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Abstrakt 

Bakalářská práce „Dobrovolnictví ve vztahu k dětem cizinců“ se soustředí na 

dobrovolnickou činnost vykonávanou přímo pro děti cizinců, jedná se zejména o 

mentoring, neboli vztah dobrovolníka s jedním klientem či o práci se skupinou dětí 

cizinců. Tyto děti potřebují ze začátku pomoc jak se zvládnutím jazyka, tak s úspěšným 

zapojením se do české společnosti a k tomu jim mohou být nápomocni právě 

dobrovolníci.  

Cílem této práce je zjistit, jaké jsou formy a moţnosti této činnosti a také 

identifikovat slabé stránky a přínosy dobrovolnických programů pro děti cizince se 

zaměřením na připravenost dobrovolníků, průběţné vzdělávání, motivaci a vztah 

k organizaci a ke klientům. Práce se skládá z teoretické části, která nastiňuje integrační 

a migrační politiku ČR a moţné přístupy a trendy v dobrovolnictví a z analytické části, 

ve které autorka provedla jak evaluaci některých vybraných dobrovolnických programů, 

tak analýzu názorů zjištěných z vlastního výzkumu.  

Pro vlastní výzkum autorka zvolila případovou studii a metodu polo-

strukturovaného dotazování, neboť usilovala o zjištění pohledů několika dobrovolníků. 

Závěry práce se dají chápat jako jeden ucelený pohled na vybraný druh dobrovolnictví 

pro děti cizince či jako odrazový most pro další výzkumy, neboť je toto téma dosud 

v českých kruzích neprobádané.  

 

Abstract  

Bachelor thesis "Volunteering in relation to children of foreigners" focuses on 

volunteer work performed directly for the children foreigners, in particular the 

mentoring, or relationship between the volunteer and one client or work with a group of 
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children. These children need help learning the language, and with successful engaging 

in Czech society and that they may be assisted by the volunteers. 

The goal of this work is to determine what forms and posibilites of volunteering, 

and also identify the strengths and weaknesses of volunteer programs with focus on the 

readiness of volunteers, ongoing education, motivation and relationship to the 

organization and to the clients. Work consists of theoretical part, which outlines czech 

integration and migration policies and possible approaches and trends in volunteering, 

and from analytical part, where the author evaluates selected volunteer programs and 

opinions found in her own research. 

The author chose a case study and a method of semistructured interviews with 

field experts to support her research to gain a complex overview on the strengths and 

weaknesses of volunteering. Conclusions of the work can be understood as a 

comprehensive view of the selected types of volunteering, or as a starting point for 

followup research, because this topic still remains unexplored in the Czech Republic 
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1 Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného 

tématu 

Česká republika se postupně od roku 1989 stává spíše imigrační zemí. Podle 

registru cizinců Ministerstva vnitra České republiky (dále MV ČR) můţeme v posledních 

letech sledovat nárůst počtu cizinců na našem území z 0,75% (ze všech obyvatel ČR) 

v roce 1993 na 4,19% (ze všech obyvatel ČR) v roce 2008. [Drbohlav 2010: 31 - 39] Podle 

Českého statistického úřadu se k roku 2009 evidovalo na našem území 432 503 cizinců 

(cizinci s trvalým pobytem nebo jedním z dlouhodobých pobytů nad 90 dnů v ČR). 

Z tohoto počtu bylo 35 256 osob do 14 let. [http://www.czso.cz/] 

Integrace je proces začleňování cizince do majoritní společnosti a vyţaduje 

oboustrannou spolupráci. Kromě státních integračních politik, které řeší integraci 

imigrantů a tím předcházejí potencionálním problémům se společností, napomáhají 

integraci také další aktéři, zejména nezisková sféra a dobrovolnictví. Dobrovolnická 

činnost v neziskové organizaci Meta, sdruţení pro příleţitosti mladých migrantů je 

zacílena na skupinu migrantů, kteří jsou v českém prostředí různou měrou ohroţení 

sociálním vyloučením. Dobrovolníci se snaţí umoţnit klientům snadnější přístup 

k informacím v oblasti vzdělávání, zajišťují podporu při jejich studiu, případně přípravu na 

další vzdělávání a pomáhají při řešení problémů vyplývajících z jejich postavení a 

neznalosti českého prostředí [Manuál pro dobrovolníky 2008: 12]. Dobrovolníci mohou 

vykonávat celou řadu dobrovolnických pozic, např.: doučování klientů, příprava na 

přijímací zkoušky, zapojení klienta do komunity, doprovázení, asistence při práci na PC a 
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internetu, pořádání sportovních, kulturních či volnočasových aktivit a jiné… [Manuál pro 

dobrovolníky 2008: 12]. 

V této práci je třeba vymezit hranici mezi dobrovolnictvím, které není specificky 

zaměřeno na děti, ale můţe nějakým způsobem dětem cizinců přispět k jejich integraci 

a dobrovolnictvím, které je realizováno přímo ve vztahu k těmto dětem – s nimi. 

Dobrovolník, v rámci organizace pracující s cizinci a jejich dětmi, můţe vykonávat mnoho 

přínosných činností, např. můţe překládat materiály a texty z češtiny do rodného jazyka 

klientů, můţe vyhledávat finanční zdroje pro organizaci, můţe připravovat a zajišťovat 

prostor a materiály pro pořádání aktivit s klienty (např. výuka jazyka), apod. To vše můţe 

být pro děti cizince nepřímo uţitečné, primárním příjemcem pomoci je ale organizace. 

Oproti těmto příkladům pak stojí mentoring - činnost, která je realizována přímo 

s klientem – dítětem cizincem. „Za krystalickou podobu dobrovolnické práce přímo 

zaměřené na integraci cizinců lze především povaţovat individuální vztah jednoho 

dobrovolníka s jedním klientem, eventuálně s jeho rodinou. Zde jiţ dobrovolník 

nevystupuje jako organizátor, ale především jako průvodce, jako někdo, kdo cizince 

seznamuje s novým prostředím a odpovídá na jeho dotazy a potřeby“ [Gunter 2010: 46]. 

Mentoring bude předmětem zkoumání této práce, neboť má největší vliv na integraci 

dítěte do společnosti. 

Paradigma občanské společnosti je jedním ze tří moţných paradigmat obecně 

přijímaných pro zkoumání dobrovolné participace (vedle vnímání dobrovolnictví jako 

neziskové práce a jako volnočasové aktivity). Z hlediska této perspektivy je na 

dobrovolnictví nahlíţeno jako na občanský aktivismus a dobrovolník je brán jako 

agent sociální změny. Dobrovolnictví je povaţováno buď za výsledek vhodné socializace 

či za výsledek vzorců chování získaných praktickou zkušeností. Lidé získávají „habitus“
1
 

dobrovolnictví, protoţe se dostávají do situací, kde jsou rozvíjeny sociální dispozice pro 

dobrovolnickou práci. [Frič, Pospíšilová 2010: 17] 

Tato perspektiva soustřeďuje pohled mimo jiné na motivaci dobrovolníků, na 

otázky komunitního ţivota a vzájemné prospěšnosti. [Frič, Pospíšilová 2010: 16] Motivace 

dobrovolníků, nahlíţená z pohledu občanské společnosti, by se dala charakterizovat jako: 

„komunitní, zakotvená ve sdílených potřebách nutnosti řešit společné problémy formou 

svépomoci a vzájemné pomoci“ [Frič, Pospíšilová 2010: 14]. 

                                                
1 Více viz P. Bourdieu, Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998 - 179 s. ISBN 80-7184-518-3 
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Pro zkoumání tohoto druhu dobrovolnictví pro děti cizince se dle mého názoru nejvíce 

hodí toto paradigma, neboť věřím, ţe problém integrace cizinců do společnosti se týkají 

nás všech. Jedním ze čtyř klíčových prvků integrace jsou vztahy cizince s členy majoritní 

společnosti [Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj: 18], coţ není nikdo 

jiný, neţ my. Je tedy v našem zájmu přispět k řešení situace a nabídnout cizincům 

pomocnou ruku, neboť se jejich integrace týká i nás. Je v zájmu obou, hostující 

společnosti a imigrantů vyvinout efektivní integrační politiku v České republice [Trbola, 

Rákoczyová 2010: 101]. 

Dobrovolnické programy zaměřené na děti a mládeţ z jiných kulturních prostředí 

se vyskytují také v zahraničí, v této práci budu čerpat hlavně ze studie dobrovolnického 

programu pro uprchlíky „Befriending program“ realizovaného v Austrálii, Kanadě, 

Anglii a USA [Behnia 2007], dále z výzkumu mentorského programu pro čínské 

adolescenty na území USA [Yeh 2007] a z výzkumu mentoringového programu pro mladé 

Afričany na území Austrálie [Muir, Sawrikar 2009]. 

Domnívám se, ţe tyto programy budou vhodné pro porovnání s českými 

dobrovolnickými programy realizovanými pro děti cizince, neboť i kdyţ se cílová skupina 

liší (ve dvou případech se jedná o mladé imigranty, v jednom o uprchlíky nehledě na věk), 

jejich charakter je podobný, jako námi vnímané dobrovolnické programy: tradičně, 

mentoring je definován jako formování pomáhajícího vztahu mezi mladší osobou 

(chráněnec) a relativně starší, zkušenější osobou (mentor), který můţe zvýšit schopnost 

mladšího chráněnce spojit se s pozitivními sociálními a ekonomickými sítěmi a zlepšit jeho 

ţivotní šance [Department for Victorian communities citováno dle Muir a Sawrikar: 33]. 

 

2 Předpokládaná teoretická východiska 

2.1 Teorie integrace a migrace 

Jako zakladatele systematičtějšího přístupu k migraci můţeme povaţovat 

Ravensteina a jeho kumulaci zjištění o pravidelnostech stěhování do Londýna na konci 

19. století. Dále se z vědeckého pohledu migrací zabývala německá sociologie (Simmel, 

Weber) na kterou poté navazuje chicagská škola. V této době věda přestává nahlíţet na 

migraci pouze jako na mechanické přesuny lidí ale jako na proces vyvazování se ze 

sociálních vazeb původního prostoru a navazování sociálních vazeb nových. V průběhu 
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20. Století se zformulovala sociologie migrace, která byla silně ovlivněna Petersonem a 

jeho obecnou typologií migrace – dle této typologie je migrace členěna na primitivní, 

vynucenou, násilnou, dobrovolnou a masovou [Peterson citováno dle Drbohlav, Uherek]. 

Toto členění se však ukázalo jako nedokonalé, proto se jej později pokusil přepracovat 

mimo jiné Demuth. V druhé polovině 20. století byla také prvně rozpracována myšlenka 

tzv. „push a pull faktorů“, kterou se prvně zabýval Peterson a Bogue a dále ji rozpracoval 

Jansen a Lee. Jedná se o faktory, které migranta na jedné straně vytlačují z jeho 

původního prostoru a na straně druhé o faktory, které ho přitahují do nové lokace. Tyto 

faktory musí dosáhnout určité intenzity, mění se podle okolností a závisí na celé řadě 

subjektivních důvodů [Drbohlav, Uherek]. 

 Dnes známe celou řadu migračních teorií, například neoklasický ekonomický 

přístup, který pracuje na dvou úrovních – makroúrovni a mikroúrovni. V makroúrovni je 

migrace vysvětlena rozdílnou nabídkou a poptávkou na pracovním trhu, na individuální 

úrovni pak počítá s předpokladem, ţe migrant migruje pro zlepšení své kvality ţivota, kdy 

kalkuluje zisky a ztráty z migrace. Další teorie migrace je teorie dvojího trhu – podle ní 

existují dva typy pracovních sektorů, způsob produkce v industriální společnosti je pak 

samotnou příčinnou migrace. [Piore citováno dle Drbohlav, Uherek]. Tyto dvě teorie berou 

v potaz pouze individuální rozhodnutí migranta a makroekonomické procesy, nezohledňují 

sociální interakce. S těmi pak kalkuluje teorie migračních sítí, kde sítě představují 

mezilidské vztahy spojující migranta v cílové zemi se zemí původní. [Massey citováno dle 

Drbohlav, Uherek] 

 Na poli integrace se také v průběhu moderních dějin utvářeli různorodé teorie a 

koncepty. V průběhu 40. aţ 60. let 20. století jsou v Evropě hlavní tři teoretické proudy 

integrace a to: 

1) Etnicko-exklusivistický model s prototypem v západním Německu, kde imigrace 

byla podmíněna pouze situací na trhu práce, pobyt imigrantů byl brán jako dočasný 

a proto se neusilovalo o zlepšení jejich postavení.  

2) Asimilační model s prototypem Francií, kde jsou imigranti jiţ vnímáni jako stálí a 

rovnoprávní členové společnosti, ale musí se asimilovat do dominantních 

kulturních vzorců Francie.  

3) Pluralistický model s prototypem Velkou Británií, kde je migrace také brána jako 

trvalá ale je počítáno s kulturní odlišností. Je zde snaha o vytvoření etnicko-kulturní 

skupiny, komunity. [Baršová, Barša 2005: 36 ] 

Od konce 90. let se ale hranice těchto tří modelů postupně prolínají a mizí. 
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Jiný pohled na začleňování cizinců do společnosti a zároveň na jejich (ne)přijímání 

společností nám ve svém článku „Integration and Multiculturalism: ways towards social 

solidarity“ ukazuje John W. Berry na svém modelu strategií (viz obrázek č.1). Tento model 

počítá se dvěma základními faktory, podle kterých pak jedinec volí strategii začleňování se 

a majoritní společnost volí způsob přijímání a začleňování cizinců – tyto faktory jsou 

snaha uchovat si své kulturní dědictví a vzorce a rozhodnutí udrţovat nebo 

neudrţovat vztahy s majoritní společností. [Berry: 2.4 – 2.5] 

 

2.2 Teorie dobrovolnictví 

Pro zkoumání dobrovolné participace se obvykle rozlišuje na dva sektory – 

dobrovolnictví formální a neformální. Formální dobrovolnictví je prováděné v neziskové 

organizaci nebo jejím prostřednictvím (v ČR se takovéto práci věnuje 30% osob nad 15 

let), jeho negací je často vymezeno dobrovolnictví neformální, které je také méně často 

předmětem výzkumů [Frič, Pospíšilová 2010: 76].  

Dobrovolnictví v odborné literatuře se setkává s celou řadou pokusů jej nějak 

přehledně členit a strukturovat. Perspektivy zkoumání dobrovolnictví popsal Lyons a 

Rochester [citováno dle Frič, Pospíšilová 2010: 13], jedná se o neziskovou perspektivu, 

paradigma občanské společnosti a volnočasovou perspektivu – „Model tří perspektiv 

zkoumání dobrovolnictví nevylučuje, ţe se jednotlivé perspektivy překrývají, nicméně 

všechny tři představují osobitý pohled na podstatu a hranice fenoménu dobrovolnictví, ve 

světle jedné z nich se dobrovolnictví jeví jinak, neţ ve světle ostatních“ [Frič, Pospíšilová 

2010: 21].  

Jedním ze tří moţných paradigmat obecně přijímaných pro zkoumání dobrovolné 

participace je paradigma občanské společnosti. Z hlediska této perspektivy je 

dobrovolnictví nahlíţeno jako na občanský aktivismus a dobrovolník je brán jako agent 

sociální změny. Dobrovolnictví je povaţováno buď za výsledek vhodné socializace či za 

výsledek vzorců chování získaných praktickou zkušeností. Lidé získávají „habitus“ 

(Burdieu) dobrovolnictví, protoţe se dostávají do situací, kde jsou rozvíjeny sociální 

dispozice pro dobrovolnickou práci. [Frič, Pospíšilová 2010, 17] 

 Tato perspektiva soustřeďuje pohled mimo jiné na motivaci dobrovolníků, na 

otázky komunitního ţivota a vzájemné prospěšnosti. [Frič, Pospíšilová 2010, 16] 
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3 Cíle bakalářské práce 

Tato práce si klade za cíl zjistit, jaké jsou formy a moţnosti dobrovolnictví ve 

vztahu k dětem cizinců, jaké jsou nedostatky těchto dobrovolnických moţností a jaké jsou 

naopak jejich přínosy. Kombinací vlastního výzkumu zaměřeného na zjištění názorů 

dobrovolníků na výše pokládané otázky a analytického zkoumání dokumentů existujících 

k tématu (zejména výroční zprávy organizací) chci zjistit a zhodnotit situaci 

dobrovolnických programů pro děti cizince v ČR a případně formulovat ţádaný cílový stav 

a navrhnout moţná opatření, jak k němu dojít.    

 

 

3.1 Výzkumné otázky  

 Co motivuje dobrovolníky pro práci se specifickou skupinou dětí cizinců? 

 Jaký přínos mají dobrovolníci z této práce? 

 Jak dobrovolníci vnímají práci (její uţitečnost), kterou vykonávají? 

 Jak dobrovolníci vnímají slabiny českých dobrovolnických programů pro děti 

cizince? 

 Jaká je příprava dobrovolníků na práci s dětmi cizinců a jaké je jejich průběţné 

vzdělávání? 

 Jaké jsou formy a moţnosti dobrovolnictví ve vztahu k dětem cizincům na úrovni 

ČR? 

 Jaké jsou slabiny těchto programů? 

 Jaké jsou přínosy těchto programů? 

 

4 Předpokládané metody sběru a analýzy dat 

- Polo-strukturované dotazování s experty 

- Neformální rozhovory s koordinátory dobrovolníků 

- Sekundární analýza dokumentů 

- Obsahová analýza 

5 Předpokládaná struktura diplomové práce 

1) Úvod 
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2) Teoretická východiska 

3) Metody 

4) Deskriptivní část 

5) Analytická část 

6) Praktická část 

7) Závěry 

6 Základní literatura k tématu  

 DRBOHLAV, Dušan. Migrace a (i)migranti v Česku. Praha  : Sociologické nakladatelství, 

2010. 207 s. 

 DVOŘÁKOVÁ, Jitka; HORSKÁ, Jana. • Metody sociální práce s imigranty, azylanty a 

jejich dětmi. Praha : Triton, 2008. 154 s. 
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1 Úvod 

Česká republika se postupně od roku 1989 stává spíše imigrační zemí. Podle 

registru cizinců Ministerstva vnitra České republiky (dále MV ČR) můţeme v posledních 

letech sledovat nárůst počtu cizinců na našem území z 0,75% (ze všech obyvatel ČR) 

v roce 1993 na 4,19% (ze všech obyvatel ČR) v roce 2008. [Drbohlav 2010: 31 - 39] Podle 

Českého statistického úřadu se k roku 2009 evidovalo na našem území 432 503 cizinců 

(cizinci s trvalým pobytem nebo jedním z dlouhodobých pobytů nad 90 dnů v ČR) a 

z tohoto počtu bylo 35 256 osob do 14 let.
2
 Z těchto čísel můţeme usuzovat zvyšující se 

počet dětí cizinců, kteří přišli na naše území a musejí řešit otázku integrace a přizpůsobení 

se novému domovu. Integrace je proces začleňování cizince do majoritní společnosti a 

vyţaduje oboustrannou spolupráci. Kromě státních integračních politik, které řeší integraci 

imigrantů (a tím předcházejí potencionálním problémům se společností) napomáhají 

integraci také další aktéři, zejména z oblasti neziskové sféry a dobrovolnictví. 

