající  se dobrovolné 

činnosti  v projektu.  Zakotvená teorie  je podle Corbinové a Strausse „induktivně odvozená 

ze zkoumání jevu, který reprezentuje, tzn., že je odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena 

systematickým  shromažďováním  údajů  o  zkoumaném  jevu  a analýzou  těchto  údajů.“ 

(Corbinová, Strauss 1999: 14) 

5.1 Předvýzkum 

V souvislosti  s formulací  projektu magisterské  práce  jsem oslovila  tři  organizace  – 

Poradna  pro  uprchlíky,  Meta  a  třetí  organizace  si  nepřála  být  jmenována  (jejich  cílovou 

skupinou jsou žadatelé o mezinárodní ochranu, azylanti, cizinci) v rámci tzv. před výzkumu. 

Cílem kvalitativního šetření za použití techniky polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky 

těchto  organizací,  bylo  ujasnění  si  zaměření  mé  diplomové  práce.   Dotazování  proběhlo 

nejdříve elektronicky,  kdy jsem se dohodli  na  místě  a  formě získání  informací  a  posléze 

osobně.  V rámci  rozhovorů jsem zjišťovala  rozsah zastoupení dobrovolnictví  v oslovených 

organizacích a míru profesionálně vedené koordinace dobrovolnictví. 
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Poradna pro uprchlíky, o. s. (PPU) vznikla v roce 2002 jako nástupce Poradny pro uprchlíky 

Českého  helsinského  výboru.  Poskytuje  právní,  sociální  a  psychologickou  pomoc  těm 

osobám, které z různých příčin musely opustit zemi svého původu a žádají ochranu na území 

České republiky.(http://www.uprchlici.cz/) (Poradna pro uprchlíky 2006: O nás)

META o.s. je nevládní nezisková organizace, která je určena mladým cizincům, kteří chtějí 

prostřednictvím  vzdělání  dosáhnout  lepšího  pracovního  uplatnění  a  tím  i  snazší  integraci 

do české společnosti. (http://www.meta-os.cz/pic/)

Pobočky OPU

Další  fáze  související  s formulací  cíle  magisterské  práce  souvisela  s šetřením 

v organizaci,  respektive  v mimopražských  pobočkách  Organizace  pro  pomoc  uprchlíkům 

(Brno,  České  Budějovice,  Plzeň),  kde  jsem rozeslala  dotazníky  a  posléze  provedla  ústní 

rozhovory. (viz příloha č. 4 - Dotazník pobočky OPU)

Cílem tohoto šetření bylo zjistit míru koordinace dobrovolníků na těchto pobočkách. 

Výsledky  šetření  byly  nadmíru  překvapující.  Velký  problém  jsem  shledala  v oblasti 

koordinace  dobrovolníků  týkající  se  chybějících  kritérií  pro  získávání,  výběr,  školení 

dobrovolníků,  nepřehlednosti  ve  financování  dobrovolnických  aktivit,  nepřítomnost 

vyškolených  koordinátorů  a  celkové  absence  koncepce  řízení  dobrovolníků 

na těchto pobočkách. Konečný cíl mé magisterské práce jsem si na základě výše provedených 

šetření  určila  ve  smyslu  konstrukce  manuálu  práce  s dobrovolníky  v dobrovolnických 

programech  Organizace  pro  pomoc  uprchlíkům,  který  by  sloužil  nejen  koordinátorům, 

ale též řadovým pracovníkům na pobočkách této organizace. Na základě uvedených šetření 

jsem též nabyla dojmu, že pro vytvoření pracovního manuálu v dobrovolnických programech 

OPU  je  nutné  získat  informace  nejen  od  dobrovolníků,  pracovníků  OPU,  bývalých 

koordinátorů, ale také od koncových uživatelů. V průběhu získávání dat pro tuto práci jsem 

postupně  kvalitativní  dotazování  rozšířila  o  analýzu  dokumentů.  Níže  uvádím  zvolenou 

metodologii s popisem jednotlivých částí a charakteristikou respondentů.

5.2 Výběr vzorku respondentů v OPU

Sběr dat proběhl na základě rozhovorů s respondenty.  Do výběrového vzorku jsem 

zařadila  respondenty,  kteří  se  aktivně  podílejí  na  daných  dobrovolnických  programech  – 

Mentoring a Programu pro obyvatele azylových zařízení. Respondenty tohoto výzkumu byli 

dobrovolníci aktuálně činní v programech (7 osob), bývalé koordinátorky dobrovolníků OPU 
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(2  osoby),  koncoví  uživatelé  (4  osoby)  a  pracovníci  Organizace  pro  pomoc  uprchlíkům 

(5 osob).

Při  výběru  respondentů  hrála  důležitou  roli  délka  v programu  (nebo  v organizaci). 

U dobrovolníků jsem se snažila výběr zohlednit k výzkumné otázce, která se týkala motivace 

pro  vstup  do  programu  a  jejich  spokojenosti.  Dalšími  kritériem výběru  byl  věk,  pohlaví, 

a typ programu,  ve  kterém působí.  Snažila  jsem se  o  rovnoměrné  rozložení  dobrovolníků 

v tomto  výběru.  Do  výzkumu  nebyli  zařazeni  praktikanti,  studenti,  zahraniční  stážisté, 

atp. Jsem  si  vědoma  toho,  že  se  nejedná  o  zcela  reprezentativní  vzorek,  neboť  aktivně 

působících dobrovolníků je 81, ale vzhledem k časovým a celkovým limitům této diplomové 

práce  jsem  vzorek  respondentů z řad  dobrovolníků  vybrala  dle  časového  rozmezí 

jejich působnosti v programu a jeho zaměření. 

Koncoví uživatelé (dva azylanti,  dva žadatelé o mezinárodní ochranu) byli  vybráni 

na základě  vlastního  souhlasu  s provedením  rozhovoru.  Výběr  byl  omezen  taktéž  i  tím, 

že někteří  v době  sběru  dat  žili  v pobytových  střediscích,  kde  byl  přísný  zákaz  pořizovat 

jakékoliv audio či  video záznamy.  Tento problém jsem vyřešila  tím,  že jsem s dotyčnými 

provedla rozhovor až po jejich přemístění do soukromí (tedy po získání azylu). 

Výběr  vzorku  koordinátorů  a  pracovníků  OPU mně  nečinil  větší  problémy. 

Po oslovení bývalých koordinátorů dobrovolníků a současných pracovníků OPU jsem dostala 

jednoznačnou kladnou odpověď s pořízením audio záznamu. 

5.3 Formulace výzkumné otázky

Při formulaci výzkumné otázky v jednotlivých kvalitativních šetřeních jsem se opírala 

o cíl magisterské práce - Vytvořit pracovní manuál pro koordinátory dobrovolníků v projektu 

„Dobrovolnické  aktivity  Organizace  pro  pomoc  uprchlíkům.“  Výzkumné  otázky 

v jednotlivých rozhovorech s respondenty měly za úkol  vymezit  hranice toho,  co se bude 

zkoumat.  Podle  Corbinové  a  Strausse  je  výzkumnou  otázkou  v zakotvené  teorii  výrok, 

který identifikuje  zkoumaný  jev.  (Strauss,  Corbinová  1999:  24)  Výzkum  se  pouze  opírá 

o prvky zakotvené teorie. 

5.4 Popis respondentů 

Respondenti  byli  osloveni  ve  všech  případech  autorkou  této  diplomové  práce. 

Kvalitativního  výzkumu  se  účastnili  výzkumu  pouze  na  základě  písemného  souhlasu  – 

Informovaný souhlas -  s využitím dokumentu s osobními údaji a podmínky pro zacházení 
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s ním.  (viz  příloha)  Jedná  se  o  standardizovaný  dokument,  který  zajišťuje  autorizaci, 

anonymizaci a uchování získaných dat v osobním archivu autorky této práce.

5.4.1 Dobrovolníci

Cílem kvalitativního  šetření  za  použití  metody  sběru  dat  –  polostrukturovaných 

rozhovorů  bylo  porozumět  důvodům,  které  vedou  dobrovolníky  k zapojování  se 

do dobrovolnických programů OPU, jejíž cílovou  skupinu tvoří klienti (uprchlíci) vyžadující 

specifický způsob práce a různorodé znalosti. Počet respondentů byl sedm. Hlavní výzkumná 

otázka se  orientovala  na  oblast  motivace  a  očekávání  ze  strany  dobrovolníků.  Co  (kdo) 

motivuje  dobrovolníka(ci),  aby  se  zapojoval(a)  do  činnosti  OPU?  Plní  (splnil)  program 

očekávání  dobrovolníka(ce)?“  Dílčí  otázky se  týkaly specifik  a  přínosu  dobrovolné  práce 

v programech  dobrovolníkům  a  vymezení  jednotlivých  fází  přijetí,  zapojení  a  průběhu 

dobrovolné činnosti. Logika částí: Motivace – průběh – přínos.

„Co  (kdo)  motivuje  dobrovolníky,  aby  se  zapojovali  do  činnosti  OPU?  Jaká  jsou  jejich 

očekávání?  Plní  (splnila)  OPU  jejich  očekávání?“  Dílčí  otázky  se  týkaly  spokojenosti 

a přínosu dobrovolné práce v OPU dobrovolníkům. Mezi další důležitou sledovanou otázku je 

i možnost dalšího setrvání v OPU a návrhy na změny z pohledu dobrovolníka. 

Vysvětlivky: D1 = dobrovolník č. 1; S = student, P = pracující; M = Mentoring; POAZ = Program pro obyvatele 

azylových zařízení

Vybraní dobrovolníci se pohybují ve věkovém rozmezí od 18 do 35 let. Více než polovina má 

dokončené vysokoškolské studium se zaměřením na humanitní vědy (etnologie, kulturologie, 

sociologie, sociální práce, sociální pedagogika.) Studující jsou čtyři,  z čehož dva při studiu 

také pracují. Délka v programu je uvedena v tabulce. 

Dobrovolník D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Pohlaví Žena žena žena muž žena muž žena

Věk 18-26 18-26 26-35 18-26 18-26 26-35 18-26

Nejvyšší ukončené 

vzdělání
ZŠ ZŠ VŠ VŠ SŠ VŠ VŠ

Zaměstnání S S P S S P P

Délka+typ 

programu

POAZ – 

1 rok

POAZ – 

6 měs.

POAZ – 

4 roky

M – 1,5 

roku

M – 2 

roky

POAZ – 

3,5 roku

M (4měsíc) + 

VUT (2 roky)
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5.4.2 Koordinátoři dobrovolníků OPU

Bývalé koordinátorky dobrovolníků OPU se podle možností účastnily kvalitativních 

rozhovorů na svém pracovišti  nebo na jinde sjednaném místě.  Rozhovory byly zachyceny 

na diktafon  a  průběžně  doplňovány  (e-mailem  a  telefonickými  rozhovory).  Výzkumná 

otázka se  týkala:  Jaké přístupy jste  používal(a)  v  rámci řízení  dobrovolníků  v Organizaci 

pro pomoc  uprchlíkům?  Cílem  rozhovorů  bylo  získat  výpovědi  koordinátorek  ohledně 

praktikovaných přístupů v řízení  dobrovolníků,  jejich zkušeností  a  případných doporučení 

pro další  zkvalitňování  práce  v dobrovolnických  programech  OPU.  Pro přehlednost  jsou 

označeni koordinátorky – K1, K2. 

Respondentka K1                                                   Respondentka K2

Pohlaví informanta: žena                                       žena

Věk: 26 - 35                                                             26 - 35

Délka koordinace v OPU: 4 roky                           2,5 roku                                    

Zaměstnání: nyní student  VŠ                                chráněné dílny (Anglie)

5.4.3 Koncoví uživatelé

Kvalitativní šetření metodou polostrukturovaných rozhovorů jsem použila i v případě 

koncových uživatelů.  Toto šetření jsem zaměřila na zkušenosti s dobrovolnickými programy 

ze  strany koncových  uživatelů.  Do výzkumu  byli  vybráni  klienti  podle  předem určených 

kritérií, které se orientovaly na délku a typ programu, ve kterém spolupracovali. Důležitým 

předpokladem ve sběru dat byla ochota uživatelů se zúčastnit šetření a dále získat povolení 

ke sběru dat v pobytových střediscích.  Bohužel přísný režim a striktní dodržování pravidel 

ze strany Správy uprchlického zařízení MV ČR zamítlo pořizovat jakékoliv audio záznamy 

na půdě PoS Stráž pod Ralskem z důvodu vnitřních nařízení a ochrany klientů. Nicméně se mi 

podařilo  provést rozhovory s klienty z programu -  Výjezdy do pobytového zařízení  Stráž 

pod Ralskem – mimo pobytová zařízení. Jednalo se o klienty,  kteří byli v lednu roku 2009 

přestěhováni do soukromých bytů mimo pobytové zařízení. S rozhovory s klienty působícími 

v programu Mentoring jsem neměla problém, neboť tito klienti již mají statut azylanta a žijí 

v soukromí.  Výzkumná  otázka:  Jaký  je  přínos  dobrovolnických  programů  Organizace 

pro pomoc uprchlíkům koncovým uživatelům? 

Pro přehlednost jsem použila zkratku „U“ – uživatel a doplnila počátečními písmeny 

programů  (Mentoring  –  „m“,  Výjezdy  do  uprchlických  táborů  –  „vut“)  a  názvem země, 

ze které respondent pochází. Věk vybraných respondentů se pohybuje v rozmezí od 18 – 26 
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let.  Všichni respondenti  mluví  plynule česky,  takže jazyková bariéra  byla  tímto  vyřešena. 

Rozhovory probíhaly mimo pobytová střediska a byly zaznamenány na diktafon. Respondenti 

podepsali souhlas s využitím získaných dat.  

Program Mentoring

U1m Kamerun 

U1m působí v programu Mentoring čtvrtým rokem. Pochází  z Kamerunu a žije v druhým 

rokem v Domě na půli  cesty.  V ČR je sám bez rodičů.  Mluví  plynně  česky a  navštěvuje 

střední  školu.  V rámci  programu  Mentoring  se  věnuje  s dobrovolníkem  volnočasovým 

aktivitám (návštěvy kina, divadla, sportu apod.) a doučování předmětů na SŠ. 

U2m Gruzie

U2m působí v programu Mentoring druhým rokem.  Pochází z Gruzie,  odkud v roce 2007 

spolu se svojí rodinou uprchl. V rámci Mentoringu se doučuje Český jazyk a dobrovolník 

mu též pomáhá se zvládáním učiva na odborném učilišti. 

Program Výjezdy do uprchlických táborů

U3vut Irák

Uživatel  U3  pochází  z Iráku.  V České  republice  žije  již  šest  let.  Plynně  hovoří  česky. 

V průběhu azylové procedury žil se svými rodiči v PoS Stráž pod Ralskem, kde se pravidelně 

účastnil programu „Výjezdy do uprchlických táborů OPU.“ Poslední rok žije v integračním 

bytě v Praze. Pracuje jako pomocný dělník.

U4vut Afghánistán

Klient M. působí v programu Výjezdy do PoS Stráž pod Ralskem již třetím rokem. Pochází 

z Afghánistánu  a  v ČR  žije  dohromady  pět  let.  Nyní  žije  v integračním  bytě  v Ústí 

nad Labem. 

5.4.4 Pracovníci OPU

Poslední  část  kvalitativního  šetření  jsem  zaměřila  na  vybrané  pracovníky  z celé 

organizace.  Výběr  respondentů  probíhal  podle  stanovených  kritérií,  tj.  pracovní  zařazení 

a délka  praxe  v  OPU.  Snažila  jsem  získat  vzorek  respondentů  z hlediska  dlouhodobé 

a krátkodobé  praxe  v OPU.  Výzkumná  otázka se  týkající  se  pracovníků  OPU  byla 
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zformulována  takto:  „Jaký  je  přínos  dobrovolnických  aktivit  v Organizaci  pro  pomoc 

uprchlíkům?“ Pracovníky OPU jsem oslovila  přímo v organizaci  nebo v rámci  pracovních 

cest. 

Vybraní respondenti:

Vedoucí sociálního oddělení - sociální pracovnice, žena, věk  26 – 35 let, délka praxe 8 let

Speciální pedagožka – žena, věk 26 – 35 let, délka praxe 5 let

Právnička – žena, věk 26 – 35 let, délka praxe 6 let

Právnička – žena, věk 26 – 35 let, délka praxe 2 roky

Ředitel OPU – muž, věk 26 – 35 let, délka praxe 9 let

5.5 Etika výzkumu a zajištění validity

Otázky jsem nejdříve zkonzultovala se sociální pracovnicí OPU. Pro pilotní výzkum 

jsem oslovila tři dobrovolníky působící v organizaci Poradna pro uprchlíky. V rámci pilotního 

výzkumu  jsem  si  ověřila  logiku  a  pochopení  mnou  formulovaných  otázek  směřovaných 

k respondentům kvalitativního výzkumu. Výsledky pilotního výzkumu provedeného na třech 

dobrovolnících Poradny pro uprchlíky byly uspokojivé, logika a formulace otázek vyhovovala 

osloveným  respondentům  a  taktéž  se  projevila  očekávaná  snaha  rozšiřovat  a  doplňovat 

respondenty  jednotlivé  otázky  v průběhu  rozhovoru.  V části  kvalitativního  šetření 

u koncových uživatelů a pracovníků jsem současně provedla pilotní výzkum. U koncových 

uživatelů jsem oslovila bývalého klienta,  který již v době formulace tématu mé diplomové 

práce  nepůsobil  v dobrovolnických  programech  OPU,  ale  aktivně  se  do  nich  v  minulosti 

zapojoval. Opět se potvrdila domněnka směřovaná na rozšiřování a doplňování rozhovoru. 

U pracovníků  OPU  jsem  oslovila  bývalou  sociální  pracovnici,  která  potvrdila  správnost 

logiky a pochopení položených otázek. 

Rozhovory s legitimními respodenty Organizace pro pomoc uprchlíkům jsem provedla 

individuálně. Záznam byl zachycen na diktafon.  Respondenti se účastnili výzkumu pouze 

na základě písemného souhlasu – Informovaný souhlas -  s využitím dokumentu s osobními 

údaji a podmínky pro zacházení s ním.14 (viz příloha č. 2 – Informovaný souhlas) 

14 Informovaný souhlas – jedná se o standardizovaný dokument, který zajišťuje autorizaci, anonymizaci 
a uchování mnou získaných dat v osobním archivu.
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5.6 Formulace otázek pro kvalitativní výzkum

Výše  zjištěné  okolnosti  týkající  se  volby  výzkumné  techniky  mě  přesvědčily, 

abych pro sběr dat použila techniku polostrukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami. 

Tento typ techniky z  mého pohledu zachycuje stanovený problém lépe než nestrukturovaný 

(neformální) rozhovor. Jsem si ovšem vědoma toho, že nemusím vždy zachytit vše podstatné 

na  základě  určitého  omezení,  které  plyne  z  mnou  vytvořených  otázek  v  rozhovoru. 

Tento problém jsem si  uvědomila  při  sestavování  a  formulaci  otázek.  Zprvu jsem po fázi 

konzultace  s bývalou  koordinátorkou  dobrovolníků  (K2),  kdy  jsme  za  pomoci  metody 

brainstormingu vytvořily  hrubý nástin  otázek  pro dobrovolníky OPU, došly ke shodnému 

názoru, že tyto otázky musí být dále prohloubeny – nejlépe respondetem – dobrovolníkem, 

pracovníkem, koncovým uživatelem. 

V kvalitativním šetření směřujícím na dobrovolníky OPU jsem prvotní otázky utřídila 

do hlavních skupin, které jsem nazvala Soukromá činnost dobrovolníka, Vstup do programu 

(Motivace pro vstup, nábor dobrovolníků, očekávání), Očekávání, Práce s klienty (Monitoring 

práce),  Specifika práce dobrovolníků s uprchlíky (kulturní odlišnosti),  Supervize, vzdělávání, 

Koordinátor (očima dobrovolníka), Přínos dobrovolnické práce (ocenění), Doporučení.

V části  kvalitativního  šetření  s bývalými  koordinátory  dobrovolníků  OPU byly 

otázky rozděleny do skupin:  Dobrovolník,  Nábor dobrovolníků, Organizace dobrovolnické  

práce,  Monitoring  práce,  péče  o  dobrovolníky,  Financování  dobrovolnických  aktivit,  

Charakteristika pracovní náplně koordinátora dobrovolníků, Doporučení. (viz příloha) 

Třetí  výzkumné  šetření  zaměřené  na  pracovníky OPU se  skládalo  z otázek  zařazených 

do skupin:  Dobrovolník v organizaci, Potřebnost dobrovolnické činnosti v organizaci, Práce  

dobrovolníků  v  organizaci,  Charakteristika  dobrovolníků,  Předpoklady  dobrovolnické 

činnosti v organizaci, Osobní přínos dobrovolníkům, Podíl na financování dobrovolnických 

aktivit,  Doporučení.  Čtvrté  kvalitativní  šetření  s koncovými  uživateli  probíhalo  v českém 

jazyce utříděné též do podobných skupin jako výše uvedené: Soukromá činnost klienta,Vstup  

do  programu (motivace)  (Motivace  pro  vstup),  Očekávání   (motivace),  Přínos  programu 

v oblasti integrace cizinců, Program, Přínos (doporučení).

Z každé  otázky  v hlavní  skupině  jsem  vytvořila  podotázky,  které  jsem  v průběhu 

rozhovoru spontánně doplňovala i sondážními otázkami.  Činila  jsem tak proto,  že některé 

odpovědi, které respondent uvedl, potřebovaly z mého pohledu více specifikovat. Proto jsem 

se snažila pohotově reagovat a formulovat otázky podle Hendla „ad hoc“ (Hendl 2005: 171), 
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tak  abych  zachytila  i  drobné  nuance,  které  se  objevovaly  ve  výpovědích  respondentů 

a kterým jsem věnovala zvýšenou pozornost. 

5.7 Analýza dokumentů

Analýza  dokumentů  patří  dle  Hendla  ke  „standardní  aktivitě“  v kvalitativním 

výzkumu. Zařadila jsem tento typ výzkumu do této magisterské práce z důvodu analyzování 

všech relevantních dokumentů ohledně dobrovolnictví  v organizaci i  mimo ni. Dokumenty 

jsou vše co bylo nebo je zaznamenané za dobu průběhu dobrovolnického programu v OPU. 

Proces zpracování dokumentů se skládá podle Mayringa z těchto částí: „konstrukcí výzkumné 

otázky,  definicí,  co  považuji  za  dokument,  dále  provedení  pramenné  kritiky,  následuje 

interpretace dokumentů zaměřená na hledání dopovědi na položené otázky.“  (Hendl 2005: 

132;  In.  Mayring  1990)  Výzkumná  otázka:  „Jaké způsoby  dokumentace  a  evidence 

dobrovolnické práce využívá koordinátor dobrovolníků?“ Získané dokumenty jsem rozdělila 

dle typu na jednotlivé skupiny:  

Řídící dokumenty  v dobrovolnickém projektu jsou akreditace a projektová žádost.  Provozní  

dokumenty: výkaz  o  cestě  autem,  výkaz  o  ubytování  dobrovolníka(ů),  evidence 

a dokumentace  dobrovolnické  činnosti,  složka  dobrovolníka  s  uzavřenou  dobrovolnickou 

smlouvou s přílohami, vstupní povolení do uprchlických zařízení, Provozní řád – kanceláře, 

Provozní řád – služební vůz, pracovní řád organizace.

Legislativní  dokumenty: dobrovolnická  smlouva,  mlčenlivost,  osobní  složka  dobrovolníka 

s uzavřenou  dobrovolnickou  smlouvou  s přílohami,  198/2002  Sb.  Zákon  o  dobrovolnické 

službě.

Dokumenty týkající se etiky práce: Etický kodex dobrovolníků OPU, Etický kodex sociálních 

pracovníků (koordinátor)

Monitorovací  dokumenty: tabulka  s počtem  odpracovaných  hodin,  schůzovníky,  evidence 

a dokumentace  dobrovolnické  činnosti  (podle  jednotlivých  roků),  prezenční  listiny  – 

supervize, školení, přednášky, prezenční listiny. 

Závěrečné  dokumenty:  osvědčení  dobrovolníka  o  účasti  na  dobrovolnické  službě  v  OPU, 

dohoda  o  ukončení  spolupráce  v dobrovolnickém  projektu,  závěrečná  zpráva  projektu, 

výroční zpráva. 

Vnitřní předpisy OPU - Vnitřní předpis – pravidla pro předcházení porušování práv uživatelů; 

o střetu zájmu zaměstnanců OPU a uživatelů služeb; o pravidlech pro podávání a vyřizování 

stížností; o přijímání a zaškolování nových pracovníků OPU; o přijímání darů; ke schvalování 
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příjmových a výdajových pokladních dokladů, k oceňování majetku; o postupech účtování 

a zdrojích financování.

Výše uvedené dokumenty jsem analyzovala a výsledky analýzy použila v oddíle III. - Zjištění 

a návrhy doporučení pro Manuál práce pro koordinátory dobrovolníků v OPU 

Kurz managementu dobrovolnictví II

Mezi  další  prameny  týkající  se  analýzy  dokumentů  o  dobrovolnictví  lze  zařadit 

taktéž kurz Managementu dobrovolnictví II., který jsem absolvovala v dubnu 2009 v Kutné 

Hoře.  Tento  kurz  byl  pořádaný  občanským  sdružením  Hestia.  Přednášející  lektoři  byli 

Mgr. Klára  Aronová15 a  PhDr.  Jiří  Tošner.16 V rámci  tohoto  kurzu jsem sbírala  informace 

od koordinátorů dobrovolníků v  organizacích s podobným nebo zcela odlišným zaměřením 

práce  dobrovolníků.  V tomto  směru  se  nejednalo  o  tematicky  zaměřený  sběr  informací 

o dobrovolnictví  v jednotlivých  organizacích,  ale  o  způsob  koordinace  respektive 

o organizačních  náležitostech  dobrovolnictví,  finančních  zdrojích,  trendech,  aktualitách, 

legislativě,  administrativním  a  technických  zajištění.  Kromě  těchto  aspektů  se  na  kurzu 

probírala  i  témata  spojená  se  syndromem vyhoření,  supervizí,  mapování  dobrovolnických 

projektů apod.  Vše jsem zaznamenávala  písemnou  formou do deníku,  který jsem posléze 

použila  rovněž  v této  magisterské  práci  v jednotlivých  pasážích  týkajících  se  III.  části 

diplomové  práce  -  Zjištění  a  návrhy  doporučení  pro  Manuál  práce  pro  koordinátory 

dobrovolníků v OPU

5.8 Teoretická citlivost

Teoretická citlivost poukazuje podle Corbinové a Strausse „na určitou osobní vlastnost 

badatele, a to na schopnost rozlišovat jemné detaily ve významu údajů.“ (Corbinová, Strauss 

1999: 27)  Podotýkám, že jsem se při tvorbě výzkumných otázek opírala jak o svoji zkušenost 

z kvalitativních  šetření  v mimopražských  pobočkách  a organizací  věnující  se  uprchlíkům, 

tak o témata zachycené  v literatuře.  Stále  jsem myslela  na to,  abych nesklouzla  do roviny 

podsouvání  vlastních  názorů.  Tento  přístup  byl  pro  mě  velice  těžký.  Ale  i  přes  to  jsem 

nevědomky  použila  určitou  techniku  podle  Corbinové  a  Strausse  tzv.  mávání  červeným 

praporkem. (str. 66) Nešla jsem pouze po povrchu, ale přímo do podstaty problému. Nyní 

mohu podpořit tvrzení, že mě tento přístup velice obohatil. 

15 Mgr. Klára Aronová působí na pozici supervizorky a koordinátorky Metodického a vzdělávacího centra.
16 PhDr. Jiří Tošner je předseda občanského sdružení Hestia, lektor a supervizor dobrovolnických programů.
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Ve formulaci otázek pro respondenty kvalitativního šetření jsem teoretickou citlivost 

zvýšovala  studiem  získaných  materiálů,  dokumentů,  vnitřních  směrnic  a cizojazyčné 

literatury. Podle Corbinové a Strausse studium materiálů a literatury zvyšuje citlivost ohledně 

toho,  „co  máme  hledat  ve  svých  vlastních  údajích,  a  pomůže  nám  formulovat  otázky, 

které můžeme  klást  svým  respondentům.  Stejně  tak  jakékoliv  pojmy  obsažené  v těchto 

studiích mohou mít nějaký význam pro naše vlastní pojmy.“ (Corbinová, Strauss 1999: 34)

5.9 Průběh kvalitativního výzkumu

Přibližně  od  února  roku 2008 jsem provedla  sedm polostrukturovaných  rozhovorů 

s otevřenými  otázkami  s dobrovolníky OPU. Záznam rozhovorů byl  zachycen  na diktafon 

a anonymizace  (případná  autorizace)  potvrzena  respondentem v   Informované  souhlasu  – 

s využitím dokumentu s osobními údaji a podmínky pro zacházení s ním. Ve všech případech 

došlo ke kladnému přijetí formy sběru dat. 

Od  ledna  roku  2009  následovaly  rozhovory  se  dvěma  bývalými   koordinátorkami 

dobrovolníků  a  čtyřmi  koncovými  uživateli.  U  koncových  uživatelů  nastaly  problémy 

ve chvíli,  kdy  měl  rozhovor  probíhat  na  půdě  pobytového  střediska  Stráž  pod  Ralskem. 

Oficiálně jsem zažádala o povolení k pořízení audio záznamu Správu uprchlického zařízení, 

ovšem moje žádost byla zamítnuta. Důvodem pro zamítnutí bylo striktní dodržování vnitřních 

nařízení opírajících se o ochranu klientů a jejich osobních údajů. Toto problematické místo 

jsem vyřešila  oslovením respondentů žijících v soukromí,  kteří  se ovšem aktivně účastnili 

dobrovolnických programů ve Stráži pod Ralskem. V tomto směru jsem byla úspěšná a dané 

rozhovory jsem získala. S respondenty výzkumu jsem se scházela buď v jejich domácnosti 

nebo na domluvených místech (restaurace, park apod.)

5.9.1 Zpracování a analýza kvalitativních dat 

Získaná data byla doslovně přepsána do elektronické podoby. Analýza rozhovorů byla 

provedena  na základě  komentované  transkripce,  tedy úplného přepisu záznamu rozhovorů 

z diktafonu.  Transkripci  jsem  provedla  u  rozhovorů  s koncovými  uživateli  (čtyři), 

dobrovolníky (dva rozhovory) a dvěma pracovníky. U zbylých rozhovorů jsem zaznamenala 

pouze části, které se významně odlišovaly a které byly pro konečnou analýzu důležité.

Pro analýzu kvalitativních dat jsem zvolila postupy opírající se o zakotvenou teorii. 

Cílem metody zakotvené teorie je podle Corbinové a Strausse „vytvoření teorie, která věrně 

odpovídá zkoumané oblasti a vysvětluje ji. Výsledkem výzkumu je spíše teoretické vyjádření 
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zkoumané reality než sada čísel nebo skupina volně vztažených pojmů.“ (Corbinová, Strauss 

1999: 15) 

Po přepisu dat jsem přistoupila k nejnáročnější části magisterské práce – kódování dat. 

Corbinová a Strauss vysvětlují kódování jako „operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, 

konceptualizovány  a  opět  složeny  novými  způsoby.  Je  to  ústřední  proces  tvorby  teorie 

z údajů.“  (Corbinová,  Strauss  1999:  39)  Analýza  dat  v zakotvené  teorii  se  skládá  ze  tří 

hlavních  typů  kódování  „otevřené  kódování,  axiální  kódování  a  selektivní  kódování.“ 

(Corbinová,  Strauss  1999:  40)  Pro  svoji  diplomovou  práci  jsem  zvolila  typ  otevřeného 

kódování. Na základě skupinových otázek jsem se pokusila analyzovat výpovědi respondentů. 