Dobrovolníci mohou vykonávat celou řadu dobrovolnických prací, např.: doučování 

klientů, příprava na přijímací zkoušky, zapojení klienta do komunity, doprovázení, 

asistence při práci na PC a internetu, pořádání sportovních, kulturních či volnočasových 

aktivit a jiné… [Manuál pro dobrovolníky 2008: 12]. „Za krystalickou podobu 

dobrovolnické práce, přímo zaměřené na integraci cizinců, lze především povaţovat 

individuální vztah jednoho dobrovolníka s jedním klientem, eventuálně s jeho rodinou. Zde 

jiţ dobrovolník nevystupuje jako organizátor, ale především jako průvodce, jako někdo, 

kdo cizince seznamuje s novým prostředím a odpovídá na jeho dotazy a potřeby“ [Gunter 

2010: 46]. 

Tato forma spolupráce mezi dobrovolníkem a klienty neziskové organizace – dětmi 

cizinců, je předmětem této práce. Toto téma jsem si zvolila, neboť se sama jiţ několik let 

pohybuji v neziskovém sektoru, konkrétněji dělám dobrovolníka pro mladé migranty a 

doučuji češtinu. Tato činnost mě natolik povznesla a připadala mi tak uţitečná, ţe jsem se 

rozhodla prozkoumat tuto oblast podrobněji. Dalším důvodem mého výběru byl i fakt, ţe 

na téma dobrovolnictví realizované pro děti cizince, jsem nenašla jediný relevantní 

výzkum, který by se snaţil postihnout tuto formu spolupráce a nabídnout nějakou evaluaci, 

stejně jako jsem měla velké problémy s hledáním odborné literatury na toto téma.  

Dobrovolnictví je jev, který sice není nový, ale aţ v posledních letech se dostává „na 

povrch“, mluví se o něm i ve vědeckých kruzích a profesionalizuje se. Stejně tak 
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problematika migrace a s ní spojené integrace je téma vysoce aktuální a často také palčivé. 

Osobně věřím, ţe toto dobrovolnictví přináší uţitek jak klientům, tak dobrovolníkům, 

podporuje integraci, zajišťuje lepší kontakt imigranta s českou společností skrze přátelský 

vztah, poskytuje emoční podporu a praktickou pomoc např. při studiu či zařizování 

administrativních věcí spojených s migrací. 

Cílem mojí práce je především zjistit, jaké dobrovolnické programy pro děti cizinců 

fungují na území ČR a zvláště pak v Praze a jaké jsou jejich charakteristiky.  Tuto 

analytickou činnost zaloţenou na zkoumání sekundárních dat jsem obohatila o vlastní 

kvalitativní výzkum formou polo-strukturovaného dotazování, protoţe jsem chtěla 

postihnout názory odborníků – dobrovolníků, kteří mají zkušenosti s přímou prací s dětmi 

cizinců. Zajímala jsem se o jejich motivaci, přípravu na danou práci, vztah k organizaci a 

průběţné vzdělávání, neboť tyto faktory jsem po prostudování zahraničních studií 

dobrovolnických programů povaţovala za důleţité pro efektivnost dobrovolnické činnosti. 

Dále jsem kladla otázky, jaký mají dobrovolníci vztah ke klientům a jak oni sami hodnotí 

přínos své práce pro klienty, neboť mě zajímalo jejich hodnocení jakoţto expertů v dané 

oblasti. Nakonec jsem zjišťovala slabiny a dobrovolníky identifikované problémy na poli 

tohoto druhu dobrovolnictví. Veškeré hodnocení jsem pak porovnala s výzkumnými 

studiemi podobných programů v zahraničí, s odbornou literaturou, příručkami pro 

dobrovolníky, oficiálními popisy dobrovolnických programů předkládanými neziskovými 

organizacemi a dalšími materiály. 

Tato práce je jedinečná v tom smyslu, ţe soustřeďuje pohled na dobrovolnické 

programy pro děti cizince nejen z úhlu jedné organizace nebo jednoho typu činnosti. Ve 

výzkumu byli zastoupeni respondenti, kteří se věnují dětem jak individuálně, tak ve 

skupině a kteří je doučují nebo s nimi jen tráví volný čas. Z časových a praktických 

důvodů jsem vybrala respondenty pouze z Prahy, ovšem ze tří různých organizací. Přínos 

této práce je zejména v identifikování slabin a silných stránek této činnosti,  jednak na 

základě analýzy stávajících dobrovolnických programů a rovněţ očima dobrovolníků a 

v neposlední řadě v popsání a šíření příkladů dobré praxe. 

 

 

                                                                                                                                              
2 [http://www.czso.cz/] 
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2 Cíle a výzkumné otázky 

Tato práce si klade za cíl zjistit, jaké jsou formy a moţnosti dobrovolnictví ve 

vztahu k dětem cizinců, jaké jsou nedostatky těchto dobrovolnických moţností a jaké jsou 

naopak jejich přínosy očima dobrovolníků. Kombinací vlastního výzkumu zaměřeného na 

zjištění názorů dobrovolníků na výše pokládané otázky a analytického zkoumání 

dokumentů existujících k tématu (zejména výroční zprávy organizací, webové stránky, 

propagační materiály,..) chci zjistit a zhodnotit situaci dobrovolnických programů pro děti 

cizince v ČR a případně formulovat ţádaný cílový stav.  

 

V rámci tohoto záměru jsem si vytyčila tyto konkrétní operativní cíle: 

 Zjistit, jaké jsou v současné době realizovány dobrovolnické programy pro děti 

cizinců v ČR 

 Porovnat tyto programy s vybranými programy v zahraničí 

 Zjistit slabiny dobrovolnických programů se zaměřením na připravenost a podporu 

dobrovolníků, zaměřenost programů a jejich průběh  

 Zjistit přínosy dobrovolnických programů pro děti cizinců i dobrovolníky se 

zaměřením na integraci dětí a na motivaci dobrovolníků 

 Zformulovat ţádoucí cílový stav dobrovolnictví ve vztahu k dětem cizinců 

 

Výzkumné otázky 

 

Výzkumná otázka Konkrétní podotázky Předpokládané pouţití 

výzkumných metod a 

pomocných heuristik 

Jaké jsou slabiny 

dobrovolnických 

programů? 

Jaké jsou slabiny? Analýza sekundárních dat [Hendl 

2005] 

 Jak jsou zaměřeny?  Analýza sekundárních dat [Hendl 

2005] 

 Jsou dobrovolníci 

průběţně vzděláváni? 

Analýza primárních dat z 

vlastních výzkumů [Hendl 2005] 
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Jaká je příprava 

dobrovolníků na práci s 

dětmi cizinců? 

Analýza primárních dat z 

vlastních výzkumů [Hendl 2005] 

Jaké jsou přínosy 

dobrovolnických 

programů? 

Jak dobrovolníci 

vnímají práci (její 

uţitečnost), kterou 

vykonávají? 

Analýza primárních dat z 

vlastních výzkumů [Hendl 2005] 

 Jaké jsou přínosy pro 

dobrovolníky? 

Analýza primárních dat z 

vlastních výzkumů [Hendl 2005] 

 Jaká je motivace 

dobrovolníků? 

Analýza primárních dat z 

vlastních výzkumů [Hendl 2005] 

 Existuje evaluace 

dobrovolnických 

programů? 

Analýza sekundárních dat [Hendl 

2005] 

Jaké jsou formy a 

moţnosti dobrovolnictví 

ve vztahu k dětem 

cizincům na úrovni ČR? 

Jaké činnosti 

dobrovolníci 

vykonávají?  

Analýza sekundárních dat a 

primárních dat z vlastních 

výzkumů [Hendl 2005]  

 Jaké jsou odlišnosti 

dobrovolnických 

programů v ČR? 

Analýza sekundárních dat a 

primárních dat z vlastních 

výzkumů [Hendl 2005] 

 Pro jakou cílovou 

skupinu jsou 

dobrovolnické 

programy určeny? 

Analýza sekundárních dat a 

primárních dat z vlastních 

výzkumů [Hendl 2005] 

Jaký je ţádaný stav 

dobrovolnictví ve vztahu 

k dětem cizinců? 

Jaký je ţádaný stav? Analýza sekundárních dat a 

primárních dat z vlastních 

výzkumů [Hendl 2005] 
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3 Metody a data 

3.1 Celkový přístup 

Celkový přístup k mojí diplomové práci kombinuje přístupy analýzy a tvorby 

veřejných politik [Nekola,Veselý 2007] s přístupy kvalitativní metodologie a případové 

studie. Z hlediska analýzy a tvorby veřejných politik jsem přistoupila k vyuţití 

normativního přístupu, zaloţeného na takovém zkoumání jevu, které předpokládá 

formulaci cílového (ţádoucího) stavu [Nekola,Veselý 2007: 144]. Ţádoucí stav je 

formulován proto, ţe cílem práce je mimo jiné odhalení slabých stránek jevu 

(dobrovolnictví ve vztahu k dětem cizincům). V rámci analýzy veřejných politik jsem 

vyuţila metodu evaluaci veřejných programů. Veřejný program je systém projektů či 

sociálních sluţeb, slouţících ke zmírnění sociálních či veřejně politických problémů 

[Nekola, Veselý 2007: 62], o procesu evaluace se podrobněji dočtete v kapitole Analýza 

slabých stránek a přínosů programu. 

Kvalitativní metodologii jsem zvolila s ohledem na můj výzkumný záměr 

z několika důvodů, které zde vysvětlím a následně popíšu moţné problémy, které jsem 

musela zohlednit. Kvalitativní metody se lépe hodí k odhalení a porozumění toho, co je 

podstatou jevu, o niţ toho ještě příliš nevíme [Corbinová, Strauss 1999: 11]. V případě 

identifikování slabých stránek a přínosů dobrovolnických programů pro děti cizince očima 

dobrovolníků je důleţité, ţe se snaţím zachytit podstatu něčí zkušenosti či znalosti, která 

by se dala jen těţko popsat kvantitativními metodami. V tomto výzkumu je prioritní, ţe je 

můj zájem soustředěn na subjektivní hodnocení expertů – dobrovolníků, které je následně 

doplněno také o objektivnější hodnocení v rámci výše zmíněné evaluace programu. 

 V kvalitativním výzkumu je také typická preference induktivního výzkumu 

spojeného s generováním hypotéz, spíše neţ s testováním dopředu daných domněnek 

[Silverman 2005: 20]. V mém výzkumu jsem sice jiţ po nastudování relevantní literatury a 

výzkumů ze zahraničí měla rámcovou představu toho, jaké odpovědi zhruba chci od 

respondentů dostat, nicméně hypotézy jsem ze začátku ţádné neměla. Vzhledem k těmto 

dvěma faktorům jsem shledala volbu kvalitativního výzkumu za vhodnější, nicméně jsem 

během celého výzkumu měla na mysli omezení tohoto přístupu a jeho slabé stránky.  

Při kvalitativním výzkumu je nutné zohlednit problém, který můţe nastat při 

postupu výzkumníka při kategorizování dat, neboť kaţdý další badatel nemusí ta stejná 

data zařadit do stejných kategorií [Silverman 2005: 21]. Tato otázka reliability je v mém 
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výzkumu vyřešena pečlivou dokumentací mého výzkumného postupu, zdůvodněním volby 

metod i volby respondentů a také vysvětlením práce s kategoriemi. Další kritika 

kvalitativní metodologie se týká validity, aneb spolehlivosti vysvětlení, které výzkum 

předkládá. Nízká validita můţe nastat v případě, ţe se výzkumník zaměřuje pouze na ty 

tvrzení, která potvrzují jeho hypotézu a ostatní, deviantní případy neanalyzuje [Silverman 

2005: 189]. Abych zabezpečila validitu svých dat, vyuţívala jsem během výzkumu 

triangulaci pomocí různých metod (polo-strukturované rozhovory, analýza sekundárních 

dat vzniklých mimo výzkum). „Pod pojmem triangulace se rozumí kombinace různých 

metod, různých výzkumníků, různých zkoumaných skupin nebo osob, různých lokálních a 

časových okolností a teoretických perspektiv, jeţ se uplatňují při zkoumání určitého jevu“ 

[Hendl 2005: 149].  

Má výzkumná strategie spočívala v provedení případové studie, neboť mou cílovou 

skupinou je několik případů dobrovolníků, kteří pracují nebo pracovali s dětmi cizinců 

[Hendl 2005: 103]. „V případové studii jde o zachycení sloţitosti případu, o popis vztahů v 

jejich celistvosti. Předpokládá se, ţe důkladným prozkoumáním jednoho případu lépe 

porozumíme jiným podobným případům“ [Hendl 2005: 104]. Tento přístup jsem zvolila 

také proto, ţe jsem nenalezla dostatek relevantních výzkumů, z kterých bych mohla čerpat, 

které by se pokoušeli objasnit situaci v ČR ohledně dobrovolnických programů pro děti 

cizince a které by hledali jejich přínosy i chyby.  „Případová studie je tak zvláště vhodná k 

výzkumu témat, která jsou málo probádaná nebo pro badatele z vnějšku obtíţně 

srozumitelná“ [Nekola, Veselý 2007: 152]. 

Postup mého výzkumného projektu byl následující: nejprve jsem si stanovila 

výzkumné otázky, které jsem ale po prvních dvou pilotních rozhovorech upravila a přidala 

jsem dle potřeby otázky nové. Dále jsem pokračovala se sběrem dat a jiţ v průběhu jsem 

začala s analýzou jiţ sebraných dat, analýzu jsem následně dokončila a přistoupila 

k závěrečné fázi interpretace závěrů. Celý proces trval od srpna 2011 do května 2012.  

 

3.2 Metody  

3.2.1 Polo-strukturované dotazování 

Jako metodu sběru primárních dat jsem zvolila polo-strukturované dotazování 

s experty – dobrovolníky. Tato volba představuje střední cestu mezi volným rozhovorem 

bez pevně dané struktury a standardizovaným rozhovorem či dotazníkem s uzavřenými 
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otázkami [Hendl 2005: 164] a zvolila jsem si ji proto, ţe mi umoţnila drţet se základních 

témat a zajistit tak, ţe se všichni respondenti vyjádří k otázkám relevantním pro výzkum, 

ale zároveň tato forma dotazování neobsahovala předem vypracované kategorie odpovědí a 

umoţňovala určitou přirozenost rozhovoru, otázky jsem tedy nekladla přesně tak, jak byly 

napsané, ale pouze jsem je vyuţila jako návod - ideálním stavem bylo docílení konverzace, 

která bude bohatší neţ pouhé odpovědi na otázky a přitom se respondent bude drţet tématu 

[Kaufmann 2010: 52]. 

 Otázky měly za cíl zjistit od respondentů jejich pohled na dobrovolnictví ke vztahu 

k dětem cizincům (viz příloha č. 2: struktura rozhovoru s dobrovolníky) – reflektovaly 

názory dobrovolníků na slabiny těchto dobrovolnických projektů a jejich silné stránky. 

Dalším cílem bylo také zjistit motivaci dobrovolníků, jejich přípravu k vykonávané práci, 

průběţné vzdělávání, charakter jejich činnosti a vztah ke klientům a organizaci. 

 Výběr informátorů jsem povaţovala za klíčový nástroj zajištění validity výzkumu – 

bylo třeba obsáhnout názory expertů, vykonávající různý charakter dobrovolnické činnosti 

v různých organizacích tak, aby nedošlo ke zkreslení – provedla jsem tzv. cílový výběr 

[Silverman 2005: 116 - 119]. Dle poznatků z teorie je dobrovolnictví pro cizince 

prováděno nejčastěji jako mentoring [Gunter 2010: 46], proto jsem i experty volila tak, aby 

zastávali tuto činnost, případně pak skupinovou práci s více klienty. Experty jsem vybrala 

podle své vlastní analýzy neziskových organizací, které se věnují  dobrovolnictví ve vztahu 

k dětem cizincům (viz kapitola 12.1. Dobrovolnictví realizované pro děti cizince). 

Plánovala jsem mít v rozhovorech zastoupené všechny organizace z Prahy, neboť 

vzhledem k rozmístění cizinců v ČR je to zdaleka nejvýznamnější lokalita s nejvyšší 

koncentrací migrantů [Drbohlav 2010: 48], experta ochotného k rozhovoru a působícího 

v Poradně pro integraci se mi ale nepodařilo sehnat.  

 Dobrovolníci ze zbylých tří organizací (META – sdruţení pro příleţitosti mladých 

migrantů, Nová škola o.p.s. a InBáze Berkat) byli ochotní setkat se na rozhovor, pouze u 

jednoho informátora bylo interview vykonáno za pomocí počítače a online rozhovoru, 

jelikoţ se v době výzkumu nenacházel v České republice. Rozhovory trvaly od 18 minut 

do 45 minut. Během rozhovorů jsem pořizovala audio nahrávky, které jsem následně 

přepsala pro účely analýzy, tyto přepisy však nejsou součástí bakalářské práce z důvodu 

ochrany soukromí informátorů. Následující tabulka přehledně ukazuje, z jakých organizací 

informátoři pocházeli a jak dlouho trval rozhovor. 

 



 

- 24 - 

Tabulka 1: Rozhovory s informátory 

Pořadí 

rozhovoru  Křestní jméno 

Rok působení v 

organizaci Organizace 

Doba trvání 

rozhovoru 

1. Dan 2011/2012 

META - sdruţení 

pro příleţitosti 

mladých migrantů 25 minut 

2. Renata 2011/2012 

META - sdruţení 

pro příleţitosti 

mladých migrantů 45 minut 

3. Eva 2011/2012 

META - sdruţení 

pro příleţitosti 

mladých migrantů 20 minut  

4. Karolína 2007 - 2009 Nová škola o.p.s. 36 minut  

5.  Helena 2008 - 2011 InBáze Berkat 18 minut  

6. Jitka 2007 - 2012  

InBáze Berkat, 

META - sdruţení 

pro příleţitosti 

mladých migrantů 38 minut 

7. Miroslava 2006 - 2010 InBáze Berkat 40 minut 

8. Zdena ? - 2012 InBáze Berkat 27 minut 

9. Kristýna 2010 - 2011 InBáze Berkat 25 minut  

         Autorkou vytvořeno 

3.2.2 Sekundární data 

Mimo primární data, získaná skrz vlastní kvalitativní dotazování, jsem také 

pracovala se sekundárními daty, jeţ představovaly soubor veřejně dostupných dokumentů 

vztahujících se k dobrovolnickým programům a organizacím, které byly předmětem mé 

evaluace. Tyto zdroje dat byly především internetové stránky programu či organizace, 

výroční zprávy, statistiky, databáze a propagační materiály. Dokumenty byly vyuţity 

k evaluaci programů, která většinou spočívá ve vyhledávání datových zdrojů o programu 

samotném (..), o klientech programu (..), ale také o cílové skupině samotné (..) a o 

souvisejících oblastech a programech, které mohly nějakým způsobem intervenovat 

[Nekola, Veselý 2007: 161].  
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3.3 Analýza dat 

V rámci analýzy jak primárních, tak sekundárních dat jsem vyuţila metodu obsahové 

analýzy, při které jsem procházela nasbíraná a dostupná data a jednotlivé informace třídila 

do kategorií či konceptů podle svých výzkumných otázek [Silverman 2005: 140]. 

V případě mého kvalitativního dotazování jsem se musela rozhodnout, zda budu pracovat 

přímo s nahrávkami rozhovorů, které jsem pořizovala, či všechen materiál přepíšu. Dle 

Atkinsona a Heritage je přepis nahrávek důleţitá výzkumná činnost, vyţadující důkladné, 

opakované poslouchání nahrávek, které často odhalí předtím nepozorované charakteristiky 

řeči [Silverman 2005: 162] a vzhledem k tomu, ţe jakékoliv zpracování dat je vţdy redukcí 

komplexní reality, rozhodla jsem se, ţe se mi bude lépe pracovat s jiţ filtrovaným 

přepsaným textem [Kaufmann 2010: 91]. Pro účely kódování a přehledného zobrazení dat 

jsem vyuţívala počítačový software Atlas.ti, jednotlivé kódy jsem vybírala pečlivě na 

základě výzkumných otázek, hledala jsem vztahy mezi kategoriemi a tyto zjištěné 

souvislosti a trendy jsem se na závěr pokoušela vysvětlit za pomocí poznatků z teorie nebo 

jiných výzkumů.  

4 Teoretická východiska 

4.1 Teorie migrace a integrace 

Jako zakladatele systematičtějšího přístupu k migraci můţeme povaţovat 

Ravensteina, který se zabýval kumulací zjištění o pravidelnostech stěhování do Londýna 

na konci 19. století. Dále se z vědeckého pohledu migrací zabývala německá sociologie 

(Simmel, Weber) na kterou poté navazuje chicagská škola. V této době věda přestává 

nahlíţet na migraci pouze jako na mechanické přesuny lidí, ale jako na proces 

vyvazování se ze sociálních vazeb původního prostoru a navazování sociálních vazeb 

nových. Jedna ze slavných empirických studií “Polský sedlák v Evropě a Americe” od 

Thomase a Znanieckého ukazuje, ţe migrace mění lidské cíle a ţivotní strategie. Ani 

německá sociologie ani chicagská škola nepovaţuje migraci jako pouze za negativní jev. 

Dle Parka jsou marginalizovaní lidé “nejen vykořenění, ale jsou téţ invenční, vynalézaví a 

přinášejí často sociální změnu a kulturní pokrok” [Park citováno dle Drbohlav, Uherek]. V 

průběhu 20. Století se zformulovala sociologie migrace, která byla silně ovlivněna 

Petersonem a jeho obecnou typologií migrace – dle této typologie je migrace členěna na 

primitivní, vynucenou, násilnou, dobrovolnou a masovou [Peterson citováno dle  
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Drbohlav, Uherek]. Toto členění se však ukázalo jako nedokonalé, proto se jej později 

pokusil přepracovat mimo jiné Demuth, jehoţ dělení znázorňuje obrázek č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Autorkou vytvořeno podle textu [Demuth citováno dle Drbohlav, Uherek] 

 

V druhé polovině 20. století byla také prvně rozpracována myšlenka tzv. „push a 

pull faktorů“, kterou se prvně zabýval Peterson a Bogue a dále ji rozpracovali Jansen a 

Lee. Jedná se o faktory, které migranta na jedné straně vytlačují z jeho původního 

prostoru a na straně druhé o faktory, které ho přitahují do nové lokace. Tyto faktory 

musí dosáhnout určité intenzity, mění se podle okolností a závisí na celé řadě subjektivních 

důvodů [Drbohlav, Uherek]. 

 Dnes známe celou řadu migračních teorií, například neoklasický ekonomický 

přístup, který pracuje na dvou úrovních – makroúrovni a mikroúrovni. V makroúrovni je 

migrace vysvětlena rozdílnou nabídkou a poptávkou na pracovním trhu, na individuální 

úrovni pak počítá s předpokladem, ţe migrant migruje pro zlepšení své kvality ţivota, kdy 

kalkuluje zisky a ztráty z migrace. Další teorie migrace je teorie dvojího trhu – podle ní 

existují dva typy pracovních sektorů, způsob produkce v industriální společnosti je pak 

samotnou příčinnou migrace. [Piore citováno dle Drbohlav, Uherek]. Tyto dvě teorie berou 

v potaz pouze individuální rozhodnutí migranta a makroekonomické procesy, nezohledňují 

sociální interakce. S těmi pak kalkuluje teorie migračních sítí, kde sítě představují 

 

 

Obrázek 1: Členění migrace dle Demutha 
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mezilidské vztahy spojující migranta v cílové zemi se zemí původní. [Massey citováno dle 

Drbohlav, Uherek] 

 Na poli integrace se také v průběhu moderních dějin utvářeli různorodé teorie a 

koncepty. V průběhu 40. aţ 60. let 20. století jsou v Evropě formulovány tři hlavní 

teoretické proudy integrace a to: 

4) Etnicko-exklusivistický model s prototypem v západním Německu, kde imigrace 

byla podmíněna pouze situací na trhu práce, pobyt imigrantů byl brán jako dočasný 

a proto se neusilovalo o zlepšení jejich postavení.  

5) Asimilační model s prototypem Francií, kde jsou imigranti jiţ vnímáni jako stálí a 

rovnoprávní členové společnosti, ale musí se asimilovat do dominantních 

kulturních vzorců Francie.  

6) Pluralistický model s prototypem Velkou Británií, kde je migrace také brána jako 

trvalá ale je počítáno s kulturní odlišností. Je zde snaha o vytvoření etnicko-kulturní 

skupiny, komunity. [Baršová, Barša 2005: 36 ] 

Od konce 90. let se ale hranice těchto tří modelů postupně prolínají a mizí. 

Jiný pohled na začleňování cizinců do společnosti a zároveň na jejich (ne)přijímání 

společností nám ve svém článku „Integration and Multiculturalism: ways towards social 

solidarity“ ukazuje John W. Berry na svém modelu strategií (viz obrázek č. 2). Tento 

model počítá se dvěma základními faktory, podle kterých pak jedinec volí strategii 

začleňování se a majoritní společnost volí způsob přijímání a začleňování cizinců – tyto 

faktory jsou snahou uchovat si své kulturní dědictví a vzorce a rozhodnutí udrţovat 

nebo neudrţovat vztahy s majoritní společností. [Berry: 2.4 – 2.5] 
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Obrázek 2: Modely integračních strategií 

 

 [Berry, 2.5] 

V modelu integrace si migrant zachovává své kulturní hodnoty a zároveň udrţuje 

vztahy s majoritní společností. V modelu asimilace cizinec upouští od svých kulturních 

hodnot ale udrţuje vztahy s majoritní společností, při separaci je tomu naopak – cizinec si 

udrţuje své kulturní dědictví ale za cenu ztráty kontaktů. Poslední varianta je 

marginalizace, kdy nedochází k naplnění ani jednoho faktoru – migrant nevede vztahy s 

majoritní společností ale zároveň upouští od své původní kultury. 

 

4.2  Teorie dobrovolnictví  

Dobrovolnictví je světový fenomén, který se v posledních letech dostává do 

povědomí širší veřejnosti i u nás. Počet dobrovolníků v ČR se mezi lety 2003 aţ 2007 

téměř zdvojnásobil - z 686 339 na 1 215 363 osob [Frič, Pospíšilová 2010: 66]. 

Dobrovolnictví se setkává s celou řadou různých definic, co je však pro všechny tyto 

definice klíčové, jsou tyto tři prvky: dobrovolnictví je nepovinné, neplacené a 

vykonávané ve prospěch druhých [Frič, Pospíšilová 2010: 9].  

Pro zkoumání dobrovolné participace se obvykle rozlišuje na dva sektory – 

dobrovolnictví formální a neformální. Formální dobrovolnictví je prováděné v neziskové 

organizaci nebo jejím prostřednictvím (v ČR se takovéto práci věnuje 30% osob nad 15 

let), jeho negací je často vymezeno dobrovolnictví neformální, které je také méně často 

předmětem výzkumů [Frič, Pospíšilová 2010: 76].  
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Dobrovolnictví v odborné literatuře se setkává s celou řadou pokusů být přehledně 

členěno a strukturováno. Perspektivy zkoumání dobrovolnictví popsal Lyons a 

Rochester [citováno dle Frič, Pospíšilová 2010: 13], jedná se o neziskovou perspektivu, 

paradigma občanské společnosti a volnočasovou perspektivu (viz tabulka č.1) – „Model 

tří perspektiv zkoumání dobrovolnictví nevylučuje, ţe se jednotlivé perspektivy překrývají, 

nicméně všechny tři představují osobitý pohled na podstatu a hranice fenoménu 

dobrovolnictví, ve světle jedné z nich se dobrovolnictví jeví jinak, neţ ve světle ostatních“ 

[Frič, Pospíšilová 2010: 21].  

 

Tabulka 2: Struktura tří perspektiv nahlíţení na fenomén dobrovolnictví 

 
Dimenze 

Perspektiva 

Nezisková Občanské společnosti Volnočasová 

Motivace 

Altruistická, 

dobrovolnictví je 

darem či pomocí 

Komunitní, zakotvená ve 

sdílených potřebách 

vzájemné pomoci 

Entuziasmus, 

moţnost získat 

kvalifikaci či 

sebevyjádření 

Oblast působení 

Široká škála působení 

s důrazem na oblast 

welfare sluţeb 

Vzájemná podpora a 

kampaně i mimo welfare 

politiky  

Umění, kultura, 

sport, rekreace  

Organizační 

kontext 

Formálně 

strukturované a 

profesionalizované 

organizace 

Asociace organizované 

dobrovolníky a 

svépomocné skupiny 

Široký komplex 

organizací, 

zahrnující i malé 

komunitní skupiny 

Dobrovolnická 

role 

Rekrutace pro 

specifickou roli 

pomocníka 

Člen asociace, který 

můţe plnit celou řadu 

funkcí  

Výkonný pracovník, 

praktik, účastník, 

atd. 

 

Autorkou upraveno [Rochester citováno dle Frič, Pospíšilová 2010, 14]   
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5 Migrace  

5.1 Migrace obecně 

Migrace je chápana jako změna trvalého pobytu, pokud se tato změna koná v rámci 

jednoho státu, mluvíme o migraci vnitřní, pokud jde o přesuny mimo hranice daného státu, 

mluvíme o migraci mezinárodní. [http://www.demografie.info]. 

Mimo změny trvalého pobytu jsou časté také krátkodobé nebo dlouhodobé pobyty za 

různými účely (např. práce, rodina, studium), které mohou, ale nemusí vyústit v migraci. 

(viz obrázek č. 3). Druh pobytu, který vlastní cizinec na území ČR, do velké míry 

ovlivňuje jeho právní a sociální postavení a sluţby, které mu jsou nebo nejsou 

poskytovány. [Manuál pro dobrovolníky 2008: 14]. 

 

  

[Manuál pro dobrovolníky 2008] 

 

Obrázek 3: Druhy pobytů 
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5.2 Uprchlík, azylant, žadatel o mezinárodní ochranu – kdo je kdo? 

Pojmy jako uprchlík, azylant či ţadatel o mezinárodní ochranu se lidem často pletou, a 

to z důvodu neznalosti legislativní úpravy. „Uprchlíkem je dle Ţenevské konvence OSN z 

roku 1951 někdo, kdo má opodstatněný strach z pronásledování z důvodů rasových, 

náboţenských, národnostních, z důvodů příslušnosti k určité sociální skupině či skupině 

s určitým politickým názorem; nalézá se mimo zemi, jejímţ je občanem nebo v níţ běţně 

pobývá a nemůţe či nechce se vrátit domů kvůli obavě z pronásledování“ [Gunter 2010: 9]. 

Problematiku uprchlictví v ČR řeší Zákon o azylu 325/1999 Sb. Ţadatel o mezinárodní 

ochranu je cizinec, který podal ČR ţádost o mezinárodní ochranu a usiluje tak o získání 

azylu nebo doplňkové ochrany (slabší forma azylu). Důvody pro udělení azylu jsou 

oprávněný strach cizince před pronásledováním, mučením nebo nelidským zacházením 

v jeho původní zemi. Po úspěšné azylové proceduře se z ţadatele stává azylant (či dříve 

uprchlík), pokud stát neshledá udělení azylu důvodným, nicméně návrat cizince do jeho 

země by mu mohl způsobit váţnou újmu, můţe dostat tzv. doplňkovou ochranu. Azylant 

získává v ČR automaticky dlouhodobý pobyt a další výhody (viz tabulka č.3), cizinec 

s doplňkovou ochranou můţe v ČR zůstat jeden rok a poté musí znovu podat ţádost 

[Zákon o azylu]. 

Tabulka 3: Porovnání azylanta a cizince s doplňkovou ochranou 

Azylant 

Automaticky veřejné zdravotní 

pojištění Ano 

Práce bez pracovního povolení Ano 

Evidence na úřadu práce Ano 

Kurzy češtiny hrazené státem Ano 

Podpora bydlení ze strany státu Ano 

Ţádost o české občanství nejdříve 

za:  

5 let (výjimečně 

i dříve) 

Cizinec s doplňkovou ochranou  

Automaticky veřejné zdravotní 

pojištění Ano 
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Práce bez pracovního povolení Ano 

Evidence na úřadu práce Ano 

Kurzy češtiny hrazené státem Ano 

Podpora bydlení ze strany státu Ne 

Ţádost o české občanství nejdříve 

za:  10 let  

                                                            Autorkou upraveno [Gunter 2010, 12-13]. 

 

5.3 Migrace v ČR – historie a současný stav 

Území dnešní České republiky patřilo (aţ na pár výjimek v podobě návratových vln) 

od poloviny 19. století do devadesátých let 20. století k emigračnímu území. V období 

socialismu se se spontánní migrací téměř nesetkáváme – emigrace byla chápana jako 

velezrada a podmínky pro ni byli mezi lety 1948 aţ 1989 velice ztíţené, imigrace na 

druhou stranu nebyla během státního socialismu příliš lákavá a tak v této době prakticky 

ani neexistuje státní imigrační politika. [Barša, Baršová 2005: 205 - 218] „Významnější roli 

hrála jen dočasná pracovní migrace v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci“  

[Boušková citováno dle Barša, Baršová 2005: 218] 

Změny v letech 1989 aţ 1990 měly zásadní vliv na migraci v ČR, v průběhu 

devadesátých let se Česká republika a zejména Praha stávají cílem nejen dočasné pracovní 

migrace. V průběhu devadesátých let aţ do roku 2000 se dá říci, ţe migrační saldo bylo 

aktivní (více přistěhovalců, neţ vystěhovalců) [Barša, Baršová 2005: 219]. Výjimku 

představuje rok 2000, kdy vstoupil v platnost restriktivní zákon o pobytu cizinců (č. 

326/1999) a azylový zákon (č. 325/1999), coţ zapříčinilo pokles imigrace [Kdo chce ţít v 

Česku 2004: 7]. 

Od roku 2000 do současnosti můţeme opět pozorovat nárůst počtu cizinců v ČR, jak 

dokazuje tabulka č. 4. 
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Tabulka 4: Cizinci v Česku podle typu pobytu 1993 - 2008 

 

       [Horáková citováno dle Drbohlav 2010, 39] 

 

K 30.9. 2011 bylo na našem území celkem evidováno 408 036 cizinců – nejčastěji 

z Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu a Ruska [http://www.czso.cz/, 2011]. Větší část migrantů 

tvoří muţi neţ ţeny. Nejčastějším důvodem pro příchod do ČR jsou pracovní příleţitosti. 

"Zatímco ale ekonomičtí přistěhovalci ze zemí východního bloku, nehledě na své vzdělání, 

zastávají většinou špatně placenou manuální práci, migranti ze zemí EU nebo USA 

přicházejí na výborně hodnocené, často manaţerské pozice“ [Kdo chce ţít v Česku 2004: 

7]. 
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6 Integrace 

6.1 Integrace cizinců v ČR 

Integrační politika ČR se zaměřuje na cílovou skupinu občanů třetích zemích (mimo 

země EU), kteří na našem území pobývají legálně a nejsou ţadateli ani poţivateli 

mezinárodní ochrany. [MVČR] 

Integrace je dvoustranný proces (vyţaduje spolupráci z obou stran), v jehoţ průběhu 

dochází ke sjednocování domácího obyvatelstva a přistěhovalců v jednu společnost. 

Integrace cizinců je klíčový prvek pro celou společnost – pokud k ní nedochází, objevuje 

se celá řada problémů, které se týkají obou stran. Neintegrovaní cizinci jsou častěji 

nezaměstnaní, častěji nevzdělaní a nekvalifikovaní a mají niţší příjem neţ většinová 

populace. Často také ţijí odděleně a nejsou schopni svým dětem předávat hodnoty a vzory 

většinové populace, takţe dochází k dědění segregace a neintegrace napříč generacemi. 

[Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj: 1] 

Priority integrace cizinců, které slouţí jako klíčové předpoklady úspěšné integrace, 

jsou znalost českého jazyka, ekonomická soběstačnost, orientace cizince ve společnosti a 

vzájemné vztahy mezi cizincem a majoritní společností [MVČR]. 

 Politika integrace cizinců je v současné době chápána jako nedílnou součástí 

migrační politiky ČR, jeţ je realizována Ministerstvem vnitra České republiky (MVČR). 

Základními dokumenty upravujícími integrační politiku ČR jsou: Koncepce integrace 

cizinců, přijata roku 2000, Zásady koncepce integrace cizinců na území ČR přijaté roku 

1999 a konečně z roku 2008 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců. [MVČR] 

 

6.2 Integrace a neziskový sektor 

 Jak vyplývá ze Zásad politiky vlády v oblasti migrace cizinců
3
, realizace migrační 

politiky státu předpokládá široké zapojení nevládních a dalších organizací občanské 

společnosti. [MVČR] 

Nezisková sféra hraje pilotní roli v procesu sociální integrace imigrantů, důleţitost 

této role tkví zejména v doručování sluţeb této cílové skupině. Jsou to neziskové 

organizace, které poskytují praktickou podporu pro integraci imigrantů do místní 

komunity. [Trbola, Rákoczyová 2010: 92-93] Jejich specifikum oproti ostatním aktérům 

                                                
3 http://www.mvcr.cz/clanek/zasady-politiky-vlady-v-oblasti-migrace-cizincu.aspx 
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integrační politiky tkví zejména v moţnosti vyjít klientům vstříc a přizpůsobit 

konkrétní integrační program jejich poţadavkům. „NNO jsou obecněji více 

orientovány na komplexní identifikaci potřeb klientů a jejich uspokojení (konzultace, 

krizová intervence, učení se cizích jazyků,..) neţ ostatní aktéři sociální integrace, jejichţ 

síla je obvykle limitována zákonem“
4
 [Trbola, Rákoczyová 2010: 93]  

Neziskové organizace se nejčastěji zaměřují na poskytování sociálních sluţeb 

(poradenství, asistence,..), volnočasové a vzdělávací aktivity, suplování chybějících 

sociálních sítí a jiné druhy podpory [Gunter 2010: 38]. Dobrovolnictví, které je velice 

důleţitou součásti neziskového sektoru („sektor dobrovolnický“ [Stachová 2002]), se také 

podílí na integraci a na práci s mladými migranty a dětmi cizinců. 