Vycházela jsem z „analýzy rozhovoru a pozorování řádek za řádkem.“ To znamená pečlivé 

zkoumání jednotlivých větných úseků, někdy i jednotlivých slov. (Corbinová, Strauss 1999: 

51) 

Po následné konceptualizaci jsem si získané pojmy vypsala ručně na papír a začala 

k nim vymýšlet a přiřazovat kategorie. Procesu seskupování pojmů, které se zdají příslušet 

stejnému  jevu,  nazývají  Corbinová  a  Strauss  kategorizací.  (Corbinová,  Strauss  1999:  45) 

Pro svoji kategorizaci jsem zvolila postup porovnání kódů mezi sebou a spojování s pojmy 

podobnými a významově nejbližšími.  V poslední  fázi  otevřeného kódování jsem ke každé 

kategorii  přiřazovala  vlastnost  a  k vlastnosti  dimenzionální  rozsah.  Dimenze  se  postupně 

měnila  v rozsahu  zvolených  škál  a  kontextu.  Tato  část  kvalitativního  výzkumu  patřila 

mezi nejtěžší a nejnáročnější. Po ukončení otevřeného kódování jsem již dále nepokračovala 

v kódování  axiálním  a  selektivním  z důvodu  toho,  že  výsledky  otevřeného  kódování 

mi bohatě stačily k získání odpovědí na jednotlivé výzkumné otázky, které jsem si stanovila. 

V návaznosti na limity této diplomové práce uvádím již výstupy, které tvoří poslední třetí část 

této diplomové práce.  

5.9.2 Struktura skupin otázek podle jednotlivých tematických celků

Výpovědi: Dobrovolníci, Koordinátoři, Pracovníci OPU, Koncoví uživatelé

Rozehřívací otázky 

Koordinátoři: Dobrovolník, Charakteristika dobrovolníku z pohledu koordinátora,  
Dobrovolníci v organizaci
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Dobrovolníci:  Soukromá  činnost  dobrovolníka,Charakteristika  dobrovolnické  činnosti  
ze strany dobrovolníka
Pracovníci OPU: Dobrovolník v organizaci
Koncoví uživatelé: Soukromá činnost klienta

1. část - Získávání, výběr a zaškolovaní dobrovolníků do dobrovolnických programů

Koordinátoři:Nábor  dobrovolníků,  Proces  přijímaní  a  výběru  dobrovolníků,  Povinnosti  
dobrovolníka  ve  vztahu  k organizaci  (mlčenlivost,  etický  kodex,  smlouva…),  Povinnosti  
vysílající organizace ve vztahu k dobrovolníkovi
Dobrovolníci:Vstup do programu (Motivace pro vstup, nábor dobrovolníků, očekávání)
Očekávání  
Pracovníci OPU: Potřebnost dobrovolnické činnosti v organizaci
Koncoví  uživatelé:  Vstup  do  programu  (motivace)  (Motivace  pro  vstup),  Očekávání  
(motivace)

2. část - Péče o dobrovolníky

a) Vzdělávání
Koordinátoři:Vzdělávací aktivity 
Dobrovolníci Specifika práce dobrovolníků s uprchlíky, Supervize, vzdělávání

b) Etika práce
Koordinátoři:Etický  kodex  dobrovolníků  (etická  dilemata),  Hranice  práce  koordinátora 
dobrovolníků s uprchlíky, Syndrom vyhoření, supervize
Pracovníci OPU: Předpoklady dobrovolnické činnosti v organizaci (redukce rizik spojených 
s prací s klienty)

c) Hodnocení, oceňování dobrovolnické činnosti
Koordinátoři:Hodnocení práce (osvědčení, monitorovací zprávy), Oceňování dobrovolníků
Dobrovolníci: Přínos dobrovolnické práce (ocenění)
Pracovníci OPU: Osobní přínos dobrovolníkům (nabídka služeb zaměstnanců)

3. část - Řízení výkonu
Koordinátoři:Organizace  dobrovolnické  práce,  Pracovní  náplň  dobrovolníka,  Monitoring 
práce, Průběh programu 
Dobrovolníci: Práce s klienty (Monitoring práce) 
Pracovníci OPU: Práce dobrovolníků v organizaci
Koncoví uživatelé: Program

4. část -  Možnosti financování dobrovolnických aktivit
Dobrovolníci: Pomoc s financováním dobrovolnických programů (fundraising)
Koordinátoři:Financování dobrovolnických aktivit
Pracovníci OPU: Podíl na financování dobrovolnických aktivit

5. část -  Profil pracovního místa koordinátora dobrovolníků
Koordinátoři:Charakteristika pracovní náplně koordinátora dobrovolníků
Dobrovolníci: Koordinátor (očima dobrovolníka)

Obecná doporučení od respondentů
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Koordinátoři:Doporučení 
Dobrovolníci: Doporučení
Pracovníci OPU: Doporučení
Koncoví uživatelé: Přínos programu v oblasti integrace cizinců, doporučení

5.9.3 Přehled výzkumného procesu

III. ZJIŠTĚNÍ A NÁVRHY DOPORUČENÍ

PRO MANUÁL PRÁCE PRO KOORDINÁTORY DOBROVOLNÍKŮ

Níže  uvádím  výsledky  kvalitativního  výzkumu,  kterého  se  účastnili  respondenti: 

vybraní dobrovolníci OPU, pracovníci OPU, bývalí koordinátoři OPU a koncoví uživatelé. 

 
1) Předvýzkum
(pobočky OPU, jiné 
organizace)

3) Analýza 
dokumentů 

(literatura, vnitřní 
dokumenty OPU)

2) Kurz 
Managementu 

dobrovolnictví II 
(Hestia)

(analýza záznamů)

4) Kvalitativní 
šetření s 

respondenty
koordinátoři 
dobrovolníci 

pracovníci, koncoví 
uživatelé

Manuál 
práce 
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Vše,  co  souvisí  s výpověďmi  získanými  v kvalitativním  šetření  formou  metody 

polostrukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami, jsem obsáhla v níže uvedeném textu. 

Jednotlivé pasáže jsou doplněny též o analýzu dokumentů – vnitřních směrnic  a předpisů, 

záznamů  z kurzu  Managementu  dobrovolnictví  II  (duben  2009  Kutná  hora),  dostupné 

literatury a internetových zdrojů.

V první části  každé kapitoly jsou uvedena zjištění  vycházející  z výše jmenovaných 

zdrojů zpracovaných do textu.  Pro zvýšení přehlednosti  je závěr každé podkapitoly tvořen 

doporučenými kroky, které ji rámcově uzavírají. Soubor těchto doporučení bude do budoucna 

směrodatný pro vznik Manuálu práce pro koordinátory dobrovolníků v OPU.

6. Proces získávání, výběru a zaškolovaní dobrovolníků do dobrovolnických 
programů

6.1 Získávání dobrovolníků

Zjištění

Získávání  dobrovolníků  je  podle  respondentů  (bývalých  koordinátorek,  K1,  K2) 

„neustálá činnost“ která by měla probíhat pravidelně s tím, že důraz je kladen na období září 

a října (Úvodní školení), kdy se školou povinní dobrovolníci vrací z prázdnin nebo pracovníci 

z dovolených. Způsoby oslovování dobrovolníků jsou různorodé a vždy záleží na kreativitě 

koordinátora,  zaměstnanců nebo celé  organizace.  Níže uvedu jednotlivé  typy,  které  se mi 

podařily získat v rámci kvalitativního šetření.

Nejběžnější  způsob  získávání  dobrovolníků  je  veden  skrze  osobní  kontakty. 

Pro zajímavost - Organizace pro pomoc uprchlíkům započala svoji činnost též jako spolek 

dobrovolníků. Celá činnost se cca první dva roky odvíjela na základě  osobních kontaktů – 

rodiny, přátel, sousedů, které prvotní nadšenci průběžně oslovovali a zapojovali do činnosti 

vznikající  organizace.  (respondent  –  ředitel  organizace)  Tento  způsob  lze  též  využít 

pro oslovování dobrovolníků. Problémem ovšem je, že tento okruh osobních vztahů se může 

brzy  vyčerpat  a  je  tedy  nutno  sáhnout  po  jiných  zdrojích.  Doporučením  bývalých 

koordinátorek (K1, K2) je taktika oslovování též formou „sněhové koule“ - šíření informací  

z člověka na člověka, z kamaráda na kamarády, ze známých na další známé.

Mezi nejčastější formy oslovování dobrovolníků patří umísťování  plakátů či vývěsek 

s popisem dobrovolnické činnosti na webové stránky OPU nebo webové portály zabývající se 
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dobrovolníky,  například:  dobrovolnik.cz,  dobrovolnici.cz,  econnect.ecn.cz.  apod.  Vývěsky 

či plakáty  nemusí  mít  pouze  elektronickou  podobu,  lze  je  umístit  i v papírové  podobě 

na veřejně  přístupní  místa jako  jsou  knihovny,  kavárny,  mládežnické  kroužky,  nástěnky  

na autobusových zastávkách (vesnice), v kulturních domech, kinech apod. 

Obsahem  sdělení na  vývěskách  či  plakátech  by  mělo  být  stručné  představení 

organizace, nabídka dobrovolné práce, požadavky na dobrovolníka a místo popřípadě datum, 

kdy proběhne výběrové  řízení.  Tato  forma  získávání  dobrovolníků  by měla  být  doplněna 

i o seznámení veřejnosti s dobrovolnictvím, které organizace nabízí,  např. formou krátkých 

článků v místním tisku – tištěné slovo,  příspěvku v regionálním  rozhlasovém či  televizním 

vysílání  –  mluvené  slovo.  (Black  1994:  76)  Tato  forma  patří  mezi  nejefektivnější, 

ale na druhou stranu i  mezi  ty  nejtěžší.  Ve vystupování  před  médii  již  nenabízíme pouze 

nabídku  dobrovolnické  činnosti,  ale  též  reprezentujeme a  představujeme  celou  naši 

organizaci!  Tato  forma  oslovení  nám  může  kromě  dobrovolníků  přivést  i potencionální 

donory.17 (výpověď ředitele organizace) 

Cílené získávání dobrovolníků může být spojené i s akcemi, u kterých předpokládáme 

zvýšený zájem veřejnosti – benefiční akce, koncerty, výstavy, veletrhy apod. Zde se můžeme 

v tváří  v tvář  setkat  s potencionálními  zájemci  a  blíže  jim vysvětlit  poslání  dobrovolnické 

činnosti v jednotlivých programech. (Sozanská, Tošner: 2002) 

Výše uvedené  akce je  dobré též  pořádat  u  příležitostí  různých svátků  a  oslav např.  akce 

konané  ke  dni  20.  června,  který  byl  v roce  2000  vyhlášen  Valným shromážděním  OSN 

jako Mezinárodní den uprchlíků, jehož hlavním posláním je vyjádření solidarity s Afrikou, 

kde byl tento den dříve tradičně oslavován jako Den uprchlíků. U příležitosti tohoto svátku 

pořádají  různé  neziskové  organizace  a  zájmová  sdružení  kulturní  či  umělecké  festivaly 

jako například  RefuFest (věnovaný divadelní,  filmové  a  hudební  tvorbě  žijících  uprchlíků 

v ČR).  Oslovit  potencionální  zájemce  o  dobrovolnictví  lze  také  u  příležitosti  svátku 

Mezinárodního dne dobrovolníků, který se koná každoročně  5. prosince. Na celém světě se 

tento den slaví jako významný den věnovaný dobrovolné práci a potažmo dobrovolníkům 

z celého světa. Datum tohoto svátku stanovila Organizace spojených národů již roku 1985 

jako den, který přispívá ke zviditelnění hodnot, jež jsou s dobrovolnictvím spjaty. Jedná se 

o pomoc bližním a lepšímu vzájemnému porozumění. (NICM  2006) 

Efektivní a léty prověřenou formou získávání dobrovolníků je podle Jiřího Tošnera 

a Olgy  Sozanské  oslovování  studentů základních,  středních  či  vysokých  škol. 

17 K tomu kapitola č. 9.1 Propagace 
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Abychom ovšem  získali  studenty  pro  dobrovolnickou  činnost,  nestačí  pouhá  vývěska 

na nástěnce,  ale  je  třeba  jít  mezi  ně – například  „vstupem do vyučování,  nebo přípravou 

speciální akce, kde jim předvedete svoji činnost, seznámíte je s dobrovolnictvím a v diskusi 

odpovíte na jejich otázky.“ (Sozanská, Tošner 2002: 78)  

Součástí  výše uvedených forem získávání  dobrovolníků  je  též  kvalitně  zpracovaná 

fotodokumentace a samozřejmě  texty, které chceme publikovat na veřejnosti. Vždy bychom 

měli pamatovat na pravidla a vnitřní nařízení organizace a všechny materiály, které budeme 

ventilovat  z organizace  konzultovat  s vedením  organizace.  Důraz  se  klade  obzvláště 

na fotodokumentaci  –  použitou  na  výstavách,  vývěskách,  ilustrace  v novinových článcích, 

výročních  zprávách,  apod.  Ale  v souvislosti  s fotodokumentací  nesmíme  zapomínat 

na autorizaci  snímků  osobami,  jež  jsou  na  nich  vyobrazeny.  Obvykle  toto  ošetříme 

„Souhlasem s využitím pořízeného audio/video záznamu pro účely Organizace  pro pomoc 

uprchlíkům“,  kde  má  člověk právo se  vyjádřit  ke  způsobům zveřejnění  a  době  archivace 

daného snímku. 

Doporučení

Získávání  dobrovolníků  do  dobrovolnických  programů  OPU  je  neustálý  proces, 

který se opírá o fakt, že dobrovolníci odcházejí častěji než kmenoví zaměstnanci organizace. 

Rozdíl  mezi  dobrovolníkem  a  řadovým  zaměstnancem  OPU  je  dán  svobodou  rozvázat 

rychleji  pracovní  poměr,  než je  tomu u zaměstnance.  Důvody pro odchody dobrovolníků 

z dobrovolnického  programu  mohou  být  rozmanité  –  nejčastěji  se  setkáme  s časovými 

problémy, obzvláště pokud dobrovolník dostudoval a nastoupil do zaměstnání a nemůže se 

věnovat nadále v pravidelných časových intervalech dobrovolnictví  apod. Proto  pravidelně 

doplňujeme  stav dobrovolníků  v organizaci  využitím  výše  uvedených  technik  získávání 

dobrovolníků.  

Výše uvedené formy získávání  dobrovolníků je dobré zkombinovat  mezi  sebou. Nikdy se 

nespoléháme na jediný způsob, protože i ten nejlépe vymyšlený může být ve svém výsledku 

spíše kontraproduktivní. Vždy bychom měli počítat i s náklady, které nám zvolené způsoby 

oslovování  přinesou.  Pokud  oslovíme  určitý  počet  dobrovolníků,  musíme  počítat 

i s efektem tak zvaného „pravidla trychtýře“ – „Když necíleně oslovíte stovky lidí,  na vaši 

ukázkovou akci  jich  přijde padesát,  výcviku se  jich zúčastní  patnáct  a  deset  jich zůstane 

pro dobrovolnou činnost – právě ti mohou být dobří a motivovaní dobrovolníci.“ (Sozanská, 

Tošner 2002: 78) Níže uvedu doporučené kroky, jakými způsoby lze získat dobrovolníky.
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Kroky k získávání dobrovolníků

1) Konstrukce propagačního materiálu (plakáty, vývěsky, internetové sdělení)

Obsah sdělení na papírových a elektronických vývěskách: představení organizace,  nabídka 

dobrovolné  práce,  požadavky  na  dobrovolníka  a  místo  popřípadě  datum,  kdy  proběhne 

výběrové řízení. 

2) Šíření informací z člověka na člověka,  z kamarádů na kamarády,  ze známých na další 

známé.

3)  Umístění  sdělení na  webové  stránky:  plakáty  či  vývěsky  s popisem  dobrovolnické 

činnosti  na  webové  stránky  OPU  nebo  na  webových  portálech:  dobrovolnik.cz, 

dobrovolnici.cz, econnect.ecn.cz. apod.

3)  Umístění na veřejně přístupná místa: vývěsky či plakáty v papírové podobě umístíme 

na místa  jako  jsou  knihovny,  kavárny,  mládežnické  kroužky,  nástěnky  na  autobusových 

zastávkách (vesnice, např. v místě, kde probíhá dobrovolnický program – Stráž pod Ralskem 

apod.), v kulturních domech, kinech 

4)  Oslovování  studentů základních,  středních  či  vysokých  škol  (formou  prezentace 

přímo ve školním zařízení)

5)  Krátké články v místním tisku – tištěné slovo, příspěvku v regionálním rozhlasovém 

či televizním vysílání – mluvené slovo,

6) Veřejné akce:  benefiční akce, koncerty, výstavy, veletrhy, 

svátky: 20. června -  Mezinárodní den uprchlíků, kulturní či umělecké festivaly RefuFest , 

5. prosince Mezinárodního dne dobrovolníků

6.2 Výběr dobrovolníků (fáze I. - vstupní pohovor, dotazník)

Zjištění

Po  fázi  oslovení  dobrovolníků  následuje  část  věnující  se  výběru  dobrovolníků. 

Tuto část jsem na základě výsledků kvalitativního šetření utřídila do jednotlivých za sebou 
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jdoucích etap, které jsem níže popsala. V praxi se tyto části  výběrového řízení kombinují, 

což ovšem nemusí být vždy ku prospěchu věci. 

Výběr dobrovolníků je tvořen ze tří fází – úvodní vstupní pohovor, úvodním odborné školení  

a samotný  výběr dobrovolníka  pracovníky  OPU  a  koordinátorem  na  základě  doporučení 

supervizora programu. 

V první fázi – úvodní vstupní pohovor - se předpokládá, že dobrovolník má již alespoň 

minimální  povědomí,  co  organizace  v souvislosti  s dobrovolnickými  programy  nabízí. 

Nicméně  by  mělo  samotnému  výběru  předcházet  individuální  nebo  skupinové  setkání 

(podle povahy dobrovolné práce), kde si zájemci mohou ujasnit vlastní motivaci a získat řadu 

dalších  podnětných informací.  (Sozanská,  Tošner:  2002) Na tomto  skupinovém setkání  je 

v Organizaci  pro  pomoc  uprchlíkům  přítomen  zpravidla  pouze  koordinátor,  který  získává 

o dobrovolnících  bližší  informace  ohledně  motivace,  zaměření  dobrovolnické  činnosti 

buď formou rozhovoru nebo vyplněním krátkého vstupního dotazníku, který zájemce obdrží 

skrze  emailovou  korespondenci.  Prvotní  kontakt  probíhá  v drtivé  většině  právě  pomocí 

elektronické  komunikace.  Koordinátor  si  prostřednictvím  elektronické  pošty  domlouvá 

veškeré schůzky se zájemci a též případně schraňuje vyplněné motivační vstupní dotazníky, 

kterým se posléze věnuje v průběhu osobních schůzek. 

Motivační  dotazník  se  především  orientuje  na  důvody,  které  vedly  dobrovolníka 

k oslovení organizace, jeho očekávání, časové možnosti, které může dobrovolnictví věnovat, 

způsob zapojení (krátkodobé, dlouhodobé,  jednorázové dobrovolnictví),  a výpis schopností 

a dovedností, které může v rámci dobrovolnictví nabídnout – (např. hra na hudební nástroj, 

sportovní činnost, apod.).

Na  základě  vyplněného  dotazníku  se  zájemce  pozve  na  individuální  schůzku 

do organizace.  U  rozhovorů  se  postupuje  stejnou  formou  se  soustředěním  na  jednotlivé 

výpovědi  v dotazníku.  Poté  se  výstupy z této  první  části  výběru  konzultují  s pracovníky 

organizace, kteří je posuzují i z hlediska daných výběrových kritérií (níže uvedena). Obvykle 

se jedná o sociální pracovníky nebo právníky, kteří pracují s klienty a mohou se k případnému 

výběru  dobrovolníka  ještě  dodatečně  vyjádřit.  Co se  týká  výběrových  kritérií,  prvotně  se 

posuzuje věk zájemce (od 15 let),  motivace,  schopnosti, dovednosti a znalosti.  Zájemce se 

též vyjadřuje  k otázce  trestní  bezúhonnosti  a  zdravotního  stavu,  které  v případě  vstupu 

do programu  musí  ještě  před  oficiálním  podepsáním  dobrovolnické  smlouvy  prokázat 

výpisem z Rejstříku trestů a zdravotním potvrzením. Zralost a psychická odolnost zájemce se 

zjišťuje  až  ve  druhé  fázi  Úvodního  školení,  kde  zájemce  prochází  psychodiagnostikou, 
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kterou provádí  supervizor  –  psycholog  dobrovolnického  programu  (viz  kap.  č. 6.3 

Zaškolování zájemců o dobrovolnictví)

Pokud je  vyjádření  kladné,  může  se  zájemce  doporučit  pro  absolvování  Úvodního 

odborného školení. Kontakt probíhá pomocí emailu nebo telefonického spojení. V opačném 

případě,  při zjištění skutečností  bránících zapojení zájemce do dobrovolnictví   se zájemce 

korektně odmítne, případně se mu doporučí jiný program či organizace.

Doporučení - Výběr dobrovolníků (fáze I. - vstupní pohovor, dotazník)

Jednotlivé kroky výběru dobrovolníků by se měly dodržovat v souvislosti s dalšími na sebe 

navazujícími částmi (Úvodní odborné školení atp.). Níže jsem shrnula jednotlivé kroky první 

fáze výběru dobrovolníků tak, jak by měly jít logicky za sebou:

1) Emailová komunikace koordinátora se zájemcem

2) Vyplnění krátkého dotazníku zaměřující se na motivaci pro vstup do programu, očekávání, 

časové možnosti, schopnosti a dovednosti.

3) Posouzení dotazníku koordinátorem dobrovolníků a pracovníkem organizace (obvykle 

sociálním pracovníkem)

4) Domluvení osobní schůzky

5)  Emailové/telefonické  rozhodnutí  o  možnosti  vstupu  zájemce  do  Úvodního  odborného 

školení. 

6.3 Zaškolování zájemců o dobrovolnictví (II. fáze - Úvodní odborné školení)

Zjištění

Zaškolování zájemců o dobrovolnictví probíhá formou Úvodního odborného školení, 

které  patří  do  druhé  stěžejní  fáze  výběru  zájemců.  Všichni  vybraní  zájemci,  kteří  prošli 

úvodním pohovorem musí povinně tímto školením projít. Více je uvedeno níže v textu. 

Po  příchodu  zájemce  do  Organizace  pro  pomoc  uprchlíkům  (OPU)  po  vstupním 

pohovoru a před vstupním výběrovém řízení následuje řada vzdělávacích akcí, mezi nimiž je 

stěžejní  „Úvodní  odborné  školení“,  kde  se  zájemce  blíže  seznamuje  s cílovou  skupinou 

v projektu, právy a povinnostmi uvedenými v dobrovolnické smlouvě. Cílem tohoto školení 

by  mělo  být  vyjasnění  si  činnosti  budoucích  dobrovolníků.  Globálním  cílem  je ochrana 

klienta, dobrovolníků a organizace. (Klára Aronová – Kurs managementu dobrovolnictví II.) 

Povinností  každého  zájemce o  dobrovolnictví  v  OPU  (ještě  než  podepíše 

dobrovolnickou smlouvu) je projít celodenním  úvodním školením,  tzv. první odbornou fází, 
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kde  získá  rozšířené  informace  o  programech,  právních,  psychologických  a  kulturních 

specifikách práce s uprchlíky). 

Příprava Úvodního odborného školení

Pro  přípravu  prvního  úvodního  školení  koordinátor  využívá  profesní  zkušenosti 

odborných lektorů, kteří připravují jednotlivé části školení. Úkolem koordinátora je  zajistit  

provozní záležitosti – určit datum, místo, čas, konání školení, zajistit odborné lektory, finanční 

zajištění celého školení (mzdy, náklady spojené s pomůckami – flipchartu apod., občerstvení, 

označení místa, tisk programů a materiálů pro účastníky školení. Velmi významnou součástí 

přípravy školení je vytvoření  tzv.  desek pro účastníky,  kam všichni přednášející  vloží své 

příspěvky v upravené verzi. Účastník poté neztrácí čas zapisováním si poznámek na zvláštní 

papíry,  ale  má  k dispozici  nejdůležitější  body  z prezentací  či  přednášek  na  dosah  ruky. 

Ve školících deskách též účastník nalezne i dobrovolnický kodex, dobrovolnickou smlouvu, 

propagační  materiál,  informace  týkající  se výpisu z rejstříku trestů,  zdravotního potvrzení, 

formulář pro zpětnou vazbu zájemce a možnosti dalšího vzdělávání Organizací pro pomoc 

uprchlíkům. 

Obsah Úvodního odborného školení

Dle získaných výpovědí respondentů – koordinátorek dobrovolníků je náplň školení 

obvykle postavena tak, aby zájemce získal co nejvíce informací o projektu, cílové skupině 

a zásadách dobrovolnické služby. V první části školení je věnováno představení organizace 

a zájemců. Navazuje část odborná zaměřující se na právní, sociální a kulturní specifika práce 

s klienty.  Mezi  nejdůležitější  části  patří  tzv.  „psychologické  okénko“,  v jehož  průběhu 

dochází k „psychologickému posouzení zájemce o dobrovolnictví z hlediska jejich osobnosti 

a  možných  psychopatologických  rysů.  Posouzení  psychologa  dává  koordinátorovi  jistotu, 

že vybraný  dobrovolník  je  ten  správný  a  zároveň  je  vizitkou  solidnosti  organizace.“ 

(Sozanská,  Tošner  2002:  80)  V rámci  psychodiagnostiky  prochází  zájemce  individuálním 

pohovorem s psychologem, kterému předchází psychologické techniky jako baum test, kresba 

rodiny  a  dotazník  oblíbenosti.  Poslední  část  se  věnuje  představení  programů  a  následné 

evaluaci školení, jejíž součástí je zpětná vazba zájemce a domluvení individuálních schůzek 

v případě zájmu o dobrovolnickou službu. 

Příklad obsahu Úvodního odborného školení v OPU

1) Představení organizace, představení zájemců – jejich očekávání („ledolamka“)
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2) Přednáška: Právní postavení žadatelů o MO a držitelů MO v České republice + diskuse

3) Situační hra (prožitkové hry)

3)  Přednáška:  Sociální  situace  žadatelů  o  mezinárodní  ochranu  v  České  republice  (život 

v azylových a integračních zařízení + diskuse

5) Psychologické okénko

6) Přednáška: Jak pracovat s klienty? Jak překonat interkulturní bariéry? + diskuse

7) Motivace k dobrovolnictví a úloha supervize + diskuse

8) Prezentace jednotlivých dobrovolnických programů OPU (Stráž, Bělá, mentoring)

9) Evaluace školení; feedback, domluvení individuálních schůzek

10) Závěr

Doporučení II. fáze - Úvodní odborné školení

Postup školení,  který jsem zaznamenala v průběhu výzkumného šetření,  shledávám 

jako  optimální.  Doporučením  je  setrvat  v tomto  způsobu  zaškolování  zájemců 

o dobrovolnictví a dodržovat technickou přípravu a vzdělávací náplň. Níže uvedu jednotlivé 

úkoly, které koordinátor zajišťuje před zahájením Úvodního odborného školení:

1) Sestavit plán Úvodního odborného školení. 

2) Zajistit lektory, s tímto souvisí i zajištění odpovídajícího finančního ohodnocení. 

3) Vytvořit informační desky pro účastníky,  kam všichni přednášející vloží ve stručné 

formě své výstupy z přednášky18. Dále v těchto deskách účastník přednášky nalezne 

též:  dobrovolnický  kodex,  dobrovolnickou  smlouvu,  propagační  materiál  (OPU), 

informace  týkající  se  výpisu  z rejstříku  trestů,  zdravotního  potvrzení,  formulář 

pro zpětnou vazbu a možnosti dalšího vzdělávání Organizací pro pomoc uprchlíkům.

4) Rozeslat  pozvánky na  Úvodní  odborné  školení.  V pozvánce  nesmí  chybět:  datum, 

místo  (adresa,  dopravní  spojení),  čas konání  školení,  a  stručná informace  o náplni 

školení včetně zmínky o získání informačních materiálů. 

5) Zajištění  provozních věcí  –  konferenční  místnost,  dostatečný  počet  židlí,  flipchart, 

fixy, dle financí též občerstvení (čaj, káva, sušenky apod.), označení místa - značkami, 

tisk programů a materiálů pro účastníky školení. 

6) Označení  hlavních  dveří  viditelnou  informací  o  místě  školení  (patro,  číslo  dveří), 

umístění programu uvnitř konferenční místnosti (nejlépe na flipchartový papír).

18 O  desky  můžeme  požádat  zdarma  nevládní  neziskovou  organizaci  UNHCR,  která  též  dodá  i  tematicky 
zaměřený materiál: brožurky, letáky zaměřených na lidská práva a uprchlíky.
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6.4 Výběr zájemců pracovníky OPU (III. fáze - rozhodnutí)

Zjištění

Na základě  celodenního  Úvodního  odborného  školení  si  zájemce  průběžně  vybírá 

z nabízejících se programů a předběžně se profiluje ve vztahu k organizaci. 

Pokud  jeho  zájem  přetrvává,  prochází  další tentokráte výběrovou  fází,  kdy  si  naopak 

organizace  vybírá  zájemce  na  základě  již  zmíněných  výběrových  kritérií (motivace, 

schopnosti,  dovednosti  a  znalosti).  K těmto  kritériím  se  přiřazuje  poslední  bod, 

který se v první  fázi  neprojednal  –  a  to  je  posouzení  zralosti  dobrovolníka.  Na  základě 

zpracované  psychodiagnostiky,  dojmu,  který  zanechal  po  úvodním  celodenním  školením 

vytvoří psycholog (supervizor) výstup, který je poté bezpečně předán do rukou koordinátora 

a zmocněné  osoby  (sociální  pracovník).  Na  základě  této  druhé  části  postupuje  zájemce 

do užšího  výběru,  kdy  rozhoduje:  koordinátor  dobrovolníků,  zástupce  soc.  oddělení 

a psycholog, který provádí psychodiagnostiku o zařazení do  určitého programu či odmítnutí 

dobrovolníka  z důvodů  nesplnění  požadavků  či  podmínek  dobrovolnického  programu 

(např. zjištěné patologie, nízké motivace apod.) 

Doporučením III. fáze - rozhodnutí

V této části je vhodné setrvat v uvedeném způsobu výběru dobrovolníků, jelikož tento způsob 

je propracovaný a léty prověřený. 

6.5 Uvedení dobrovolníka do programu

Zjištění

Po  III.  výběrové  fázi  následuje  část,  věnující  se  formálnímu  ošetření  budoucího 

působení  zájemce  v organizaci.  Podle  zjištění  v rámci  kvalitativního  šetření  (dobrovolníci 

a koordinátoři)  je  tato  část  v praxi  mnohdy  opomíjena  a  zlehčována,  čímž  dochází 

k častějším prodlevám v podpisu  dobrovolnických  smluv  a  to  dokonce  již  v době,  kdy  je 

dobrovolník plně zapojen do spolupráce s klienty! Toto zjištění podle slov respondentky K2 

(bývalé  koordinátorky)  může  znamenat  „v konečném  důsledku  problém  pro  organizaci,  

jelikož ta není kryta v době „neoficiálního“ působení dobrovolníka.“ Níže uvádím podrobněji 
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popis  veškeré  dokumentace  a  v závěru  doporučený  postup  k uvedení  dobrovolníka 

do programu, který by měl být striktně dodržován. 