 

6.3 Specifika integrace dětí cizinců 

Cizinci ţijící u nás a zejména pak děti, kteří sem přišli se svými rodiči a nenarodili se 

zde, potřebují ze začátku pomoc, aby se v novém prostředí zorientovali a lépe tak 

„zapadli“ mezi své vrstevníky. „Vedle potíţí s ještě nezvládnutým jazykem, se v komunikaci 

objevují jako problém i kulturně odlišné komunikační zvyklosti. Některé děti cizinců mohou 

být impulzivnější neţ české, mohou být například zvyklé na to, ţe některé věci se snadněji 

řeší „ručně“. A jsou mnohé další rozdíly: v dodrţování času, ve vztahu k autoritám, 

v duchovních praktikách jako je v islámu obvyklá modlitba během dne apod.“  [Bitrich, 

Paleček 2007: 66] 

Zde popsaný problém je tzv. „kulturní šok“, jedná se o jev spojený s příjezdem do cizí 

země. Tato adaptační reakce na cizí kulturu je sloţená z několika fází: 1) nadšení 2) 

frustrace 3) přizpůsobení a 4) návrat. [Čápová, Marxtová 2006: 8] U některých skupin dětí 

cizinců se mohou objevovat některé další psychické potíţe (např. posttraumatická 

psychická porucha) spojené s přesunem na jiné území – jedná se především o uprchlíky. 

„Uprchlíci, kteří přijdou do Čech, odcházejí ze své země často za velmi dramatických 

okolností: přicházejí ze zemí válečných konfliktů, někdy mohli ztratit blízkého člena rodiny, 

coţ jsou všechno velmi traumatizující události, a proto se u nich s posttraumatickou 

stresovou poruchou můţeme setkat“ [Čápová, Marxtová 2006: 10]. 

                                                
4 Autorkou přeloţeno  
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7  Mentoring 

7.1 Principy mentoringu 

Mentoring je blízký vztah mezi starším a zkušenějším mentorem, který má zájem 

předat své zkušenosti a znalosti mladšímu chráněnci, čímţ rozvíjí jeho osobnost a pomáhá 

mu orientovat se v dané společnosti. [Brumovská, Málková 2010: 11] Chování mentora 

v tomto vztahu by se dalo popsat jako poskytování sociální opory – pomáhá zvládat stres a 

zátěţ lidem v nouzi či náročných ţivotních situací a přispívá k odreagování [Brumovská, 

Málková 2010: 71]. Řada vědců se ale dnes shoduje, ţe aby byl mentorský vztah přínosný, 

musí splňovat určité znaky kvality. Např. dle Rhodesové jsou tyto znaky empatie, 

vzájemnost a důvěra [Rhodes citované dle Brumovská, Málková 2010: 65].  

Přirozený mentoring – nestrukturovaný a neorganizovaný – zná téměř kaţdý ze svého 

dětství v podobě významného dospělého člověka, můţe to být učitel, trenér nebo někdo ze 

vzdálenějšího příbuzenstva, jako strýc [Brumovská, Málková 2010: 8]  

Formální mentoring se odehrává v organizovaných programech a má  suplovat 

nedostatek přirozených mentorských vztahů a je postaven na bázi dobrovolnictví. 

[Brumovská, Málková 2010: 15] 

7.2 Mentoring v historii a ve světe 

Přirozený mentoring není záleţitostí moderní doby, ale je to jev lidstvu známý od 

pradávna, oproti tomu formální mentoring se začal objevovat poprvé v USA na přelomu 

19. a 20. Století. V této době vzniklo hnutí “Friendly visitors” kdy středostavovští 

Američané navštěvovali chudé rodiny z okolí, aby je podpořili. [Brumovská, Málková 

2010: 32]    

Na počátku 20. Století byl pak zaloţen jeden z největších a nejúspěšnějších 

mentorských programů ve světě – Big Brothers a Big Sisters of America.  Program byl 

spojován hlavně s osobami ze soudu pro mladistvé. [Brumovská, Málková 2010: 32] Big 

Brothers a Big Sisters postupně expandoval do celého světa, v roce 1996 byl představen i u 

nás, kde dosud funguje jako největší mentorský program pod názvem Pět P. [Brumovská, 

Málková 2010: 36] 
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7.3 Mentoring pro cizince   

Cíle spolupráce mezi mentorem a klientem – cizincem se liší od klasického 

mentoringového vztahu. Primární důraz je kladen na pomoci klientům při jejich zdárné 

integraci do společnosti – to není otázkou jen formálních náleţitostí, jazyka či práce, ale 

také poznání hodnot a kultury zdejší společnosti. „Mentor klientovi pomáhá porozumět 

věcem, jimţ se nelze vţdy naučit z knih. Smysl pro humor, regionální odlišnosti, spletitost 

jazyka a nářečí se dají naučit pouze v rámci vztahů s lidmi, kteří mají s ţivotem v Česku 

bohaté zkušenosti“ [Gunter 2010: 49]. 

Klient takového mentoringového programu bude pravděpodobně čelit problémům jako 

je kulturní šok, nedostatečná znalost pracovního trhu nebo školského systému, deprese či 

trauma ze ţivota v ČR, izolace a jiné [Gunter 2010: 49].  

8  Zahraniční výzkumné studie dobrovolnických a 

mentorských programů 

Pro porovnání situace dobrovolnictví ve vztahu k dětem cizincům v zahraničí jsem si 

vybrala tři výzkumné studie, které zkoumají konkrétní mentorské a dobrovolnické 

programy v zahraničí, konkrétně v Austrálii, Kanadě, Anglii a USA a pocházejí z let 2007 

a 2009.  

První a pro tuto práci nejdůleţitější zahraniční výzkumná studie se týká 

dobrovolnického programu „Befriending program“ pro uprchlíky. Hagard a Blickem tvrdí: 

v „befriending“ programech jsou lidé bez adekvátních podpůrných systémů spárováni 

s dobrovolníky, kteří se chovají jako kamarádi a nabízejí podporu a přátelství po určité 

časové období [Hagard a Blickem citováno dle Behnia 2007: 2] a stejně tak Charbonneau a 

Laaroussi říkají: „Befriending“ programy byly implementovány pro uprchlíky v různých 

zemích s cílem usnadnit jejich integraci. V „befriending“ programu dobrovolníci nabízejí 

emoční, informační a instrumentální podporu včetně asistence při učení se o nové 

společnosti a jazyku, hledání práce či ubytování [Charbonneau a Laaroussi citováno dle 

Behnia 2007: 3].  

Výzkum dobrovolnického programu byl proveden na 25 organizacích, nabízejících 

tento program v Austrálii, Kanadě, Anglii a USA. Cílem výzkumu bylo zjistit 

demografické charakteristiky dobrovolníků a jejich dobrovolných aktivit, ident ifikovat 

cílovou skupinu, ze které organizace dobrovolníky rekrutuje a odhalit komplikace a 
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překáţky při najímání dobrovolníků a při jejich dlouhodobé účasti v programu [Behnia 

2007: 7].  

Pro tuto práci jsou důleţité hlavně charakteristiky dobrovolníků a jejich práce a 

nalezené překáţky pro jejich setrvání v programu, neboť jejich rekrutování není 

předmětem mého výzkumu. Charakteristiky dobrovolníků jsou následující: v 75% šlo ve 

studii o dobrovolnice – ţeny, 83% z nich byly ve věku mezi 20 a 64 let a 59% z nich 

mělo vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání. Charakter činností, které spolu 

s uprchlíky v rámci programu vykonávali se různí, šlo o společné trávení času, nakupování, 

hlídání dětí, ale také doprovázení k lékaři, učení se novým dovednostem či psychická 

podpora. Překáţky, které dobrovolníkům bránily v dlouhodobé spolupráci, byly zejména: 

nedostatek finančních prostředků organizace (např. na zajištění koordinátora 

dobrovolníků), nedostatečná podpora ze strany organizace pro dobrovolníky (např. 

supervize), nedostatek klientů, kteří by chtěli s dobrovolníkem spolupracovat, ztráta 

motivace dobrovolníka (např. se necítí potřebný a prospěšný) či špatné vztahy 

dobrovolníků s personálem organizace [Behnia 2007: 8 - 12]. 

Druhá výzkumná studie se týká mentoringového programu pro čínské adolescenty 

na střední škole v New Yorku. Tohoto výzkumu se zúčastnilo 23 čínských imigrantů 

(osloveno jich ale bylo 50) a 4 mentorové – dobrovolníci. Mentorský program trval jeden 

rok, během kterého bylo ke kaţdému mentorovi přirazeno 5-6 studentů, čínských 

imigrantů, se kterými se pravidelně scházel jak individuálně tak ve skupině. Skupinové 

setkávání slouţilo hlavně k budování sociální sítě pro imigranta, setkání probíhala 

v preferovaném jazyce imigranta a zajištěna byla moţnost setkání jak v době školy 

(například společné obědy) tak i po škole [Yeh 2007: 737]. Mentoři měli moţnost 

supervize od studentů vyšších ročníků psychologie, také podstoupili školení na téma 

aktivního naslouchání, etika mentoringu a budování vztahu. Mentoři byli za svou činnost 

odměněni získáním kreditů pro své studium [Yeh 2007: 737]. 

Význam mentorů dle Branwhite a Thompsona je: Vrstevničtí mentoři mohou být 

obzvláště účinní při podpoře mládeţe psychickou pohodou a akademickými zdroji, neboť 

dospívající přirozeně vyhledávají podporu mezi svými přáteli a vrstevníky [Branwhote a 

Thompson citováno dle Yeh 2007, 736], dále také mentoring pomáhá podporovat sociální 

sounáleţitost s ostatními a posiluje psychologické působení, protoţe studenti jsou více 

angaţovaní, tím větší je jejich akademický úspěch a tím méně mají problémů s chováním 

[Yeh 2007: 736]. Tento výzkum ukázal, ţe studenti, kteří se mentoringového programu 
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zúčastnili, měli po programu vyšší potřebu důvěry a silnější pocit blízkosti se svými 

vrstevníky, neţ před programem [Yeh 2007]. 

 Třetí výzkumná studia se týká programu uskutečněného v Austrálii, který byl 

navrţen pro mladé Afričany ze Somálska, Etiopie, Keni, Súdánu a dalších státu 

(„Horn of African young people“ – Sawrikar a Muir 2009). Tohoto výzkumu se zúčastnilo 

13 osob zodpovědných za realizaci mentorských programů ve 3 australských městech a 33 

mladých Afričanů ve věku 16 aţ 25. Cílem výzkumu bylo zjistit a popsat proces 

rekrutování dobrovolníků, jejich trénink a podporu a odhalit moţnosti jak lépe zapojit 

mladé Afričany do mentoringového vztahu [Muir, Sawrikar 2009: 34]. 

Situace cílové skupiny zde byla popsána takto: mladí lidé z různých etnických menšin 

mohou čelit dalším výzvám. Tyto výzvy mohou obsahovat vyjednávání kulturní identity, 

která vyrovnává jejich konfliktní potřeby zachování kulturního dědictví a kulturní 

přizpůsobivost, pocit sounáleţitosti v Austrálii, vyrovnání se s přetrvávajícím nebo zaţitým 

rasismem a diskriminací, kulturní střety mezi generacemi, socioekonomické nevýhody, 

a/nebo nedostatek rodinné, sociální a komunitní podpory [Muir, Sawrikar 2009: 33]. 

Moţný dopad mentoringového programu byl popsán jako asistence mladým Afričanům při 

vzdělání, zaměstnání, komunitních aktivitách a moţnostech, dále můţe program zvýšit 

pocit sounáleţitosti, zlepšit socioekonomickou inkluzi a podpořit je v zapojení se do 

australské společnosti [Muir, Sawrikar 2009: 33]. 

Výsledky výzkumu ukázaly následující: pro fungující mentorský program je 

nezbytné, aby byli dobrovolníci pečlivě vybráni, pravidelně supervidováni a aby se 

zúčastnili školení. Za základní dispozice je povaţováno to, zda mentoři mají schopnosti a 

výcvik k podpoře mladých lidí [Muir, Sawrikar 2009: 35]. Dále je důleţité, aby se 

imigranti mohli do programu zapojit co nejdříve po svém příjezdu, kdy je jejich potřeba 

nejpalčivější. Ve dvojici dobrovolník – cizinec je lepší, pokud jsou oba stejného pohlaví, 

ideální doba programu by měla být minimálně 12 měsíců a je také vhodné předem si 

stanovit a vytyčit cíle a plán spolupráce. Důleţité také je, aby do dobrovolnického 

programu byla zahrnuta rodina cizince, například seznámením se s dobrovolníkem, ale na 

druhou stranu je nutné zachovat důvěrnost spolupráce a ujistit se, ţe dobrovolník přijal 

závazek mlčenlivosti [Muir, Sawrikar 2009: 35 - 37] 

Zjištěné přínosy mentorských zahraničních programů pro cizince jsou tyto: 

usnadnění integrace, emoční, informační a instrumentální podpora, asistence, psychická 

podpora, zvýšení pocitu sounáleţitosti, vyšší potřeba důvěry a silnější pocit blízkosti 

s vrstevníky. 
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Zjištěné slabiny mentorských zahraničních programů pro cizince jsou tyto: 

nedostatek finančních prostředků organizace, nedostatečná podpora ze strany organizace 

pro dobrovolníky, nedostatek klientů, ztráta motivace, špatné vztahy dobrovolníků 

s personálem organizace, špatný výběr dobrovolníků, nedostatečné vzdělávání 

dobrovolníků, krátká doba působnosti dobrovolníků. 

 

9  Dobrovolnické programy ve vztahu k dětem cizincům 

V této části práce předkládám přehled dobrovolnických programů a jejich 

charakteristik, realizovaných v neziskových organizacích a směřovaných pro děti cizince v 

ČR. Seznam těchto programů vychází ze seznamu neziskových organizací (viz tabulka č. 

5), které se zabývají problematikou migrace a integrace cizinců obecně. Seznam byl 

zkonzultován
5
 s experty z dané oblasti, aby se zajistilo, ţe nebude přehlédnuta ţádná 

významná organizace. I přes to ale seznam nezahrnuje všechny takovéto organizace na 

území ČR, vyloučeny z něj byly ty, které: 

 Zabývají se problematikou integrace cizinců a migrace jen velice okrajově, 

jejich obecné poslání a cíle směřují jiným směrem - např. Český helsinský 

výbor, který je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. (Tato práce si 

klade za cíl analyzovat pouze organizace vyloţeně zaměřené na cizince, pokud 

by byla brána v potaz kaţdá organizace, která se můţe, ale také nemusí tématu 

dotýkat z důvodu obecné ochrany lidských práv, získala by práce jiný rozměr) 

 Zaměřují se pouze na úzkou skupinu cizinců a své sluţby poskytují pouze 

v rámci této komunity - např. Klub Hanoi, který je „(..) občanské sdruţení, 

jehoţ členy mohou být všichni, kdo se zajímají o Vietnam, jeho kulturu, historii 

a tradice a o ţivot vietnamské komunity v České republice“ [Klub Hanoi 2007]. 

(takovéto organizace nejsou předmětem této práce) 

 Jsou součástí mezinárodních struktur - např.: Úřad Vysokého komisaře pro 

uprchlíky OSN Česká republika (na analýzu mezinárodních organizací v této 

práci není dostatek prostoru) 

 Nemají webové stránky, či jiný internetový zdroj informací, nejsou v obecném 

podvědomí, nebo jsou tak nevýznamného charakteru, ţe byly při analýze 

přehlédnuty. 

                                                
5 Neformální emailové rozhovory s experty – koordinátory dobrovolnických programů, prosinec 2011 
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Tabulka 5: Seznam organizací zabývající se tématikou migrace a integrace cizinců dle města 

Organizace Město Dobrovolnický 

program 

Nesehnutí  - NEzávislé 

Sociálně Ekologické 

HNUTÍ 

 

Brno Ano (ale ne ve 

vztahu k cizincům) 

Sdruţení občanů 

zabývajících se emigranty 

(SOZE) 

Brno Ano 

Centrum multikulturního 

vzdělávání 

Jihlava Ne 

Občanské sdruţení 

Foreigners 

Liberec Ne 

Občanské sdruţení Pecka Liberec Ano 

Most pro lidská práva Pardubice  Ne 

Kontaktní centrum pro 

cizince o.s.  

Plzeň Ne 

Asociace pro právní otázky 

imigrace, o.s. (ASIM)  

Praha  Ne 

Asociace uprchlíků v České 

republice 

Praha  Ne 

Berkat, o.s. Praha  Ne 

Centrum pro integraci 

cizinců 

Praha  Ano  

Evropská kontaktní skupina Praha  Ne 

Inbáze Berkat, o.s.  Praha  Ano  

Meta - sdruţení pro 

příleţitosti mladých 

migrantů 

Praha  Ano  

Mezi světy Praha  Ne 
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Multikulturní centrum 

Praha 

Praha  Ano  (ale ne ve 

vztahu k cizincům) 

Nová škola, o.p.s.  Praha  Ano  

Občanské sdruţení Sedm 

paprsků 

Praha  Ne 

OPIM, o.s. - Organizace na 

podporu integrace menšin    

Praha  Ano  (ale ne ve 

vztahu k cizincům)
6
 

Organizace pro pomoc 

uprchlíkům 

Praha  Ano  

Poradna pro integraci Praha  Ano 

Poradna pro občanství, 

občanská a lidská práva 

Praha  Ano (ale ne ve 

vztahu k cizincům) 

Sdruţení pro integraci a 

migraci 

Praha  Ano  

Slovo 21 Praha  Ne 

Člověk v tísni Praha  Ano (ale ne ve 

vztahu k cizincům) 

Ţebřík o.s. - centrum 

podpory cizinců 

Prostějov Ne 

Argo, společnost dobré 

vůle Zlín 

Zlín Ne 

      Autorkou vytvořeno 

Speciální kategorii představují organizace Charity Česká republika, jejichţ činnost je 

pro cizince důleţitá z těchto důvodů: 1) Díky jejich širokému regionálnímu rozptylu bývají 

v některých městech jedinou moţností získání podpory a pomoci pro imigranty v okolí, 2) 

díky své dlouholeté a zakořeněné tradici mají zkušenosti s poskytováním sociálních sluţeb 

a podpory a 3) oproti jiným organizacím vycházejí z křesťanských zásad, coţ můţe být pro 

mnohé klienty velkým přínosem. 

Dobrovolnictví v těchto organizacích je velice širokospektrální, pouze některé mají 

konkrétní program zaměřený na cizince (např. Diecézní charita České Budějovice). Cílová 

                                                
6
 Některé organizace ze seznamu (tabulka č.4) mají dobrovolnický program, ale ne ve vztahu k cizincům – jako 

ilustrační příklad uvádím občanské sdruţení Opim – organizace na podporu integrace menšin, které realizuje 
dobrovolnictví v projektu Ţivá knihovna, který se sice dotýká témat migrace a integrace, ale program je realizován pro 
veřejnost. Jeho cílem je otevřeně hovořit o diskriminaci a předsudcích, nikoliv poskytnout sluţby pro cizince [Organizace 
na podporu integrace menšin 2011]. 
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skupina zde ale nejsou děti cizinců, proto se jiţ touto skupinou organizací nebudu dále 

zabývat.     

9.1 Dobrovolnictví realizované pro děti cizince 

Z analýzy absence / přítomnosti dobrovolnických programů v neziskových 

organizacích zabývajících se tématikou migrace a integrace cizinců jsem racionálním 

úsudkem za pomocí neformálních rozhovorů s experty vybrala deset organizací, které mají 

specializovaný dobrovolnický program zaměřený na cizince (viz příloha č.1). Z tohoto 

seznamu je jich šest soustředěných na děti a mladistvé cizince nebo uprchlíky, jedná 

se o organizace: InBáze Berkat, META – sdruţení pro příleţitosti mladých migrantů, 

Nová škola a Poradna pro integraci - všechny působí v Praze a dále Sdruţení občanů 

zabývající se emigranty v Brně, a Občanské sdruţení Pecka v Liberci. 

Z dobrovolnických programů těchto organizací bude vycházet má analýza přínosů a slabin 

dobrovolnictví pro děti cizince.   

9.2 Charakter vybraných dobrovolnických programů 

9.2.1 InBáze Berkat 

Dobrovolníci působí v celé řadě projektů organizace, pracují jak s dospělými cizinci, 

tak přímo s dětmi cizinci v rámci programu InBáze dětem. Tento program je určený jak 

pro migranty, tak pro českou veřejnost ve věku od šesti do šestnácti let, akce programu 

probíhají v Praze a v Rakovicích. Dobrovolníci zajišťují pro děti doučování, pomáhají 

vyhledat a zajistit zájmovou mimoškolní činnost, pořádají jednorázové i pravidelné akce, 

apod. [InBáze Berkat 2011]. 

Dobrovolnický program spravuje koordinátorka dobrovolnictví, která je 

dobrovolníkům či zájemcům o dobrovolnictví k dispozici v komunitním centru InBáze 

v předem daných hodinách. Dobrovolníci mají nárok na individuální i skupinové 

supervize. Od roku 2007 má sdruţení akreditaci MV ČR na dobrovolnickou sluţbu. 

[InBáze Berkat 2009]. 

9.2.2 META – sdruţení pro příleţitosti mladých migrantů 

Dobrovolníci v Metě působí ve dvou hlavních oblastech a to při přímé práci s klienty a 

při zapojení se do chodu organizace. Hlavní náplň dobrovolnické činnosti při přímé 

práci s klienty je doučování klientů, zejména češtiny. Doučování probíhá v prostorách 
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Mety v Praze. Příkladem volnočasových aktivit pro klienty, realizovaných dobrovolníky, je 

divadelní krouţek nebo fotografický projekt „tak trochu jinýma očima“.  

Dobrovolnický program, stejně jako stáţe a praxe v Metě, spravuje organizátorka 

dobrovolníků, program je akreditovaný. Pro nově příchozí dobrovolníky je realizováno 

jednodenní skupinové školení zaměřené na tématiku migrace v ČR, na práci v organizaci 

a na dobrovolnictví obecně.  Za záruku podpory a vedení dobrovolníků je povaţován 

pravidelný kontakt s koordinátorkou, manuál, který obdrţí kaţdý dobrovolník a který 

pomůţe při základní orientaci v problematice a také skupinové či individuální supervize. 

[Meta, sdruţení pro příleţitosti mladých migrantů 2011]. 

9.2.3 Nová škola, o.p.s. 

Nová škola se zaměřuje na děti ze základních a středních škol ze socio-kulturně 

znevýhodněného prostředí – v praxi to znamená nejčastěji děti cizinců a děti z etnických 

menšin. Dobrovolnictví v Nové škole probíhá zejména při přímé práci s klienty a to 

v projektu Rozlety. Konkrétně se jedná o lektorování skupinové výuky pro skupinku 

stejně starých dětí – klientů, doučování (tutoring) nebo trávení volného času a 

mentoring. Časová náročnost na mentory či tutory je dvě hodiny týdně, podmínka pro 

vykonávání činnosti je trestní bezúhonnost, pravidelná a dlouhodobá aktivita, tolerance, 

naslouchání a empatie. Časová náročnost lektorování je hodina týdně, poţadavky na tuto 

pozici jsou obdobné jako na tutory, avšak výhodou je praxe či pedagogické vzdělání.  

[Nová škola, o.p.s. 2011]. 

Dobrovolnický program v současné době není akreditovaný, z důvodů nedostatku 

financí není k dispozici externí supervizor a dobrovolníci nemají ani vstupní školení. 

Náhradou za supervize jsou pak interní setkání s koordinátorem dobrovolníků. 

Dobrovolníci jsou rekrutování převáţně na internetu (server jobs.cz) a pomocí letáků ve 

školách. Vybírání jsou na základě CV a osobního pohovoru, který prověřuje poţadavky 

na konkrétní pozice. Celkem bylo za rok 2011 v organizaci 14 dobrovolníků, pracujících s 

dětmi
7
. 

9.2.4 Poradna pro integraci 

Dle oficiálních webových stránek poradny existuje mnoho moţností dobrovolnictví 

v organizaci, jedná se o doprovod klientů na úřady, seznamování je s prací na PC, pomoc 

                                                
7 Informace jsou čerpány z e-mailového rozhovoru s koordinátorem dobrovolníků Michalem Krylem, 

prosinec 2011 
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při hledání ubytování nebo práce, návštěvy klientů a zejména pak hlídání či doučování 

jejich dětí. Poţadavky na dobrovolníky nejsou ţádné, ale očekává se zájem o 

problematiku, schopnost pracovat v týmu, nadšení, pečlivost, apod.. Dobrovolníkům je 

zajištěno zaškolení a odborný dohled sociálního pracovníka. Není zřejmé, zda se o 

dobrovolníky navíc stará jeden konkrétní koordinátor či zda mají pravidelné supervize 

[Poradna pro integraci 2011]. 

9.2.5 Sdruţení občanů zabývající se emigranty 

Dobrovolníci asistují v rámci projektu „Pomozte uprchlickým dětem“ a také při 

realizaci individuálního integračního programu pro cizince. Dobrovolnická sluţba je 

akreditovaná MV ČR. Projekt „Pomozte uprchlickým dětem“ je realizován 

v uprchlických zařízeních na Moravě a ve Slezsku a v azylovém domě v Brně. Jedná se o 

volnočasové aktivity sportovního, výtvarného, hudebního a poznávacího charakteru 

pro uprchlické děti. „Cílem projektu je pomoc při adaptaci na nové prostředí, zdravá 

integrace uprchlických dětí do české společnosti a budování postojů tolerantnosti a 

multikulturnosti, ale také ozdravění a zmírnění psychických a psychosomatických 

problémů, souvisejících s útěkem ze země“ [Sdruţení občanů zabývajících se emigranty 

2010]. Dobrovolníci se také věnují i dětem cizincům s ostatními typy pobytu, kromě 

volnočasových aktivit také nabízejí nepravidelné doučování. 

Dobrovolníkům je poskytnuta pravidelná supervize (1x za 6 týdnů) a také časté 

školení týkající se problematiky migrace a uprchlictví [Sdruţení občanů zabývajících se 

emigranty, výroční zpráva 2010]. V roce 2011 měla organizace 20 dlouhodobých 

dobrovolníků, kteří se zabývali dětmi, průměrná doba dobrovolnictví byla jeden rok. 

V současné době v programu nefiguruje koordinátor dobrovolníků, ačkoliv do konce roku 

2011 tato funkce byla obsazena
8
.  

9.2.6 Občanské sdruţení Pecka 

Informace se nepodařilo získat (nefunkční webové stránky, neúspěch při pokusu 

kontaktovat sdruţení emailem či telefonicky).   

 

                                                
8 Informace jsou čerpány z e-mailového rozhovoru s bývalou koordinátorkou dobrovolníků Martinou 

Vodičkovou, leden 2012  
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10 Analýza slabých stránek a přínosů programu  

Hodnocení veřejných programů se nejčastěji uţívá pro posouzení, zda existující 

programy fungují a zda mohou být vylepšeny nebo zda navrhované programy jsou lepší 

neţ ty stávající. Toto hodnocení ale nepřináší definitivní odpovědi, slouţí nám pouze jako 

pomocné vodítko. Pro potřeby evaluování dobrovolnických programů pro děti cizince 

z hlediska jejich přínosů a slabých stránek se nejvíce hodí vyuţít procesní analýzy, kterou 

se snaţíme zjistit, jak programy skutečně fungují. Procesní analýza můţe mít několik 

různých cílů, například můţe odkrýt problémy a navrhnout jejich moţná řešení nebo můţe 

pomoci k vyjmenování účinků programu. V závislosti na stanovených cílech a na typu 

veřejného programu se pro evaluaci vyuţívá různých technik, následující tabulka uvádí 

výsledek procesní analýzy vytvořené na základě přehledu existujících psaných materiálů a 

rozhovorů [Potůček 2005: 187 - 211]. Rozhovory, ze kterých je čerpáno jsou neformální 

rozhovory s koordinátory programů, zprostředkované po emailové komunikaci. 

 

Tabulka 6: Procesní analýza přínosů a slabin dobrovolnických programů 

Program  

Přínosy pro 

dobrovolníky 

Přínosy pro 

klienty 

Slabiny 

programu  

InBáze Berkat - Berkat dětem  

koordinátor 

dobrovolníků je 

přítomný v daných 

hodinách, 

individuální i 

skupinové supervize, 

akreditace 

program 

dohromady s 

českými dětmi, 

doučování, 

asistence při 

hledání 

volnočasové 

činnosti 

není jisté, zda mají 

dobrovolníci 

školení či nějaké 

další vzdělávání 

META – sdruţení pro 

příleţitosti mladých migrantů 

školení zaměřené na 

problematiku, 

manuál, supervize, 

koordinátor 

dobrovolníků, 

akreditace 

doučování češtiny 

+ volnočasové 

aktivity  

nutnost dojíţdění 

do kanceláře (není 

akreditace na 

domácí doučování) 

Nová Škola, o.p.s. - Rozlety  

moţnost více 

dobrovolných rolí - 

lektor, tutor nebo 

mentor  

doučování i 

skupinová výuka, 

ve skupině nejsou 

pouze děti cizinci 

Není akreditace, 

není dostatek 

finančních 

prostředků -> 
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ale i jiné, 

volnočasové 

aktivity 

chybí externí 

supervizor či jiná 

podpora 

dobrovolníků 

Poradna pro integraci 

dohled sociálního 

pracovníka, 

zaškolení  doučování  

program je spíše 

zaměřen na 

dospělé a práce s 

dětmi je vnímána 

jako pomoc 

rodičům  

 Sdruţení občanů zabývající 

se emigranty - Pomozte 

uprchlickým dětem  

pravidelná supervize 

a školení, akreditace 

pravidelné 

volnočasové 

aktivity, široký 

výběr  

úzké zaměření  na 

uprchlíky v 

azylových 

zařízeních  

Občanské sdruţení Pecka / / / 

                                 Autorkou vytvořeno 

 

11 Motivace dobrovolníků a jejich výběr a příprava na práci  

11.1 Motivace 

Zkoumání motivace dobrovolníků má mnoho cest, kterými se lze ubírat. V odborné 

literatuře dominují dva hlavní směry – psychologický a sociologický přístup k motivaci. 

V rámci psychologického přístupu je vyzdvihována role osobních charakteristik 

dobrovolníků, zatímco v sociologickém přístupu je motivace vysvětlována situacemi, 

v jakých se lidé nacházejí [Frič, Pospíšilová 2010: 105].  

V rámci psychologického přístupu rozeznáváme altruismus (láska k bliţnímu, citové 

pohnutí nad osudy jiných, dobro pro jiné) či egoismus (získání kvalifikace, seznámení se 

s potencionálními partnery, navázání přátelství, dobrý pocit, vlastní zisk,..). Nutno dodat, 

ţe tyto dva faktory se doplňují a dobrovolnictví nemůţe být čistě egoistické – to by pak 

popíralo základní předpoklad dobrovolnictví, jako práci vykonávanou pro druhé,  nebo 

čistě altruistické, neboť kaţdý „kdo se stará o blaho jiných, vţdy něco získává - ať chce 

nebo nechce“  [Frič, Pospíšilová 2010: 106 - 107] 

Sociologický přístup se opírá o normativní pohled na motivaci, který předpokládá, ţe 

dobrovolnické chování vyplývá ze socializace jedinců ve skupinách [Frič, Pospíšilová 
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2010: 105] „Normy jsou pravidla chování, specifikující, co bychom měli nebo neměli v 

určitých situacích dělat.“ [Musick, Wilson 2008: 97] Podle Musicka a Wilsona lidi 

k dobrovolnictví motivují tři hlavní normy: generalizované reciprocity, spravedlivosti a 

sociální zodpovědnosti [Musick, Wilson 2008: 98 - 102]  

Generalizovaná reciprocita znamená, ţe člověk poskytuje sluţby ostatním, nebo se 

chová pro ostatní prospěšně v očekávání, ţe se mu toto někdy v budoucnu vrátí. 

Neznamená to, ţe by člověk očekával navrácení konkrétní laskavosti od konkrétní osoby, 

ale znamená to obecnou víru v navrácení dobra nějakým blíţe nespecifikovaným 

způsobem [Musick, Wilson 2008: 98 - 99] 

V některých případech chtějí dobrovolnictví vrátit laskavost, která se jim dostala v 

minulosti, ne původnímu dárci, ale obecně druhým, kteří se mohou nacházet v podobné 

situaci, jako dobrovolníci dříve [Musick, Wilson 2008: 99] – tento případ dokládá také 

příběh dobrovolnice Renaty z mého výzkumu: 

 

„Já mám za sebou takový docela pohnutý ţivot a kdysi dávno jsem sama emigrovala 

spolu s dětmi, takţe jsme sami byli migranti a vím, jaké to bylo sloţité, se do společnosti 

integrovat. To bylo v Rakousku. Od té doby bylo Rakousko přeplněné a ten pohled na 

migranty byl dost negativní, protoţe se obyvatelstvo cítilo být zaplaveno. Ale přesto 

všechno se našli lidi, kteří nám pomáhali, ani ne nijak finančně ale tím, ţe se s námi bavili 

a chovali se k nám normálně. Kdyby nebylo lidí, kteří by neměli nějaký mimořádný vztah k 

lidství a nekoukali jen na svou zahrádku a neříkali si, ţe oni jsou Rakušáci a všichni 

ostatní nějací špinavci z východního bloku, tak by to asi bylo daleko těţší. Já jsem celý 

ţivot neměla čas, ale kdyţ jsem přestala pracovat, tak jsem si říkala, ţe to musím nějak 

vrátit, ale on to člověk nemusí vracet tam, kde to dostal, kdyţ se povaţujeme všichni za 

světoobčany tak si myslím, ţe to můţe vrátit kdekoliv jinde. Pro mě je to tedy forma 

splacení toho, co jsem někdy dostala.“ (Renata)  

 

Norma spravedlnosti nám říká, ţe bychom se měli snaţit o potírání nespravedlnosti v 

zastoupení těch, kteří se nemohou sami bránit [Musick, Wilson 2008: 101 - 102]. 

 

„Je potřeba jim pomoc, protoţe přesně pokud se jim nepomůţe, tak ti lidé bude zátěţ 

státu, nebudou se umět o sebe postarat, nenaučí se jazyk, nenaučí se, jak funguje systém v 

ČR a skončí někde krást nebo podobně špatně, budou zátěţ pro sociální systém a pro stát“ 

(Miroslava) 
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 Norma sociální zodpovědnosti je podobná normě generalizované reciprocity, aţ na to, 

ţe postrádá prvek očekávání nějakého navrácení. Jedná se zde čistě o občanskou či 

křesťanskou povinnosti pomáhat svým bliţním, zaloţenou na pocitu sounáleţitosti. 

[Musick, Wilson 2008: 101 - 102] 

 

“Odmaturoval jsem a najednou jsem nevěděl, co se sebou. Měl jsem před sebou 4 

měsíce a chtěl jsem být nějak uţitečný, dělat něco smysluplného, něco aby z toho měli i 

ostatní. Měl jsem pocit, ţe jsem doteď myslel jen na sebe, tak jsem to chtěl změnit.” (Dan) 

 

Motivace ostatních dobrovolníků ve výzkumu by se dala spíš zařadit v psychologickém 

přístupu jako egoismus, převládaly motivy jako zájem o problematiku z profesního či 

studijního hlediska, oboustranná výhodnost spolupráce či získání praxe. Nicméně i v těchto 

případech se motivace často skládala z vícera důvodů: 

„Vţdy jsem chtěla učit nebo se nějak věnovat dětem, proto jsem se do dobrovolnictví 

pustila, tenhle program se mi naskytl uţ při studiu na střední škole a chtěla jsem mít 

nějakou praxi“ (Jitka) 

Jak můţeme vidět na tomto příkladu, motivace informátorky se skládala jak z motivů spíše 

altruistických (chuť věnovat se dětem), tak motivů egoistických (získání praxe). Tyto 

kombinace byly velice časté, proto mohu říci, ţe dobrovolníci mohou mít vícero různých 

důvodů pro svou činnost a nemusí se vţdy jednat pouze o pomoc druhým.   

 

11.2 Výběr a příprava dobrovolníků  

Výběrem dobrovolníka je zde míněn proces, na jehoţ konci se organizace rozhodne, 

jestli dané osobě nabídne uzavření dobrovolnické smlouvy. „Cílem náboru dobrovolníků je 

získat co nejvíce zájemců o zapojení do činnosti organizace, abychom z nich mohli 

případně vybrat ty nejlepší“ [Tomečková 2002: 6] Přípravou jsou myšleny veškeré aktivity 

v počáteční fázi dobrovolníkova působení v organizaci, které směřují k usnadnění jeho 

začátků a poskytnutí dostatečné teoretické i praktické přípravy. Jednotlivé zkušenosti 

informátorů se velice lišily jednak mezi organizacemi, ve kterých působili, ale překvapivě i 

v rámci organizace. Výběr dobrovolníků byl v jednom případě několika kolový: „Nejdřív 

jsem měla jeden pohovor, ten byl takový obecný, 20-30 minut. Vyplňovala jsem jednoduchý 

formulář. Pak byl druhý rozhovor, ten byl na několik částí, byly tam i psychologické otázky 
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a pak osobnostní test, moţná i nějaké kreslení“ (Karolína), nejčastěji se ale sestával 

z pohovoru s koordinátorem dobrovolníků, v některém případě ale byl velice volný a spíše 

naznačoval, ţe se v organizaci snaţí vyjít dobrovolníkovi vstříc: „Moc si je nepamatuji, 

spíš se mě oni ptali, jaké mám poţadavky já, coţ mi přišlo trochu zvláštní. Akorát se mě 

zeptali na moje zkušenosti, spíš mi chtěli hlavně vyjít vstříc“(Dan). Pouze v jednom 

případě informátor naznačil, ţe výběr na pozici závisel pouze na jednom faktoru: „Ţádný 

výběr nebyl. Šlo hlavně o to, ţe umím rusky, takţe to moc neřešili“ (Helena).  