Dobrovolnická smlouva

V této  chvíli  vybraný  zájemce  před  zahájením  oficiální  dobrovolnické  práce 

podepisuje dobrovolnickou smlouvu, která je doplněna o  přílohy (mlčenlivost, etický kodex, 

čestné prohlášení). Dále se smlouvou musí zájemce dodat i výpis z Rejstříku trestů ne starší tří 

měsíců a  zdravotní potvrzení o způsobilosti vykonávat dobrovolnickou službu.  Organizace 

dodá k výše  uvedenému  i  vyjádření  psychologa  z psychodiagnostiky z Úvodního  školení, 

které je součástí budoucí složky dobrovolníka.  

Dobrovolnická  smlouva obsahuje práva a  povinnosti  dobrovolníka  ve vztahu k organizaci 

a práva  a  povinnosti  vysílající  organizace  ve  vztahu  k dobrovolníkovi.  Povinné  přílohy 

dobrovolnické  smlouvy  tvoří  podepsaný  závazek  mlčenlivosti,  etický  kodex  a  čestné 

prohlášení. 

Povinnosti dobrovolníka ve vztahu k organizaci

Dobrovolnická smlouva je formulována dle povahy programu. Níže uvádím společná 

ustanovení obou typů smluv (Mentoringu a Výjezdů do uprchlických táborů) V příloze č. 9 

nalezne čtenář obecnou kostru Dobrovolnické smlouvy. 

Dobrovolník v souladu se smlouvou bere na vědomí, že svou činnost vykonává  bez nároku 

na finanční  odměnu.  Předmět  činnosti  je  jasně  a  zřetelně  zformulovaný,  v případě 

dobrovolnictví v OPU se jedná o  přípravu a výkon volno-časových aktivit, jejichž cílem je 

podpořit  integraci  azylanta/azylantky/žadatele  o  mezinárodní  ochranu/cizince  (dále  jen 

klienta)  do  společnosti.  Náplní  činnosti dobrovolníka  není  poskytovat  sociální,  právní 

nebo psychologické  poradenství  klientům.  Pokud  bude  o  takové  služby  požádán,  odkáže 

na kompetentní  pracovníky  vysílající  organizace  (OPU).  Smlouva se  dále  uzavírá 

na stanovenou dobu – obvykle v rozmezí jednoho roku. 

Dobrovolník  se zavazuje v rámci  této  smlouvy  respektovat  směr spolupráce a cíle, 

které  chce  klient/ka/klienti  dosáhnout,  aktivně  spolupracuje  s  ostatními  členy  skupiny 

a v případě  jakékoliv  nejasnosti  se  obrátí  na  vedoucího  skupiny  nebo  koordinátora. 

Dobrovolník  má nárok na  úhradu nákladů vzniklých v souvislosti  s výkonem své činnosti 

(zejména výdaje spojené s přípravou na účast dobrovolníka v programu. 

Dobrovolník  má  povinnost konzultovat návrhy  na  kulturní,  sportovní,  turistické  

aktivity,  které  hodlá  s  klienty  absolvovat.  Dobrovolník  se  zavazuje k  účasti  na  vstupní  
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přípravě,  kterou  zorganizuje  vysílající  organizace  –  úvodní  školení,  výběrové  řízení, 

supervize a dalších organizačních a evaluačních schůzek. 

Dobrovolník  si  vytváří  záznamy z každého  setkání  s klientem/klientkou/klienty. 

Tyto pak jednou měsíčně předává koordinátorovi, který je vyhodnotí a předá supervizorovi. 

Dobrovolník má povinnost jakékoliv problematické skutečnosti týkající se zejména etických 

oblastí včas konzultovat se supervizorem nebo koordinátorkou programu. 

Dobrovolník  bere  na  vědomí všechny  body  závazku  mlčenlivosti,  který  stvrzuje  svým 

podpisem a zavazuje se k jeho dodržování v souvislosti s ochranou klienta a neposkytování 

informací do médií bez předchozí konzultace s koordinátorkou. Při společném fotografování 

bude mít vždy souhlas klienta a nebude fotografie poskytovat médiím bez souhlasu klienta 

a vysílající organizace. 

Dobrovolník se zavazuje oznámit jakékoliv skutečnosti, které by mohly ohrozit výkon 

dobrovolné  služby nebo  klienta,  zejména  týkající  se  jeho  zdraví  a  trestní  bezúhonnosti. 

Dobrovolník oznámí úmysl o ukončení nebo  přerušení dobrovolnické služby v dostatečném 

předstihu koordinátorovi (cca 2 měsíce).  Práva dobrovolníka ve vztahu k organizaci nalezne 

čtenář v oddíle I – Dobrovolnictví, kap. 1.3.1.1 Povinnosti dobrovolníka.

V případě  rozvázání  poměru  nebo  ukončením  spolupráce  mezi   dobrovolníkem 

a vysílající  organizací dobrovolník podepisuje „Dohodu o ukončení spolupráce v projektu“ 

(viz příloha č. 13), kde uvádí důvody, které ho k tomuto kroku vedly. Dohoda též obsahuje 

doložku, která prodlužuje Závazek mlčenlivosti i po ukončení přítomnosti v projektu.

Závazek mlčenlivosti, etický kodex dobrovolníků OPU, čestné prohlášení

Bezpodmínečnou součástí dobrovolnické smlouvy jsou též povinné přílohy - odepsaný 

závazek mlčenlivosti, etický kodex, čestné prohlášení. Závazek mlčenlivosti uvádí informace 

o  sděleních,  která  podléhají  úplnému  zachování  mlčenlivosti  ve  všech  bodech,  jež  jsou 

v dokumenty  uvedeny,  se  kterými  přijde  dobrovolník  během  své  dobrovolné  činnosti 

do styku.  Akceptaci  uvedených  informací,  které  podléhají  mlčenlivosti,  stvrzuje  zájemce 

(budoucí dobrovolník) svým podpisem. (viz příloha č. 11) 

V souladu  s podpisem  Čestné  prohlášení  zájemce  potvrzuje,  že  předložil/a  výpis 

z evidence Rejstříků trestů ne staršího než 3 měsíce, který je bez záznamu, a dále potvrzení 

o zdravotním stavu ne starší než 3 měsíce, které vypovídá o neexistenci zdravotních překážek 

k výkonu dobrovolnické služby.  (viz příloha č. 10) Pokud není uvedeno jinak, organizace 

proplácí tyto dvě položky dobrovolníkům jako prvotní náklady spojené s přípravou zájemce 
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na  dobrovolnou  službu.  Dobrovolníci  se  řídí v průběhu  dobrovolnické  činnosti  Etickým 

kodexem dobrovolníků OPU. Tento kodex upozorňuje na některé možné dilematické situace, 

vůči kterým by měl  zůstat dobrovolník  imunní, nezasahovat do nich a nijak se v nich dále 

neangažovat. (viz příloha č. 12)

Povinnosti Organizace pro pomoc uprchlíkům ve vztahu k dobrovolníkovi 

Vysílající  organizace (OPU)  má  povinnost zajistit  koordinátora dobrovolnických 

programů, který bude po celou dobu platnosti smlouvy kontaktní osobou pro dobrovolníka. 

Koordinátor  má  za  povinnost iniciovat  schůzky pro  organizační  zajištění  programů 

a zajišťovat  pravidelné  schůzky  setkávání dobrovolníků  za  účelem  vzdělávání,  tvorby 

koncepce programu, reflexe průběhu programu a supervize v předem dohodnutém rozsahu 

a formě.  Koordinátor bude  zasílat pozvánky na veškeré  programy týkající se dobrovolníků 

na uvedenou emailovou adresu, popřípadě telefon.

Vysílající  organizace (v  zastoupení  koordinátora  dobrovolníků)  seznámí  každého 

dobrovolníka  s jeho  právy  a  povinnostmi,  které  s výkonem dobrovolné  činnosti  souvisejí. 

Dobrovolník  má  možnost  se  účastnit  úvodního  školení  a  dalších  vzdělávacích  programů 

v průběhu projektu. Pokud nebude dobrovolník moci absolvovat potřebná hromadná školení, 

bude mu umožněno individuální školení v náhradním termínu.

Koordinátor  dobrovolníka  seznámí  s  koncepcí (náplň,  cíle,  frekvence) 

dobrovolnického projektu vysílající  organizace a s tím související  vymezení a rozsah jeho 

činnosti.   Vysílající  organizace  (v  zastoupení  koordinátorem  dobrovolníků) seznámí 

dobrovolníka  v rámci  přípravy  s riziky,  která  by  mohla  vyplývat  v souvislosti  s výkonem 

dobrovolnické služby. 

Pojištění dobrovolníků

Vysílající  organizace  povinně  uzavírá  v souvislosti  se  zákonem  č.  198/2002  Sb., 

o dobrovolnické službě, § 7, odst. 1, a o změně některých zákonů před vysláním dobrovolníka 

k výkonu dobrovolnické služby pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku 

nebo na zdraví, kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické služby způsobí sám nebo mu 

bude při  výkonu dobrovolnické  služby způsobena a to  v  rozsahu, který  odpovídá zákonu 

o dobrovolnické  službě (resp.  rozsahu,  který  umožňuje  smlouva se  stávající  pojišťovnou). 

Dobrovolník  je  před  zahájením dobrovolnické  služby  obeznámen s přesným  vymezením 

smlouvy a podmínek, na které se pojištění vztahuje. 

76



S pojištěním též souvisí bod o podstoupení osobních údajů dobrovolníka v kontextu 

uzavření pojistné smlouvy u komerční pojišťovny. Koordinátor monitoruje data prodloužení 

či  obnovení  pojištění,  pravidelně  kontaktuje  pojišťovnu  o  změnách  osobních  údajů 

nebo změně složení pojištěnců. 

Seznámení s organizací

Po  podpisu  dobrovolnické  smlouvy  má  již  oficiálně  uznaný  dobrovolník  právo 

seznámit se blíže s organizací – koordinátor provede dobrovolníka po organizaci, seznámí jej 

se zbytkem pracovníků apod. Jako dobrovolník je brán od této chvíle i jako pracovník OPU. 

Dobrovolník je seznámen podobně jako pracovník  s organizačním řádem OPU, obsahující 

hlášení zdravotních úrazů (v době dobrovolnické služby je dobrovolník pojištěn), zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržování předpisů spojených s požární ochranou, ochranou 

klientů  apod.  Z tohoto  postavení  plynou  pro  dobrovolníka  také  další  povinnosti 

jako dodržování  práv  a  povinnosti  vyplývající  ze  smlouvy,  dodržování  vnitřních 

organizačních nařízení vysílající organizace (OPU) a rovněž dodržování pravidel přijímající  

organizace (Správa uprchlického zařízení MVČR) 19 Po vyřízení výše uvedených formalit je 

zájemce veden již jako dobrovolník OPU a získává kartičku se jménem, číslem a názvem  

programu,  ve kterém  působí.  Jako  dobrovolník  je  zařazen  se  souhlasem  do  elektronické 

databáze, kde uvádí jméno, adresu bydliště, telefon a rodné číslo. Dále je vytvořena složka 

dobrovolníka  obsahující  výše  uvedené  dokumenty  (smlouvu  s povinnými  přílohami 

a psychodiagnostiku)

První kontakt s klientem(ty)

Při prvním kontaktu klienta a dobrovolníka v programu Mentoring je vždy přítomen 

koordinátor  (dle  povahy  programu  také  pracovník  OPU).  Seznámení  probíhá  v klidné 

nerušené atmosféře. V průběhu setkání si vyjasňují klient a dobrovolník směr své spolupráce, 

náplň schůzek a specifikaci činností,  kterým se budou v jejich rámci věnovat. V Programu 

pro obyvatele  azylových  zařízení  schůzka  s klienty  probíhá  přímo  v azylovém  zařízení 

za přítomnosti  koordinátora  a  odpovědného  pracovníka  zařízení.  Náplň  je  podobná  s tím 

rozdílem, že spolupráce neprobíhá individuálně, ale skupinově. 

Doporučení - Uvedení dobrovolníka do programu

Uvedení  dobrovolníka  do  programu  není  pouze  o  fyzickém  kontaktu  s klienty 

a organizací, ale též o administrativním a legislativním ošetření jeho působení. Dobrovolnická 

19 Dle místa konání dobrovolnického programu, např. PoS Stráž pod Ralskem
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smlouva s jejími povinnými přílohami chrání nejen dobrovolníka, ale též klienta a potažmo 

i celou  organizaci.  Níže  uvádím  navržený  postup  k uvedení  dobrovolníka  do  programu, 

který by měl být striktně dodržován. 

Navržený postup - Uvedení dobrovolníka do programu 

1) Dobrovolnická  smlouva:  koordinátor  seznámí  dobrovolníka  s  dobrovolnickou 

smlouvou  a  povinnými  přílohami.  Vysvětlí  práva  a  povinnosti  vyplývajících 

ze smlouvy.  (příprava  programu,  dodržování  vnitřních  organizačních  nařízení 

vysílající organizace (OPU), dodržování pravidel přijímající organizace (SUZ).

2) Dobrovolník před podpisem dobrovolnické smlouvy (nikoliv v průběhu dobrovolnické 

činnosti) doloží výpis z Rejstříku trestů a zdravotního potvrzení. 

3) Dobrovolník podepíše se znalostí  všech práv a povinností dobrovolnickou smlouvu 

společně  s povinnými přílohami  (etický  kodex  dobrovolníků  OPU,  závazek 

mlčenlivosti, čestné prohlášení).

4) Zástupce  organizace  (koordinátor)  povinně  zajistí  veškerý  servis  pro  dobrovolníka 

vyplývající  z dobrovolnické  smlouvy  (pojištění  dobrovolníka,  proplatí  náklady 

spojené s počátkem dobrovolnické služby.)

5) Koordinátor  povinně  eviduje  osobní  údaje  dobrovolníka  v elektronické  databázi 

a předává dobrovolníkovi kartičku s jeho jménem, číslem a názvem programu. 

6) V průběhu  evidence  koordinátor  vytváří  písemnou  osobní  složku  každého 

dobrovolníka obsahující výše uvedené dokumenty a psychodiagnostiku dobrovolníka 

z Úvodního  odborného  školení.  Složka  je  průběžně  doplňována  reporty 

z dobrovolnické služby.

7) Koordinátor  seznámí  dobrovolníka  s ostatními  pracovníky  OPU  a  organizačním 

řádem. 

8) Koordinátor iniciuje společně se zástupcem organizace (dle povahy programu) první 

kontakt klienta(ky) s dobrovolníkem.

Je  důležité  dodržovat  výše  uvedený  postup,  jež  vychází  ze  Zákona  o  dobrovolnické 

smlouvě.  Nedodržení  může  v budoucnu  znamenat  problém  nejen  pro  organizaci, 

ale také pro samotného klienta. 
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7. Péče o dobrovolníky

7.1 Vzdělávací aktivity

Zjištění

Po  částech  věnovaným  úvodnímu  školení,  podepsání  dobrovolnické  smlouvy 

a dodáním souvisejících dokumentů se zájemcem oficiálně stává dobrovolníkem. V tuto chvíli 

je  součástí  organizace a  ta  jakožto  zastřešující  vysílající  organizace  přebírá  na  sebe 

povinnosti vyplývající z uzavřené dobrovolnické smlouvy stejně jako dobrovolník ve vztahu 

k organizaci.  Po  první  vzdělávací  fázi  (Úvodní  odborné  školení)  se  dobrovolník  zapojuje 

do programu.  V průběhu dobrovolnické služby se dobrovolník povinně účastní supervizních 

sezení  a dle  svého zájmu odborných přednášek,  školení  či  prezentací  v rámci  organizace, 

ale i mimo ni. V rámci kvalitativního šetření se mi podařilo sestavit rámec vzdělávacích akcí, 

které by na sebe měly logicky navazovat. Tento rámec tvoří tři základní pilíře vzdělávání – 

teambuilding – odborné přednášky – supervize.  Bohužel v praxi se tak neděje v závislosti 

na finančních  nákladech,  které  mnohdy  jsou  hlavní  příčinou  nerealizace  některých 

vzdělávacích  aktivit  (např.  odborné  přednášky,  kterých  je  poskrovnu  a  stále  se  opakují.) 

Níže popíši  zjištěné  aktivity  a  v závěru  každého  vzdělávací  aktivity  sestavím  doporučení 

pro jejich realizaci. 

7.1.1 Teambuilding

Zjištění

Před zahájením vzdělávacích  modulů  se  všichni  dobrovolníci  účastní  neformálního 

jednodenního  teambuildingového  setkání,  kde  jsou  kromě  nových  dobrovolníků  přítomni 

i staří  dobrovolníci.  Tato  teambuildingová  akce  probíhá  například  v formou  návštěvy 

organizace,  představení  jejích členů,  společnou procházkou po Praze  nebo i  mimo Prahu. 

Záleží  vždy na domluvě a  aktuální  chutí  dobrovolníků.  Obvykle  starší  dobrovolníci  sami 

připravují náplň a program teambuildingu. (respondentka – koordinátorka K1) Po celý rok 

též  probíhají  pravidelné  neformální  setkání  v restauračních  zařízeních  nebo na společných 

akcích  pořádaných  Organizací  pro  pomoc  uprchlíkům.  Tato  aktivita  je  zcela  osvobozena 

od závislosti na finančních zdrojích, proto se dá realizovat téměř vždy.

Příprava teambuildingového setkání
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Prvotním  úkolem  koordinátora  je  příprava  obsahu  teambuildingového  setkání. 

Jakým směrem  bude  zaměřen,  které  techniky  se  budou  v rámci  teambuildingu  používat. 

Podle respondentky  K1  zaměření  tohoto  setkání  bylo  vždy  spíše  úkolem déle  působících 

dobrovolníků. Úspěšně provedený teambulding vidí respondentka K2 v případě, že „skupina 

dobrovolníků je schopna společně spolupracovat a fungovat jako jeden tým a to i přes to,  

že jde  i  o  dobrovolníky  z programu  Mentoring.  Hlavním  cílem  je  pomoci  klientovi  

a zabezpečit  bezproblémový  průběh  dobrovolnických  programů.“  Techniky, 

kterým se v průběhu  teambuildingu  účastníci  věnují  jsou  směřovány  od  jednoduchého 

představení  všech  dobrovolníků  přes  poznání  různých  zájmů  jednotlivců  až  po  podporu 

spolupráce,  dovedností,  tvořivosti  a  konče  technikami  neverbální  komunikace. 

Příklady technik:  Komu  míč?  (představení  dobrovolníka,  ledolamka),  Gordický  uzel 

(kooperace), Můj erb (představení dobrovolníka), Básnička (tvořivost) apod. Koordinátor by 

měl dohlédnout též na technickou stránku zvolených technik, např. aby ke každé technice byl 

dodán i patřičný materiál (provazy, papíry, barvy apod.)

Doporučení - Teambuilding

Setrvat  v náplni  a  formě  teambuildingových  setkání,  jež  plynou  z  kvalitativního 

šetření.  Koordinátor  by  měl  vzít  v potaz,  že  samotná  příprava  a  průběh  teambuildingu 

nevyžaduje zvláštní finanční náklady. Tedy může probíhat zcela zdarma a program se může 

předat iniciativním dobrovolníkům. 

7.1.2 Odborné přednášky

Zjištění

Kromě  teambuildingu  se  dobrovolník  též  zapojuje  do  dalšího  vzdělávacího  cyklu, 

který organizuje koordinátor nebo pracovníci OPU. Nabídka přednášek musí vždy reagovat 

na poptávku ze strany dobrovolníků. V opačném případě se jedná o zbytečné plýtvání energií 

koordinátora  i  přednášejícího.  Odborné  přednášky  jsou  bohužel  vždy  vázané  finančními 

náklady, které představují náklad v podobě honoráře pro přednášejícího. Proto se některé stále 

opakují a nepřináší nic nového. Na toto by měl koordinátor vždy myslet při psaní projektů 

či hledání jiných finančních zdrojů a v souladu s tím rozšiřovat paletu nabízených přednášek 

o další témata. Níže uvedu příklady odborných přednášek, které se mi podařily získat v rámci 

analýzy  dokumentů,  z nichž  blíže  popíšu  poslední  zmíněnou,  zaměřenou  na  syndrom 

vyhoření z níž volně navážu další vzdělávací aktivitou, do které patří supervize. 
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Příklady odborných přednášek realizovaných Organizací pro pomoc uprchlíkům:

„Psychologie dítěte: práce s dětmi, které prošly obtížnými životními situacemi, děti uprchlíků,  

etika práce s uprchlíky“ odborná přednáška pořádaná pracovní OPU – soc. odd.

„Barma očima cestovatelů.“ Zážitky dobrovolníka Mgr. Jana Střihy, který procestoval Barmu 

a v návaznosti na barmský program uspořádal zdarma přednášku pro dobrovolníky OPU. 

„Uprchlíci v azylových zařízeních, integrace uprchlíků do většinové společnosti, etika práce,  

dilemata práce s uprchlíky.“ Odborná přednáška pořádaná pracovníky OPU – právní odd.

„Děti z azylového domu a jejich specifika – PTSP, přístup k dětem, psychologie hry – klidové  

hry, běhací, zvládaní agrese, konfliktů.“ Psycholog a externí supervizor organizace.

„Syndrom  vyhoření  v pomáhajících  profesích“  –  externí  psycholog,  přednáška  určená 

pro pracovníky v pomáhajících profesích. 

V průběhu  dobrovolnické  služby se  monitoruje  dobrovolník  taktéž  z pohledu  etiky  

práce, kdy koordinátor dobrovolníků společně se supervizorem reflektuje případná vybočení 

a  včas  se  snaží  eliminovat  nebo  snižovat  dopady  jednání  dobrovolníka na  klienta, 

dále monitorují  náznaky  syndromu vyhoření, včas zahajují preventivní opatření a pomáhají 

dobrovolníkům s udržením si svých osobních a profesních hranic pomoci v kontextu práce 

s klientem. 

Doporučení – odborné přednášky

Je  nutné  stále  doplňovat  a  rozšiřovat  okruhy  témat  v závislosti  na  potřebách 

dobrovolníků. Koordinátor by měl monitorovat různé problematické úseky v dobrovolnické 

práci  a  vhodným způsobem na  ně  reagovat  (například  formou  odborné  přednášky apod.) 

Koordinátor  při  plánování  odborných  seminářů  a  přednášek  reflektuje  finanční  zajištění 

a vyhledává další zdroje financování. 
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7.1.3 Supervize dobrovolníků v OPU

Jak  jsem výše  naznačila,  koordinátor  společně  se  supervizorem monitorují  průběh 

dobrovolnické služby každého dobrovolníka z pohledu přístupu ke klientovi, kde se reflektují 

jeho  pracovní  postupy  v souladu  s etikou,  dále  pracovní  hranice  ve  vztahu  s klientem 

a poplašné  signály  upozorňující  na  profesní  únavu.   Ne  vždy  se  ovšem  podaří  zachytit 

tyto počáteční stavy profesní únavy, které stále častěji končí syndromem vyhoření.  Syndrom 

vyhoření  (nebo„burnout“)  je  v pomáhajících  profesích  běžným  jevem.  Ne  jinak  je  to 

i v dobrovolnických programech OPU, kde se syndrom vyhoření ve svém konečném důsledku 

projevuje ve zvýšené fluktuaci dobrovolníků. Obecná definice syndromu vyhoření lze popsat 

skrze „duševní stav objevující se často u lidí, kteří pracují s jinými lidmi a jejichž profese je 

na mezilidské komunikaci závislá.“ Tento duševní stav se může projevovat na bázi různých 

příznaků, například člověk se celkově cítí špatně, je duševně, emocionálně či tělesně unavený. 

Jeho chování doprovází pocity beznaděje,  ztráty motivace,  radosti  ze života.  V pracovním 

poměru upřednostňuje před pomocí klientu finanční odměnu. (Tošner, Tošnerová 2002: 4)

Prevencí  syndromu  vyhoření  je  včasné  rozpoznání  problému,  komunikace 

s koordinátorem  dobrovolníků,  ale  též  komunikace  koordinátora  s odborníkem  a  včasné 

zahájení „léčby.“ Mezi nejvýznamnější preventivní kroky v počátcích syndromu vyhoření se 

léty  osvědčila  v Organizaci  pro  pomoc  uprchlíkům  pravidelná  supervize  (respondentka  - 

speciální pedagožka) 

Supervize  by  měla  být  pro  dobrovolníka  a  koordinátora  „příležitostí,  při  které  je 

možné  zjistit,  jak  působím na  druhé,  jak  působí  instituce  a  také  jak  působí  společenské 

a ekonomické  podmínky.  Je  však  především  příležitostí  k bezpečnému  rozhlédnutí  se, 

kde jsou hranice schopnosti pomoci, zda je možné se změnit, jak je možné chránit před sebou 

druhé.“ (Dorner, Plog, 1999 / 28 In. Bärtlová 2004: 1) Podle Bohumily Baštecké je „supervize 

metoda, která umožňuje pracovníkovi pochopit, co brzdí jeho porozumění s klientem a co ho 

může účinně chránit před syndromem vyhoření.“(Baštecká 1999 in. Bärtlová 2004:1)

Níže uvedu zjištěné typy supervize,  které se využívají  v dobrovolnickém programu 

OPU a také připojím supervizní témata, které jsem získala v rámci kvalitativního šetření.
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7.1.3.1 Prevence syndromu vyhoření

Zjištění

Typy supervizí v programech OPU

Supervize lze rozdělit do jednotlivých skupin dle zaměření a způsobu řešení problémů, 

které mohou v činnosti dobrovolníka nastat. Dobrovolnictví v programech OPU je identické 

(nebo k ní  směřuje)  se  sociální  prací.  V první  řadě  se  setkáváme s individuální  supervizí, 

v níž se jedná o jasně strukturovaný kontakt supervizora s  jedním supervidovaným. Cílem je 

rozvoj, podpora a reflexe profesionálního přístupu dobrovolníka nebo koordinátora. 

Druhým typem a v dobrovolnických programech OPU hojně využívaným je skupinová 

supervize  složená  z cca  8  -  10  dobrovolníků.  Výhoda  této  supervize  tkví  v poskytování 

vzájemné  vazby  a  vzájemné  podpory.  Mezi techniky,  které  se  dají  realizovat  v rámci 

skupinové  supervize  OPU,  řadíme  např.  ústní  prezentaci  případu,  Bálintovskou  skupinu 

a hraní  rolí.  Skupinové  supervize  probíhají  odděleně  v jednotlivých  programech  –  zvlášť 

pro Mentoring a zvlášť pro Program pro obyvatele azylových zařízení. Cílem je zaměření se 

pouze  na  problémy  vznikající  v jednotlivých  programech.  Supervize  v OPU  má  kromě 

svého zaměření  též  řadu  pravidel.  Mezi  ty  nejdůležitější  patří  zákaz  vynášení  informací, 

pravidlo „stop“, které umožňuje zastavit konverzaci, pokud se již příliš dotýká citlivých témat 

a řadu formálních pravidel (přihlášení o slovo, akceptace mluvících, neskákat do řeči, pozorně 

naslouchat apod.) Supervize v dobrovolnických programech OPU probíhají 1x za dva měsíce 

– skupinové, 1x za dva měsíce individuální supervize koordinátora dobrovolníků a v případě 

potřeby též individuální supervize dobrovolníků. 

Průběh  supervize  v dobrovolnických  programech  má  většinou  tuto  podobu: 

administrativní  a  technické  věci  (podpis  do  prezenční  listiny,  stanovení  příštího  data 

supervize),  „ledolamka“  (hra  na  úvod),  kolektivní  domluva  nad  tématy  supervize,  výběr 

techniky  supervize  (Bálint,  hraní  rolí  apod.),  závěrečné  shrnutí  a  podle  rozpoložení 

supervidovaných další společná akce (např. návštěva sportovního, restauračního nebo jiného 

zařízení.

7.1.3.2 Výběr supervizora

Důležitým bodem v průběhu supervize dobrovolníků je podle respondentky (bývalé 

koordinátorky  K2)  i  výběr  samotného  supervizora.  „Měl  by  to  být  člověk,  který  rozumí 
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problémům dobrovolníků,  je  schopen se empaticky  vcítit  do jejich  situace,  ale  zároveň si  

ponechat odstup.“ 

Výběr supervizora lze zařadit také mezi úkoly koordinátora dobrovolníků. Koordinátor 

by  měl  mít  jasný  přehled  o  probíhajících  supervizích,  přijímat  zpětnou  vazbu,  dle  přání 

dobrovolníků  se  účastnit  supervizních  sezení  a  respektovat  jejich  přání,  pokud  odmítají 

supervizi  v jeho  blízkosti.  Důležité  je  také  zajistit  dostatek  času,  příjemné  prostředí 

a pokud možno  odborného  supervizora,  což  také  neznamená  záruku  kvalitně  provedené 

supervize.  Při dojednávání  kontraktu  se  supervizorem  by  si  měly  obě  strany  vyjasnit 

možnosti, které supervize obecně a pozvaný supervizor specificky nabízejí.20 

Proč je supervize důležitá v     dobrovolnických programech OPU?   

Dle  zkušenosti  oslovených  koordinátorek  je  supervize  v Organizaci  pro  pomoc 

uprchlíkům (pokud je vedena na základě kvalitních vědomostí dané problematiky supervizora 

za  pomoci  jeho  profesního  nadhledu,  spoluprací  supervidovaného  a  podporou 

koordinátora(rky)  dobrovolníků)  schopna  řešit  mnohé  problematické  momenty  v kontextu 

profesní  činnosti  nevyjímaje  i syndrom  vyhoření,  který  je  v oblasti  pomáhajících  profesí 

všudypřítomný.  Její pravidelností  a  profesionálním  vedením  se  může  snižovat  riziko 

pracovního vypětí, předcházet ztrátě motivace a úspěšně vést k navození pozitivní atmosféry 

ve všech typech interakce na pracovišti.  Nepochopením či zcela špatnou interpretací slova 

supervize se vše výše uvedené může skrýt pod jediné pochopení slova supervize, což je cílená 

kontrola.  Na  základě  tohoto  vnímání  ztrácí  poté  supervize  smysl  a legitimně  dochází 

ke snižování  počtu  dobrovolníků  při  supervizních  schůzkách.  Jedna z účastnic  Kurzu 

managementu  dobrovolnictví  II  nahradila  pojem  supervize  pojmem  „dobrovize“  s cílem 

přiblížit  tento  termín  dobrovolníkům  a  snížit  obavy  a  strach  plynoucí  z nepochopení. 

Na tomto  příkladu  (dobrovize)  je  evidentní,  že  je  třeba  dobrovolníkům stále  vysvětlovat, 

objasňovat, ilustrovat poslání a náplň supervize. Pak má teprve šanci získat u dobrovolníků 

důvěru a být jimi právem považovaná za nezbytnou součást jejich práce, vývoje a neustálého 

profesního vzdělávání. 

7.1.3.3 Supervizní témata

Níže  jsem vybrala  na  základě  zjištění  z kvalitativního  šetření  často  se  vyskytující 

supervizní  témata,  která  se  objevují  při  supervizích  koordinátorů  dle  výpovědí  bývalých 
20 Vhodného  supervizora  můžeme  najít  například  na  stránkách  Českého  institutu  pro  supervizi 
(http://www.supervize.eu/), nebo na stránkách pražské organizace Remedium (www: http://www.remedium.cz) 
apod.
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koordinátorek dobrovolníků K1, K2 Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU. Stejná témata 

jsem zachytila též v rámci kurzu Managementu dobrovolnictví  II u ostatních koordinátorů. 