Dle australské studie analyzující mimo jiné také proces náboru dobrovolníků je fáze 

výběru klíčová pro následné efektivní dobrovolnictví. Dobrovolníci musí být pečlivě 

vybrání a musí být zajištěno, ţe mají potřebné schopnosti a výcvik pro vedení mladých 

imigrantů. [Muir, Sawrikar 2009: 35] Tento trend se v mém výzkumu spíše nepotvrdil, ve 

většině případů byl výběr dobrovolníků zaloţen pouze na ústním pohovoru, ve kterém bylo 

za cíl zjistit představy a očekávání kandidáta, nikoliv zjišťovat jeho schopnosti. 

 

Někteří informátoři potvrdili, ţe se zúčastnili úvodního školení, názory na jeho 

uţitečnost se ale různí: „Školení mi v praxi zas tolik nepomohlo, spíš to bylo uvědomění si 

toho, ţe má člověk tu podporu té organizace“ (Dan) či „To bylo velice příjemné, tam se 

všichni noví dobrovolnictví dozvěděli o METĚ, o morálních statutech a podobně. Přišlo mi 

to uţitečné“ (Renata) 

Někteří informátoři popisovali, ţe nic jako úvodní školení neměli, nicméně dva 

dobrovolníci měli intenzivnější kontakt s koordinátorkou dobrovolnictví v době jejich 

nástupu: 

„Vzhledem k tomu, ţe jde o malou organizaci, tak přímo školení neprobíhalo, ale 

koordinátorka mi nabídla s tím, ţe dříve také dělala dobrovolníka, pomoc, kdybych 

potřebovala jakkoliv poradit. Bavili jsme se i o učení, jaké jsou nástrahy a byli vůči mně 

hodně otevření, ţe pokud budu mít problém s klientem, tak ať přijdu, promluvíme si o tom a 

něco vymyslíme - z tohoto hlediska to bylo fajn“ (Kristýna)  

 Dle teoretických průvodců je počáteční školení nutné. „V případě, ţe se bude 

dobrovolník věnovat činnosti dlouhodobě, a to hlavně činnosti, kdy bude vstupovat do 

vztahu s klientem je nutná delší příprava formou aţ třídenního výcviku“ [Průvodce 

dobrovolnictvím pro nestátní neziskové organizace 2003: 18], tento názor zastávali i 

dobrovolníci: „Určitě, myslím, ţe to je podstatné - sice nemám ráda tyhle akce, ale myslím, 

ţe to je důleţité, ţe to musí dělat profíci a kdyţ člověka dobře připraví, pak je větší šance, 

aby u toho lidi vydrţeli a aby to fungovalo“ (Karolína) Ovšem praxe ukázala, ţe ne vţdy se 
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tato příprava uskuteční, ale v případech, kdy ne, je většinou alespoň snaha tento nedostatek 

kompenzovat nějakými jinými způsoby. 

12 Podpora organizace očima dobrovolníků a jejich vztah 

k organizaci 

Dobrovolníci by měli jednat v souladu se zásadami organizace, ve které působí, ve 

prospěch klientů a podle platné legislativy. Toho lze dosáhnout především jejich 

průběţným vzděláváním a informováním. Uţitek z dobrovolnické práce závisí především 

na míře integrace dobrovolníka v organizaci a na míře spolupráce se stálými zaměstnanci. 

K maximalizaci přínosů dobrovolníků je také třeba jejich práci ohodnotit a poskytnout jim 

zpětnou vazbu [Randusová 2010: 25].  

Podpora dobrovolníku je také často ukotvena v dobrovolnické smlouvě nebo v tzv. 

kodexu dobrovolníka, viz tento příklad z ukázkového kodexu neziskové organizace META  

– manuálu pro dobrovolníky: „dobrovolník má právo být řádně vyškolen, obracet se 

kdykoliv s dotazy a problémy na koordinátora dobrovolníků, dostat úplné informace o 

poslání a činnosti organizace a vědět, zda byla vykonaná činnost efektivní“ [Manuál pro 

dobrovolníky 2008: 10]. Pokud dobrovolnický program splňuje podmínky Zákona o 

dobrovolnické sluţbě 198/2002 Sb. a má akreditaci vydanou Ministerstvem vnitra ČR, má 

organizace dokonce povinnost dobrovolníky řádně podporovat. Dobrovolníci mají 

v takovém případě nárok na kvalitní přípravu, odborné vedené a na supervize [Zákon o 

dobrovolnické sluţbě].  

O akreditaci se ale zmínil pouze jeden informátor a to v negativním smyslu, můţu tedy 

soudit, ţe výhody z ní plynoucí dobrovolníci buďto neznají, a nebo pro ně nejsou důleţité, 

či jim nerozumí. 

„Berkat nabízel akreditaci, proplácení nějakého pojištění. Vůbec jsem ale nepochopila, 

o co jde, a proto jsem to nevyuţila“ (Helena). 

Informátoři zastávali převáţně kladný vztah k organizaci a většina z nich také sdílela 

pocit, ţe podpora ze strany organizace je dostatečná, ačkoliv se někde prokázalo, ţe 

podpora spíše závisí na dobrovolníkově iniciativě. 

„Myslím, ţe tady je moţné vše, pokud bychom projevili zájem, ale kromě úvodní 

přednášky, co jsme měli, nic jiného nebylo“ (Eva) 

Supervize je forma poskytování odborného růstu, motivace a také kontroly 

dobrovolníků, která je nezbytně nutná zvláště v takovém dobrovolnictví, kde dobrovolník 
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vstupuje do vztahu přímo s klientem, supervize by se měli zúčastnit jak všichni 

dobrovolníci, pracující ve stejných pozicích, odborný supervizor, tak koordinátor 

dobrovolníků [Tomečková 2002: 15]. V praxi se však ukázalo, ţe tato forma podpory často 

nefunguje pravidelně tak, jak by měla nebo dokonce vůbec neprobíhá.  

„Supervize neprobíhaly, to bylo ale dané spíš tím, ţe organizace byla malá, aţ 

rodinného charakteru“ (Kristýna)  

Zhruba polovina dobrovolníků popisovala fungující a přínosnou supervizi: 

„Supervize tam jsou a je to super, posledně mi to i samotnému pomohlo v tom, ţe si 

člověk nemá nakládat příliš velké cíle a zase - supervize je pro mě docela fajn kruhová 

terapie, která pomůţe i tomu dobrovolníkovi“ (Dan) 

Vztah k organizaci souvisí se vztahy s ostatními pracovníky a dobrovolníky organizace 

a celkovou atmosférou. Někteří dobrovolníci si vybudovávají blízký vztah, například 

dobrovolnice Zdena popisovala velice kladný vztah k organizaci, který pramenil právě ze 

vztahů mezi zaměstnanci a dobrovolníky – cítila u nich, ţe jsou semknutý kolektiv. Oproti 

tomu dobrovolnice Karolína popisovala ochladnutí vztahů v organizaci po odchodu 

koordinátorky dobrovolníků. Tento vztah také ovlivňuje povaha dobrovolníka, 

informátorka Renata mluvila sice o hezké atmosféře, panující v organizaci, ochotě lidí a 

přátelském kolektivu, nicméně ona sama necítí potřebu, se sdruţovat a ani se neúčastní 

společných akcí. Celkem jsem tedy identifikovala tyto tři přístupy – velice přátelský vztah 

k organizaci, který panoval ve většině případů a který se projevoval také zvýšenou 

iniciativností dobrovolníků, negativní vztah k organizaci v jednom případě a 

individualistický vztah ve dvou případech.  

13 Průběh dobrovolnické činnosti a vztah ke klientům 

Jak jiţ naznačila úvodní část této bakalářské práce, můj hlavní zájem byl věnován 

mentoringu – úzkému vztahu mezi dobrovolníkem a klientem, většinou realizovaném 

formou jeden na jednoho.  Tato práce se od skupinové výuky, kdy se dobrovolník věnuje 

více klientům naráz, liší zejména v náročnosti na výběr, přípravu a kontrolu dobrovolníků. 

Je tomu tak proto, ţe v případě skupinové práce obvykle nejsou dobrovolníci v úzkém 

vztahu s klienty, v jejichţ prospěch je dobrovolnická činnost vykonávána. Pokud se 

pravidelně a dlouhodobě dobrovolník věnuje pouze jednomu stejnému klientovi, můţe 

mezi nimi vzniknout vztah, který je sice vítaný a ţádoucí, ale můţou v něm vznikat 

problémy a neshody [Hestia, občanské sdruţení 2012]. 
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Výzkum ukázal, ţe zhruba polovina informátorů má zkušenost s mentoringem, čtyři 

informátoři pracovali se skupinou dětí cizinců a jeden pak s celou rodinou (viz tabulka č. 

7). Předpoklad o bliţším vztahu v případě mentoringu neţ v případě skupinové práce se ale 

nepotvrdil, dobrovolnice Zdena například popisovala velice vřelý vztah, kdy si s klientkou 

říkali i velice osobní informace, ačkoliv se scházeli v rámci skupiny. Podobně tomu bylo i 

u dobrovolnice Jitky, která má velice bohaté zkušenosti s doučováním skupinek dětí a která 

popisovala, ţe kladný vztah se mezi nimi skoro vţdy vytvořil, nicméně často skončil 

s doučováním. V případě individuálních schůzek dobrovolníka s klientem se vţdy jednalo 

o přátelský vztah, jak popisuje například dobrovolnice Eva „Myslím, ţe máme přátelský 

vztah, docela si spolu rozumíme, snaţím se mu pomoci jako kamarádka, snaţím se být 

osobnější“ (Eva)  

Dominujícím typem činnosti bylo doučování a to zejména češtiny, zde se tedy 

potvrzuje, ţe zvládnutí jazyka jako jedna z hlavních oblastí kulturní integrace cizinců a 

také jeden z klíčových integračních cílů dle Aktualizované koncepce integrace [Drbohlav 

2010: 96], je také častým předmětem zájmu dobrovolnických programů pro děti cizince.  

Pouze v jednom případu z devíti byla práce dobrovolníka zaměřena na celou rodinu 

jako celek – v tomto bodě vidím slabinu dobrovolnických programů, neboť práce s celou 

rodinou a rodinná perspektiva vůbec je v ČR poněkud přehlíţena, ačkoliv v evropském 

měřítku nabývá na významu. „Rozvolněné rodinné vazby a důraz na nukleární rodinu 

(pouze rodiče a děti), které jsou běţné v současné české společnosti, nejsou většinou 

uplatňovány ve společnostech tzv. třetích zemí, ze kterých k nám imigranti přicházejí. Pro 

ně je rodina velmi důleţitou sociální jednotkou, coţ se promítá do jejich chování“ 

[Nešporová 2007: 51 - 55]. Zaměření na celu rodinu v dobrovolnických programech pro 

děti cizinců postrádá také dobrovolnice Jitka, která při rozhovoru vyjádřila názor, ţe pokud 

by byli do projektu zapojení i rodiče dětí, mohlo by se na děti působit ze všech stran, 

zároveň by se mohlo i působit na rodiče, protoţe dítě je často v takovéto rodině jediné, 

s kým se dá komunikovat, neboť mluví česky (Jitka). Zároveň také dobrovolnice Helena, 

která pracovala s celou rodinou imigrantů, jako jediná popsala jejich vztah jako rodinný, 

tedy velice blízký. 

 

Tabulka 7: Charakter činnosti vykonávané dobrovolníky 

Informátor Charakter činnosti  Příklady dobrovolnické činnosti   

Dan Mentoring jeden na jednoho Doučování, ukázání volnočasového centra  

Renata Mentoring jeden na jednoho Doučování  
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Eva 

Mentoring jeden na jednoho i 

skupinová práce 

Asistence cizincům v hodinách, kurzy pro 

cizince, doučování  

Karolína Mentoring jeden na jednoho Doučování 

Helena Spolupráce s rodinou Doučování, společnost, výlety  

Jitka Spolupráce se skupinou Doučování, odpolední vyučování 

Miroslava Spolupráce se skupinou Aktivity s dětmi, tábory, doučování 

Zdena Spolupráce se skupinou 

Aktivity s maminkami s dětmi, tábory, 

hlídání dětí  

Kristýna Mentoring jeden na jednoho Doučování, vyřizování ve škole 

         Autorkou vytvořeno 

14 Smysl dobrovolnictví ve vztahu k dětem cizinců očima 

dobrovolníků a přínosy práce pro dobrovolníky 

14.1 Smysl dobrovolnictví 

Cílem dobrovolnických programů pro děti cizince je hlavně prohloubení a usnadnění 

jejich integrace do české kultury (viz příloha č. 3.: Leták InBáze dětem). Další dílčí cíle se 

liší dle organizace, někde je hlavní důraz kladen na pomoc při vzdělávání (META – 

sdruţení pro příleţitosti mladých migrantů) a někde například na právní poradenství, 

nicméně téměř všichni informátoři se shodli, ţe svou práci pro děti cizinců povaţují za 

smysluplnou a uţitečnou, kromě informátorky Evy, která v tomto bodě shledává největší 

problém – nevidí spolupráci s klientem jako přínosnou.  Dobrovolnice ale popisovala také 

značnou úlevu, kterou ji poskytla supervize, na které si uvědomila hranice a limity svého 

moţného přispění klientovi. Takto radí i Gunter v příručce pro průvodce cizinců, 

dobrovolník by si měl být vědom, ţe hlavním činitelem, který můţe přispět k nějaké 

pozitivní změně v klientově ţivotě je klient sám, dobrovolník by si měl také uvědomovat, 

ţe i maličkosti mohou mít význam a ţe některé věci chtějí čas, neţ se projeví nějaký 

pokrok [Gunter 2010: 58] 

Někteří informátoři viděli svůj přínos pouze v rámci například pokroku ve škole, 

zvládnutí jazyka, apod., jiní hodnotili přínos i na poli integrace a mezilidských vztahů, 

stejně jako dobrovolnice Miroslava:   
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„Pro ně je důleţité, ţe se o ně někdo zajímá, ţe někoho zajímá, jestli se tu mají dobře.  

Pro děti cizinců můţe být sloţitější budovat vztahy, na začátku nemluví dobře česky, děti 

mohou být docela kruté, je to jistý handicap jako jiný, který můţe ovlivnit to, jestli si 

najdou kamarádi. Dobrovolníci jsou lidi, kteří tam jsou pro ně. Jsou to lidé, kteří se 

zajímají, jestli se mají dobře, jestli se baví, apod. Ty aktivity také dětem napomáhají, aby se 

naučili, jakým způsobem se zde lidi chovají v ČR, protoţe lidské vztahy jsou v kaţdé zemi 

trochu jiné. Děti se přirozeným způsobem učí, jakým způsobem my se k sobě chováme, co 

jsou třeba věci, které nás baví, co jsou typické aktivity, co děláme, naučí se víc o české 

kultuře a české zemi.“ (Miroslava) 

Jak odhalila studie „Development of a mentoring program for chinese imigrant 

adolescents´ cultural adjustment“ dobrovolnický vztah (zejména vrstevnický) v dětech 

imigrantech podporuje a prohlubuje důvěru a pocit sounáleţitosti [Yeh 2007: 740]. 

Poskytování důvěry popsala informátorka Kristýna: 

„Důleţitou funkci u druhé klientky jsem viděla i tu, ţe ona měla problematickou rodinu 

a jelikoţ neměla kamarádky ve škole, tak měla někoho komu to říct. Také jsem jí dávala 

důvěru, co se týče střední školy, aby zkusila zkoušky, snaţila jsem se jí dodat sebedůvěru“ 

(Kristýna) podobně také dobrovolník Dan, který si myslí, ţe kaţdý cizinec by měl mít 

svého dobrovolníka, někoho, kdo se ho ujme, aby nebyl ztracený. Tato sounáleţitost aţ 

přátelství se projevila ve většině rozhovorů, jak to shrnuje dobrovolnice Zdena: „Je 

potřeba mít blízký kontakt s klientem, aby ta pomoc byla účinná. Pokud chcete skutečně 

člověku pomoct, tak se mu musíte pod tu kůţi dostat“ (Zdena)  

Pět dobrovolníků popisovalo zlepšení klienta po jazykové stránce (Karolína, Helena, 

Jitka, Miroslava, Kristýna). Toto zlepšení ale většinou spojovali právě s lepší integrací 

klienta ve společnosti nebo jenom ve třídě: 

„U dětí na gymnáziu je vidět, ţe čím je čeština lepší, tím lépe do třídy zapadají, cítí se 

jistější a mohou se více projevovat - je vidět, ţe kdyţ mohou najednou sami něco říct, pro 

člověka je to strašně důleţité, ač se to nezdá“ (Jitka)  

Dobrovolnice Miroslava se domnívá, ţe dobrovolnictví supluje státní systém tam, kam 

stát jiţ nedosáhne. Stejně jak i státní integrační program počítá s účastí NNO jakoţto 

významných aktérů: „Jejich významná role spočívá především v předcházení sociálního 

vyloučení cizinců, ve snaze vytvářet podmínky ke vzájemnému respektu a souţití, k ochraně 

před diskriminací, rasismem, xenofobií a ve snaze o vzájemnou komunikaci mezi cizinci a 

majoritní společností“ [Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců - Společné souţití 2011: 

16] 
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14.2 Přínosy pro dobrovolníky 

Dobrovolníci vykonávají svou činnost z celé řady důvodů, které souvisí s jejich 

motivací. Tyto důvody se mohou klasifikovat do skupin, například na pragmatické (získání 

praxe, zápočtu do školy, informace k diplomové práci, atd.), osobní (získání nových přátel, 

seberealizace) a na důvody moţné změny svého okolí a přispění k lepšímu světu [Průvodce 

dobrovolnictvím pro nestátní neziskové organizace 2003: 9].   

Informátoři identifikovali mnoho přínosů, které jim tato činnost dávala – většina se 

shoduje s literaturou, jako například pocit uţitečnosti (Dan), navázání nového přátelství 

(Eva), zjištění nových zajímavých poznatků o jiné kultuře (Helena), praxe (Jitka) či 

sebenaplnění (Kristýna). Jak popisuje Tomečková, NNO mohou dobrovolníkům nabídnout 

právě pocit, ţe pomáhají dobré věci, kontakt s jinou realitou a moţnost získat nový pohled 

na věc, nové přátelé a kolektiv, zajímavý způsob trávení volného času, sdílení stejných 

hodnot, moţnost naučit se něco nového, zázemí pro realizaci vlastních nápadů, 

seberealizaci či zvyšování vlastní hodnoty na pracovním trhu a další [Tomečková 2002: 6].  

Krom výše zmíněných přínosů jsem ve výzkumu také odhalila uţitečnost pro 

dobrovolníky ve formě zvýšení odvahy a podpory: „Moc jsem chtěla jet do Čečenska a 

vztah s těmi lidmi mě posílil, dodal mi odvahu a poté jsem tam několikrát odjela“ (Helena) 

či přínos na poli nahlédnutí do fungování neziskové organizace:“ Také jsem viděla chod 

neziskovky, předtím jsem netušila, jak to chodí nebo o co tam jde a ani mě to nezajímalo“ 

(Karolína), coţ by se dalo identifikovat jako rozšiřování povědomí o občanském sektoru 

mezi lidmi. 

Zajímavé je zjištění, ţe ačkoliv dobrovolnická činnost nesplnila dobrovolníkovo 

očekávání i přes to v ní nachází jiné přínosy: 

„Potkala jsem zajímavé lidi, získala nové zkušenosti, poznala jsem se dobře s klientkou 

a dozvěděla se věci, které bych se jinak nedozvěděla o někom, jehoţ rodina emigrovala 

přes půl světa. Do disertace jsem z toho ale nakonec nic nenapsala“ (Karolína)  

Tento výrok podporuje můj názor, ţe dobrovolnictví vţdycky něco dobrovolníkovi 

přináší, i za situace, ţe jeho původní očekávání nebylo naplněno. 
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15 Slabé stránky dobrovolnických programů očima 

dobrovolníků 

Behnam Behnia popisuje jako základní problém při dobrovolnictví pro imigranty 

ztrátu motivace dobrovolníka, která se můţe přihodit zvláště pak, pokud si dobrovolník 

nepřipadá potřebný, uţitečný a oceňovaný [Behnia 2007: 11]. Tuto důleţitost pocitu 

uţitečnosti a potřebnosti vyjádřil i dobrovolník Dan: „To je největší přínos, vidět výsledky 

té práce, Kdybych je neviděl, tak mě to asi brzy přestane bavit“ (Dan). Jinak ale mezi 

dobrovolníky ve výzkumu převládaly jiné identifikované problémy, které by mohly narušit 

průběh dobrovolnictví. Tyto problémy jsem seskupila do skupin a ty nejčastější zobrazila 

v tabulce spolu s citacemi a odkazem na respondenta, u které jsem skupinu problémů 

zaznamenala (viz tabulka č. 8).   

První skupina se týká situace, kdy klient nemá dostatečný zájem či motivaci o 

dobrovolnickou spolupráci a přistupuje k dobrovolníkovi laxně či mnohdy aţ negativně. 

Toto se můţe projevit například tak, ţe si klient neváţí dobrovolníkova času a opakovaně 

se nedostavuje na schůzky nebo neplní předem dohodnuté povinnosti (Helena). Druhý 

často popisovaný problém byl nedostatek financí organizace, který se projevil také v chodu 

dobrovolnického programu. Dobrovolnice Jitka například zastává názor, ţe je těţké udrţet 

kontinuitu spolupráce, jestliţe je program dotován z grantů, o které se opakovaně ţádá a 

organizace, dobrovolník ani klient nemají jistotu, jestli bude program pokračovat (Jitka). 

Nedostatek personálního zázemí se můţe týkat jak placených zaměstnanců, tak 

dobrovolníků, pod tuto skupinu spadají také problémy špatně vybraných lidí, kteří se na 

pozici nehodí (Karolína) či častá fluktuace dobrovolníků, zejména studentů (Kristýna).  

Nízké zapojení jiných aktéru a propojení dobrovolnických programů například se školami 

či s rodinami dětí vidí jako problém dvě dobrovolnice.  

Poslední identifikovaný problém s vyšším zastoupením více informátorů byl pohled 

české veřejnosti. Dle výzkumu Drbohlava z roku 2008 se ukázalo, ţe více neţ polovina 

majoritní společnosti spatřují v přílivu cizinců do ČR problém [Drbohlav 2010: 126]. 

Zároveň přibliţně čtvrtina dotázaných z výzkumu Pavola Friče a kol. z roku 2009 zastává 

názor, ţe dobrovolník je naivní člověk, který netuší, ţe jej někdo zneuţívá [Frič, 

Pospíšilová 2010: 196]. Dobrovolníci z mého výzkumu často uváděli, ţe cítí odmítavý 

postoj veřejnosti k cizincům a tím pádem i k činnosti, kterou vykonávají, popřípadě někteří 
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viděli jako problém nedostatečnou viditelnost těchto programů, a doporučovali by ji více 

medializovat (Renata). 

„Kdyţ to někde řeknu, koukají na mě jako na exota. Zaprvé proto, ţe to dělám, 

zadruhé se ptají „kde jsi tu organizaci našla?“ – vůbec se o tom nemluví a co vidím ve 

zprávách nebo na internetu, tak tam vás do očí bije kdejaká katastrofa, ale ţe by se tam 

někdo zmínil o pozitivních věcech (dobrovolnictví), tak to ne a kdyţ uţ, tak minimálně“ 

(Renata) 

Pouze jeden dobrovolník povaţoval za slabé místo dobrovolnických programů pro děti 

cizinců fakt, ţe tyto programy jsou koncentrované zejména v Praze (Jitka). Myslím si, ţe 

tento fakt souvisí s tím, ţe informátor, jenţ na problém upozornil, sám nepochází z Prahy a 

tudíţ má moţnost srovnání. Dále se ještě objevil názor, ţe imigranti a jejich děti o svých 

moţnostech na spolupráci s dobrovolníkem nevědí (Dan).  
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Tabulka 8: Hlavní identifikované problémy                                                                   

Autorkou vytvořeno 

  

16 Závěr 

Tato bakalářská práce se věnovala dobrovolnictví ve vztahu k dětem cizincům, coţ je 

aktivita, kterou sama provádím a proto musím nejdříve zhodnotit svou zaujatost a 

objektivitu výzkumu. Jako aktivní dobrovolník občanského sdruţení META – Sdruţení 

pro příleţitosti mladých migrantů a bývalý dobrovolník obecně prospěšné společnosti 

Problémy  Zastoupení  Ukázka citace  

Laxní přístup klienta, 

nerespektování 

dobrovolníka Dan, Karolína, Helena 

" V Nové škole se hodně koncentrovali i 

děti, které se učit nechtěli, ale které se 

tam jen poflakovali, chodili na počítač" 

(Karolína)  

Nedostatek financí Karolína, Jitka, Zdena 

"Ţe vše funguje na základě projektů, takţe 

někdy peníze jsou, někdy nejsou a je pak 

těţké udrţet nějakou kontinuitu, ať uţ ve 

školení, nebo v zázemí pro dobrovolníky, 

takţe finance" (Jitka) 

Nedostatek lidí, špatně 

vybraní, fluktuace 

Karolína, Zdena, 

Kristýna  

"Obecný problém je, ale to se netýká jen 

těchto programů, ţe někoho to přestane 

bavit po půl roce, po roce. Je tam veliká 

fluktuace lidí, já sama jsem učila rok, ale 

pak jsem musela bohuţel do práce" 

(Kristýna) 

Malá spolupráce se školou, 

státem, rodinou Jitka, Miroslava 

"Chybí tu asi trochu více komplexní péče 

a je problém propojení např. škol s 

organizacemi. Bylo by fajn, kdyby do 

těchto projektů byli zapojeni i rodiče dětí" 

(Jitka) 

Pohled veřejnosti  Zdena, Renata, Helena 

"Pak je tu další a hlavní věc a to pohled 

naší veřejnosti. Kdyţ já někde řeknu, co 

dělám, kde dělám, pro koho dělám tak se 

na mě podívají hrozně" (Zdena)  
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Nová škola o.p.s. jsem měla jistou výhodu v přístupu k informátorům, které jsem oslovila 

z pozice jim rovné, tudíţ měli důvěru semnou mluvit. Oproti tomu rozhovory 

s informátory z občanského sdruţení InBáze Berkat probíhaly s větším odstupem, nicméně 

jsem v obou případech dodrţovala stejné podmínky a vystupování. Jelikoţ je moje 

zkušenost poznamenaná praxí v této oblasti, dbala jsem na to, abych respondenty 

neovlivňovala a aby ani analýza jejich výpovědí nebyla zkreslená mým nahlíţením na 

problém. K tomu mi pomohla i reflexe a debata nad závěry výzkumu s kolegy. Soudím 

tedy, ţe výsledky této práce mohou být pouţity pro určité zobecnění toho, jak dobrovolníci 

nahlíţí na činnost, kterou vykonávají, jaké jsou její slabé stránky a přínosy či jaká 

motivace dobrovolníky k této aktivitě přivedla. Toto zobecnění se musí brát ve svých 

limitech a ve svém kontextu, pouze jako jeden moţný pohled, který jsem si zvolila, abych 

nahlíţela na dobrovolnictví ve vztahu k dětem cizinců, nicméně pokud by se vybral jiný 

úhel pohledu, výzkum by se soustředil na jiné aspekty a zjišťoval jiné věci [Silverman 

2005: 64].  Mé vlastní závěry z výzkumu jsem se pokoušela propojovat s teorií, mou 

vlastní evaluací dobrovolnických programů či s jinými výzkumy, abych tak dosáhla vyšší 

validity a zobecnění poznatků.  

Na začátku práce jsem si vybrala paradigma občanské společnosti jako způsob, jakým 

budu na toto zvolené dobrovolnictví nahlíţet. V rámci tohoto paradigmatu jsem se 

soustředila hlavně na motivaci dobrovolníků a mou snahou bylo zjistit, zda informátoři 

vnímají pomoc dětem cizincům jako svou občanskou povinnost. Tuto domněnku jsem 

potvrdila pouze z části, většina dobrovolníků se shodla, ţe pomáhat cizincům v integraci 

do naší společnosti je dobré, ovšem jen několik z nich souhlasilo s názorem, ţe se jedná o 

občanskou povinnost. Objevil se také názor, ţe se jedná spíše o morální či lidskou 

povinnost. Mohu tedy soudit, ţe ačkoliv dobrovolníci cítí určitou naléhavost problémů 

cizinců se začleňováním se do společnosti, není to jejich primární motiv, proč tuto formu 

dobrovolnictví vyhledávají. Určité místo v jejich motivace ale tento faktor má. 

Hlavním cílem mé práce bylo zjistit, jaké jsou formy a moţnosti dobrovolnictví ve 

vztahu k dětem cizinců, jaké jsou nedostatky těchto dobrovolnických moţností a jaké jsou 

naopak jejich přínosy očima dobrovolníků, proto jsem jako hlavní metodu sběru dat 

pouţila polo-strukturované rozhovory s dobrovolníky, které jsem doplnila o vlastní 

evaluaci dobrovolnických programů čerpanou z existujících sekundárních dat, o teoretické 

zázemí problematiky dobrovolnictví a migrace a v neposlední řadě o porovnání s jinými 

výzkumy provedenými na toto téma v zahraničí. Výsledné odpovědi na mé výzkumné 

otázky (viz strana 19 - 20) jsou tedy kombinací výše zmíněných metod a přístupů. Jsem si 



 

- 61 - 

vědoma, ţe se nemůţe jednat o zcela komplexní postihnutí situace dobrovolnictví 

realizovaného pro děti cizinců, přesto jsem se snaţila o ucelený pohled. Na následujících 

řádcích se pokusím zodpovědět otázky, které jsem si kladla na začátku práce. 

Jaké jsou slabiny dobrovolnických programů? 

Dobrovolnické programy pro děti cizinců se mohou potýkat s celou řadou problémů. 

Dle poznatků ze zahraničí jsou nejčastější bariéry nedostatek financí, nedostatečná podpora 

dobrovolníků ze strany organizace, ztráta motivace dobrovolníků, špatné vztahy, nezájem 

od klientů na spolupráci s dobrovolníkem, špatný výběr dobrovolníků, nedostatečné 

vzdělávání či krátká doba působnosti dobrovolníků v organizaci. Ze studie 

dobrovolnických programů, materiálů k nim existujících a na základě neformálních 

rozhovorů s koordinátory programů jsem došla k závěru, ţe v České republice mohou 

problémy spočívat v nedostatečném financování programu, které má pak za následek 

nedostatek placeného personálu, který zajišťuje bezproblémový chod programu, stará se o 

pečlivý výběr a školení dobrovolníků a o všechny další záleţitosti s dobrovolnictvím 

spojené. Dále jsem zjistila časté podceňování podpůrných aktivit pro dobrovolníky, jako 

supervize či další vzdělávání. Problém můţe být i fakt, ţe některé organizace jsou velice 

úzce zaměřeny a tím pádem se do jejich programů značná část dětí cizinců nedostane. Toto 

má ale i druhou stranu věci a to skutečnost, ţe specializované programy, například pouze 

pro děti z určité země, jim mohou lépe vyjít vstříc v jejich poţadavcích a cíleněji s nimi 

pracovat.  

Praxe nakonec ukázala, ţe většina dobrovolníků pociťuje nějaké problémy, ale ve své 

organizaci jsou spokojení. Dobrovolníci hodnotili ve většině případů kladně i podporu ze 

strany organizace a to i tehdy, kdyţ organizace nezajišťovala ţádnou pravidelnou 

supervizi, neproběhlo úvodní školení a ani nebyly k dispozici ţádné další moţnosti 

vzdělávání.  Podle mého názoru je kladné hodnocení organizace spojeno s pocitem, ţe 

pokud by dobrovolník cokoliv potřeboval, můţe si o to poţádat. Nejsou tedy tak důleţité 

samotné aktivity organizace na podporu dobrovolníků, jako vědomí, ţe pokud by to bylo 

třeba, organizace dobrovolníkovi pomůţe a vyjde mu vstříc.  

Ztrátu motivace dobrovolníků jsem ve výzkumu nezaznamenala. Objevily se 

problémy jako pocit neuţitečnosti či nedostatečný zájem nebo motivace od klientů. 

Všechny tyto případy souvisí s pocity dobrovolníka, který se cítí buď nerespektovaný či 

neuţitečný. Tyto problémy byly řešeny různě, v jednom případě pomohla supervize, 

v dalším případě byla spolupráce ukončena a v posledním byl klientův menší zájem 

tolerován. Supervize je ale nejčastější cesta, jakou by měly být tyto problémy řešeny, 
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dobrovolníci sami potvrdili, ţe v případě psychických potíţí (výčitky, špatné vztahy a 

podobně) můţe fungovat podobně jako terapie. 

Někteří informátoři také potvrdili negativní dopad nedostatku financí organizace na 

výkon dobrovolnické činnosti. Konkrétně uváděli pocit frustrace ze situace, kdy chtějí 

vykonávat činnost na pomoc dětem cizinců, ale limitují je záleţitosti týkající se peněz 

(například není dostatečná kapacita učeben), také je důleţitý celkový pocit jistoty, který 

dobrovolník má ohledně pokračování programu. V neposlední řadě jako velkou bariéru 

viděli někteří informátoři pohled české veřejnosti a jejich odmítavé postoje k cizincům 

obecně nebo dokonce i přímo k dobrovolnické činnosti takto zaměřené.  Domnívám se, ţe 

pohled veřejnosti a nedostatečná medializace můţe být bariérou zejména pro rekrutování 

nových dobrovolníků, ačkoliv většina informátorů se k dobrovolnictví pro děti cizinců 

dostala skrz internetové vyhledávání, někteří našli zmínku o organizaci v novinách či o ní 

slyšeli na přednášce. Proto můţe být větší medializace tématu k prospěchu získávání 

nových dobrovolníků a k také udrţení těch stávajících, kteří mohou skrz pohled 

společnosti cítit, ţe je jejich práce uznávaná.  

Obecně lze říci, ţe informátoři uváděli své konkrétní problémy, se kterými se setkali 

v průběhu svého dobrovolnictví, nebo popisovali domnělé problémy, o kterých soudí, ţe 

mohou toto dobrovolnictví brzdit či limitovat.  

 

 Jaké jsou přínosy dobrovolnických programů pro dobrovolníky i děti cizinců? 

Dle zahraniční výzkumné studie přináší dětem imigrantům mentoring zejména pocit vyšší 

sounáleţitosti a potřebu důvěry se svými vrstevníky. Podle mého výzkumu lze konstatovat, 

ţe dobrovolníci vnímají přínosy své práce zejména v navázání přátelského vztahu 

s klientem, který ho motivuje a poskytuje mu důvěru, a dokonce, ţe tento vztah pomáhá 

k lepší integraci do českého prostředí. Přínosem je také zlepšení klienta po jazykové 

stránce, které ale také souvisí s jejich zdárnější integrací. Dobrovolníci také fungují jako 

prostředníci, kteří mohou dětem ukázat moţnosti volnočasového vyţití či vzdělávacích 

aktivit a mohou tak podpořit integraci dítěte i nepřímo skrz tato doporučení.  

 Co se týče přínosů pro dobrovolníky, kaţdý z informátorů identifikoval několik 

věcí, které mu dobrovolnictví pro děti cizince přináší. Jednalo se zejména o mezilidské 

vztahy – několik informátorů uvádělo, ţe se s klientem spřátelili či ţe navázali nové 

kontakty. Další často zastoupený přínos byl dobrý pocit pramenící z vědomí, ţe jejich 

práce má smysl a ţe někomu pomáhá. Posledním přínosem, který se opakoval u vícera 

respondentů, bylo obohacení se po kulturní stránce, zjištění, jak ţijí jiní lidé. Důleţité je 
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také splacení dluhu, pokud dobrovolník sám byl někdy příjemcem podobné péče, můţe 

cítit potřebu navracet dobro, jeţ se mu dostalo. Obdobně to platí i po profesní stránce, 

dobrovolníci, kteří jinak fungují jako učitelé, lektoři či pracovníci s dětmi, cítí povinnost 

svou profesi vykonávat i pro lidi, kteří by se jinak nedostali k placeným sluţbám. 

 Motivace dobrovolníků byla buď normativně orientovaná, nebo egoistická či 

smíšená. V normativně orientované motivaci rozpoznáváme tři druhy, které jsem také 

všechny identifikovala ve svém výzkumu. Jedná se o normu generalizované reciprocity, 

kdy dobrovolník chtěl vrátit nějaké dobro, které se přihodilo jemu samému, normu 

spravedlnosti, kde převládal názor, ţe se cizincům má pomáhat, protoţe to potřebují jak 

oni tak je to prospěšné pro společnost a nakonec normu sociální zodpovědnosti, ve které 

jde o to, ţe dobrovolník cítí potřebu nemyslet jen na sebe a pomáhat někomu dalšímu. 

Egoistická motivace se projevovala u většiny informátorů snahou o získání praxe či o 

uţitek pro jejich diplomové práce. Tyto motivace však nejsou špatné, neboť se stále jedná 

o dobrovolnictví – činnost vykonávanou pro druhé a většinou je motivace dobrovolníků 

sloţena z egoistických ale i altruistických sloţek.   

       Jaké jsou formy a moţnosti dobrovolnictví ve vztahu k dětem cizincům na úrovni 

ČR? 

Dobrovolnictvím zkoumané v této práci je míněno dobrovolnictví formální, tedy 

vykonávané pod záštitou nějaké neziskové organizace. Neziskové organizace, které se 

věnují dětem cizincům a pracují i s dobrovolníky jsou: InBáze Berkat, META – sdruţení 

pro příleţitosti mladých migrantů, Nová škola, Poradna pro integraci, Sdruţení občanů 

zabývající se emigranty v Brně a Občanské sdruţení Pecka v Liberci. Všechna sdruţení 

mají za cílovou skupinu děti cizinců, některé mají pouze je a některé pracují s i dospělými 

cizinci. Pokud je cílová skupina organizace širší, můţou se dobrovolnické programy 

zaměřovat na celou rodinu. Programy jsou buď akreditované, nebo nekreditované ale 

v praxi se ukázalo, ţe na tuto výhodu dobrovolnictví neberou příliš zřetel, nerozumí ji a 

nebo ji neznají. Téměř ve všech organizacích funguje koordinátor dobrovolníků, placený 

zaměstnanec organizace, který se stará o vedení, evidování a školení dobrovolníků. Tato 

osoba je důleţitá zejména při řešení problémů, které se mohou naskytnout po dobu 

dobrovolnické činnosti. Organizace jsou buď spíše zaměřené na pomoc při vzdělávání a 

pak je dominantní aktivita, kterou vykonávají, doučování, skupinová výuka či asistence ve 

škole a nebo jsou organizace zaměřeny více komplexněji, potom jsou hlavní činnosti 

dobrovolníků spíše volnočasové, jako například provozování různých krouţků. 
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Ačkoliv se můţe zdát, ţe organizací nabízejících dobrovolnické programy je málo, je 

nutno na tomto místě zopakovat, ţe v mé analýze byly některé organizace vynechány (viz 

strana 40). Nicméně se potvrdila vyšší koncentrace nabídky těchto sluţeb v hlavním městě 

Praha, kde funguje více organizací podobného rázu (například META – sdruţení pro 

příleţitosti mladých migrantů a Nová škola o.p.s.), neţ na menších městech, kde často 

ţádná podobná moţnost není. Tuto skutečnost si uvědomují také dobrovolníci a dodávají, 

ţe pro člověka, který by rád pomáhal, ale ţije na malém městě, můţe být tento faktor 

velice klíčový.  