Jak sami koordinátorky uvedly, koordinace dobrovolníků může být značně stresující, plynoucí 

z povahy  přístupu  k dobrovolné  činnosti  dobrovolníky,  přijetím  ze  strany  koncových 

uživatelů,  ale  také  přijímající  či  kmenovou  organizací.  Supervize  by  tyto  „stresy“ 

podle respondentky K2 „měla snižovat (stresy) a podávat koordinátorům a dalším pomocnou  

ruku v podobě nadhledu, akceptace, porozumění a hledání nových alternativ.“ 

Zjištění

• Dobrovolníci nerespektují povinnosti vyplývající z uzavřené Dobrovolnické smlouvy

• Odmítnutí dobrovolníka v dobrovolnickém procesu

• Negativní přijetí dobrovolnického programu pracovníky v uprchlických táborech

Dobrovolníci nerespektují povinnosti vyplývající z uzavřené dobrovolnické smlouvy 

Častými problémovými úseky v porušování povinností jsou: předávání osobních údajů 

klientům,  získávání  informací  a  používání  jej  za  účelem školních  prací  bez  předchozího 

souhlasu organizace, přehnané sdílení osudů klientů, přebírání problémů klientů, pořizování 

audio/video snímků bez souhlasu klienta či organizace,  nízká nebo téměř žádná frekvence 

zasílaných monitorovacích zpráv. 

Prvním krokem je vyhodnocení dopadu vzniklých rizik souvisejících s překročením 

vnitřních pravidel dobrovolnického programu. Koordinátor dobrovolníků by si měl  položit 

otázku:  Proč  jsou  takto  stanovená  pravidla?  Jsou  obecně  chápaná  a  přijímaná?  Nutností 

v tomto  bodě uvažování  je zrevidovat  stanovená pravidla  a  zahájit  diskusi  s dobrovolníky 

nad jejich celkovým vnímáním.  Ponechat stranou osobní antipatie  ve vztahu s rebelujícími 

dobrovolníky (nedodržující pravidla) a dostat se do neutrální roviny, kde každý vyřčený názor 

dobrovolníky je pravdivý a přínosný. V dalším kroku je důležité zvážit, co pro koordinátora 

dobrovolníků osobně znamená dodržování pravidel a jaké dopady přináší jejich nedodržování. 

Cílem v této fázi je zjištění, co si mohu na základě této zkušenosti odnést a do budoucna 

v tomto směru ošetřit či eliminovat. Jedna z účastnic Kursu managementu dobrovolnictví II 

došla  k zajímavému  zjištění,  že  problém  porušování  pravidel  dobrovolníky  nevycházelo 

z přání pomoci klientovi, ale pomstít se jí samotné. Ve vztahu s dobrovolníkem se objevily 

značné  nesympatie,  které  gradovaly  přáním  „sesadit“  koordinátorku  z pracovní  pozice 

a dosadit  jiného  adepta.  Účastnice  kurzu  vyřešila  tento  problém  tím,  že  po  vyjasnění 
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si základního problematického bodu na základě souhlasu dobrovolníka jej přeřadila do jiného 

programu. Podle jejích slov – „…obě strany si oddechly a mohli jsme pokračovat dále ve své  

práci.“ 

Odmítnutí dobrovolníka v dobrovolnickém procesu

Jak  odmítnout  dobrovolníka  v procesu,  když  se  již  aktivně  zapojil  do  programu? 

Odmítnutí  dobrovolníka  může  být  z různých  důvodů:  např.  klient  si  nerozumí 

s dobrovolníkem,  dobrovolník  dostatečně  nepochopil  poslání  programu,  motivace 

dobrovolníka se neslučuje s posláním programu,  odmítání  dodržování pravidel,  porušování 

dobrovolnického  kodexu,  nebo  prostě  proto,  že  dobrovolník  pro  danou  činnost  nehodí. 

Podle Jiřího Tošnera patří  sdělení  odmítnutí  dobrovolníka k jedné z náročných částí  práce 

koordinátora. Proto je lépe, když je proces výběru a přípravy náročnější než vlastní činnost.“ 

(Sozanská,  Tošner  2002: 81)  Stává se ovšem,  že i  přes zvládnutí  přípravy mohou nastat 

problémy.  Pokud  se  nevyřeší  (například  dobrovolník  nereaguje  na  upozorňující  signály 

ze strany  koordinátora),  pak  přichází  na  řadu  nevyhnutelné  rozhodování  mezi  akceptací 

či odmítnutím  dobrovolníka.  Rozloučení  je  obzvláště  těžké  zejména  v případech, 

kdy je dobrovolník  motivován  k činnosti,  ale  sám  žádné  problémy  nevidí.  Hezkým 

přirovnáním  pro  tuto  situaci  skýtá  argument  Jiřího  Tošnera  z Kursu  managementu 

dobrovolnictví II – „zasadili jsme hezké semínko a vyrost nám plevel.“

Pro zvládnutí situace rozchodu s dobrovolníkem je důležité dodržet pravidla slušného 

chování,  vyslechnout  dobrovolníka,  i  když  s jeho  názorem  nesouhlasíte,  nesnižovat  se 

k vulgarismům, stát si za svým rozhodnutím, komunikovat klidně bez osobní averze a jasně, 

srozumitelně  vysvětlit  důvody  rozchodu.  Jiří  Tošner  k této  situaci  dodává,  že  „umění 

dobrovolníkovi říci „na shledanou“ korektním způsobem bez ohledu na okolnosti rozchodu je 

důkaz vysoké úrovně koordinátora.“(Sozanská, Tošner 2002: 81) Taktéž může nastat situace, 

kdy  se  sám  dobrovolník  s nabízenou  činností  nemusí  ztotožnit  a  přeje  si  opustit  místo 

dobrovolníka  v organizaci.  I  v tomto  případě  je  důležité  vyslechnout  dobrovolníka,  jednat 

slušně a pokud dobrovolník má zájem hledat jiné alternativy dobrovolnictví v organizaci. 

Příklady korektního odmítnutí dobrovolníka (z kurzu Management dobrovolnictví II.):

„Věřím, že jsi dobrý dobrovolník, ale pro tuto činnost potřebujeme trochu jiný typ pracovníka  

(dobrovolníka), který by zapadl do kontextu tohoto programu.“

 Princip nabídky a poptávky.“Tak jako vy jste si vybral(a) naší organizaci (program), tak my 

si teď vybereme Vás…“
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Negativní přijetí dobrovolnického programu pracovníky v uprchlických táborech

Pracovník SUZ versus koordinátor dobrovolníků. V rámci supervize můžeme využít 

techniku  hraní  rolí.  Cílem  komunikace  koordinátora  je  přesvědčit  personál  o nabídce 

možnosti  rozšíření či  doplnění stávajících služeb v uprchlickém táboře XY volnočasovými 

aktivitami nabízené dobrovolníky Organizací pro pomoc uprchlíkům. Důležité je upozornit 

pracovníky, že dobrovolnická služba je akreditovaná, tudíž je může být i finančně podpořena 

ze  státních  dotací.  Toto  upozornění  mnohdy  vede  k prvotním  problémům  -  nedůvěře 

personálu, který může dospět k závěru, že dobrovolnická služba podpořená ze státní dotace 

může  působit  i  formou  vnější  kontroly.  Podle  jedné  z účastnic  kurzu  Managementu 

dobrovolnictví  II  „někdy  tato  prvotní  nedůvěra  pramení  z profesní  nejistoty  spojené 

s výkonem  dané  činnosti  v zařízení  nebo  ze  strachu  z  neznámého.“  Jak  si  tedy  počít 

v této situaci? 

Níže uvádím výsledný seřazený postup, který byl  vytvořen na základě hraní rolí na kurzu 

managementu dobrovolnictví II:

• Představení organizace, poslání, formy organizace, dobrovolnické činnosti,

• nenechat rozvíjet negativní argumenty naopak pozitivně argumentovat a vysvětlovat 

náplň dobrovolnických aktivit,

• upozornit pracovníka na to, že dobrovolník dostane odborné školení a je pravidelně 

supervidován,

• „masírovat“,  přesvědčovat  o  tom,  co  pracovníci  dělají  dobře  –  na  to  navázat 

s argumentem, že se pokusíme jejich kvalitní práci ještě více zkvalitnit,  

• chválíme personál, snažíme se pochopit, že jejich argumentace mohou být oprávněné 

(pozor na podbízivé jednání – tomu se snažíme vyhnout),

• po  celou  dobu  komunikace  s personálem  upozorňujeme  na  výhody  zkvalitňování 

jejich  práce.  Tato  strategie  se  opírá  o  tzv.  „lehkou  manipulaci“  a  využívá  se 

v případech, kdy personál působí nejistě a spíše odtažitě. Jak již jsem uvedla výše, 

může se jednat o prvek profesní nejistoty – strachu, že dobrovolník nebo koordinátor 

může odhalit chyby či je konfrontovat např. „V takovém skvělém zařízení jako je to  

Vaše a v době zavedených standardů a proškoleného personálu zde nemůžete nic dělat  

špatně.  Ale  i  přesto  bychom  Vám  chtěli  nabídnout  naše  dobrovolnické  aktivity  

pro doplnění Vámi konané činnosti.“ 

• v závěru rozhovoru shrnujeme klady a pozitivně naladíme pracovníka. 
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Pokud se nám nepodaří hned přesvědčit personál či nadřízeného, tak neklesáme na mysli. 

Podle slov jedné z účastnic Managementu dobrovolnictví II. „Dobré věci se těžko prosazují  

a člověk se nesmí hned vzdávat naděje ale bojovat do poslední chvíle, protože to stojí za to.“ 

Důležité je vyměnit si s pracovníkem kontaktní údaje, předat propagační materiál a slušně se 

s ním rozloučit.  Velmi vtipně a trefně popsal fáze přijetí dobrovolníka v zařízení pan doktor 

Tošner  na  Výcviku  managementu  dobrovolnictví  II:  První  stupeň přijetí  dobrovolníka 

na pracovišti je ve znamení „trpěné návštěvy“, kdy se pracovníci seznamují s dobrovolníky, 

ale  stále  k nim mají  určitý  odstup  plynoucí  z neznalosti,  obav a případné kontroly.  Druhý 

stupeň se vyznačuje tím, že dobrovolník se již postupně stává „vítaným hostem.“ Toto pan 

doktor popsal jako přijetí důvěry pracovníky a snížení podezření z kontroly.  Třetí stupeň se 

vyznačuje  postupnou  integrací dobrovolníka  do  týmu.  Tento  celý  cyklus  může 

podle PhDr. Tošnera trvat i několik let (např. 5 let). 

Doporučení – Supervize dobrovolníků OPU

Z  výsledků  kvalitativního  výzkumu  vyplývá,  že  supervize  v dobrovolnických 

programech  OPU  tvoří  nezastupitelnou  úlohu.  Koordinátor  dobrovolníků  drží  dohled 

nad dobrovolníky a řeší případné nedostatky či porušování etiky dobrovolné práce. Problém 

ovšem stále zůstává v pochopení funkce supervize samotnými dobrovolníky. Tento problém 

je  řešitelný  skrze  kvalitní  a  ucelenou  intrepretaci  pojmu  „supervize“,  kdy by neměla  být 

prioritně spojována s kontrolou, ale též s prostorem, ve kterém probíhají interakce řídící se 

pravidly, nabízející se podpora zároveň i kontrola, dohled, sebepoznání a vzdělávání se. 

8. Řízení výkonu

Dostáváme se k nejrozsáhlejší části magisterské práce, která se věnuje řízení výkonu 

dobrovolníků. Obsáhlá kapitola je rozdělena do jednotlivých podkapitol, které tvoří: pracovní 

náplň dobrovolníka, plánování práce, projektová administrativa, monitoring práce, hodnocení 

práce,  oceňování  dobrovolníků,  měření  efektivnosti  dobrovolnického  programu a  způsoby 

udržení  dobrovolníků  v dobrovolnickém programu.  Tento  úsek  magisterské  práce  vychází 
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z podstatné  části  z analýzy  dostupných  materiálů  pocházející  z majetku  Organizace 

pro pomoc uprchlíkům. Veškeré uvedené dokumenty jsem vyhledala a přepracovala na roveň 

daných programů tak, aby odpovídali dnešnímu pojetí dobrovolnického projektu. Jednotlivé 

kapitoly jsem rozdělila a doplnila doporučeními ke každé oblasti. 

8.1 Pracovní náplň dobrovolníka

Zjištění

Náplň práce dobrovolníka obecně vymezuje dobrovolnická smlouva pro jednotlivé programy 

takto: Mentoring: příprava a výkon volno-časových aktivit, jejichž cílem je podpořit integraci 

azylanta/azylantky (dále jen klienta) do společnosti. 

Program pro obyvatele azylových zařízení: příprava a výkon volnočasových aktivit 

v azylových  zařízeních  MV  ČR  (dále  jen  AZ).  V  menším  rozsahu  také  možnost  účasti 

a spolupráce na přípravě volnočasových aktivit pro žadatele o azyl mimo AZ. 

Na  první  pohled  je  patrné,  že  dobrovolnická  smlouva  popisuje  činnosti, 

kterým se dobrovolník  v rámci  své  činnosti  může  věnovat,  pouze  velmi  obecně.  Klíčové 

činnosti  je  podle  výpovědi  respondenty  K1  (koordinátorky)  „třeba  vypracovat  zvláště,  

tak aby dobrovolník  měl  jasnou  představu,  co  spadá  do  „volnočasových  aktivit“  

a čemu všemu se může v rámci dobrovolnictví dále věnovat.“ 

Seznam  volnočasových  aktivit  je  možný  nalézt  ve  vnitřním  předpisu  organizace 

dobrovolnického programu z roku 2005. Ten udává velmi obecnou náplň dobrovolnických 

aktivit programu Mentoring a programu Výjezdy do uprchlických zařízení. 

Na  základě  kvalitativního  šetření  jsem  vytvořila  hrubou  kostru  náplně  obou  programů 

s využitím obecného popisu aktivit  z roku 2005. V případě programu  Mentoring se jedná 

o aktivity  spojené  s doučováním klienta  dobrovolníkem.  Doučování  může  být  z  předmětů 

ze základní,  střední  popřípadě  vysoké  školy  nebo  jiné  školské  instituce.  Před  zahájením 

doučování  se  prověřuje  dobrovolníkova  schopnost  k danému  předmětu  (např.  získané 

certifikáty, dokončené vzdělání apod.)

Mezi další aktivity jež jsem nenalezla v obecném znění z roku 2005, ale získala jsem 

je z kvalitativního šetření lze zařadit: 

- návštěvy kulturních a uměleckých představení (kino, divadlo, vernisáže apod.) 

-  sportovní  a  jiné  fyzicky  zaměřené  aktivity  (zde  se  zjišťuje,  zda  klient  netrpí  nějakými 

zdravotními problémy, které by zhoršily v návaznosti na sportovní aktivity jeho stav.)

 Kromě výše uvedených aktivit má možnost dobrovolník pomáhat v případě:
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- doprovodu klienta na úřady, 

- pomáhat mu s vyřizováním běžné agendy (dopisy, pomoc s vyřizováním osobních dokladů 

apod.)

- překladu tiskových zpráv do českého jazyka, monitoring zahraničního tisku

Náplň  Programu  pro  obyvatele  azylových  zařízení obsahuje  tyto  obecně  formulované 

aktivity : 

- příprava sportovních, kulturních, výtvarných aktivit

- výlety po okolí

- vícedenní pobyty v přírodě apod.

 Dobrovolník v programu Výjezdy do uprchlického tábora má podle výsledků kvalitativního 

šetření též možnost pomáhat v oblasti - monitoringu zahraničního tisku, 

- překladu tiskových zpráv do českého jazyka, 

- doprovázení na úřady, 

- vyřizování běžné agendy apod. 

Všechny uvedené aktivity musí probíhat v souladu s Etickým kodexem dobrovolníků 

OPU,  dodržováním  práv  a  povinností  vyplývajících  z uzavřené  Dobrovolnické  smlouvy 

a jejích  povinných  příloh  a  dodržováním  Základních  lidských  práv  a  svobod  ve  vztahu 

ke klientovi. Aktivity by se měly vyvarovat svobodě omezující, pornograficky a kriminálně 

zaměřeným a jiným morálku a život ohrožujícím faktorům.

Doporučení - Pracovní náplň dobrovolníka

1) Koordinátor by měl znát a mít k dispozici jasně zformulovanou náplň práce pro jednotlivé 

dobrovolnické  programy.  Doporučuji  se  držet  bodů,  které  jsem  uvedla  výše  v souladu 

s obecným popisem z vnitřních předpisů OPU z roku 2005. 

2)  Koordinátor  (nebo zástupce  managementu)  by měl  vždy implementovat  nastalé  změny 

související  s náplní  práce  dobrovolníků  do  dobrovolnických  smluv,  tak  aby  bylo  jasné, 

čemu se dobrovolník bude v rámci dobrovolnictví věnovat. 

8.2 Plánování práce

Před získáním financí  na pokrytí  dobrovolnických aktivit  stojí  před koordinátorem 

důležitý  úkol  –  naplánovat  jednotlivé  aktivity  tak,  aby  mohly  probíhat  v souladu 

s plánovaným  finančním  pokrytím  a  zároveň  reflektovaly  vytyčené  cíle  v  projektu. 
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Postup plánování  práce  jsem získala  v souladu  analýzy  dokumentů  a  šetření  s pracovníky 

OPU a koordinátory. 

Postup  plánování  práce  se  opírá  o  analýzu  budoucích  financí,  určení  jednotlivých 

kroků k dosažení cíle – získat finance, organizací jednotlivých kroků, kontrolou a realizací 

plánovacího cyklu. Výstupem z plánovacího cyklu by měl být přehled práce pro jednotlivé 

dobrovolnické programy se zřetelem na budoucí finanční a administrativní stránky programů. 

Obvykle se plán práce pro jednotlivé programy sestavuje na začátku projektového období, 

tj. v momentě,  kdy  koordinátor  získá  rozpočet  s  vymezenými  položkami  čerpání 

na jednotlivé  aktivity.  V praxi  se  ovšem  tento  plán  sestavuje  před  získáním  financí, 

kdy se jednotlivé  částky  podhodnotí  a  hledají  se  případné  další  zdroje  financování.  Je  to 

z důvodu  toho,  že  dotace  na  dobrovolnický  projekt  se  získá  obvykle  až  se  tříměsíčním 

zpožděním. Záleží poté na koordinátorovi, jak dané aktivity naplánuje a ošetří v souvislosti 

s podmínkami čerpání dotace. (více v kapitole Možnosti financování dobrovolnických aktivit)

Doporučení - Plánování práce

Koordinátor vždy na začátku projektového období vytvoří plán v jehož  konečné podobě se 

objeví tyto body, které jsou úzce vázány na předpokládanou výši finanční dotace: 

Program pro obyvatele azylových zařízení

1) pevně stanovená data s výjezdy do táborů (počet výjezdů přepočítané na finance), 

2) získání vstupních povolení do azylových zařízení, 

3) příprava volnočasových aktivit – program aktivit (jednorázová částka na aktivity), 

4)  rozpočet  financí  na dopravu (pracovní  vůz)  (se  zřetelem na  pohonné hmoty  a  dalšími 

náklady), 

5)  informování  pracovníků  SUZ,  kteří  schvalují  dobrovolnické  aktivity  (interval  posílání 

monitorovacích zpráv, schválení plánovaných aktivit) 

Mentoring: 

1) plán budoucích mentorských schůzek, 

2) plán zasílání monitorovacích zpráv od dobrovolníků (schůzovníky), 

3) rozpočet na materiál.

8.2.1 Vedení projektové administrativy

Zjištění
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Práce  koordinátora  se  netýká  jen  přímého  kontaktu  s klientem  či  dobrovolníkem, 

ale také efektivního a přesného zaznamenávání dat, která slouží jako směrodatná pro případné 

vnější  kontroly  z MVČR,  psaní  závěrečných  zpráv  projektu,  prezentace  dobrovolnických 

aktivit  a  potažmo  i  vytváření  nové  projektové  žádosti  pro  získání  dotace/grantu  na  další 

projektové období. V administrativní části se koordinátor zabývá přesnými záznamy schůzek 

dobrovolníků s klienty, daty uzavřených dobrovolnických smluv, monitoringem uzavřeného 

pojištění  pro  dlouhodobé  a  krátkodobě  působící  dobrovolníky,  vedení  rozpočtu  přijatého 

grantu/dotace  po  určené  časové  období,  eviduje  a  doplňuje  osobní  údaje  dobrovolníků 

do databáze  v souladu  se  Zákonem č.  101/2000 Sb.,  o ochraně  osobních  údajů.  Dále  píše 

pravidelné  reporty  o  změnách  financování  programu  zástupcům  Ministerstva  vnitra  – 

oddělení Dobrovolnické služby. 

8.2.2 Evidence a dokumentace dobrovolnické činnosti

Níže uvádím všechny důležité dokumenty, které koordinátor dobrovolníků předkládá 

a  vyplňuje v  průběhu  projektu  a  které  dle  vnitřních  směrnic  Organizace  pro  pomoc 

uprchlíkům musí povinně schraňovat na bezpečném místě. 21 Tato dokumentace byla zajištěna 

v průběhu analýzy dokumentů v rámci celkového kvalitativního výzkumu v této diplomové 

práci. Dokumentace se orientuje obecně na všechny dobrovolníky bez výjimky v OPU. 

Evidence dobrovolníků v     OPU  

Obsahem  evidence  dobrovolníků  v OPU  je  přesný  počet  krátkodobě/dlouhodobě/ 

jednorázově  působících  dobrovolníků.  Tento  počet  je  doplněn  o  osobní  údaje  každého 

dobrovolníka:  jméno, příjmení, telefonní kontakt,  adresa a typ dobrovolnického programu, 

ve kterém  dobrovolník  působí  a  eventuelně  poznámka  o  dalším  zapojení  dobrovolníka 

v jiných programech.  Osobní  údaje  archivuje  koordinátor  pouze  na  základě  písemného 

souhlasu, který je součástí smlouvy o výkonu dobrovolnické činnosti. Evidence je prováděna 

v elektronické podobě (tabulka Excel) a je chráněna přístupovým heslem. Přístup do obou 

evidencí má pouze koordinátor a ředitel organizace. Se získanými informacemi je nakládáno 

dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Složka dobrovolníka s uzavřenou dobrovolnickou smlouvou s     přílohami  

21 Údaje o evidenčních listinách, výkazech a složkách je majetkem Organizaci pro pomoc uprchlíkům, která dala 
prostřednictvím statutárního orgánu povolení k jejich zveřejnění v této diplomové práci.  
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Součástí  složky  vytvořené  a  průběžně  doplňované  koordinátorem pro  každého 

dobrovolníka  zvlášť  je  též  výpis  z Rejstříku  trestů  a  potvrzení  o  zdravotní  způsobilosti, 

stručný  písemně  zpracovaný  výstup  z psychodiagnostiky.  Ke  každému  dobrovolníkovi 

koordinátor přikládá půlroční hodnocení jeho práce. Složky dobrovolníků jsou po celou dobu 

dobrovolnické  služby  zaknihované  a  umístěné  v uzamykatelných  boxech.  Po  ukončení 

dobrovolnické činnosti  jsou v evidenci  organizace ještě po dobu čtyř  let.  Po uplynutí  této 

doby  jsou  všechny  materiály  týkající  se  dobrovolníka  a  jeho  dobrovolnické  služby 

skartovány.  Přístup  do  složek  dobrovolníků  má  pouze  koordinátor  a  ředitel  organizace. 

Se získanými informacemi je opět nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů ve znění pozdějších předpisů.

Schůzovníky – evidence dobrovolnické činnosti

Každý  dobrovolník má  vytvořenou  koordinátorem  dobrovolníků  tzv.  složku 

pod názvem  „Schůzovník,“  která  obsahuje  měsíční  report  o  náplni  jednotlivých  schůzek 

či výjezdů  a  přesným  rozpisem  aktivit.  Dále  obsahuje  také  dotazník  se  zpětnou  vazbou 

od klienta (tzv.„2feedback dotazník spokojenosti s dobrovolnickým programem.“ viz kapitola 

Monitoring práce) Tyto schůzovníky slouží jako významný podklad pro supervize a náměty 

na  školící  akce  či  výcviky.  Schůzovníky  jsou  umístěny  na  bezpečném  místě 

v uzamykatelných boxech, jelikož mohou obsahovat citlivé informace o klientech. 

Tabulka s     počtem odpracovaných hodin  

Koordinátor dobrovolníků si zaznamenává počet odpracovaných hodin dobrovolníkem 

v programech. V programu Mentoring zaznamenává počet odpracovaných hodin připadajících 

na  dobrovolníka  za  jeden  týden.  V případě  Výjezdů  do  uprchlických  táborů  je  záznam 

proveden v sekvenci hodin, které strávil dobrovolník na výjezdu. Počty odpracovaných hodin 

společně  s přesnými  daty  slouží  pro  případ  pojistné  události,  dále  jako  důkazný  materiál 

pro vnější  audit  a  také  pro  monitoring  dobrovolnické  činnosti,  který  je  spojen  s částí 

hodnocení a odměňování dobrovolníka.

Prezenční listiny – supervize, školení, přednášky

Před  každou  akcí,  která  se  týká  školení,  přednášek  nebo  supervize,  předkládá 

koordinátor prezenční listinu, kde dobrovolník a přednášející lektor uvede jméno, příjmení 

a podpis. Prezenční listina slouží jako důkazní materiál o proběhlé akci. 

Prezenční  listina  -  k     povolení  účasti  nezletilé  osoby oprávněným zástupcem na  programu   

připravovaném dobrovolníky NNO OPU
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Před  začátkem  programu  v azylových  zařízeních  nechává  koordinátor osobně 

podepsat tuto prezenční listinu všemi účastníky v programu (kromě dobrovolníků). Pokud se 

jedná o nezletilé, podepisuje tuto prezenční listinu rodič nebo soudem pověřená osoba. 

Vyúčtování výjezdu a dobrovolnických aktivit v programu Mentoring

Výkaz o cestě autem 

Výkaz  o  použití  pracovního  vozu  OPU  vyplňuje  koordinátor.  Výkaz  obsahuje 

následující údaje: jméno a příjmení osoby, která použila pracovní vůz; datum a místo odjezdu; 

datum a místo  příjezdu;  typ  auta  (případně  SPZ);  důvod cesty;   počet  ujetých  kilometrů; 

finanční zdroj, ze kterého se hradí tato položka; počet spolucestujících; celková cena cesty 

a podpis pověřené osoby. Tento výkaz je též klíčový pro pojištění, neboť v případě pojistné 

události slouží jako důkazný materiál. 

Výkaz o ubytování dobrovolníka(ů)

Tento  výkaz  je  vyplněn  koordinátorem po  ukončení  ubytování.  Výkaz  obsahuje: 

datum  a  délku  ubytování;  místo  ubytování  (jméno  zařízení,  též  uvést  město/obec); 

dále jméno(a) a příjmení ubytovaných; finanční zdroj, ze kterého se tato položka hradí; účel 

ubytování a celková cena za všechny ubytované. Podobný rozpis položek, které koordinátor 

vyplňuje obsahuje též výkaz stravného, výkaz o vstupech na kulturní, sportovní a vzdělávací 

aktivity.

Všechny výše uvedené výkazy se zhotovují ve  dvou kopiích, kdy  originál společně 

s kopií putuje  na  ekonomické  oddělení  a  druhá  kopie do  složky  koordinátora, 

který tyto dokumenty  zaknihuje  pro  případ  celoorganizačního  auditu  či  vnější  kontroly 

od poskytovatele finančních zdrojů. (MVČR, donoři apod.)

Složka koordinátora

V rámci  své  praxe  jsem shledala  za  velmi  důležité  vytvářet  si  tzv.  dvojí  ochranu 

pomocí  vedení  osobní  složky  koordinátora,  která  obsahuje  kopie  všech  účetních  výkazů, 

účtenek,  projektové fotodokumentace a zápisů ze supervize.  Tato složka je velmi šikovná 

a chrání samotného koordinátora v případě různých nedorozumění nebo problémů. 

Doporučení - Vedení projektové administrativy
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Na  základě  analýzy  výše  zjištěné  projektové  administrativy,  jsem  dospěla 

k jednotnému  doporučení  -  předělat   jednotlivé  dokumenty  v souladu  s dobrovolnickým 

programem,  ke kterému náleží.  Stávající  dokumentace  buď zcela  nebo vůbec  neodpovídá 

dobrovolnickému  programu,  ke  kterému  náleží  (textem,  legislativou)  Níže  uvedené  body 

obsahují celkový souhrn evidence všech důležitých dokumentů, které by se měly v souvislosti 

s dobrovolnickou činností schraňovat na bezpečném místě. Neméně podstatná je též ochrana 

koordinátora, která může být vedena skrze navrženou složkou koordinátora, obsahující kopie 

všech dokumentů, se kterými koordinátor v době své praxe přišel do styku.

Souhrn projektové administrativy

1) Koordinátor povinně eviduje: Evidence a dokumentace dobrovolnické činnosti,  Evidence 

dobrovolníků v OPU, Schůzovníky – evidence dobrovolnické činnosti

2)Koordinátor  vytváří  a  doplňuje:  Složku  dobrovolníka  s  uzavřenou  dobrovolnickou 

smlouvou s přílohami, Tabulka s počtem odpracovaných hodin

3) Koordinátor předkládá k podpisu: Prezenční listiny – supervize, školení, přednášky

Prezenční listina - k povolení účasti  nezletilé osoby oprávněným zástupcem  na programu 

připravovaném dobrovolníky NNO OPU

4) Koordinátor vyplňuje a předkládá ekonomickému oddělení účetní doklady: Výkaz o cestě 

autem, Výkaz o ubytování dobrovolníka(ů), Výkaz stravného, Výkaz o vstupech

5) Koordinátor přijímá a eviduje měsíční reporty od dobrovolníků (Schůzovníky) po celou 

dobu dobrovolnické služby. 

8.2.3 Monitoring práce

Zjištění

Mezi prvky monitorující  práci  dobrovolníků lze zařadit  pravidelné  měsíční  reporty 

o dobrovolnické činnosti. Tyto reporty vyplňuje a předkládá dobrovolník. V těchto reportech 

je  uvedeno:  jméno  dobrovolníka,  typ  programu  ve  kterém  působí,  jméno(a)  klienta(ů), 

se kterými  spolupracuje,  místo  výkonu,  stručný  popis  uskutečněných  aktivit,  náklady 

na aktivity,  časový  rozsah  a  témata  na  supervize.  Mezi  další  aspekty  monitoringu  práce 

dobrovolníků  patří  též  individuální  pohovory s klienty  v programu  Mentoring, 

které buď provádí  koordinátor  nebo  pracovníci  OPU –  sociální  pracovníci,  právníci 

v průběhu klientského poradenství. 

Pracovníci  mají  možnost  získat  zpětnou  vazbu  od  klientů  během  poradenského 

kontaktu nebo na základě vyplnění krátkého dotazníku. V dotazníku se uvádí jméno klienta, 
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jméno dobrovolníka, stručný popis činnosti a míra spokojenosti s uskutečněnými aktivitami. 

Obdobný dotazník  dostává  i  dobrovolník.  Tento  typ  oboustranné  zpětné  vazby je  v OPU 

pojmenován  jako  „2feedback  dotazník  spokojenosti  s dobrovolnickým  programem.“ 

Po zkušenostech, které jsem v rámci monitoringu dobrovolnické práce v OPU získala, patří 

tento typ zpětné vazby mezi nejlepší způsoby sledování dobrovolné činnosti. Zpětnou vazbu 

získáme  jak  od  dobrovolníka,  tak  od  koncového  uživatele.  Tyto  dotazníky  postupují 

od koordinátora k supervizorovi. Bohužel „2feedback dotazníky“ nejdou aplikovat v oblasti 

programu  Výjezdů  do  uprchlických  táborů,  neboť  zde  máme  kolem  osmdesáti  klientů, 

kteří se ne  vždy  pravidelně  účastní  programu.  V této  části  provádí  monitoring  sám 

koordinátor, který se účastní všech výjezdů do zařízení a je součástí programového cyklu. 

Tento  typ  monitoringu  se  nejvíce  blíží  kvalitativní  metodě  sběru  dat  –  zúčastněnému 

pozorování,  kde  ovšem  výzkumník  (koordinátor)  nesbírá  data  pro  případnou  teorii, 

ale systematicky  naslouchá,  pozoruje  a  reviduje  probíhající  interakce  mezi  klientem 

a dobrovolníkem.  Všímá  si  pracovního  procesu,  činností,  přístupu  ze  strany dobrovolníka 

a přijímaní  dobrovolné  pomoci  klientem  -  jeho  aktivity  a  celkové  spolupráce 

s dobrovolníkem.

Doporučení - Monitoring práce

Setrvat  v této  podobě  monitoringu  dobrovolnické  práce.  Způsoby  monitoringu  jsou 

vyhovující pro všechny strany a přináší objektivní informace.

8.3 Hodnocení práce 
Zjištění

Proces hodnocení práce by měl probíhat průběžně v souladu s  objektivním a profesní 

přístupem. Jiří Tošner vnímá slovo hodnocení jako „proces, jehož výsledkem je zkvalitnění 

naší práce, což neznamená, že bychom ji do té doby dělali špatně.“ (Sozanská, Tošner 2002: 

83) I přesto, že hodnocení má spíše informační charakter, u mnohých dobrovolníků vyvolává 

mnohdy  negativní  konotace.  K tomuto  tématu  se vyjádřila respondenteka  D7  takto„Někdy 

mám pocit, že když mě někdo za něco pochválí v souvislosti s dobrovolnictvím, tak je to jako 

kdyby říkal, je mi jedno jak to děláš, ale jsem rád, že to vůbec děláš. Raději bych slyšela  

kritiku, protože ta mě posouvá dál.“ 

Objektivní hodnocení práce může být v některých případech velmi těžké a to zvláště, 

pokud  koordinátor  má  dobrovolníka  upozornit  na  chyby,  kterých  se  v průběhu  činnosti 
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dopouští.  Mnohdy je hodnocení  ze strany koordinátora  spíše obecnější  povahy s odkazem 

na klienta,   protože  zkrátka  nechceme  být  „posli  špatných  zpráv“  i  když  s pracovním 

přístupem dobrovolníka  vůči  klientu  vnitřně  nesouhlasíme.  V tuto  chvíli  přichází  na  řadu 

supervizor, který nás může z této svízelné situace bezbolestně vysvobodit.  Koordinátor má 

možnost  mu  přetlumočit  svoje  stanoviska  a  ten  poté  v bezpečném  prostředí  supervize 

zaujmout  strategii,   jak  dobrovolníka  šetrně  upozornit  na  chyby,  kterých  se  vůči  klientu 

a v konečném důsledku i na sobě dopouští. Velmi dobrou pomůckou v těchto případech je 

hraní  rolí,  kdy  dobrovolníka  si  může  zahrát  sám  koordinátor  a  klienta  dobrovolník. 

Toto účinné zrcadlo již mnohokrát ukázalo na chyby a pomohlo k jejich následné identifikaci 

a eliminaci. 

Kritéria  hodnocení  dobrovolníků  jak  je  uvedli  respondetky  K1,  K2  –  bývalé 

koordinátorky a respondenti - dobrovolníci uvedu v následujících bodech. 

Kritéria  hodnocení:  délka  v dobrovolnickém  programu  (počet  měsíců,  let),  frekvence 

dobrovolnické  činnosti  (počet  výjezdů,  schůzek),  dopad dobrovolnické  činnosti  na klienta 

(zlepšení  dovedností,  psychiky  apod.),  dobrovolnická  činnost  vykonávaná  nad  rámec 

dobrovolnického  programu  (pomoc   pracovníkům  v  OPU  apod.),  publikační  činnost 

pro organizaci, např. na dobrovolnických serverech.

Doporučení - Hodnocení práce

Koordinátor by měl mít vytvořenou sadu hodnotících kritérií,  podle kterých by měl 

posuzovat přínos dobrovolnické práce pro klienta a zároveň pro organizaci (délka působení, 

frekvence, přínos klientovi, dobrovolnická činnost nad rámec programu, publikační činnost) 

Důležité  je  také  monitorovat  chyby  dobrovolníků  a  naučit  se  s nimi  pracovat  (říkat 

nepříjemné věci  apod.)  Toto se  dá vyřešit  pravidelnou osobní  nebo skupinovou supervizí 

koordinátora a dobrovolníků, kde se těmto tématům mohou společně za dohledu supervizora 

věnovat. 

8.4 Oceňování dobrovolníků

Zjištění

Mezi prvky procesu řízení výkonu dobrovolníků bezesporu patří  i  oceňování  jejich 

činnosti. Tato část je v dobrovolnickém projektu Organizace pro pomoc uprchlíkům značně 

opomíjena.  Oficiální  poděkování  je  vyjádřeno  pouze  formálně  v závěrečné  zprávě. 

Podle literatury a doporučení respondentů z kvalitativního šetření mohou mít formy ocenění 

i jinou  podobu  -  od  prostého  poděkování  po  nabídku  různých  zážitkových,  vzdělávacích 
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či sportovních  aktivit,  kde  není  cílem  klient,  ale  sám  dobrovolník.  Jako vyjádření  díku 

můžeme  dobrovolníkovi  věnovat  lístky  do  divadla,  kina,  bazénu  či  uspořádat  nějakou 

společnou akci, např. volejbal dobrovolníci versus zaměstnanci apod. Pro utužení kolektivu 

dobrovolníků a navázání příjemné atmosféry v organizaci je dobré podle respondentů K1, K2 

(bývalé  koordinátorky)  pořádat  i  společná setkání,  kde  jsou  přítomni  kromě zaměstnanců 

i pracovníci  vrcholového  managementu  organizace.  Obsahem  těchto  setkání  může  být 

oficiální  poděkování  z úst  ředitelky(tele)  organizace,  vyjádření  přínosu  dobrovolnictví 

v organizaci  a  předání  diplomů  nebo  osvědčení.  Tato setkání  mohou  být  též  spojena 

i s různými  vzdělávacími  aktivitami  v organizaci,  kdy  se  management  organizace  může 

podílet  na  uhrazení   nákladů  spojených  s výcviky  dobrovolníků,  odborných  přednášek 

nebo a jiných školeních. 

Dobrovolníci si kromě uznání a profesní „masáže“ zaslouží, také to, aby jejich činnost 

byla evidována a průběžně časově počítána. Důvody evidence dobrovolnické práce nesouvisí 

pouze  s kontrolním  či  administrativním  procesem,  ale  též  jsou  spojené  s přínosem 

dobrovolníků,  kteří  věnují  svůj  čas  organizaci  jako  celku.  Počty  hodin,  měsíců  a  let, 

které věnoval  dobrovolník  nezištně  dobrovolnickým  aktivitám  by  se  měly  objevovat 

ve výročních  zprávách,  na  webových stránkách,  v novinových článcích,  aby  dobrovolník 

reflektoval svůj osobní přínos organizaci.  (Sozanská, Tošner : 2002)

 Dobrým a osvědčeným způsobem ocenění práce dobrovolníků je i věnování jednoho 

celého dne v roce pouze dobrovolníkům v organizaci, třeba u příležitosti Mezinárodního dne 

dobrovolníků,  který  se  koná  každoročně  5.  prosince,  kdy  řada  zemí  pořádá  oslavy, 

na nichž dobrovolníci  dostávají  dárky,  diplomy  a  jiná  ocenění.  (Sozanská,  Tošner:  2002) 

Nedílnou součástí vyjádření díků je i uvedení jmen či fotografií v již zmíněných dokumentem 

jako je závěrečné zprávy, v novinových článcích, na webových stránkách organizace atp.

Mezi  poslední  ocenění  dobrovolnické  práce  též  patří  vytváření  mezinárodních 

přátelství  s jinými  organizacemi  s možností  vzájemné  návštěvy  a  výměny  zkušeností 

dobrovolníků – tzv. odborné stáže. Tyto stáže též probíhají i v rámci neziskových organizací 

v ČR.  Tyto  návštěvy  jsou  přijímány  dobrovolníky  velmi  kladně  a  každoročně  se  v OPU 

střádají finanční prostředky na jejich uskutečňování.  

Doporučení - Oceňování dobrovolníků

V rámci  oceňování  dobrovolníků  v Organizaci  pro  pomoc  uprchlíkům  je  nutné 

vypracovat  jednotný  návrh  různých  dostupných  forem  ocenění  se  zřetelem  na  finanční 

náklady. V souvislosti s navrženými způsoby ocenění též postupně rozšiřovat paletu možností 
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ocenění  dobrovolníků  o  zážitkové,  vzdělávací,  sportovní  a  jiné  aktivity  věnované 

pouze dobrovolníkům.  Mezi  základní  formy  bychom  mohli  pro  začátek  zařadit:  realizaci 

oficiálních  setkání  s managementem  organizace  a  předání  Osvědčení  za  dobrovolnickou 

činnost  (např. k Mezinárodnímu  dnu  dobrovolníků),  dále  neoficiální  společná  setkání 

dobrovolníků s pracovníky OPU. 

Vyjádření díků nemusí být pouze ve formě výše uvedené, ale také uvedením jmen 

dobrovolníků (kromě výročních zpráv) na webových stránkách organizace nebo v novinových 

článcích.  Velmi  pozitivně  přijímanou  formou  ocenění  je  též  nabídka  návštěvy  odborné 

mezinárodní nebo vnitrozemské stáže.  

8.5 Měření efektivnosti dobrovolnického programu

Zjištění

Jedním z objektivních ukazatelů efektivnosti dobrovolnického programu je sledování 

průměrného  počtu  všech  dobrovolníků činných  v programech za  určité  časové  období 

(obvykle 1 rok) a jejich průměrná fluktuace – odchody dobrovolníků z organizace. Pro každý 

rok  bychom  měli  mít  zpracovanou  tabulku s přesným  počtem  krátkodobě,  dlouhodobě 

nebo jednorázově  působících  dobrovolníků.  Tyto  údaje  jdou lehce  dohledat  např.  pomocí 

uzavřených  dobrovolnických  smluv,  v  souhrnných  zprávách  o  dobrovolnické  službě 

ve výročních zprávách nebo závěrečných projektových dokumentech. 

Dalším ukazatelem efektivnosti programu je délka působení dobrovolníků v programu, 

počet odpracovaných hodin připadajících na dobrovolníka za jeden týden nebo rozsah prací 

vykonávaných dobrovolníky. 

Méně objektivním ukazatelem je  měření  spokojenosti s dobrovolnickým programem 

ze strany  koncových  uživatelů.  V případě  Mentoringu  je  využívaná  metoda  rozhovoru. 

U klientů  z programu  „Výjezdy  do  uprchlických  táborů“  se  měření  efektivnosti  provádí 

na základě počtu účastníků v programu. Před zahájením programu v zařízení pro uprchlíky 

rodiče nebo soudem pověřené osoby podepisují prezenční listinu a tímto aktem dávají souhlas 

s tím,  že  se  nezletilý  nebo  on  sám zúčastní  programu.  Tato  prezenční  listina  poté  slouží 

jako významný ukazatel návštěvnosti dobrovolnického programu. 

Doporučení - Měření efektivnosti dobrovolnického programu

Měřit  efektivnost  dobrovolnického  programu  (Mentoring  a  Program pro  obyvatele 

azylových  zařízení)  lze  těmito  způsoby:  průměrný  počet  všech  dobrovolníků 
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v dobrovolnickém projektu (za 1 rok), počet odpracovaných hodin, ukazatel spokojenosti – 

Mentoring formou rozhovoru a Program pro obyvatele azyl.  zařízení –  formou prezenční 

listiny  evidující  počet  klientů.  Na  základě  výše  uvedeného  by  měl  koordinátor  povinně 

evidovat výše uvedené do jednotlivých formulářů (viz projektová administrativa) a udržovat 

databázi  osobních  složek  dobrovolníků  se  zřetelem  na  počty  příchozích  a odcházejících 

dobrovolníků. 

8.6 Způsoby udržení dobrovolníků v dobrovolnickém programu

Zjištění

I  když  jsme  přesvědčení  na  základě  zpětné  vazby  od  dobrovolníků,  že  program 

funguje a nevyskytují se příliš velké odchylky od normálu,  přesto dochází v průběhu roku 

k pravidelným vlnám odchodů, někdy velkého jindy malého počtu dobrovolníků. V průběhu 

empirického šetření jsem přišla na řadu otázek, které se mi s tématem odchodu dobrovolníků 

z programu postupně nabízely. Oslovila jsem dva bývalé dobrovolníky – muž (31 let) a žena 

(27 let), kterým jsem dala namátkou dvě otázky. První zněla „Co (kdo) tě vedl(o) k odchodu 

z dobrovolnického programu?“ a druhá „Vrátil(a) by si se zpět do programu OPU?“ 

Výpovědi  obou  respondentů  jsem zanalyzovala  jako  následující:  Na  první  otázku, 

co vedlo respondenty k odchodu jsem získala následující výpovědi – u respondenta (muže) to 

byly  povinnosti  spojené  se  zaměstnáním.  Jeho  časové  možnosti se  po  vstupu  do  nového 

zaměstnání  značně  zúžily  a  v souvislosti  s tím se  změnily  i  jeho  priority  ohledně  trávení 

volného času. Respondentka (žena) během dobrovolnické služby otěhotněla a na doporučení 

svého ošetřujícího lékaře, který vyhodnotil těhotenství jako rizikové, přerušila veškeré fyzické 

aktivity (mezi které patřily i výjezdy do uprchlických táborů).

Na  druhou  otázku  „Vrátil(a)  by  si  se  zpět  do  programu  OPU?“  oba  respondenti 

odpověděli  kladně,  ale  pouze  za  podmínky  snížené  časové  dotace,  kterou  by  věnovali 

dobrovolnické činnosti. Respondent (muž) by mohl věnovat pouze 50% svého volného času, 

respondentka (žena) kolem 30% svého volného času.22 Zdá se, že důvody výše uvedených 

dobrovolníků jsou ryze  osobního charakteru,  ale  též  se  můžeme setkat  s případy odchodů 

dobrovolníků z důvodů zcela jiných. Například se jedná o odchody způsobené nepochopením 

či odcizením se náplni programu,  psychickým vyhořením, únavou, ztrátou motivace, osobní  

averzí  vůči  koordinátorovi,  dobrovolníkům nebo klientům. Všem případům,  které  se týkají 
22 Podle povahy dobrovolnické činnosti, kdy se oba respondenti věnovali výjezdům do uprchlických zařízení, 
odpovídá respondentovo časové rozmezí – 50% 1 dni v týdnu (8 hodin), u respondentky – 30%  se jedná o tři až 
čtyři hodiny týdně. 
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dobrovolného  ukončení  spolupráce  dobrovolníka  v programu  by  měl  koordinátor  věnovat 

zvýšenou pozornost. Samotný odchod dobrovolníka není jen otázkou vzájemného rozloučení 

dobrovolníka  a  koordinátora,  ale  také  záležitostí  klienta,  který  si  během  spolupráce 

s dobrovolníkem k němu mohl vytvořit přátelské, v některých případech i pevné citové vazby. 

Pokud jej dobrovolník opustí ze „dne na den“, může to zanechat v klientovi negativní odezvy, 

které by mu mohly v krajním případě vrátit traumatické či jinak narušující psychické stavy, 

které  se  dotyčnému  klientovi  podařily  v rámci  programu  úspěšně  eliminovat.  Rozloučení 

by proto mělo  probíhat  v klidné atmosféře  v příjemném nerušeném prostředí.  Koordinátor  

by měl  připravit  klienta na  tuto  alternativu,  dále  nenásilně  a  nedirektivně  zjistit  důvody, 

které vedly dobrovolníka k rozhodnutí odejít z programu.   

Podle  slov  respondenta  pracovníka  OPU  –  speciální  pedagožky  „je  důležité  se 

po celou  dobu  působení  dobrovolníka  v programu  potažmo  v  organizaci,  zabývat  jeho  

motivací,  oceňovat jeho práci, dávat mu najevo jeho důležitost pro klienta,  dobrovolnický  

program…potažmo pro celou organizaci, snažit se mapovat a vycházet vstříc jeho potřebám 

a přáním, být stále k dispozici  – na emailu, telefonu v případě problémů a pokud nastane 

nějaká  krizová  situace  začít  ji  urychleně  řešit.“  Nedílná  součást  tohoto  „dobrovolnického 

servisu“,  který  výše  uvedla  respondentka  –  speciální  pedagožka  OPU  je  také  vytvoření 

kvalitního  zázemí  počínaje  koordinačním  zajištěním  (administrativa,  pojištění,  finanční 

zajištění  aktivit  atp.),  konče  psychickou  podporou,  supervizním  dohledem  a  předáním 

spoluzodpovědnosti dobrovolníkovi na programu či vztahu s klientem.

Doporučení - Způsoby udržení dobrovolníků v dobrovolnickém programu

Koordinátor by měl mít jasný přehled o odcházejících dobrovolnících, přičemž by měl 

zjišťovat důvody, které je k odchodu vedly. Každý zdůvodněný odchod byl měl být ošetřen 

smlouvou  a  ukončení  spolupráce.  Koordinátor  by  měl  v průběhu  dobrovolnické  služby 

zabezpečit  kvalitní  dobrovolnický  servis  (včasné  informace  o  změnách  v programech, 

administrativní,  finanční  a  organizační  zajištění  chodu  programu,  pravidelné  supervize) 

Dále je  též  dobré  předat  dobrovolníkovi  část  odpovědnosti  za  dobrovolnický  program 

a zapojit  jej nad  rámec.  Dobrovolník  získá  pocit  důležitosti  a  potřebnosti.  Samozřejmě, 

že odpovědnost předáváme pouze do určité míry a se souhlasem dotyčného dobrovolníka!

8.6.1 Dobrovolník není nevolník!

Tuto  kapitolu  jsem záměrně  zařadila  do  této  diplomové  práce,  protože  její  obsah 

se opírá  o mnohdy  opomíjené  téma,  které  se  dotýká  případného  využívání  či  zneužívání 

dobrovolníků  pro  účely  jiné,  než  ke  kterým  se  zavázal  v dobrovolnické  smlouvě. 
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Tato kapitola by se dala pojmout jako opak k výše uvedené  - tedy jako „způsoby neudržení 

dobrovolníků.“  V souvislosti  s tímto tématem se budu opírat  o svoji  sedmiletou zkušenost 

v dobrovolnických programech a o názory, které jsem měla možnost vyslechnout v průběhu 

kurzu Managementu dobrovolnictví II od ostatních koordinátorů dobrovolníků a respondenta 

– dobrovolníka D6, muž, působícího v programu Výjezdy do uprchlických táborů. I přesto, 

že jeho  výpověď  nesouvisí  s dobrovolnickým  programem  OPU,  měla  jsem  možnost 

zaznamenat  tuto  výpověď  v rámci  kvalitativního  šetření  a  do  manuálu  jsem  ji  zařadila 

jako součást toho, do jaké úrovně by dobrovolnický program OPU neměl nikdy sklouznout. 

Níže  uvedená  témata  se  dotýkají  problémů  spojených  s nejasnou  formulací  náplně 

dobrovolnické práce, využívání dobrovolníků pracovníky organizace, nepřiměřeně vedeným 

výběrovým řízením a tendence striktního dodržování stanovených pravidel, které buď málo 

či vůbec nerespektují osobní život dobrovolníka.

Přesun pracovních povinností zaměstnanců na dobrovolníky

Prvním problémem v mnoha neziskových organizacích sdružujících dobrovolníky je 

tendence  delegovat  pracovní  povinnosti  zaměstnanců  na  dobrovolníky.  Mnohdy se  těchto 

činností dobrovolník zhostí v domnění, že tyto aktivity patří do jeho pracovní náplně. I když 

s nimi nemusí být vnitřně ztotožněn, vykoná tuto činnost, protože „to prostě dělá dobrovolně“ 

(respondentka  z KMDII)  Využívání  dobrovolníků  na  aktivity,  se  kterými  dobrovolník 

nesouhlasí  nebo  je  v první  chvíli  nemůže  objektivně  posoudit  skrze  přílišnou  motivaci 

a aktivitu, jsou nepatřičné a do profesionálně řízeného dobrovolnictví (potažmo organizace) 

nepatří.   Dobrovolník  by  měl  tyto  aktivity  dělat  s vědomím,  že  toto  je  nad  rámec  toho, 

čemu se  zavázal  v dobrovolnické  smlouvě.  Nemůžeme  se  tedy  divit,  že dobrovolník  poté 

co zjistil,  že  byl  v podstatě  zneužitý  pro  danou  činnost,  se  staví  k celé  věci  negativně 

a odmítavě. 

Osvědčenou prevenci, kterou může koordinátor v dobrovolnickém programu aplikovat 

je jasné, otevřené, upřímné a dostatečné informování dobrovolníka o smyslu, náplni a cílech 

dobrovolnického programu, stejně tak o jeho konkrétní činnosti.  Typický příkladem zneužití 

dobrovolnické práce je potřeba vykonat určitou činnost, která není svojí náplní pracovníkovi 

příliš  po  chuti  a  z pohodlnosti  se  snaží  tuto  povinnost  hodit  na  bedra  někomu  jinému, 

např. stěhování kanceláře,  úklid skladu, kompletní zařizování kulturních či jiných událostí, 

na které je třeba věnovat zvýšený výdej energie apod. Někdo jiný může být v tomto případě 

neutrální  dobrovolník.  Musíme  ovšem  také  rozlišovat  mezi  případy,  kdy  se  dobrovolník 

zhostí  této  úlohy  sám  a  z vlastní  iniciativy.  Ovšem  stále  máme  na  paměti  to,  že  jej 
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upozorníme na to, že tuto aktivitu po něm nikdo nevyžaduje a je to pouze jeho svobodné 

rozhodnutí se jí věnovat.

Příliš obecná náplň práce dobrovolníka v programu

Toto téma se opírá o mnohdy obecně stanovenou náplň práce dobrovolníka, která může být 

rovněž lehce zneužita. Příkladem může být zkušenost dobrovolníka…XY, který nad rámec 

kvalitativního  rozhovoru  vyprávěl  o  dobrovolnických  aktivitách,  kterým  se  rok  věnoval 

v průběhu mezinárodní dobrovolnické služby v německých Drážďanech v jedné nejmenované 

nadaci, kam byl vyslán přes neziskovou organizaci, jež spolupracuje s OPU.

Ve  smlouvě,  kterou  obdržel  od  vysílající  organizace  měl  uvedeno  obecné  formulace 

pracovních úkonů, kterým se měl v budoucnu v přijímající organizaci věnovat. Náplň práce 

byla  stanovena  takto:  „vyřizování  administrativy,  příprava,  realizace  česko  –  německých 

kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí.“ Náplň práce přímo vybízela k tomu, aby člověk 

nabyl  dojmu,  že  půjde  o  kancelářskou  práci  v příjemném  prostředí  bez fyzické  námahy. 

Rozčarování ovšem přišlo ve chvíli, kdy respondent dorazil na místo a první tři měsíce trávil 

denně u kopírky pět až osm hodin, dále obhospodařoval jiné stroje jako skartovačku, tiskárnu 

nebo čistící  vozík na úklid kanceláří.  Kromě toho dostal  za úkol též  zvelebování  zahrady 

a čištění chodníků okolo sídla nadace.

Co  se  týče  kulturních  akcí,  ty  zahrnovaly  skutečně  přípravu  a  realizaci, 

ale v poněkud jiné rovině, než v takové, kterou by si normálně smýšlející člověk představil. 

Příprava zahrnovala fyzicky velmi namáhavou a laiky prováděnou stavbu pódia, ozvučení, 

osvětlení. Dále trávení volného času rozdáváním letáků, trháním lístků, úklidem mobilních 

záchodků a celkovým úklidem odpadků po každé zrealizované akci. Bohužel reálná náplň 

práce,  kterou  respondent  vykonával,  se  skutečně  (alespoň  co  se  názvů  týče)  shodovala 

s obecně  formulovanou  náplní.  Ve chvíli,  kdy respondent  zahájil  protest,  měla  oprávněně 

přijímající  organizace  „na  vrch“  a  zaujala  odmítavý  postoj  k veškerým  změnám  obecné 

formulace  pracovní  náplně.  S vysokou  mírou  sebezapření  a  vidinou  získaného  certifikátu 

z němčiny  respondent  vydržel  přesně  rok.  Jak  sám  uvedl,  tato  zkušenost  jej  posílila 

do budoucna  tím,  že  bude  vždy  požadovat  od  zaměstnavatele  konkrétní  rozpis  pracovní 

činnosti, které se bude věnovat. 

Pro  koordinátora  dobrovolníků  z toho  vyplývá,  že  vždy  a  za  každou  cenu 

charakterizuje  jasně  a  srozumitelně  jednotlivé  aktivity  a  úkoly,  které  bude  dobrovolník 

v rámci dobrovolnictví v organizaci plnit. 
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Nepřiměřené výběrové řízení

Mezi  další  problematická  místa  patří  i  způsob  výběrových  řízení.  Po  výměně 

zkušeností v průběhu Kurzu managementu dobrovolnictví II jsem měla možnost srovnat námi 

vedené  výběrové  řízení  s ostatními  organizacemi.  Došla  jsem  k zajímavým  zjištěním 

vycházejícím ze skutečnosti, že ono výběrové řízení se v některých neziskových organizací 

podobá honu po vědomostech.  Respondentka z KMDII koordinátorka z nejmenované NNO 

z Ostravy pojala výběrové řízení opravdu velmi „poctivě“. Při popisu všech úkonů, kterými 

musí  dobrovolník  projít,  jsme  došli  se  zbytkem  osazenstva  k názoru,  že  než  být 

dobrovolníkem  v této  organizaci,  tak  raději  vyhledáme  jinou  více  přátelsky  zaměřenou 

organizaci. Abych popsala situaci, tak v této nejmenované organizaci všichni nově příchozí 

zájemci  povinně  prochází  testy,  které  se  dají  přirovnat  k závěrečným  státním  zkouškám 

na bakalářském oboru sociální práce či spec. pedagogiky. Nesčetná ústní výběrová kola jsou 

okořeněna  o  řadu  písemných  vědomostních  testů  ze  základů  sociální  práce  či  speciální 

pedagogiky,  dále  o  psychologické  posudky,  které  podle  vyjádření  jedné  z účastnic 

(psycholožky),  výrazně  překračují  stanovenou  normu  obecných  psychotestů  a  hraniční 

s psychoterapií.  Co  je  úsměvné  na  této  celé  výběrové  mašinérii  je  fakt, 

že pokud se dobrovolník  úspěšně  „proklestí  pralesem“  všech  možných  testů,  ústních 

zkoušení,  tak stále  nemá vyhráno,  neboť  klient  je  mu přidělován  pouze  pokud nějaký je, 

což prý bývá velkým problémem. Nedivím se. Docela by mě zajímalo, čím musí procházet 

sám  klient.  Poučením  z tohoto  příkladu  může  být  jednoduché  –  neplašme  zbytečně 

dobrovolníky  nesmyslnými  požadavky  a  soustřeďme  se  skutečně  na  ty  informace, 

které jsou pro  nás  klíčové.  Tyto  informace  se  týkají  motivace,  očekávání,  chuti  pomáhat, 

psychické odolnosti a zralosti dobrovolníka a jeho míry empatie. 
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Striktní dodržování pravidel na úkor osobního života dobrovolníka

Poslední případ,  který jsem zařadila  do této kapitoly se týká striktního vyžadování 

dodržování dobrovolnické aktivity koordinátorem dobrovolníků bez ohledu na osobní život 

dobrovolníka. Na kurzu MNG dobrovolnictví zazněly příspěvky, které se týkaly „nutnosti“ 

stoprocentní účasti dobrovolníků na aktivitách v  programech. Jedna koordinátorka (pražské 

„neziskovky“) se vyjádřila, že školní, osobní, či pracovní problémy nebo jiné věci si musí 

dobrovolník řešit mimo dobrovolnický program. S tímto názorem nesouhlasím, neboť pokud 

nastavíme program na bázi toho, že dobrovolník musí dodržovat striktně např. závazky vůči 

klientovi – pravidelně se s ním stýkat i přesto, že se potýká s nějakým problémem ať pracovní 

či jiné povahy, lehce můžeme dobrovolníka přivést na scestí, kde na jeho konci stojí syndrom 

vyhoření.   Tímto nechci  vyvrátit  to, že by dobrovolník neměl  plnit  to k čemu se zavázal, 

ale chci  vyzdvihnout  akceptaci  toho,  že  pokud není  schopen v tu  chvíli  plně a  aktivně  se 

věnovat klientovi, je lepší dobrovolníka na chvíli omluvit a dát mu prostor na vyřešení svých 

problémů.  Nesmíme  zapomínat,  že  i  když  dobrovolník  podepsal  smlouvu,  stále  jde 

o dobrovolné  rozhodnutí  věnovat  se  programu.  Pokud  dobrovolník  potřebuje  uvolnit 

z programu (např. nezúčastní se z důvodu školních, pracovních a jiných), měli  bychom jej 

podpořit. Protože jen u spokojeného a vyrovnaného dobrovolníka máme jistotu, že se k nám 

může opět vrátit.  

Abychom  ovšem  zůstali  objektivní,  je  třeba  každý  takovýto  případ  posuzovat 

individuálně  a  se  znalostí  situačního  kontextu.  Někdy  se  můžeme  setkat  se  situací, 

že dobrovolník  používá  tyto  výmluvy  jen  proto,  že  se  mu  nechce  nadále  spolupracovat 

s klientem nebo v dobrovolnickém programu. I přes toto zjištění, bychom měli dobrovolníka 

podporovat,  otevřeně  bez  zášti  a  osobní  averze  přijmout  jeho  postoj  a pomoci 

mu identifikovat ono problematické místo. 

Doporučení – Dobrovolník není nevolník!

Poslání této poslední  kapitoly,  která uzavírá  tematický celek řízení dobrovolníků je 

uvědomit si, čeho všeho se můžeme v rámci koordinace dobrovolníků dopustit a čeho bychom 

se měli  spíše vyvarovat.  Pro snížení vzniku těchto nebo obdobných případů je nutné stále 

získávat zpětnou vazbu od dobrovolníků – ať formou dotazníku či ústní formou. Jedině tímto 

způsobem získáme zpětnou vazbu o svém jednání a možnost toto chybné jednání napravit. 

Neméně důležitá  je  v tomto  případě  i  pravidelná  supervize,  při  které  bychom tato  témata 

neměli podceňovat. 
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Níže  uvádím  desatero  spokojeného  dobrovolníka,  které  bylo  vytvořeno  v průběhu 

supervizí  a  vzdělávacích  aktivit.  Toto  desatero  vystihuje  všechny  body,  které  by  měl 

koordinátor nejen reflektovat, ale také je přijmout a řídit se jimi. Mohou být pojata i ve formě 

krátkých doporučení nejen pro koordinátory, ale též pro pracovníky OPU.