Jaký je ţádaný stav dobrovolnictví ve vztahu k dětem cizinců? 

Výzkum ukázal, ţe respondenti povaţují pro lepší fungování dobrovolnictví ve vztahu 

k dětem cizinců za klíčovou spolupráci neziskových organizací a dalších aktérů. Jedná se 

zejména o školy, rodiny dětí a následně úřady, resp. stát. Spolupráce s rodinou je také 

zmiňována v zahraničních studiích, jako jeden z faktorů, který můţe dobrovolnictví 

napomáhat, stejně jako se o ni píše i v odborné literatuře. Mohu tedy konstatovat, ţe vyšší 

zapojení rodiny by mohlo vést ke komplexnějšímu působení na dítě a zároveň pokud 

rodiče budou vědět, jak a s kým jejich dítě tráví volný čas, je pravděpodobnější, ţe budou 

k dobrovolnictví přístupnější a posílí to jejich důvěru [Muir, Sawrikar 2009: 37]. Jak 

spolupráce se státem je zde míněn proces, kdy úřady migranta jiţ po příchodu do země  

nasměřují na neziskové organizace v místě jeho bydliště a doporučí mu dobrovolnické 

programy. Na základě této práce nemohu ale posoudit jak dalece se tento popis situace 

blíţí pravdě, neboť jsem neprováděla výzkum přímo s cizinci ani aktéry ze státní sféry. 

Spolupráce se školou jiţ existuje, někteří dobrovolníci měli moţnost konzultovat výuku 

jazyka s učiteli klienta a ve školách také fungují asistenční programy. Moţnost získat 

zpětnou vazbu na ţáka přímo od jeho učitelů je velice přínosná, neboť dobrovolník, který 

se s dítětem učí, má pak lepší představu o tom, co se bude po dítěti chtít a jakým způsobem 

se spolu mají připravovat. Tato spolupráce by dle dobrovolníků mohla jít ještě dál a mohlo 

by se pracovat s celou třídou migranta.  

 Dále se dobrovolníci domnívají, ţe pro efektivnější spolupráci je nutné personální a 

finanční zajištění organizace, které je ale velice nestálé, jelikoţ se odvíjí od projektů, které 

jsou časově omezené. Koordinátor dobrovolníků se ve výzkumu ukázal jako klíčová osoba, 

která dobrovolníkům pomáhá a často supluje nedostatečnou podporu organizace ve formě 

supervizí s externím pracovníkem či školení. Podle zahraničních studií je také vhodné, aby 

dobrovolníci udrţovali dlouhodobý vztah s klientem (minimálně rok).  
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Cíle jednotlivých organizací a jejich dobrovolnických programů jsou hlavně usnadnění 

integrace a adaptace dítěte na nové prostředí či podpora v rámci vzdělávání a osvojení si 

jazyka, a těchto cílů je v praxi také většinou dosahováno, alespoň podle hodnocení 

dobrovolníků. Aby bylo dobrovolnictví ještě efektivnější, mělo by splňovat základní 

předpoklady týkající se dobrovolníků, klientů, organizace i dalších aktérů viz tabulka č. 9 

sestavená z výpovědí dobrovolníků, zahraničních výzkumných studií a evaluace 

dobrovolnických programů.   

 

Tabulka 9: Předpoklady pro efektivnější dobrovolnictví ve vztahu k dětem cizinců 

Předpoklady pro efektivnější dobrovolnictví  

Dobrovolník 

Dostatečná motivace (ať uţ spíše altruistická či egoistická), 

kladný vztah k organizaci, čas na dobrovolnictví.  

Klient 

Respektování dobrovolníka a chuť spolupracovat, vztah 

k dobrovolníkovi, začátek práce co nejdříve po příjezdu do země.  

Organizace 

Podpora dobrovolníků po psychické stránce (ocenění, supervize), 

materiální stránce (zázemí) i profesní stránce (vzdělávání). 

Dostatek financí a personálu, který se na práci hodí a má k ní 

kladný vztah.  

Další aktéři  

Spolupráce s rodinou, školou či úřady, kladné vnímání veřejnosti, 

medializace dobrovolnictví pro děti cizince.   

 

 

17 Summary 

This thesis is devoted to volunteering in relation to children of foreigners, which is an 

activity that I am doing so I have to first evaluate objectivity of my research. As an active 

volunteer civic association META - Association for the opportunities of young migrants 

and former volunteer of public benefit corporation New School I had an advantage in 

access to informants, which I addressed them from a position of equality, therefore, they 

had confidence to talk with me. In contrast, interviews with informants from the civic 

association InBáze Berkat took place at a greater distance, but in both cases, I tried to keep 

the same conditions and behavior. Since my experience is marked by experience in this 

area, I took care of me to affect the respondents. 
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 The main objective of my work was to determine what are the forms and 

possibilities of volunteering in relation to children of foreigners, what are the shortcomings 

of these volunteer opportunities, and what their benefits are, through the eyes of 

volunteers. The main method of data collection was a semi-structured interviews with 

volunteers, which I added own evaluation of volunteer programs drawn from existing 

secondary data. The following lines I will try to answer the questions that I put at the 

beginning of work. 

 Volunteer programs for children of foreigners may be confronted with many 

problems. According to findings from abroad are the most common barriers are funding 

shortages, lack of support from volunteer organizations, loss of motivation, bad 

relationships, lack of interest from clients in cooperation with the volunteer, bad choice of 

volunteers, lack of education or a short time frame of volunteers in the organization. I 

came to the conclusion that in the Czech Republic, problems can lie in the lack of funding, 

which has resulted in the lack of paid staff, which ensures the smooth running of the 

program.  I also found frequent underestimation of support activities for volunteers, such 

as supervision and training. The practice  showed that the majority of volunteers felt some 

problems, but in their organization are satisfied. In my opinion, the positive evaluation of 

the organization associated with the feeling that if they need something, they can ask for it.  

 According to foreign researchers study provides  that children of immigrants 

especially feel the need for greater solidarity and trust with their peers after being in the 

mentoring program. According to my research can be stated that volunteers perceive the 

benefits of their work especially in establishing a friendly relationship with the client, 

which motivates him and gives him confidence, and even that this relationship helps to 

better integrate into the Czech environment. The benefit is also to improve the client's 

language skills, but they also relate to their integration.  

 Non-profit organization dedicated to children and foreigners working with 

volunteers are: InBáze Berkat, META - Association for the opportunities of young 

migrants, New School, Counselling Centre for Integration, the Society of Citizens 

Assisting Migrants in Brno and Civic Association Peck in Liberec. Almost all 

organizations have volunteer coordinator, a paid employee of an organization that takes 

care of management, registration and training of volunteers. My research confirmed a 

higher concentration of provision volunteering to the children of foreigners in the capital 

city of Prague, where a number of organizations of similar nature (such as META - 
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Association for the opportunities of young migrants and the New School ops) than in 

smaller cities, where often no such option. 

 Research has shown that respondents consider volunteering in relation to children 

of foreigners to work better with co-operation with other actors, such as families of 

children or schools. I can say that more family involvement could lead to a more complex 

effect on the child and both parents will know when, how and with whom their children 

spend their free time, it is likely that they will be more accessible to volunteerig and it will 

strengthen their confidence [Muir, 2009 Sawrikar : 37]. 
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21 Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam organizací zabývající se tématikou migrace a mající dobrovolný 

program dle města a cílové populace (tučně zvýrazněny ty organizace, které mají za 

cílovou skupinu děti) 

Organizace Město 

Cílová populace 

organizace 

Sdruţení občanů 

zabývajících se emigranty 

(SOZE) 

Brno 

Uprchlické děti 

Občanské sdruţení Pecka Liberec 

Děti a mládeţ 

uprchlíků, cizinců 

ţijících na území ČR 

a sociálně a 

zdravotně 

handicapovaných. 

Centrum pro integraci cizinců Praha  Cizinci obecně 

InBáze Berkat Praha  Děti i dospělí cizinci 

META - sdruţení pro 

příleţitosti mladých 

migrantů Praha  

Mladí cizinci do 35 

let  

Sdruţení pro integraci a 

migraci Praha  

Děti i dospělí cizinci 

(děti ale pouze 

okrajově, v roce 2011 

se jim věnovali 2 

dobrovolníci) 

Organizace pro pomoc 

uprchlíkům Praha  

Ţadatelé o azyl a 

azylanti 

Nová škola, o.p.s.  Praha  

Děti cizinci a romské 

děti 

Poradna pro integraci Praha  Děti i dospělí cizinci 

          Autorkou vytvořeno 
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Příloha č. 2: Struktura rozhovoru s dobrovolníky 

1) Otázky týkající se osobnostní průpravy a motivace  

 Proč jste se rozhodl stát se dobrovolníkem? 

 Proč jste si vybral zrovna pomáhání klientům cizincům? 

o Plánujete se tomuto tématu dále věnovat ve vašem profesním ţivotě? 

o Máte pocit, ţe je tato činnost v rámci vaší občanské povinnosti? 

 Jaký je váš vztah k cizincům? 

o Myslíte si, ţe potřebují pomoc majoritní společnosti? 

 Jaké je vaše vzdělání a kolik je vám let? 

 Máte zkušenosti s nějakou jinou formou dobrovolnictví? 

o Co vás vedlo k tomuto dobrovolnictví a jak se případně liší motivace 

od té pro práci s cizinci? 

2) Otázky týkající se nástupu do dobrovolnického programu 

 Jak jste se o této organizaci dozvěděl? 

 Jaké byly poţadavky na tuto dobrovolnickou pozici? 

 Z čeho se stávalo přijímací řízení na tuto dobrovolnickou pozici? 

 Zúčastnil jste se nějakého přípravného školení před zahájením 

dobrovolnické práce? 

 Stanovili jste si s klientem – cizincem dopředu nějaký plán spolupráce? 

3) Otázky týkající se průběhu dobrovolnictví   

 Co je přesnou náplní vaší dobrovolnické činnosti? 

 S jakou frekvencí a jak dlouho se tomuto dobrovolnictví věnujete? 

 Jaký máte vztah s klientem? 
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 Jaký máte vztah k organizaci, ve které působíte? 

o Myslíte si, ţe vás dostatečně podporuje?  

o Máte moţnost nějakého průběţného vzdělávání v organizaci? 

o Máte supervize? 

4) Otázky obecné – smysl práce a hodnocení programů 

 Jaké jsou největší přínosy, které vám dobrovolnictví dává? 

 Je něco, co vám konkrétně na této pozici vadí? 

o Co je obecně největší problém programů dobrovolnictví pro děti 

cizince? 

 Jak vnímáte uţitečnost své práce? 

o Jak vnímáte dopady své práce na integraci klientů? 

 Jak by měly dobrovolnické programy vypadat, aby byli podle vás 

nejefektivnější a nejpřínosnější pro děti cizince? 

 Jsou podle vás dobrovolnické programy pro děti cizince dostupné pro obě 

strany (klienty i dobrovolníky)? 

 Znáte nějaké další dobrovolnické programy pro děti cizince? V čem se 

podle vás liší od programu, ve kterém pracujete vy?  
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Příloha č. 3: Leták InBáze dětem  
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Příloha č. 4: Ukázka přepisu rozhovoru 

 

T= tazatel 

R= respondent 

 

T: Na úvod bych se zeptala – kolik vám je a co studujete? 

R: Je mi 26 let, studuji pedagogickou fakultu – francouzštinu a společenské vědy pro 

střední školy a pracuji. 

T: Ptám se z toho hlediska, zda vaše studium má nějakou souvislost s tématem  

R: Stoprocentně, do METY jsem přišla s tím, protoţe jsem hledala nějakou organizaci, 

která by mi pomohla s diplomkou – píšu diplomovou práci, která se týká integrace děti 

cizinců. 

T: To byl váš primární důvod pro to stát se dobrovolníkem? 

R: Ano 

T: Máte s dobrovolnictvím zkušenost nějakou jinou formou? 

R: Ne, tady jsem začala (v METĚ) – vlastně jsem ani netušila, ţe něco takového je, coţ mi 

přijde docela jako škoda. 

T: Jaký je váš vztah k cizincům, kdyţ se zabýváte integrací? 

R: S tímto tématem jsem přišla proto, ţe z profesního hlediska – učitele – jsem vlastně 

zjistila (na praxi a během různých pedagogických zkušeností), ţe v našich školách je 

strašně moc cizinců. Momentálně jsem na škole sedmým rokem, ale dosud jsem se 

nesetkala s ţádným seminářem nebo vzděláváním, s čímkoliv, kde by mi někdo řekl, co 

s těmi dětmi mám dělat. To mi nikdo nikdy neřekl a vidím to jako hodně veliký problém, 

protoţe ti učitelé z toho bývají docela zmatení. Někdy se snaţí, ale nikdo jim moc 

neporadí, zda to dělají, nebo nedělají dobře. Nedostávají od vedení ani nějaké informace. 

T: Jak jste se dozvěděla o METĚ? 

R: Hledáním na internetu. 

T: Váhala jste ještě mezi více organizacemi? 

R: Ne, neváhala. 

T: Takţe META byla jasná hned? Co bylo to, co vás nejvíce nalákalo? 

R: Aktivity a bezprostřední práce s dětmi, ţe opravdu vykonávají a pomáhají. 

T: Jak dlouho pro METU pracujete? 

R: Od loňského září (2011). 
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T: Pamatujete si, jaké byly na tohle místo poţadavky? 

R: Já jsem to udělala trošku opačně, přišla jsem do METY a nabídla jsem své moţnosti a 

schopnosti a domluvili jsme se na spolupráci, na doučování dětí, coţ uţ dělám. Vzala jsem 

si hodinu, coţ je takové minimum, ale pro mě to bylo primární. Učila jsem totiţ dříve na 

ZŠ Meteorologická pro METU češtinu a zeměpis a podílela jsem se přímo na spolupráci se 

školou. 

T: Jak s tím souvisí META? 

R: Přišla jsem do METY s tím, ţe píšu takovou a takovou diplomku a ţe bych se chtěla 

dostat do té problematiky a nabídla jsem jim svou pomoc, protoţe na stránkách mají, ţe 

hledají dobrovolníky pro rešerše a podobné věci, tak jsem řekla, ţe budu dělat cokoliv, ale 

ţe se do toho potřebuji dostat. Následně jsme se domluvili na té spolupráci, co se týká té 

školy, protoţe s tím mám zkušenost. 

T: Takţe předpokládám, ţe ţádné přijímací řízení, nebo něco podobného, 

neproběhlo? 

R: Vlastně ano, později jsem se domlouvala na konkrétních projektech přímo 

s koordinátorkami. 

T: Na přípravném školení jste byla? 

R: Ano, byla. 

T: Přišlo vám to uţitečné? 

R: Myslím, ţe ano, ale spíše bych tam dala ještě dva dny navíc, přišlo mi to jako málo 

(dní). Zavedla bych podrobnější školení. 

T: Máte jednoho klienta, kterého doučujete, nebo to střídáte? 

R: Mám jednoho a pak jsem učila ještě na té škole normální třídy. 

T: Co jste tam přímo dělala? 

R: Dělala jsem asistentku při hodinách češtiny pro cizince, pro začátečníky, některé kurzy 

jsem i vedla a měla jsem tam své hodiny zeměpisu, pro úplné začátečníky. Většina jich tam 

je od září, takţe jsme celý minulý půlrok rozvíjeli slovní zásobu. 

 


	1 Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu
	2 Předpokládaná teoretická východiska
	2.1 Teorie integrace a migrace
	Jako zakladatele systematičtějšího přístupu k migraci můžeme považovat Ravensteina a jeho kumulaci zjištění o pravidelnostech stěhování do Londýna na konci 19. století. Dále se z vědeckého pohledu migrací zabývala německá sociologie (Simmel, Weber) na...
	2.2 Teorie dobrovolnictví

	3 Cíle bakalářské práce
	3.1 Výzkumné otázky

	4 Předpokládané metody sběru a analýzy dat
	5 Předpokládaná struktura diplomové práce
	6 Základní literatura k tématu
	Obsah:
	1 Úvod
	2 Cíle a výzkumné otázky
	3 Metody a data
	3.1 Celkový přístup
	3.2 Metody
	3.2.1 Polo-strukturované dotazování
	3.2.2 Sekundární data

	3.3 Analýza dat

	4 Teoretická východiska
	4.1 Teorie migrace a integrace
	4.2  Teorie dobrovolnictví

	5 Migrace
	5.1 Migrace obecně
	5.2 Uprchlík, azylant, žadatel o mezinárodní ochranu – kdo je kdo?
	5.3 Migrace v ČR – historie a současný stav

	6 Integrace
	6.1 Integrace cizinců v ČR
	6.2 Integrace a neziskový sektor
	6.3 Specifika integrace dětí cizinců

	7  Mentoring
	7.1 Principy mentoringu
	7.2 Mentoring v historii a ve světe
	7.3 Mentoring pro cizince

	8  Zahraniční výzkumné studie dobrovolnických a mentorských programů
	9  Dobrovolnické programy ve vztahu k dětem cizincům
	9.1 Dobrovolnictví realizované pro děti cizince
	9.2 Charakter vybraných dobrovolnických programů
	9.2.1 InBáze Berkat
	9.2.2 META – sdružení pro příležitosti mladých migrantů
	9.2.3 Nová škola, o.p.s.
	9.2.4 Poradna pro integraci
	9.2.5 Sdružení občanů zabývající se emigranty
	9.2.6 Občanské sdružení Pecka


	10 Analýza slabých stránek a přínosů programu
	11 Motivace dobrovolníků a jejich výběr a příprava na práci
	11.1 Motivace
	11.2 Výběr a příprava dobrovolníků

	12 Podpora organizace očima dobrovolníků a jejich vztah k organizaci
	13 Průběh dobrovolnické činnosti a vztah ke klientům
	14 Smysl dobrovolnictví ve vztahu k dětem cizinců očima dobrovolníků a přínosy práce pro dobrovolníky
	14.1 Smysl dobrovolnictví
	14.2 Přínosy pro dobrovolníky

	15 Slabé stránky dobrovolnických programů očima dobrovolníků
	16 Závěr
	17 Summary
	18 Seznam obrázků a tabulek
	19 Použitá literatura
	19.1  Použité zdroje:
	19.2  Zákony:

	20 Seznam příloh
	21 Přílohy