Desatero spokojené/ho dobrovolníka/ce

1) Organizace chce dobrovolníky na všech svých úrovních
2)  Jasné, otevřené, upřímné a úplné informování dobrovolníka o smyslu, náplni a cílech  

organizace, stejně tak o jeho činnosti
3) Využívání služeb dobrovolníka jen pro to, co on sám chce dělat
4) Jasné zadání činnosti dobrovolníka, jasné kompetence. Dobrovolník ví od koho práci  

přebírá, komu ji předává a komu zodpovídá.
5) Koordinátor dobrovolníků – kontaktní osoba
6) Osoba/systém pro řešení konfliktů
7) Supervize – dobrovolníka, koordinátora, systému
8) Příjemné prostředí na pracovišti
9) Motivace a odměňování dobrovolníků
10) Dobrovolník může kdykoliv odejít
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9. Možnosti financování dobrovolnických aktivit

Bezpodmínečnou a existenční součástí každého dobrovolnického projektu je zajištění 

finančních prostředků. Základní otázka pro koordinátora dobrovolníků je: „Kde a jak získat 

prostředky  na  realizaci  dobrovolnických  aktivit?“  Určité  strategie  jak  získat  finanční 

prostředky  vychází  zejména  z marketingu.  „Dobře  a  kvalitně  vedený  marketing  a  s ním 

související  PR, je nejsnazší cesta k úspěchu v získávání financí“. (JUDr. Martin Rozumek, 

ředitel  OPU)  Níže  uvedené  kapitoly  se  věnují  oblastem v obecné  formě.  Jde  o  kapitoly: 

Propagace,  Fundraisingové  strategie,  Kofinancování,  Státní  dotace  na  dobrovolnické 

programy.  Z každé  oblasti  jsem  vybrala  pouze  podstatu,  která  reaguje  na  potřeby 

dobrovolnického  projektu  v Organizaci  pro  pomoc  uprchlíkům.  Texty  jsou  doplněny 

o praktické  informace,  internetové  odkazy,  kde  lze  dohledat  další  informace  ohledně 

financování. Poslední část této kapitoly tvoří vypracovaná akreditace, kterou jsem vytvořila 

pro rok 2009 společně s managementem Organizace pro pomoc uprchlíkům. 

9.1 Propagace 

Zjištění

Při  získávání  finančních  zdrojů  je  třeba  si  uvědomit,  na  co  a  pro  koho  peníze  

potřebujeme získat. Pokud bychom měli kroky seřadit podle toho, jak jdou logicky za sebou, 

můžeme dojít k tomuto pořadí: analýza potřeb, určení cíle v projektu, kalkulace nákladových  

položek, přibližný rozpočet a hledání finančního zdroje(ů). 

Nejčastější  formy  pro  získávání  finančních  prostředků  jsou  –  propagace  činnosti  

dobrovolnického  projektu  na  internetových  stránkách,  např.  webové  stránky  organizace, 

přes dobrovolnické  servery (dobrovolnic.cz,  dobrovolnici.cz),  dárcovské servery (donor.cz)  

nebo  servery,  které  sdružují  neziskové  organizace. Mezi  další  formy  oslovování 

potencionálních donorů patří inzerce v novinách, prezentace činnosti v závěrečných zprávách, 

účast  na  konferencích (př.  Kroměříž  –  Hestie),  příspěvky  do  regionálních  rozhlasových 

či televizních  vysílání (televizní  spoty  –  např.  Kde  peníze  pomáhají),  benefiční  akce, 

spolupráce s vysokými či středními školami (sbírky oblečení, hraček apod.). 

S  požadavkem efektivní propagace souvisí i kvalitně vedená fotodokumentace a deník  

vykonané  činnosti.  Proto  neméně  důležitými  náklady  v dobrovolnickém  projektu  jsou 

prostředky na propagaci, inzerci a tisk. 
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Posledním  z mého  pohledu  důležitým  aspektem  týkajícím  se  propagace  je 

i navazování  spolupráce  s jinými  dobrovolnickými  spolky  či  projekty  nejlépe  z ciziny, 

v rámci  nichž  může  docházet  i  k případné  výměně  zkušeností  a  zvýšení  prestiže  námi 

vykonávané dobrovolnické činnosti.  Dobrovolnický projekt se v rámci  spolupráce s jinými 

zahraničními organizacemi může stát pro případného zájemce o dobrovolnictví více poutavý. 

Například  spolupráce  s  mezinárodním  centrem  pro  dobrovolnictví  při  OSN  –  World 

Wolunteer23 web, které se transformovalo ze stránek Mezinárodního roku dobrovolnictví IYV 

2001.

Mezi  další  organizace  patří  americká  nevládní  nezisková organizace  Americorps24, 

která se zabývá různými projekty v USA včetně školení a výcviku dobrovolníků a též přijímá 

nabídky  různých  dobrovolnických  stáží  jiných  mezinárodních  organizací 

sdružujících dobrovolníky. Výčet dalších organizací: 

Australian  Volunteers -  Organizace  pro  dobrovolníky  z Austrálie  s  možností 

mezinárodní  výměny  dobrovolníků  a  vytváření  společných  rozvojových  projektů 

http://www.ozvol.org.au/.

AVSO -  Association of voluntary service organizations sdružuje dobrovolnické organizace, 

které přijímají a vysílají dobrovolníky do celého světa na většinou dlouhodobé pobyty. http://

www.avso.org/

Independent  Sector  -  organizace  podporující  rozvoj  neziskového  nevládního  sektoru 

a veřejně prospěšných iniciativ týkajících se i dobrovolnictví. 

http://www.indepsec.org/

Doporučení – Propagace

Před  zahájením  propagační  akce  je  nejdříve  důležité  určit:  na  co,  pro  koho, 

za jakým účelem a kolik chceme získat finančním prostředků. Na základě tohoto zjištění poté 

zvolit přiměřené a dostupné formy propagace, které nejsou v rozporu s principy organizace 

(viz  výše)  Pro  zvýšení  prestiže  dobrovolnického  programu  se  doporučuje  vytvořit 

mezinárodní spolupráci s jinými dobrovolnickými spolky nebo organizacemi. 

23 World Wolunteer web, odkaz: http://www.worldvolunteerweb.org/
24 Americorps, odkaz: http://www.americorps.org/
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9.2. Fundraisingové strategie 

Zjištění

Mezi klíčové činnosti koordinátora dobrovolníků patří též  hledání finančních zdrojů. 

Můžeme jej tedy s klidným svědomím nazvat též fundraisera. Mezi klíčové činnosti každého 

fundraisera patří vytipování si finančních subjektů vzhledem k cíli a poslání dané organizace 

(či projektu). Pro koordinátora dobrovolníků to znamená nalézt takové zdroje, na které může 

reagovat legitimně ke stanoveným cílům svého projektu a jež může reálně pro projekt získat. 

V praxi  je  to  ovšem  trochu  jinak.  Většinou  se  projdou  podmínky  donora  či  subjektu 

poskytujícího  finanční  grant/dotaci  a  snaží  se  daný  projekt  „naroubovat“  na podmínky 

subjektu poskytující finanční částku. (respondentka K2, bývalá koordinátorka)

Podle  Petra  Vojtíška  je  důležité  pro  zdravé  a  smysluplné  fungování  organizace 

diverzifikace příjmů v různých rovinách. První rovinou míní rozmanitost finančních zdrojů – 

nebýt  vázán pouze na jeden zdroj,  ale  hledat  stále  další  možnosti  financování  a za druhé 

„výhodně zachovat i kontinuitu v projektových cyklech, tzn. financovat jeden projekt z více 

zdrojů v různém čase, ideálně např. z jednoho zdroje na jeden rok, přičemž po půl roce by se 

měl přidat další zdroj s půlročním přeryvem a pokračováním půl roku po vyčerpání prvního 

zdroje.“ (Vojtíšek 2007:1) 

Výše  uvedený  model  je  důležitý  pro  takzvané  přechodné  období  v projektu, 

které vznikne mezi podanou žádostí o grant/dotaci a získáním grantu/dotace. V praxi dotační 

řízení trvá i několik měsíců, což značně znesnadňuje chod organizace. Tento přístup znamená 

pro organizaci (projekt) určité pojištění v tom smyslu, že i nadále může organizace fungovat 

i přes toto přechodné období a mít stále k dispozici finance. Pomoc při v tzv. překlenovacím 

(přechodném) období nabízí NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci programu 

„Program překlenovací pomoci „3P“.  NROS ve spolupráci s Poštovní spořitelnou usnadňují 

neziskovým  organizacím  prostřednictvím  programu  3P  financování  jejich  projektů. 

Jejich společný Program překlenovací pomoci „3P“ přináší neziskovým organizacím možnost 

„k návratným  nadačním  příspěvkům  poskytovaných  NROS  díky  nekomerčnímu  úvěru 

Poštovní spořitelny,  které jim pomohou překonat období do poskytnutí přislíbených dotací 

z veřejných rozpočtů a Evropské unie.“ (NROS: 2006)

Toto  se  týká  i  dobrovolnických  projektů,  které  získávají  finanční  zdroje  např.: 

z Evropských strukturálních fondů, nadací, nadačních fondů, veřejných rozpočtů (ministerské, 

krajské, obecní), firemního dárcovství, samofinancování NNO z vlastní činnosti, spolupráce 

s komerční firmou (firemní dárci), sponzorských darů nebo od individuálních dárců. 
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Doporučení – Fundraisingové strategie

Koordinátor v průběhu dobrovolnického programu pravidelně vyhledává další finanční 

zdroje vzhledem k cíli dobrovolnického projektu a zároveň reflektuje tzv. „přechodné období“ 

v projektu,  tj.  doba,  kdy  nejsou  k dispozici  žádné  finanční  prostředky  na  pokrytí  chodu 

programu. Toto přechodné období se dá ošetřit formou nekomerčního úvěru.

9.3 Kofinancování

Zjištění

Mnoho  dobrovolnických  programů  je  nejčastěji  kofinancováno  z  „firemního 

dárcovství,  sponzorských darů, nadačních fondů a nově i z vlastní podnikatelské činnosti.“ 

(Vojtíšek  2007:1)  Škála  možností  financování  je  široká  a  záleží  na  fundraiserovi 

(koordinátorovi),  v jaké  formě  a  podobě  se  pokusí  získat  finance  na  pokrytí  nákladů 

svého projektu. 

Při podávání žádosti je důležité si současně vytipovat, jaké náklady jsme schopni krýt 

z těch kterých zdrojů, čímž se podle Petra Vojtíška stane představa o projektu NNO reálnou 

a pravděpodobnost  úspěšnosti  žádosti  se  zvýší.  Nejlepší  forma  rozdělení  nákladů je 

podle kritérií  a  možností  financování  položek  v projektu.  Obvykle  provozní  materiálové  

či nemateriálové náklady (mzda koordinátora, pronájem kanceláře,  telefon, pojištění, mzdy 

lektorům, úhrada za výpis z rejstříku trestů/zdravotní potvrzení) se hradí z dotace či grantu 

(Strukturální fondy, dotace MV, MPSV, MŠ). 

Nižší  částka z  dotace  je  často  určena  na  náklady  spojené  s materiálem 

na dobrovolnické  aktivity (např.  výtvarnými  potřebami,  papíry  apod.),  proto  je  výhodné 

na tuto  část  nákladů shánět  finance  z jiných  zdrojů (např.  firemní  dárcovství,  individuální 

dárci, nadace, nadační fondy apod.). 

Z praxe  je  známo,  že  dárce  snáze  vyhoví  poptávce  organizace,  která  předkládá 

v žádosti o finanční příspěvek též  přesně rozepsaný a nákladově vymezený rozpočet všeho, 

co chce organizace v rámci získané částky pokrýt. Určitá transparentnost finančních potřeb 

a s ní  spojená  kalkulace  nákladů  v projektu  se  vyplatí  nejen  případnému  dárci, 

ale také koordinátorovi,  který  získá  lepší  přehled  na  co  se  dají  peníze  získat   lépe 

a na co naopak hůře.
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Příklady dofinancování dobrovolnických projektů

Nadace Vodafone podporující sociální a zdravotní projekty.

Nadace  Divoké  husy,  která  podporuje  projekty  v sociální  a  zdravotní  oblasti  v České 

republice  i  zahraničí.  Nadace  byla  v roce  1997  zřízena  jako  partnerská  organizace 

holandských Divokých hus. 

Nadace  pro  radost  zaměřená  na  projekty  pro  děti  a  mládež,  jejichž  cílem  je  výchova 

k odpovědnému  lidství  (mezilidské  vztahy,  pomoc  potřebným,  ochrana  přírody,  vzdělání, 

vztah k práci a umění, zachování lidových tradic…).

Nadace  Naše  dítě zaměřená  na  sociální,  humanitární,  zdravotní  a  volnočasové  aktivity, 

dále na ochranu lidských práv.

Firemní dárcovství. 

Zaměstanci  a  zaměstankyně  advokátní  firmy  Linklaters několikrát  do  roka  připraví 

pro obyvatele azylových zařízeních volnočasové aktivity - například bruslení, výlet do zoo 

nebo vánoční oslavu a společně tak propojí mnohdy velmi vzdálené světy. 

Spolupráce se školami 

Francouzské  Lyceum  v  Praze  a  International  School  of  Prague -  se  každoročně  podílí 

na charitativních sbírkách. Studenti sami připravují program a pohoštění a navštíví azylová 

zařízení. 

Riverside  school –  každoročně  v rámci  Vánoční  sbírky  daruje  hračky  a  učební  pomůcky 

pro děti z uprchlických táborů.

Doporučení - Kofinancování

Kofinancování  může  probíhat  z těchto  doporučených  zdrojů:  firemní  dárcovství, 

sponzorské dary,  nadační fondy, vlastní podnikatelská činnost. Je potřeba, aby koordinátor 

vždy před čerpáním dotace rozdělil projektové náklady dle povahy finančního pokrytí na ty, 

které se dají financovat snáze a ty, na které sežene peníze hůř. (příklad rozdělení: provozní 

materiálové  či  nemateriálové  náklady,  materiál  na  dobrovolnické  aktivity)  V souvislosti 

s tímto rozdělením je potřeba též přesně vymezit rozpočet dobrovolnického projektu na jeden 

kalendářní rok se soustředěním na jiné zdroje financování. V průběhu sestavování rozpočtu je 

důležité pravidelně monitorovat a stále vyhledávat jiné zdroje financování.

111



9.4 Státní dotace na dobrovolnické programy 

Od ledna roku  2003  mohou  žádat  neziskové  organizace,  které  mají  akreditovanou 

dobrovolnickou  službu,  každoročně  o  udělení  státní  dotace  na  Ministerstvu  vnitra, 

na Oddělení  programů  prevence  kriminality  a  dobrovolnické  služby.  Organizace  mají 

za povinnost  řídit  se  podle zákona č.  198/2002 Sb.,  o dobrovolnické  službě .  Pro získání 

dotace  je  nutné  akreditovat  dobrovolnický  projekt.  Níže  uvádím  zpracovanou  akreditaci 

pro projekt Dobrovolnických aktivit Organizace pro pomoc uprchlíkům obsahující programy 

– Mentoring a Program pro obyvatele azylových zařízení.

9.4.1 Akreditace

Zjištění

Pro získání státní  dotace na dobrovolnickou službu v rámci  Organizace pro pomoc 

uprchlíkům  je  nutné  daný  dobrovolnický  projekt  akreditovat  na  Ministerstvu  vnitra. 

Akreditace  se  uděluje  na  návrh  akreditační  komise  složené  ze zástupců  jednotlivých 

ministerstev  a  Rady  vlády  pro  nestátní  neziskové  organizace.  Ministerstvo  vnitra  udělí 

akreditaci pouze té organizaci, která prokáže „schopnost plnit konkrétní projekty (programy) 

dobrovolnické  služby  a  je  finančně  způsobilá  organizovat  přípravu  a  provádění 

dobrovolnických  aktivit.“  (Kolaříková  2005:  18)  Akreditace  se  uděluje  na  dobu  tří  let. 

V případě,  že  Ministerstvo  vnitra  shledá  organizaci  jako  nezpůsobilou  v plnění  podmínek 

udělené akreditace, má právo jí akreditaci odebrat po projednání v akreditační komisi. 

Žádost  o  udělení  akreditace  vysílající  organizaci  v     oblasti  dobrovolnické  služby   se 

posílá na vyplněném formuláři, který je k dostání na webových stránkách Ministerstva vnitra 

a  posílá  se  s příslušnými  přílohami  na  adresu:  Ministerstvo  vnitra,  Odbor  prevence 

kriminality, Nad Štolou 3, 170 34, Praha 7.

9.4.1.1 Akreditace dobrovolnického programu Organizace pro pomoc uprchlíkům

Níže  uvádím  jednotlivé  fáze,  které  předcházely  konečnému  zpracování  žádosti 

o akreditaci.  Tyto  fáze  jsem  se  snažila  na  začátku  akreditace  identifikovat,  v průběhu 

analyzovat a ve svém konečném závěru implementovat do kostry žádosti o akreditaci MV 

ČR. Vycházela jsem z diagnostiky organizace – zaměřené na dobrovolnické aktivity, SWOT 

analýzy  –  dobrovolníci  jako  součást  pomoci  v  OPU,  dotazníkového  šetření  a rozhovorů 
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(zaměřeném na motivaci a přínos dobrovolnictví  dobrovolníkům „Programu pro obyvatele 

azylových  zařízení  MV  ČR  –  Stráž/Bělá“  -  Výjezdy  do  uprchlických  zařízení  a  přínos 

dobrovolnictví v organizaci – pracovníci OPU.25 

Dobrovolníci:

Mezi činnosti této organizace patří i dobrovolnické programy. Od založení organizace prošlo 

dobrovolnickými  programy na  stovky dobrovolníků.  V současné  době  OPU realizuje díky 

dobrovolníkům své aktivity jak v azylových zařízeních, tak při práci s jednotlivými klienty – 

azylanty,  kteří  potřebují  podporu  v orientaci  v české  společnosti.  (17  let  dobrovolnictví 

v OPU: 2007)

1.1 Poslání

Cílem OPU je pomáhat uprchlíkům a ostatním cizincům na území České republiky, kteří jsou 

ve  své  vlasti  pronásledováni  z  důvodu  politického,  etnického,  náboženského,  rasového 

nebo kvůli  své  příslušnosti  k  určité  sociální  skupině  a  v neposlední  řadě  také  těm, 

kteří již v ČR požívají práva azylu a dočasné ochrany.

1.2 Cílová skupina

Žadatelé o mezinárodní ochranu, držitelé mezinárodní ochrany (azylanti), cizinci – s různým 

typem pobytu – osoby s dlouhodobým či trvalým pobytem, doplňková ochrana, krátkodobá 

víza. 

1. Oblasti, kterými se návrh o udělení akreditace v oblasti  dobrovolnické služby zabývá:

Vytvoření  a  naplnění  plánů  rozvoje  kvality  v dobrovolnických  programech  OPU,  řešení 

problematických oblastí  a zavádění nových postupů. Tyto přístupy musí povinně vycházet 

i ze zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě o dobrovolnické službě a zároveň jsou 

legitimní s posláním organizace.

Související body v     akreditaci:  

2. Projekt „Dobrovolnické aktivity OPU“ 

2.1 Cíle projektu

2.2 Oblasti, kterými se projekt „Dobrovolnické aktivity OPU“ zabývá: volnočasové aktivity, 

2.2.1 Cílová skupina

25 Všechny tyto metodické části jsem také z poloviny zpracovávala v seminárních pracích na FHS UK, kde jsou 
též k dostání.
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1. Fáze - Analýza současného stavu v dobrovolnických programech. 

Kolik je zastoupeno aktuálně fungujících dobrovolníků a klientů?

Dostupný  materiál: databáze  dobrovolníků,  dobrovolnické  smlouvy,  smlouvy  s klienty 

(Mentoring),  současný  stav  klientů  v uprchlickém  táboře  (Stráž  pod  Ralskem,  Bělá 

pod Bezdězem) – statistika dostupná na úřadě MV ČR – pouze na zvláštní povolení, počet 

uzavřených  smluv  s klienty  v  chráněném  bydlení,  počet  činných  dobrovolníků  v rámci 

firemního dárcovství

Spolupráce  pracovníků OPU – sociální  pracovníci,  právníci  na  jednotlivých  pobočkách – 

Brno, České Budějovice, Liberec, Plzeň, Praha.

Výstupy: Statistika  počtu  –  klientů  a  dobrovolníků  v jednotlivých  programech.  Vytvoření 

databází pro jednotlivé programy.

Související bod v     akreditaci:  

3.  Typologie  dobrovolnických  programů  (popis  jednotlivých  programů  projektu  „Dobrovolnické  

aktivity OPU“, počet dobrovolníků/klientů činných v jednotlivých programech):

3.1. Mentoring – individuální práce dobrovolníků s žadateli o mezinárodní ochranu

3.2 Výjezdy do uprchlických zařízení (Stráž pod Ralskem, Bělá pod Bezdězem) 

3.3 Firemní dobrovolníci (advokátní kanceláře Linklaters v.o.s.)

2. Fáze - Legislativní zajištění fungování programů (OPU, SUZ MV ČR)

OPU

Dostupný materiál: Dobrovolnické smlouvy – kontrola dobrovolnických smluv/klientských 

smluv  v programu.  Právní  rozbor,  implementace  změn  do  jednotlivých  smluv  dle  zákona 

č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů.

Spolupráce pracovníků OPU – právní oddělení.

Výstupy: Nové smlouvy platné podle Zákona o dobrovolnické službě. Příloha k akreditaci.

Související bod v     akreditaci  

2.2.2  Povaha  dobrovolnické  činnosti  (legislativní  zakotvení)  –  plus  ošetření  výkonu 

dobrovolnické služby v organizaci dle platné právní normy.
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SUZ MV ČR

Dostupný  materiál:  oficiální  korespondence  ředitele  OPU  JUDr.  Martina  Rozumka 

s ředitelem Mgr. Miloslavem Koudelným ze Správy uprchlického zařízení Ministerstva vnitra 

Cíl  korespondence:  prodloužení  vstupních  povolení  do  pobytového  zařízení  Stráž 

pod Ralskem a zařízení pro zajištění cizinců Bělá pod Bezdězem na rok 2009. Dále sem patří 

vymezení způsobu pohybu v obou zařízeních, bezpečnostních a provozních nařízeních.

Výstupy:  vstupní  povolení  na  rok  2009,  oficiální  seznam  bezpečnostních  a  provozních 

nařízení platných pro rok 2009.

Související bod v     akreditaci  

2.2.3 Místo výkonu jednotlivých programů

2.1 Analýza omezení týkajících se vybrané oblasti dobrovolnické služby

Organizace  pro pomoc uprchlíkům –  omezení:  ke smlouvám povinné  přílohy – Etický 

kodex  dobrovolníka  (vypracován  v organizaci),  Závazek  mlčenlivosti,  Čestné  prohlášení. 

Povinnou  součástí  smlouvy  je  výpis  z rejstříku  trestů  (ne  starší  než  tři  měsíce)  a  rovněž 

zdravotní potvrzení o způsobilosti vykonávat dobrovolnickou službu (s dětmi, mladistvými 

apod.) ne starší než tři měsíce.

Výstup: ochrana klientů a získaných dat o klientech v organizaci.

SUZ MV ČR

Seznam bezpečnostních  a  provozních  nařízení.  Tento  seznam prochází  kontrolou  Odboru 

azylové a migrační politiky MVČR. 

Související bod v     akreditaci  

5.1 Omezení ze strany organizace

5.1.1 Omezení ze strany Správy uprchlického zařízení MVČR

5.1.2 Omezení ze strany Odboru azylové a migrační politiky MVČR

2.2 Ošetření problematických míst

Směrem k - SUZ MV ČR

Konzultace  s Mgr.  Miloslavem  Koudelným –  upozornění  na  jednotlivé  body  nařízení 

a sankce za jejich porušení. 

Kontrola dobrovolnických aktivit – koordinátor dobrovolníků, pracovníci v místě výkonu 

dobrovolnické služby provedou: 2x za 14 dní reporty o dobrovolnické službě (proběhlé) – 
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ze strany OPU na SUZ MV ČR, 1 x za 2 měsíce report o plánovaných aktivitách. (SUZ MV 

ČR)  Souhrnná  zpráva  1x  za  půl  roku Mgr.  Miloslavu  Koudelnému  –  plánované  aktivity 

versus proběhlé. (SUZ MV ČR). 1 x za měsíc – report o proběhlých a plánovaných aktivitách 

na Odbor prevence kriminality MV ČR (po obdržení dotace na rok 2009) Všechny reporty 

v písemné/elektronické podobě musí být doručeny do rukou výše jmenovaných v přesných 

termínech.  Nedodržení  termínu  se  může  brát  jako  porušení  vnitřních  ustanovení  mezi 

vysílající organizací (OPU) a přijímající (SUZ MV ČR). A ze strany dotace – mezi přijímající 

(OPU) a vysílající MV ČR – odbor prevence kriminality.

Směrem k OPU

– pravidelné zápisy jednotlivých akcí plus plánovaných:

Mentoring –  individuální  práce  dobrovolníků  s nezletilými  cizinci  –  zápisy  dobrovolníka 

(týdenní), konzultace s klientem v doprovodu zákonného zástupce – přiděleného soudem (1x 

za 14 dní) – report koordinátoru dobrovolníků (monitoring)

Mentoring –  individuální  práce  dobrovolníků  s azylanty  -  zápisy  dobrovolníka  (týdenní), 

konzultace s klientem (1x za měsíc) – report koordinátora (monitoring)

Výjezdy  do  uprchlických  zařízení  (Stráž  pod  Ralskem,  Bělá  pod  Bezdězem)  –  report 

koordinátor dobrovolníků – řediteli OPU (po každém výjezdu)

Firemní  dobrovolníci  (advokátní  kanceláře  Linklaters  v.o.s.)  report  koordinátorce 

dobrovolníků od odpovědné osoby z této advokátky (1x měsíc).

Týmová  porada –  definice  možných  porušení  daných  omezení  ze  strany  dobrovolníků 

(např. vynášení dokumentů/informací pro účel psaní BP, DP apod.) – Kritéria sankcionování 

za porušení daných nařízení,  dále sankce za porušení Závazku mlčenlivosti  i  po ukončení 

dobrovolnické služby.

Výstupy  –  Monitoring  proběhlých  a  plánovaných  akcí,  kontrola  dobrovolnických 

aktivit,  v souvislosti  s body  i  vnitřní  kontrola  organizace  finančních  zdrojů, 

zda se čerpá/nečerpá  dotace.  Sporný  bod  týkající  se  ukončení  dobrovolnictví  a  získaných 

informací/dokumentů. 

Související bod v akreditaci:

5.2 Popis aktivit vedoucí k řešení nastalých problémů 
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3. Fáze - Organizační zajištění dobrovolnických aktivit – změny ve výběru 

dobrovolníků.

Vymezení  učebních  modulů  pro  přípravu  dobrovolníků  na  jednotlivé  programy.  Práva 

a povinnosti zájemce.  

Plán akcí – Úvodní školení:  stavba programu, společné konzultace s profesionály z oboru: 

právní  část  –pan  XY,  x  roky  praxe;  sociálně-právní  poradkyně  XY,  x  roky  praxe; 

psychologická část - psychodiagnostika, supervize XY, x let praxe. 

Výběr dobrovolníka – porada: ředitel, koordinátor, zástupce soc. a práv. odd. 

Péče o dobrovolníka – supervize – týmová/individuální 

Externí auditor procesu výběru dobrovolníků (metodiky) – PhDr. Tošnar (Hestie)

Výstupy: Tvorba výukových modulů a učebních materiálů. Celkové přepracování výběrového 

řízení  –  dobrovolníci.  Zavedení  supervize.  Evidence  povinných  dokumentů  pro  výkon 

dobrovolnické služby. 

Související bod v     akreditaci:  

4. Organizace dobrovolnické služby v Organizaci pro pomoc uprchlíkům 

4.1 Organizační zajištění

4.2 Způsob přípravy dobrovolníků (výběr, školení)

4.2.1 Možná rizika dobrovolnické služby

4.2.2 Soupis předpokládaných nutných dokumentů pro výkon dobrovolnické služby

4. Fáze - Koordinace dobrovolníků

Nutné  vymezení  základní  náplně  práce  koordinátora dobrovolníků  –  co,  kde,  jak, 

proč kontrolovat; zajišťovat;vést; rozhodovat; oznamovat. S tím souvisí i pravidelná školení, 

kurzy  a  dosažená  praxe.  Hlavním  bodem  dosažené  praxe  (tzv.  dobré  praxe  je 

aby koordinátor(ka)  prošla  buď v rámci  praxe  či  školení  kurzy  zaměřené  na:  komunikaci 

s dobrovolníky, řešení krizových situací, etiku dobrovolné služby, interkulturní komunikaci. 

Požadované vzdělání ze strany OPU: sociálně – právní VOŠ/VŠ, sociální  práce VOŠ/VŠ, 

či speciálně  –  pedagogické  VOŠ/VŠ,  nebo  akreditovaný  kurz  zaměřený  na  řízení 

či management  v sociálních  organizacích  plus  praxe  v oboru  minimálně  1  rok.  Právní 

vzdělání (minimum) výhodou. 

Jakým způsobem se budou evidovat osobní údaje dobrovolníků (jméno, rodné číslo, adresa) 

kdo a jak bude evidovat? – osobní údaje budeme archivovat pouze na základě písemného 

souhlasu, který je součástí smlouvy o výkonu dobrovolnické činnosti. Evidenci bude provádět 
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do elektronické  podoby (tabulka  Excel),  dále  v papírové  formě  –  smlouvy -  které  budou 

zaknihované a umístěné v uzamykatelných boxech. Údaje v databázi budou též zaheslované. 

Přístup  do  obou  evidencí  má  pouze  koordinátorka  a  ředitel  organizace.  Se získanými 

informacemi bude nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění 

pozdějších předpisů; po výkonu dobrovolonické služby budou údaje skartovány.

Kontrola  činnosti  koordinátora(rky):  viz  výše  (fáze  2).  Koordinátor  bude  procházet 

pravidelnými týmovými poradami, kde má za povinnost 1x za měsíc informovat o průběhu 

programů.  Dále  má  za  povinnost  psát  pravidelné  reporty  řediteli  OPU,  na  Správu 

uprchlického zařízení MV a Odbor prevence kriminality MV (po udělení grantu).

Péče o koordinátora: týmová a individuální supervize.

Spolupráce  pracovníků  OPU: bývalá  koordinátorka  dobrovolnických  aktivit,  ředitel,  soc. 

a právní odd., 

Spolupráce zvenčí: Mgr. Miloslav Koudelný (SUZ MV ČR) – vymezení pracovní činnosti 

směrem ke Správě uprchlického zařízení. 

Výstup: Definice pracovní  náplně koordinátora dobrovolnických aktivit,  způsob provádění 

evidence dobrovolníků – ošetření ze strany OPU na úrovni koordinace projektu.

Související body v     akreditaci:  

4.2.4 Evidence osobních údajů dobrovolníků (legislativní opatření)

4.3 Koordinace dobrovolnických programů

4.3.1 Vzdělání, kurzy, praxe

4.3.2 Kontrola činnosti dobrovolnických programů

4.3.3 Vnější a vnitřní kontrola koordinace dobrovolníků

5. Fáze - Analýza základních potřeb dobrovolníků při výkonu dobrovolnických aktivit 

Konzultace s: PhDr. Tošnarem (Hestie) – potřeby dobrovolníků, dále vymezení dle zákona 

č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dle zákoníku práce č. 65/1965 Sb., 

v platném znění (průměrná pracovní doba cca 8 – 10 hod týdně); organizační týmová porada 

– důležité jaké potřeby je třeba zajistit organizací a jaké si zajišťuje dobrovolník sám – body 

stravování (dle § č. 198/2002 o dobrovolnické službě v případě 8 hodin práce; místo výkonu - 

zajištění ze strany OPU - ubytování, dopravy (autem, MHD, vlak, bus); kapesné (do jaké výše 

–  souvislost  s daným programem,  ošetření  v dobrovolnické  smlouvě),  pojištění  (Hestie)  – 
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doprava,  výkon dobrovolnické služby v místě  realizace (PoS Stráž,  ZZC Bělá,  Mentoring, 

firemní dobrovolníci – výjezdy (výlety, kulturní/sportovní akce). 

Nabízející  se otázka - pojistit  i klienty?  – pouze pro program Mentoring,  nikoliv Výjezdy 

a další.

Výstup: definice základních potřeb dobrovolníků, které budou hrazeny z dotace/grantu MV 

ČR.

Související bod v     akreditaci:  

4.2.3  Analýza  potřeb  dobrovolníků  při  výkonu  dobrovolnických  aktivit  (je  třeba:  stravování,  

ubytování, doprava, kapesné, pojištění?)

6. Fáze - Analýza finančních zdrojů, dotace, granty, dofinancování

Výše uvedená fáze úzce souvisí  s vymezením finančních zdrojů, proto je  nutná  kalkulace 

dostupných a s akreditací souvisejících finančních prostředků (dotace MV ČR):

- vymezení, na co žádat finanční prostředky a v případě, že je nedostaneme – kde žádat.26 

Analýza finančních zdrojů – dárci, sponzoři, výzvy apod. Dále monitoring zásad hospodaření 

s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu ČR v akreditovaných programech vysílajících 

organizací v oblasti dobrovolnické služby vydaném MV ČR.27 Dodržení zásad na co lze žádat 

fin. prostředky z MV ČR. 

Pracovníci OPU: ekonom, závěrečná kontrola požadované - finanční podpory/ samotné formy 

žádosti.

Výstup: Roční  kalkulace  veškerých  nákladů  spojených  s výkonem  dobrovolnické  služby 

v programech OPU. Implementace omezení a požadavků daných ze strany dotační komise 

MV do výsledné kalkulace.  

Související bod v     akreditaci:  

6. Finanční zajištění projektu

6.1 Roční kalkulace výdajů spojených s programy projektu „Dobrovolnických aktivit OPU“ 

 - výběru a evidence dobrovolníka

 - přípravy dobrovolníků
26 Z dotačního řízení Ministerstva vnitra – Odbor prevence kriminality – můžeme žádat o finanční grant pouze 
ve výši  70  %  na  pokrytí  nákladů  spojených  s projektem.  Zbylých  30  %  musíme  hradit  z jiných  zdrojů 
(sponzoring, dárcovství, jiné projekty apod.)

27 Zákon 4. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů se zákonem č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových  pravidlech,  a  se  změnami  některých  souvisejících  zákonů  ve  znění  pozdějších  předpisů 
a s usnesením vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací neziskových 
organizacích nestátním neziskovým organizacím, související zákon č. 320/2001 Sb., o finančních kontrole.
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 - účasti dobrovolníků v projektu

 - koordinace projektu

6.2 Způsob krytí dobrovolnických aktivit

6.3 Kofinancování

Povinné  přílohy:  Zakládací  listina,  statut  organizace,  doklad  o  přidělení  identifikačního  

čísla,  výroční  zprávy  za  poslední  tři  roky,  účetní  uzávěrku  za  poslední  tři  roky,  čestné  

prohlášení  –  o  pracovněprávním  vztahu  OPU  s dobrovolníky,  doklady  o  vzdělání  osoby 

zodpovědné za realizaci dobrovolné služby (CV, vysvědčení), doklad či osvědčení odosažené 

kvalifikaci  osob  zodpovědných  za  přípravu  a  supervizi  dobrovolníků,  vzory  smluv 

(krátkodobá, dlouhodobá plus povinné přílohy), pověření k sociálně právní ochraně dětí. 

Doporučení – Akreditace dobrovolnického projektu

Hlavní  motivací  pro  akreditaci  dobrovolnického  projektu  v  Organizaci  pro  pomoc 

uprchlíkům  je  fakt,  že  pouze  „akreditované  organizace mohou  žádat  Ministerstvo  vnitra 

o státní dotaci na pojištění dobrovolníků a na část nákladů spojených s evidencí dobrovolníků, 

přípravou a  výkonem dobrovolnické služby.“28 A zároveň je z těchto  zdrojů plně hrazeno 

i místo koordinátorky dobrovolnických programů. Celkově je pokryto 70 % nákladů, přičemž 

30 % nákladů si musí organizace dofinancovat sama z jiných zdrojů. Získání akreditace je 

pro udržení chodu projektu potažmo dobrovolnického programu téměř nutností.

Doporučené kroky pro akreditování dobrovolnického projektu

1) Zjištění účelu a potřeby akreditace pro dobrovolnický program.

2) Určení poslání, cílové skupiny, oblasti akreditovaných činností.

3) Fáze v akreditačním řízení – dobrovolnické programy OPU:  Analýza současného stavu 

v dobrovolnických  programech,  Legislativní  zajištění  fungování  programů,  Organizační 

zajištění dobrovolnických aktivit – změny ve výběru dobrovolníků, Koordinace dobrovolníků, 

Analýza  základních  potřeb  dobrovolníků  při  výkonu  dobrovolnických  aktivit,  Analýza 

finančních zdrojů, dotace, granty, dofinancování.

10 . Popis pracovního místa – koordinátor dobrovolnických programů
28 Výhody  akreditovaných  organizací  (2008):  Ministerstvo  vnitra  ČR,  odbor  Prevence  kriminality.  – 
Dobrovolnická  služba.  Dostupné  z:  http://www.mvcr.cz/clanek/dobrovolnicka-sluzba-akreditace.aspx?
q=Y2hudW09Mg%3d%3d [cit. 24. 11. 08]
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Popis  pracovního  místa  jsem  provedla  dle  kapitoly  „Popisy  pracovních  míst 

v personalistice“ podle knihy Personální management od autora Michaela Armstronga (1999) 

a dle analýzy dat, které jsem získala v rámci kvalitativního šetření s bývalými koordinátory 

dobrovolníků a pracovníky OPU. 

Název  pracovního  místa:  Koordinátor  dobrovolnických  programů  OPU  (Projektu 

volnočasových aktivit)

Odpovědný komu: řediteli OPU, zástupci ředitele OPU

Obecný účel: 

Řízení  dobrovolnického  projektu  „Dobrovolnické  aktivity  Organizace  pro  pomoc 

uprchlíkům“  podpořeného  z dotace  MV  ČR  –  Dobrovolnická  služba  a  současně 

akreditovaného  na  dobu  tří  let  MV  CŘ.  Zajištění  provozu  dobrovolnického  projektu, 

odpovědnost za dodržování zákonných podmínek, podíl na plánování rozvoje dobrovolnické 

služby v organizaci.  

Hlavní úkoly

1. Jako  člen  organizace  a  vrcholový  manažer  v sekci  Dobrovolnické  služby  v OPU 

se podílet  na formulování  strategií,  politiky,  plánů,  rozpočtů,  monitorování  výkonu 

sekce  Dobrovolnické  služby OPU,  tak  aby se  zabezpečilo  dosažení  poslání  a  cílů 

projektu  Dobrovolnických  aktivit.  Podílí  se  na  každoroční  obnově  projektu 

(projektová  žádost  na  dotace  MVČR,  průběžně  vyhledává  zdroje  kofinancování), 

každé tři roky obnovuje akreditaci dobrovolnické služby OPU. 

2. V zájmu uspokojování požadavků projektu připravovat prognózy poptávky a nabídky 

týkající  se  počtu  dobrovolníků  v jednotlivých  programech  v souladu  s finančním 

rozpočtem.

3. V zájmu  plnění  požadavků  projektu  zajišťovat  a  vést  proces  získávání  a  výběru 

dobrovolníků  na  základě  platných  organizačních  kritérií  legitimních  s posláním 

a cílem dobrovolnického projektu.    

4. Organizovat  přípravu   budoucích  dobrovolníků  společně  s určenými  pracovníky 

organizace: výcvikové programy pro nově přijaté dobrovolníky, další vzdělávání.

5. Poskytovat  rady  a  konzultace  týkající  se  všech  záležitostí  spojených  s  procesem 

přijímání, výběru a přípravy dobrovolníků (Dobrovolnická smlouva, povinné přílohy; 

práva a povinnosti dobrovolníka ve vztahu k organizaci; práva a povinnosti organizace 
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ve vztahu k dobrovolníkovi; vnitřní předpisy organizace - informace o ochraně zdraví 

dobrovolníků a bezpečnosti práce) v souladu s platnou legislativou, tak aby organizace 

plnila své povinnosti vyplývající ze zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 

a vyhnula se případnému právnímu postihu. 

6. Monitoring  dobrovolnické  služby  za  účelem  snížení  negativního  dopadu 

dobrovolnické činnosti na klienta. Prioritním cílem je ochrana klienta. Systém sankcí 

a způsob vedení disciplinárního řízení za porušení smluvních ujednání dobrovolníkem. 

7. Vytvářet  procesy  řízení  dobrovolné  služby,  pomáhat  dobrovolníkům  při  jejich 

udržování  a  významně  přispívat  k motivaci,  výkonnosti  a  rozvoji  dobrovolníků. 

(vzdělávání, supervize, formy hodnocení a oceňování)

8. Plánovat  programy  rozvoje  dobrovolníků  tak,  aby  reagovaly  na  zjištěné  potřeby 

a požadavky  organizace  na  efektivní  pracovní  sílu,  vyznačující  se  širokou 

či víceoborovou  kvalifikací  (možnost  zapojení  dobrovolníka  do  jiné  činnosti 

mimo projekt)

9. Spolupráce  s ostatními  pracovníky  organizace  v oblasti  řízení  systému  hodnocení 

a oceňování dobrovolníků vedoucích k udržení/zvýšení jejich motivace.

10. Udržovat  atmosféru  kooperace  a  klidu  ve  skupině  dobrovolníků  (teambuilding, 

společná setkávání)

11. Vytvářet, udržovat, doplňovat administrativní agendu týkající se dobrovolnické služby 

(složky  dobrovolníků,  evidence,  dokumentace,  výkazy  týkající  se  dobrovolnické 

činnosti), komunikace s poskytovatelem dotace a přijímající organizací

Definice úlohy

Kontext, povaha, rozsah

Koordinátor  dobrovolnických  programů  OPU  pracuje  v pobočce  organizace  a  v terénu, 

kde probíhají dobrovolnické programy (program: Výjezdy do uprchlických táborů). Ze své 

činnosti je odpovědný řediteli organizace a jeho zástupci. 

Koordinátor  se  stará  o  celkový  chod  projektu,  který  je  rozdělen  do  dvou  jednotlivých 

programů  (Mentoring,  Výjezdy  do  uprchlických  táborů).  Realizuje  plánování,  formuluje 

strategie,  sestavuje  finanční  rozpočet,  monitoruje  výkon  dobrovolnické  služby, 

tak aby vše korespondovalo s posláním a cílem Dobrovolnické služby MVČR, z jejíž dotace 

je projekt hrazen. Každý rok sestavuje projektovou žádost o finanční pokrytí projektu z dotací 
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MVČR, hledá další  zdroje kofinancování projektu.  Jednou za tři roky obnovuje akreditaci 

dobrovolnické služby v OPU.

Zajišťuje provoz dobrovolnického projektu v oblasti získávání, výběru a přípravy budoucích 

dobrovolníků. Ze své pravomoci může odmítnout nevhodného uchazeče, ale konečný výběr 

provádí  ve spolupráci  se supervizorem a pracovníkem OPU. Realizuje  vzdělávací  aktivity 

na podporu vzdělávání dobrovolníků v oblasti uprchlického práva a sociální práce, zajišťuje 

v průběhu dobrovolné činnosti péči o dobrovolníka (supervize, pravidelné konzultace). 

Reflektuje aktuální potřeby organizace ve vztahu s činností dobrovolníků (např. nabídka nad 

rámcových  aktivit  nespadajících  do  projektu).  Dále  monitoruje  a  případně  vede  řádné 

disciplinární  řízení  s dobrovolníkem  v případě  porušení  smluvních  podmínek.  Ve  fázi 

disciplinárního řízení se vyjadřuje kromě pracovníka OPU též koncový uživatel. 

Spolupracuje  s ostatními  pracovníky  organizace  v oblasti  řízení  systému  hodnocení 

a oceňování dobrovolníků a hledá formy financování uvedených systémů. Průběžně se snaží 

motivovat  dobrovolníky,  reflektuje  profesní  unavenost  dobrovolníků  a  analyzuje  průběžné 

odchody dobrovolníků. 

Od počátku  dobrovolnického  projektu  vytváří,  udržuje  a  doplňuje  administrativní  agendu 

týkající  se  dobrovolnické  služby  (složky  dobrovolníků,  evidence,  dokumentace,  výkazy 

týkající  se  dobrovolnické  činnosti)  v souladu  se  zadáním  projektu  a  platnou  legislativou 

(zákon č. 198/2002 Sb.,o dobrovolnické službě, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů ve znění pozdějších předpisů).

Úloha

Koordinátor dobrovolnických programů plní čtyři hlavní role:

• spolupracuje  s pracovníky  OPU  při  získávání,  výběru  a  vzdělávání  dobrovolníků, 

monitoruje  činnosti  dobrovolníků,  což  vyžaduje  perfektní  znalost  místa  výkonu 

dobrovolnické činnosti, personálního složení zařízení, a znalost koncových uživatelů. 

Jednání v personálních záležitostech s dobrovolníky a koncovými uživateli mohou být 

obtížná  a  náročná,  proto  pozice  vyžaduje  používat  interpersonální  dovednosti 

v jednání  s lidmi,  citlivost  a  takt  v jednání  v záležitostech  týkajících  se  problémů 

mezi dobrovolníky a koncovými uživateli a potažmo celkově v obou programech. 
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• aplikuje personální metody a postupy, které vyžadují schopnosti v oblasti výběrového 

řízení, vzdělávání a hodnocení práce, dále znalosti v administraci projektu a vytváření 

informačních systémů. 

• funguje jako administrátor,  který musí  zvládnout  řadu úkolů spojených s evidencí, 

výkaznictvím,  dokumentací,  analýzou  činnosti  v celém  projektu.  Komunikuje 

s poskytovatelem dotace a přijímající organizací (SUZ MV ČR).

• je  přímým  účastníkem  programu  Výjezdy  do  uprchlických  táborů,  kde  zařizuje 

technické a organizační zajištění.

Specifikace pracovního místa

1) Kvalifikace

Nezbytné: 

• ukončené vzdělání ŠS /  VOŠ, VŠ vzdělání humanitního směru (př. oborů: sociální 

práce,  sociálně  – právní,  personalistika,  speciální  pedagogika,  sociologie,  etnologie 

apod.)

• řidičský průkaz skupiny B podmínkou

• znalost AJ, RJ popřípadě jiného jazyku  

• min.uživatelská znalost PC (Word, Excel, Internet)

Ideální: 

• odborná  školní/pracovní  manažerská  praxe  v neziskovém  sektoru  se  zaměřením 

na menšiny (uprchlíci, cizinci),

• odborný výcvik/školení se zaměřením na projektové řízení, 

• odbornou způsobilost pro výkon práce sociálního pracovníka / pracovníka v sociálních 

službách dle zákona 108 / 2006 Sb.

2) Pracovní schopnosti

Nezbytné: 

• praxe v psaní/řízení projektů,

• schopnost práce s dětmi a mladými lidmi, doložená praxe s prací s nimi,

• schopnost  samostatné  tvůrčí  práce  při  přípravě  volnočasových  aktivit,  organizační 

schopnost,

• velmi dobré komunikační a prezentační schopnosti na všech úrovních (dobrovolník, 

koncový uživatel, pracovníci přijímající organizace),
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• příprava vzdělávacích cyklů pro dobrovolníky, koncepční činnost,

• schopnost pravidelné a přehledné administrace projektu.

Žádoucí v     oblasti  : 

• každoroční obnova dobrovolnického projektu (žádost o dotaci), 1x za tři roky obnova 

akreditace,

• práce s dětmi a mládeží, prolomení bariér mezi dobrovolníky a koncovými uživateli

• přípravy a vedení dobrovolnických aktivit,

• vyhledávání a komunikace s koncovými uživateli,

• zprostředkování vzdělávacích kurzů reagujících na potřeby dobrovolníků (přednášky 

apod.)

• hodnocení a oceňování práce dobrovolníků (způsoby hodnocení, formy oceňování)

3) Charakteristiky chování: 

• schopný jednat s lidmi, 

• schopný jednat flexibilně a zvládat nejistotu,

• schopný orientovat se v záležitostech, řešit problémy a stát pevně na zemi, 

• schopný reflektovat  rizika  spojená s  nenaplněním cíle  projektu,  plánovat  nápravné 

postupy či snižovat rizika vzniku, 

• schopnost  kontroly  svého  jednání  a  jednání  dobrovolníků,  pravidelně  navštěvovat 

supervize a dále se vzdělávat, 

• schopnost dobře ústně a písemně komunikovat. 

4) Náležitosti pracovní činnosti 

• práce na 0,5 - 1,0 úvazku

• volná pracovní doba (flexibilita)

• ošetření uzavření pracovního poměru: první tři měsíce prochází pracovník zkušební 

lhůtou; pracovní poměr se uzavírá na základě Zákoníku práce č. 262/2006, a to buď – 

dle § 75 Dohoda o provedení práce, dle §76 Dohoda o provedení činnosti, 

dle § 30 – 73 Pracovní smlouva

• mzdové ohodnocení vychází ze mzdového limitu, který je uveden v projektu, nejvýše 

15 tis. Kč (super hrubá mzda)

• koordinátor dodává výpis z Rejstříku trestů vykazující bezúhonnost
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• koordinátor se řídí Etickým kodexem Sociálních pracovníků, Listinou základních práv 

a  svobod,  Úmluvou  o  právech  dítěte,  vnitřními  předpisy  Organizace  pro  pomoc 

uprchlíkům, povinnostmi vyplývající z uzavřeného pracovního poměru. 

5) Pracovní bonusy

• vlastní  pracovní  prostředí  v organizaci  (mobilní  telefon,  počítač,  možnost  využití 

tiskárny, kopírky, scanu, pevné linky, služeb osobní asistentky)

• příspěvek  na  individuální  vzdělávání  v oblasti  sociální  služeb,  projektového 

managementu,

• pravidelná organizační/ individuální supervize,

• každoroční teambuildingová setkání,

• možnost vystupovat na zahraničních konferencích, publikační činnost, 

• práce v profesionálním kolektivu.

6) Požadavky od zájemců

Nezbytné

• strukturovaný životopis

• motivační dopis

• doklady o ukončeném vzdělání (pouze k nahlédnutí) – maturitní vysvědčení, diplom,

Ideální

• doklady o vykonání odborné školní/pracovní stáži, doklady další odborné způsobilosti 

(jazykové certifikáty, potvrzení praxe, doporučení apod.)

• doklady o publikační činnosti,

• a jiné doklady, kterými uchazeč může prokázat svoji další odbornost.
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Závěr 
Cílem diplomové práce Řízení dobrovolníků v Organizaci pro pomoc (OPU) uprchlíkům bylo 

vytvořit ucelený Manuál práce pro koordinátory dobrovolníků, který by sloužil jako prvotní 

vodítko při koordinaci dobrovolníků v dobrovolnickém projektu OPU. 

Vzhledem k náročnosti kvalitativního šetření, kterému jsem věnovala téměř půl roku 

z celkové roční přípravy, jsem zformulovala pouze návrh pro vznik manuálu. Jsem si vědoma 

toho, že cíl mé práce byl stanoven v podobě vzniku finální verze, tedy uceleného postupu 

koordinace dobrovolníků,  což se mi z výše uvedených okolností  nepodařilo zcela vytvořit. 

Nicméně  jsem  získala  důležitý  materiál  reprezentující  soubor  zjištění  a  následných 

doporučení, které tvoří podstatnou část práce vycházející z empirických dat a celkové analýzy 

dobrovolnictví v OPU.  

V diplomové práci se věnuji třem širším oblastem, které jsou navzájem propojeny – 

dobrovolnictví,  azylová  problematika  a  koordinace  dobrovolníků.  Některé  části  jsou 

zpracovány podrobněji. Jedná se zejména o kapitoly zabývající se dobrovolnickým projektem 

OPU, které považuji za stěžejní. V první části diplomové práce seznamuji čtenáře s obecnou 

charakteristikou dobrovolnictví,  historií,  dále  azylovou problematikou související  s cílovou 

skupinou dobrovolnického projektu a se samotnou Organizací pro pomoc uprchlíkům. Druhá 

část  popisuje  postup  a  zvolené  techniky  sběru  dat  v  rámci  kvalitativního  výzkumu. 

Do kvalitativního  šetření  byli  vybráni  respondenti,  kteří  aktivně  působí  (nebo  působili) 

v dobrovolnickém  programu  OPU  –  dobrovolníci,  koncoví  uživatelé,  bývalí  koordinátoři 

a stálí pracovníci.  Třetí  část je tvořena výsledky kvalitativního šetření, které jsou seřazeny 

do jednotlivých  kapitol  obsahujících  zjištění,  jež  jsou  doplněna  o  teoretická  a  praktická 

doporučení získaná z analýzy dokumentů nebo rozhovorů s respondenty. 

Při vytváření návrhu manuálu  jsem postupovala podle jednotlivě ucelených kroků, 

jež jsem získala v rámci kvalitativního šetření -  získávání, příjímání, zaškolování a uvedení 

dobrovolníka  do  praxe.  Další  kapitoly  jsou  věnovány  financování  a  způsobu  akreditace 

dobrovolnického projektu. Poslední kapitola tematicky uzavírá tuto práci popisem pracovního 

místa  koordinátora  dobrovolníků  na  základě  získaných  dat  v rámci  výzkumného  šetření. 

Z výsledků kvalitativního šetření vyplývá, že práce koordinátora vyžaduje flexibilní a pružný 

přístup, schopnost zapojit se do řady pracovních činností a postupů a  dovednost vše logicky 

provázat. Tato práce (viz výsledky kvalitativního šetření) může být značně stresující, plynoucí 

z povahy  přístupu  k dobrovolné  činnosti  samotnými  dobrovolníky,  přijetím  ze  strany 

přijímající  organizace  a  koncových  uživatelů.  Důležitá  je  motivace,  odpovědný  a  aktivní 
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přístup všech zúčastněných v kombinaci s kvalitně zpracovaným dobrovolnickým projektem. 

Naplnění výše uvedených specifik je klíčové pro dobrou a profesionálně vedenou organizaci 

dobrovolnictví.  

Na  závěr  své  práce  bych  ráda  poděkovala  vrcholovému  managementu  Organizace 

pro pomoc uprchlíkům za jejich podporu a také za pomoc všem respondentům, bez jejichž 

cenných rad a zkušeností by jen těžko mohla tato práce vzniknout. V budoucnu bych ráda 

pokračovala  v dosavadní práci a na základě další praxe vytvořila ucelený manuál sloužící 

nejen koordinátorům, ale také řadovým zaměstnancům, kteří přichází stále častěji do styku 

s dobrovolníky  představujícími  významnou  a  důležitou  součást  Organizace  pro  pomoc 

uprchlíkům. 
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PŘÍLOHA 1: Projekt diplomové práce

Projekt diplomové práce

Fakulta humanitních studií, obor Řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních 
organizacích, UK

Jiřina Řezanková, 14224, r. 2007

Vedoucí práce: Mgr. Dana Hradcová

Odborný konzultant: PhDr. Jiří Tošner

Název práce: Řízení práce dobrovolníků v Organizaci pro pomoc uprchlíkům, o.s 

Cíl: Vytvořit pracovní manuál pro koordinátory dobrovolníků v projektu „Dobrovolnické 

aktivity Organizace pro pomoc uprchlíkům.“

Tato diplomová práce se zaměří na koordinaci práce dobrovolníků v Organizaci pro pomoc 

uprchlíkům,  kteří  pracují  s  žadateli  o  mezinárodní  ochranu,  držiteli  mezinárodní  ochrany 

a cizinci.   V souvislosti  s výběrem  tématu  diplomové  práce  jsem oslovila  tři  organizace 

zabývající  se  výše  uvedenými  cílovými  skupinami.  Na základě  předběžného  šetření  jsem 

zjistila,  že  tyto  organizace  (ač  mají  ve  svých  řadách  dobrovolníky)  nemají  komplexně 

zpracovanou  vnitřní  metodiku  práce  s nimi.  Dvě  z  oslovených  organizací  projevily 

o metodiku zájem. Třetí organizace zájem neprojevila, neboť mají již metodiku zpracovanou 

na   základě   vyzkoušeného  přístupu  k dobrovolníkům  a  dále  proto,  že v současnosti 

v organizaci žádní dobrovolníci nepůsobí.

V dalších  krocích  jsem  svou  pozornost  již  soustředila  pouze  na  Organizaci  pro  pomoc 

uprchlíkům  (OPU),  kde  pracovně  působím.  Zde  jsem  provedla  diagnostiku  organizace 

a dotazníkové  šetření  s cílovým  zaměřením  na  oblast  dobrovolnictví  v mimopražských 

pobočkách (Brno, České Budějovice, Plzeň) a centrálu v Praze. 

Výsledky šetření: 

• Chybějící manuál práce s dobrovolníky.

• Absence  jasných  kritérií  pro  výběr  dobrovolníků  (vše  řešeno přes  pražskou  pobočku, 

což zásadně zdržuje zavádění nových dobrovolníků a vede k vyšší fluktuaci – neochota 

cestovat do Prahy na školení).

• Nepřehlednost ve financích určených dobrovolníkům (dotace, granty, dary).

• Nízká provázanost poboček (Brno, Č. Budějovice, Plzeň) v sekci dobrovolnictví.

134



• Nepřítomnost  vyškolených  koordinátorů  v  pobočkách  mimo  Prahu  (tzv.  vše  se  dělá 

„za běhu“ bez odborného dohledu).

Ve své diplomové práci chci vytvořit ucelený manuál práce pro koordinátory dobrovolníků 

v oblasti náboru, přípravy, koordinace dobrovolníků a zajištění finančních toků v Organizaci 

pro  pomoc  uprchlíkům.  Výchozím  materiálem  budou:  výstupy  výše  uvedené,  obecné 

poznatky  z literatury,  zkušenosti  bývalých  koordinátorů  v OPU,  příklady  dobré  praxe, 

rozhovory  s  vybranými  koncovými  uživateli  a  odborná  spolupráce  s panem  PhDr. Jiřím 

Tošnerem. (Hestia). 

Okruhy pojednávaných témat v diplomové práci: 

• Dobrovolnictví, historie, právní zakotvení.

• Organizace pro pomoc uprchlíkům (poslání, cíle, činnost).

• Uprchlík jako klient (legislativní, sociokulturní a sociálně psychologická specifika 

práce s uprchlíky).

• Řízení  práce  dobrovolníků  (nábor,  motivace,  příprava,  systém  práce 

s dobrovolníky, interakce mezi profesionály a dobrovolníky, legislativní opatření, 

péče, možnosti a hranice práce dobrovolníků s klienty, finance.)

Pracovní postupy, výzkumné metody a techniky:

1.  Analýza  dostupné literatury z oblasti  dobrovolnictví  v českém a anglickém jazyce, 

právní  a  sociální  standardy  dobrovolnické  práce.  Analýza  dokumentů  a  vnitřních 

směrnic v Organizaci pro pomoc uprchlíkům.

2.  Kvalitativní šetření – rozhovory s dlouhodobě působícími dobrovolníky OPU (jedná se 

o  7  osob)  –  výzkumná  otázka  se  bude  týkat  motivace  a  jejich  potřeb  v rámci 

dobrovolnických programů OPU. 

3. Kvalitativní šetření - rozhovory s předchozími koordinátory dobrovolnických programů 

OPU.  (jedná  se  o  dvě  osoby),  -  výzkumná  otázka  se  bude  týkat  koordinace 

dobrovolníků.

4.  Kvalitativní šetření – rozhovory s koncovými uživateli. Jedná se o čtyři osoby účastnící 

se programu déle než pět let.
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PŘÍLOHA 2 – Informovaný souhlas

Informovaný souhlas
s využitím dokumentu s osobními údaji a podmínky pro zacházení s ním.

Text  dokumentu  (přepsaný  rozhovor  z audio  záznamu)  je  poskytnut  a  zpracován 
pro diplomovou  práci  v  oboru  Řízení  a  supervize  ve  zdravotnických  a  sociálních 
organizacích, v rámci magisterského studia na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity 
v  Praze.  Téma  diplomové  práce  se  týká  řízení  práce  dobrovolníků  v dobrovolnických 
programech  Organizace  pro  pomoc  uprchlíků.  Cílem  DP  je  vytvoření  manuálu  práce 
pro koordinátory dobrovolnických programů v OPU. Cílem kvalitativního šetření je zachytit 
motivační  stimuly,  které  vedou  dobrovolníky  ke  vstupu  a  následné  participaci 
v dobrovolnických programech OPU. Výsledky této práce budou dále sloužit jako významný 
podklad  pro  další  realizaci  tohoto  nebo  obdobného  programu  v rámci  dobrovolnictví 
v Organizaci  pro  pomoc  uprchlíkům.  Analýza  motivace  a  spokojenosti  dobrovolníků 
v programu je zaměřena na kvalitativní přístup, to znamená, že hlavním zdrojem dat jsou 
především rozhovory a texty. 

Dne...................................jsem poskytl(a) dokument Bc. Jiřině Řezankové pro účely uvedené 
výše a pro účely na ně navazující. 

Vzhledem k uvedeným důvodům souhlasím s tím, aby byl text dokumentu zpracováván v: 
(hodící se zatrhněte) 
                                            anonymizované podobě.    
                                            neanonymizované podobě, ve spojení s mým jménem a údaji  
k tomu poskytnutými. To platí jak pro výzkumnou práci, tak i pro publikace založené na této 
práci. 

Dokument
-1-

(hodící se zatrhněte) 
  smí být  archivován v archivu Bc. Jiřiny Řezankové ve smyslu zákona č. 97/1974 Sb. 
Spolu s mým jménem a dalšími údaji poskytnutými v textu dokumentu. Tento dokument smí 
být pro další výzkumné účely zprostředkován bez mého dalšího souhlasu. 
 smí být archivován v archivu Bc. Jiřiny Řezankové ve smyslu zákona č. 97/1974 Sb. spolu 
s mým  jménem  a  dalšími  údaji  poskytnutými  v  dokumentu.  Tento  dokument  smí  výše 
uvedený po dobu ………….let poskytnout jen s mým souhlasem. 
 smí být nadále používán jen pro archiv a další výzkumnou činnost Bc. Jiřiny Řezankové. 

-2-
V případě, že se úryvky z tohoto dokumentu nebo jejich parafráze stanou součástí seminární 
práce,  diplomové  práce,  publikací,  ať  již  založených  na  činnosti  Bc.  Jiřiny  Řezankové 
nebo na zprostředkování tohoto dokumentu, (hodící se zatrhněte) 

 smí být tyto úryvky publikovány bez mojí předchozí autorizace. 
 přeji si takový text předem autorizovat. 

Na  základě  tohoto  souhlasu  smí  výzkumná  činnost  Bc.  Jiřiny  Řezankové  s  tímto 
dokumentem trvat nejdéle 30 let. Poté, pokud k tomu byl dán souhlas, smí být dokument 
využíván podle zákona č. 97/1974 Sb. o archivnictví.  
V…………………….dne………………………………
Jméno informanta……………………………………….         Podpis Bc. Jiřina Řezanková
Podpis……………………………………………………          ……………………………….
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PŘÍLOHA 3 – Dotazník pro organizace

Dobrý den, 

jmenuji  se Jiřina Řezanková a  studuji  na FHS UK Řízení  ve zdravotnických a sociálních 
organizacích. V rámci své praxe si Vás dovoluji oslovit s žádostí o zodpovězení následujících 
otázek,  které  se  týkají  koordinace  dobrovolníků  ve  Vaší  organizaci.  Chtěla  bych  svou 
diplomovou práci pojmout jako pokus o vznik manuálu práce s dobrovolníky v organizacích 
pracující s uprchlíky, žadateli o mezinárodní ochranu, azylanty.

Pokud budete mít pocit, že níže uvedené otázky je třeba doplnit/rozvést nebo přidat k nim 
komentář, klidně tak učiňte. Předem děkuji za spolupráci. Zodpovězené otázky prosím pošlete 
na můj email: jeerizek@centrum.cz, nebo jirinka.rezankova@seznam.cz.

1. Čím se ve stručnosti Vaše organizace zabývá (poslání, cílová skupina klientů).
2. Působí ve Vaší organizaci dobrovolníci?
3. Čemu se v rámci dobrovolnictví věnují?
4. Kdo se konkrétně dobrovolníky zabývá? soc. pracovník/koordinátor/všichni
5. Máte vypracovanou koncepci koordinace dobrovolníků?
6. Jakou formou oslovujete dobrovolníky?
7. Jaký postup využíváte při výběru dobrovolníků?
8. Školíte dobrovolníky? Pokud ano, v čem?
9. Co Vám při koordinaci dobrovolníků činí největší potíž a proč?
10. Účastní se dobrovolníci pravidelných supervizí?
11. Co by vám při koordinaci dobrovolníků usnadnilo práci? 

Pokud nemáte dobrovolníky na své pobočce: 
1. Z jakého důvodu nevyužíváte dobrovolnickou pomoc?
2. Co by vám nejvíce při zavádění dobrovolnictví v organizaci pomohlo?

Děkuji za odpovědi!
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PŘÍLOHA 4 – Dotazník (pobočky OPU)
Dobrý den, 

jmenuji  se  Jiřina  Řezanková  a  pracuji  v Organizaci  pro  pomoc  uprchlíkům  na  pozici 
koordinátorky  dobrovolníků.  V rámci  zkvalitňování  sekce  dobrovolnictví  zaměřené 
na koordinaci  dobrovolníků,  si  Vás  dovoluji  oslovit  s žádostí  o  zodpovězení  následujících 
otázek,  které  se  týkají  koordinace  dobrovolníků  na  pobočkách  Organizace  pro  pomoc 
uprchlíkům. Vaši výpověď bych ráda zařadila i do své diplomové práce, která se zaměřuje 
na řízení  dobrovolníků  v OPU  jejíž  cílem  je  vznik  manuálu  práce  s dobrovolníky 
v dobrovolnických  programech  OPU.  K dotazníku  též  připojuji  i  Informovaný  souhlas 
s využitím dokumentu s osobními údaji a podmínky pro zacházení s ním.

Pokud budete mít pocit, že níže uvedené otázky je třeba doplnit/rozvést nebo přidat k nim 
komentář, klidně tak učiňte. Předem děkuji za spolupráci. Zodpovězené otázky prosím pošlete 
na můj email: jeerizek@centrum.cz, nebo jirinka.rezankova@seznam.cz.

(vyplňte)
Pobočka OPU (město): 
Koordinátor  dobrovolníků  případně  pracovník  komunikující  s dobrovolníky  (jméno 
a příjmení):

12. Máte v současnosti na Vaši pobočce dobrovolníky?
13. Je určen někdo konkrétní, kdo se o dobrovolníky na Vaší pobočce stará?
14. Jakým způsobem koordinujete dobrovolníky? 

Skrze: (zaškrtněte)    ۞pražskou centrálu
                                  ۞pobočku (pracovník)
                                  ۞nepřijímáme dobrovolníky 

15. Jak oslovujete nové dobrovolníky?
16. Jakou formou probíhá výběr dobrovolníků?
17. Jakou formu volíte pro zaškolování dobrovolníků?
18. Co Vám při koordinaci dobrovolníků činí největší potíž a proč?
19. Účastní se dobrovolníci pravidelných supervizí?
20. Co by vám při koordinaci dobrovolníků pomáhalo? 

Děkuji za odpovědi. 
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PŘÍLOHA 5 - Otázky pro  koordinátory dobrovolníků

Okruhy  otázek:  Dobrovolník,  nábor  dobrovolníků,  organizace  dobrovolnické  práce,  
monitoring práce, péče o dobrovolník, financování dobrovolnických aktivit, charakteristika  
pracovní náplně koordinátora dobrovolníků, doporučení. 

Dobrovolník
Charakteristika dobrovolníku  z pohledu koordinátora
1. Jak chápete pojem dobrovolná práce? 
2. Kdo je pro  Vás dobrovolník? 
3. Jak dlouho jste pracoval(a) ve své praxi s dobrovolníky? 
4. Věnujete se i Vy ve svém volném čase dobrovolnickým aktivitám? 

Dobrovolníci v organizaci
5. Nakolik participovali dobrovolníci na chodu OPU? 
6. Nakolik je důležité dobrovolnictví v OPU? 

Nábor dobrovolníků
7. Jakým způsobem jste získával(a) dobrovolníky? (Jaké formy jsi volil(a) pro jejich 
vyhledání?) 

Proces přijímaní a výběru dobrovolníků
8. Která kritéria musel splnit zájemce o dobrovolnictví v OPU? 
9. Procházel zájemce v OPU výběrovým řízením? (např. účastní se psychol. testů, 
vědomostních testů o tématu uprchlictví apod.?) 

Povinnosti dobrovolníka ve vztahu k organizaci (mlčenlivost, etický kodex, smlouva…)
10. Co patřilo  mezi  povinnosti  dobrovolníka v organizaci?  Dané ve smlouvě a doporučení 
v etickém kodexu, mlčenlivost, a psát pravidelné reporty o dobrovolnické činnosti.
11. Jakým způsobem bylo ošetřeno dodržování smluvních podmínek?
12. Jaké sankce hrozily dobrovolníkům za porušení smluvních podmínek?

Povinnosti vysílající organizace ve vztahu k dobrovolníkovi
13. Jaké jsou povinnosti ve vztahu k dobrovolníkovi ze strany organizace?
14. Co  patří  mezi  povinnosti  koordinátora  v organizaci  po  příchodu  zájemce 
o dobrovolnictví?
15. Byl dobrovolník na dobu svého působení v organizaci pojištěn?

Organizace dobrovolnické práce 
Pracovní náplň dobrovolníka
16. Stručně charakterizujte pracovní náplň dobrovolníka.
17. Z jakých dokumentů jste vycházel(a) při sestavě pracovní náplně?
18. Kterými dalším dokumenty se dobrovolníci v OPU řídili?

Monitoring práce 
19. V jakých časových intervalech jste komunikoval(a) s dobrovolníky? 
20. Jakou formou jste komunikoval(a)? 
21. V jakém časovém rozmezí odevzdávali dobrovolníci reporty o dobrovolnické činnosti?
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Průběh programu
22. Účastnil(a) jste se také Vy dobrovolnických aktivit v OPU? 
23. Delegoval(a) jste jejich práci pouze Vy, nebo také jiný pracovník v OPU?
24. Popište, prosím oba programy Mentoring i Výjezdy na základě Vaší zkušenosti.
25. Který z obou programů je pro Vás důležitější? 
26. Jak jste se zachoval(a) v případě, pokud dobrovolník odmítal splnit svěřený úkol? 
27. Jak jste se zachoval(a) v případě, pokud dobrovolník nesplnil důležitý zadaný úkol?
28. Co následovalo v případě hrubého porušení smluvních podmínek s dobrovolníkem?
29. Snažil(a)  jste  se  vyjednávat  s dobrovolníky  o  nabídce  konkrétních  úkolů  v oblasti 
dobrovolnictví, nebo jste jim striktně rozdal(a) úkoly
30. Jaký styl vedení jste používal(a) v koordinaci dobrovolníků? 

Péče o dobrovolníky

31. Myslíte si, že dobrovolníci v OPU získávali „plný servis“? 
32. Co rozumíte pod pojmem „plný servis“? 
33. Pořádal(a) jste v rámci svého působení v OPU s dobrovolníky též teambuildingová 
setkání? Jak formou probíhala?

Vzdělávací aktivity 
Účastnili se dobrovolníci nějakých akcí, které pořádalo OPU? (pokud ano, kterých) 
34. Co dle Vašeho názoru řadíte mezi vzdělávací aktivity? 
35. Obrátil  se  na  Vás  někdy  dobrovolník  s přáním účastnit  se  nějakého  semináře,  kurzu, 
atp.pořádaného OPU? 
36. Dokázal(a)  byste  zpětně  vybavit,  kterých  akcí  se  dobrovolníci  v rámci  OPU účastnili 
během roku (možnosti roku 2006, 07, 08)? A které pořádali sami?

Etický kodex dobrovolníků (etická dilemata)

37. V souvislosti se vzděláváním jste mluvil(a) o etice práce, rozveďte mi prosím toto téma. 
38. Podle jakého etického kodexu jste se řídil(a) Vy ve své praxi koordinátora dobrovolníků?
39. Řešil(a) jste někdy Vy osobně nějakou dilematickou situaci, která odporovala etickému 
kodexu ve vztahu ke klientu? 

Hranice práce koordinátora dobrovolníků s uprchlíky
Syndrom vyhoření, supervize

40. S tímto tématem souvisí i hranice práce? Kde Vy osobně vidíte své hranice práce?
41. Lze tato hranice práce uhlídat též u dobrovolníků?
42. Jak jste řešila stav „profesní únavy“? 
43. Jaká se objevovala nejčastěji supervizní témata na supervizích dobrovolníků OPU? 

Hodnocení práce (osvědčení, monitorovací zprávy)
44. Jakým způsobem probíhalo hodnocení dobrovolníků v OPU?

Oceňování dobrovolníků
45. A jejich oceňování? 
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Financování dobrovolnických aktivit
46. Jaké  možnosti  financování  dobrovolnických  programů  OPU  jste  využíval(a)  v rámci 
Vašeho působení v organizaci? 
47. Jakou formou jste oslovoval(a) dárce, sponzory apod.?

Charakteristika pracovní náplně koordinátora dobrovolníků

48. Jak byste charakterizoval(a) pracovní náplň koordinátora dobrovolníků? 
49. Co vše patří do pracovní činnosti koordinátora dobrovolníků?
50. Má mít koordinátor dobrovolníků nějaké specifické znalosti či dovednosti?
51. Jaký  osobnostní  charakter  byste  přiřadila  pracovníkovi,  který  se  věnuje  koordinaci 
dobrovolníků?

Doporučení 

52. Máte  pocit,  že  by bylo  potřeba něco  změnit  ve  vedení  dobrovolníků  na základě  Vaší 
zkušenosti z minulosti? 
53. Co si myslíte, že by se mělo změnit celkově v sekci dobrovolnictví v OPU? 
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PŘÍLOHA 6 – Otázky pro dobrovolníky OPU

Okruhy otázek: Soukromá činnost dobrovolníka,  Vstup do programu (Motivace pro vstup, 
nábor  dobrovolníků,  očekávání),  Očekávání,  Práce  s klienty (Monitoring  práce),  Specifika  
práce  dobrovolníků  s  uprchlíky  (kulturní  odlišnosti),  Supervize,  vzdělávání,  Koordinátor  
(očima dobrovolníka), Přínos dobrovolnické práce (ocenění), Doporučení.

Soukromá činnost dobrovolníka
1. Odkud pocházíš?
2. Čemu se věnuješ mimo dobrovolnictví?
3. Máš nějaké koníčky?

Charakteristika dobrovolnické činnosti ze strany dobrovolníka
4. Jak by si charakterizoval(a) dobrovolníka?
5. Co chápeš pod pojmem dobrovolná práce?

Vstup do programu (Motivace pro vstup, nábor dobrovolníků, očekávání)

6. Co tě přimělo stát se dobrovolníkem? 
7. Co tě přimělo stát se dobrovolníkem zrovna v OPU? 
8. Jak jsi se dozvěděl(a) o programech OPU?
9. Kdo s tebou poprvé komunikoval v OPU?
10. Popiš ve stručnosti tvůj příchod do OPU včetně vzdělávacích modulů.

Očekávání  
11. Jaké bylo tvé očekávání při vstupu do tohoto programu? 
12. Bylo snadné pochopit filozofii tohoto programu? 

Práce s klienty (Monitoring práce) 
13.  Kdy  jsi  měl(a)  poprvé  zkušenost  s touto  cílovou  skupinou  v  programu  Výjezdy  do 
uprchlických táborů) / programu Mentoring? 

Otázky pro „Výjezdy“
14. Jak si vnímal(a) uprchlický tábor? (Uprchlický tábor očima dobrovolníka)
15. Jaké to bylo?
16. Jak tě to ovlivnilo? 
17. Změnilo se tvé očekávání?
18. Jaký je tvůj názor na činnost týkající se volnočasových aktivit ve Stráži pod Ralskem? 
(Přínos programu v oblasti integrace cizinců)
19. Myslíš, že pomoc v tomto smyslu je na místě?
20. Jak je pro tebe osobně důležité pomáhat této cílové skupině? 
21. V čem vidíš pozitivum? 
22. V čem naopak problematické místo? 
23. Popiš stručně jak probíhá výjezd do uprchlického tábora včetně všech přípravných i 
závěrečných činností. 
24. V jakém intervalu posíláte reporty o dobrovolnické činnosti?
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Otázky pro Mentoring
25. Jaké bylo tvé první setkání s klientem v rámci programu Mentoringu?
26. Jaké jsi měl(a) dojmy, pocity, očekávání?
27. Jaký je tvůj názor týkající se činnosti v programu Mentoring? 
28. Myslíš, že pomoc v tomto smyslu je na místě?
29. Jak je pro tebe osobně důležité pomáhat této cílové skupině? 
30. V čem vidíš pozitivum? 
31. V čem naopak problematické místo? 
32. Popiš stručně jak probíhá schůzka s azylantem v rámci programu Mentoring. Vyžaduje  
tato schůzka přípravu? 
33. V jakém intervalu posíláte reporty o dobrovolnické činnosti - schůzovníky?

Specifika práce dobrovolníků s uprchlíky (kulturní odlišnosti)
34. Jak vnímáš kulturní rozdíly? 
35. Které jazyky ovládáš? 
36. Jak překonáváš jazykovou bariéru?
37. Do jaké míry jsi byl(a) připraven(a) na první kontakt s klientem na základě proběhlého 
úvodního školení?
38. Jak  by si  charakterizoval(a)  uprchlíka  na základě  tebou získané  zkušenosti?  (oběť  
x hrdina)
39. Vyžaduje  pozice  dobrovolníka  v programech  OPU  nějaké  zvláštní  dovednosti  
či znalosti?

Supervize, vzdělávání
40. Jakou roli podle tvého názoru zastáváš v týmu?
41. Věnuješ se spíše starším nebo mladším dětem?
42. Zažil(a) si někdy nějakou zvláštní situaci ve vztahu s klientem (dítě, rodič), která ti 
utkvěla v paměti?
43. Zažil(a) jste ve vtahu s klientem(kou) nějakou stresovou situaci, na kterou raději chceš 
zapomenout?
44. Kdy to bylo?
45. Jak jsi se cítil(a)?
46. Jak jsi danou situaci vyřešil(a)?
47. Jak ti pomáhá při řešení problémů Organizace pro pomoc uprchlíkům? 
48. Jaké činnosti už podle tebe nepatří do činnosti dobrovolníka?
49. Vnímáš u sebe určitou hranici tvé práce s klientem?
50. Co se děje v případě, že ji překročíš? Jak to poznáš, že si ji překročil(a) (míněno 
hranici práce)
51. Jak ti pomáhá při řešení problémů supervize? 

Pomoc s financováním dobrovolnických programů (fundraising)
52. Účastnil(a) jsi se nějaké akce, která by byla zaměřená na získání finančních prostředků 
na dobrovolnické programy? (sbírky, benefiční konzerty, monitoring rádcovských serverů, 
apod.)
53. Čemu si se v rámci této akce věnoval(a)?

Koordinátor (očima dobrovolníka)
54. Co můžeš říci o tvém vztahu s koordinátorem programu?
55. Jak ho vnímáš v programu? (vůdčí typ, pasivní, ….)
56. Jak často komunikuješ s koordinátorem dobrovolníků?
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57. Má mít podle tvého názoru koordinátor nějaké specifické vlastnosti či dovednosti?
58. Máš ve skupině dobrovolníků přátele?   
59. Scházíš se s koordinátorem i mimo program?
60. Scházíš se s ostatními dobrovolníky mimo program?
61. Spojuje tě s dobrovolníky něco zásadního?
62. Působí stále v programu?
63. Proč myslíš, že odešli? Co je k tomu vedlo?
64. Myslíš, že se dá nějak ošetřit tento problém?

Přínos dobrovolnické práce (ocenění)
65. Co ti přináší dobrovolná práce v OPU? 
66. Změnil se na základě této dobrovolné činnosti tvůj pohled na svět, na tvoje priority?
67. Pociťuješ vděčnost od lidí, kterým pomáháš?
68. Myslíš,  že  tento  program  pomůže  dětem/mladistvím  se  rychle  integrovat  v českém 
prostředí?
69. Kdy, kde a jakou formou oceňuje Organizace pro pomoc uprchlíkům tvoji dobrovolnou 
činnosti v jejích dobrovolnických programech?
70. Jsi spokojený(á) s tím co děláš?
71. Má tato činnost smysl?
72. Doporučil(a) by si svým známým, aby také vstoupili do tohoto programu?
73. Jak Tě vnímá okolí, jako dobrovolníka?
74. Myslíš, že tě změnila práce dobrovolníka?
75. Co vám dobrovolnictví dalo a bylo něco co ti například vzalo?
76. Setkal(a) jste se někdy jako dobrovolník s negativní reakcí okolí? Jakou?
77. Uvědomoval(a) jsi si svoje osobní změny v postojích, hodnotovém žebříčku, životním 
stylu aj.)? Ve kterých a jaké?

Doporučení
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PŘÍLOHA 7 - Otázky pro pracovníky OPU

Okruh otázek:  Dobrovolník  v organizaci,  Potřebnost  dobrovolnické  činnosti  v  organizaci,  
Práce dobrovolníků v organizaci, Charakteristika dobrovolníků,  Předpoklady dobrovolnické  
činnosti v organizaci, Osobní přínos dobrovolníkům, Podíl na financování dobrovolnických 
aktivit, Doporučení

1. Přicházíte v organizaci do styku s dobrovolníky? Pokud ano - v rámci jaké činnosti?
2. Jaké místo z Vašeho pohledu zastávají dobrovolníci v organizaci?
3. Jakou roli hrají dobrovolníci v organizaci?
4. Účastníte se společných akcí, které realizují dobrovolníci případně koordinátor 

dobrovolníků? (školení, přednášky, supervize…)
5. V čem vidíte pozitiva případně negativa - práce dobrovolníků v organizaci?
6. Jsou nějaká rizika ve spolupráci s dobrovolníky v organizaci? 
7. Znáte někoho z dobrovolníků osobně? 
8. Mají podle Vás dobrovolníci nějaké charakteristické vlastnosti? 
9. Co Vy osobně očekáváte od dobrovolníka v organizaci?
10. Co Vy osobně můžete dobrovolníkovi(kům) v kontextu práce v organizaci nabídnout?
11. Podílíte se na fundraisingu dobrovolnických aktivit? (psaním projektů, oslovování 

dárců apod.)
Doporučení

Děkuji za ochotu.
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PŘÍLOHA 8 - Otázky pro koncové uživatele

Soukromá činnost klienta
Odkud pocházíš?
Čemu jsi se věnovala v minulosti,  kdy jsi ještě nebyla  v dobrovolnickém programu OPU? 
Máš nějaké koníčky?

Vstup do programu (motivace) (Motivace pro vstup)
Jak jsi se o programu dozvěděl(a)?
Jak dlouho program navštěvuješ?
Popis svými slovy, jak by si charakterizoval(a) program, který navštěvuješ?

Očekávání  (motivace)
Jaké bylo tvé očekávání při vstupu do tohoto programu? 
Bylo snadné pochopit, co by měl program tobě přinést? 
Kdy jsi se poprvé setkal(a) s dobrovolníky?
Jak na tebe působil(a) (působili) dobrovolník(ci)?
 
Přínos programu v oblasti integrace cizinců
Co tě vede k tomu, že se programu stále účastníš? 
Co ti přináší program, který navštěvuješ?
Jak je pro tebe osobně důležité navštěvovat daný program? 
V čem vidíš pozitivum tohoto programu?
Případně, v čem naopak nedostatek?

Program
S jakou pravidelností navštěvuješ daný program? (vždy, občas, méně často) 
Zažil(a) jsi někdy nějakou zvláštní situaci ve vztahu s dobrovolnicí(níkem), která ti utkvěla 
v paměti?
Zažil(a) jste ve vtahu s dobrovolnicí(níkem) nějakou stresovou situaci, na kterou raději chceš 
zapomenout?
Kdy to bylo?
Jak jsi se cítil(a)?
Jak jsi danou situaci vyřešil(a)?
Jaké činnosti už podle tebe již nepatří do činnosti dobrovolníka?
Jak by si ohodnotil(a) dosavadní činnost dobrovolníků ve vztahu k tobě?
Pociťuješ nějaké odlišnosti  od života  v ČR a ve své zemi?  (Kulturní  odlišnosti  – trapasy 
s dobrovolníky)
Jsou tyto rozdíly velké?
Které jazyky ovládáš? 
Jak překonáváš jazykovou bariéru?

Přínos
Mají dobrovolníci nějakou společnou vlastnost, která je spojuje?
 (angažovaný dobrovolník x pasivní)
Doporučila by si nově příchozím uprchlíkům tento typ dobrovolnického programu?
Místo na vyjádření dalších názorů na program…
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PŘÍLOHA 9 - Dobrovolnická smlouva k dobrovolnickým programům OPU

Organizace pro pomoc uprchlíkům
Kovářská 4, Praha 9, 190 00
tel.   (+420) 284 683 714
fax.  (+420) 233 371 258
web. www.opu.cz

SMLOUVA O VÝKONU DOBROVOLNICKÉ  SLUŽBY
uzavřená mezi smluvními stranami

Vysílající organizace:

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)

Zastoupena: JUDr. Martinem Rozumkem - ředitelem
se sídlem: Kovářská 4, Praha 9, 190 00
IČO: 457 686 76, zaregistrované MV ČR pod č.: VSC/1-8785/91-R
(dále jen „vysílající organizace“)

a

Dobrovolník
Jméno a příjmení 
RČ/Datum 
Narození
Bydliště, 
telefon 
Kontaktní adresa a telefon 
E-mail 
……………………………………………………………………………………………………..

Čl. I.
Účel smlouvy:
………………………………………………………………………………………………………….
Čl. II.

Práva a povinnosti dobrovolníka:
………………………………………………………………………………………………………
Čl. III.
Práva a povinnosti vysílající organizace:

………………………………………………………………………………………………………
Čl. IV.
Společná ustanovení:
………………………………………………………………………………………………………

 za OPU (vysílající organizaci)                                                               dobrovolník/dobrovolnice
                                                    V Praze dne ……… 2009 
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PŘÍLOHA 10 - Čestné prohlášení

Organizace pro pomoc uprchlíkům
Kovářská 4, Praha 9, 190 00
tel.   (+420) 284 683 714
fax.  (+420) 233 371 258
web. www.opu.cz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Potvrzuji,  že  jsem  (jméno,  příjmení)......................................................  předložil/a 

výpis  z  evidence Rejstříků trestů  ne staršího než 3 měsíce,  který  je  bez záznamu,  a  dále 

potvrzení o zdravotním stavu ne starší než 3 měsíce, které vypovídá o neexistenci zdravotních 

překážek k výkonu dobrovolnické služby v programu dobrovolnických aktivit OPU. 

V Praze dne ..............................

                                                                                       ………………………………………
                                                                                                    podpis dobrovolníka

Za Organizaci pro pomoc uprchlíkům                      …………………………………………

                      
                         Koordinátor  dobrovolnických aktivit

                                                                                        Organizace pro pomoc uprchlíkům
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PŘÍLOHA 11 - Závazek mlčenlivosti

Organizace pro pomoc uprchlíkům
Kovářská 4, Praha 9, 190 00
tel.   (+420) 284 683 714
fax.  (+420) 233 371 258
web. www.opu.cz

ZÁVAZEK  MLČENLIVOSTI
 (součást smlouvy o výkonu dobrovolnické služby - krátkodobé i dlouhodobé)

Dobrovolník / dobrovolnice    ……………………….…………………...........................................
se zavazuje:

1) Zachovávat úplnou mlčenlivost o všech informacích, se kterými přijde během své dobrovolné 
činnosti do styku. Jde především o tyto informace:

- všechny  informace  týkající  se  klientů  (jejich  osobních  údajů,  zdravotního  stavu, 
majetkových poměrů, náboženského vyznání apod.) a jejich rodin,

- informace  získané  ze  supervizních  a  jiných  setkání  dobrovolníků,  především 
skutečnosti týkající se druhých dobrovolníků,

- informace týkající se svěřených dokumentů a právních dokumentů,
- informace o účasti dalších dobrovolníků,
- informace o spolupracujících organizacích apod.

2) Neposkytovat  sdělovacím  prostředkům  žádné  informace  o  vysílající  organizaci  (OPU)  a 
přijímající organizaci (klientovi/klientce) bez výslovného souhlasu odpovědného zástupce vysílající 
nebo přijímající organizace (klienta/klientky), s výjimkou obecných informací o cílech organizace. 

3) Chránit veškerou dokumentaci vysílající organizace před zneužitím.

Jmenovaný dobrovolník bere zároveň na vědomí:

1) Že je touto mlčenlivostí vázán vůči všem dalším organizacím a osobám. Výjimku tvoří situace, 
kdy je  každému  občanu  uložena  ze  zákona  oznamovací  povinnost.  V takovém  případě  je 
doporučena konzultace s koordinátorem nebo ředitelem vysílající organizace.

2) Že mlčenlivost  nezaniká  ukončením smlouvy o dobrovolné činnosti, ani ukončením výkonu 
dobrovolné činnosti samotné.

3) Že  pouze  ředitel  vysílající  organizace  může  rozhodnout  o  tom,  která  z výše  uvedených 
informací  může  být  uvolněna  a komu  poskytnuta  (týká  se  například  informací  pro  školení, 
supervizní  semináře,  diplomové  práce  apod.  V každém  případě  je  vždy  třeba  dbát  zvýšené 
ochrany klientů a používat pouze statistické údaje, bez osobních údajů).

4) Že  porušení  uvedených  zásad  závazku  mlčenlivosti  může  být  důvodem  k ukončení 
spolupráce dobrovolníka a vysílající organizace
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PŘÍLOHA 12 – Etický kodex dobrovolníka/ce

     
      ETICKÝ KODEX DOBROVOLNÍKA/CE

• Neposkytujte osobní údaje.

• Neposkytujte právní, sociální ani psychologické poradenství – odkazujte na odborníky/ce.

• Vyvarujte se přílišné emocionální vazby na klienta.

• Pozor na diskriminaci – např. preferencí některých z národností 

• Důstojné zacházení s klienty – klienti jsou svobodné a svébytné bytosti.

• Zachovejte mlčenlivost o všech informacích – o klientech i dobrovolnících.

• Neposkytujte informace sdělovacím prostředkům.

• Nemějte neuskutečnitelná očekávání.

• Neslibujte, co není ve vaší kompetenci nebo co nemůžete splnit.

• Pamatujte na kulturní odlišnosti a respektujte je.

• Vyvarujte se pocitu nenahraditelnosti, která může vyplynout z projevů vděčnosti klientů.

• Uplatňujte  podporující,  otevřený,  kamarádský  přístup  a  zároveň  pamatujte  na  své 

kompetence dobrovolníka.

• Všechny informace podané klientem berte s odstupem, současně však důvěřujte.

• Uvědomte  si  všechny  okolnosti,  které  ovlivňují  stav  klienta:  azylová  politika, 

tzv. táborový syndrom – pasivita, apatie, deprese, agresivní chování, vykořeněnost, ztráta 

tradičních sociálních a kulturních rolí, absence soukromí, „vzduchoprázdno“ – negativní 

očekávání  budoucnosti,  velká  nejistota,  kulturní  rozdíly,  nicnedělání,  nedostatek 

materiálního zázemí.

• Pěstujte asertivitu a empatii.

• Dbejte na hygienická pravidla.

• NEPODCEŇUJTE SVOU BEZPEČNOST.

• Dobrovolnictví je dobrovolné v tom, že se pro něj rozhodnete, ale předpokládá plnění 

povinností z něj vyplývajících.
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PŘÍLOHA 13 – Dohoda o ukončení spolupráce

Dohoda o ukončení spolupráce v projektu

„Dobrovolnické aktivity Organizace pro pomoc uprchlíkům“

Organizace pro pomoc uprchlíkům
Kovářská 4, Praha 9, 190 00
tel.   (+420) 284 683 714
fax.  (+420) 233 371 258
web. www.opu.cz
a
Dobrvolník (jméno, příjmení): ......................................................
Rodné číslo:                              ......................................................

uzavřeli Dobrovolnickou smlouvu na program (nehodící škrtněte)

◙ Mentoring (mentorské dvojice)               ◙    Program pro obyvatele azylových zařízení

Platnost Dobrovolnické smlouvy uzavřenou mezi Organizací pro pomoc uprchlíkům 
a dobrovolníkem se ukončuje ke dni ............................................................................................

Důvodem ukončení spolupráce v programu je.............................................................................

V souvislosti  s  ukončením spolupráce  bere  dobrovolník  na  vědomí,  že  i  nadále  je  vázán 
mlčenlivostí, které se zavázal při podpisu dobrovolnické smlouvy. 

Další  kontakt  dobrovolníka  –  klienta,  je  věcí  vzájemné  dohody  se  zákonným  zástupce 
nebo zletilým  klientem.  Organizace  pro  pomoc  uprchlíkům  již  není zprostředkovatelem 
a garantem této dvojice. 

Děkujeme  Vám  za  ochotu,  čas,  energii,  kterou  jste  věnoval(a)  klientům  v  projektu 
”Dobrovolnické aktivity Organizace pro pomoc uprchlíkům.” Přejeme Vám do budoucna vše 
nejlepší v osobním životě a doufáme, že zkušenost dobrovolné pomoci druhému Váš život 
obohatila. 

V Praze dne....................................                
.......................................................                                     ......................................................
Koordinátor(ka) projektu                                                                                      Dobrovolník

Příloha – Osvědčení 
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PŘÍLOHA 14 – Seznam nevládních organizací
 (zabývající se migranty, uprchlíky, menšinami s fungující dobrovolnou službou)

Centrum pro integraci cizinců (CIC) 
Kubelíkova 55 
130 00 Praha 3 
tel/fax: +420 222 713 332 
www.cicpraha.org

Centrum pro otázky migrace (COM) 
Senovážná 2 
110 00 Praha 1 
tel: +420 224 228 582 
www.migrace.com

Člověk v tísni - společnost při České 
televizi, o. p. s. 
Sokolská 18 
120 00 Praha 2 
tel: +420 226 200 400 
www.clovekvtisni.cz 

InBáze – Berkat 
Rumunská 24 
120 00 Praha 2 
tel/fax: +420 224 941 415 

Poradna pro integraci (PPI) 
Senovážná 2 
110 00 Praha 1 
tel/fax: +420 224 213 426 
www.p-p-i.cz

Poradna pro uprchlíky (PPU) 
Senovážná 2 
110 00 Praha 1 
tel/fax: +420 224 224 379 
www.uprchlici.cz

Amnesty International 
Palackého 9 
110 00 Praha 1 tel.: 224 946 993 
www.amnesty.cz

Český helsinský výbor 
Ostrovského 253/3 
150 00 Praha 5 tel/fax: +420 257 323 508 
www.helcom.cz

www.berkat.cz

Organizace zabývající se primárně dobrovolnictvím

Hestia 
Na Poříčí 12 
115 30 Praha 1 
tel: +420 224 872 075 
www.hest.cz

Seznam státních organizací 
(se kterými spolupracuje OPU v rámci dobrovolnických programů)

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Na Poříčním právu 1/376 
128 01 Praha 2 tel: +420 221 921 111 
www.mpsv.cz

Ministerstvo vnitra ČR 
Nad štolou 3 
170 00 Praha 7 

Správa uprchlického zařízení Ministerstva 
vnitra ČR
Lhotecká 7
143 01 Praha 12
http://www.suz.cz E-mail: suz@mvcr
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