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Abstrakt 

Jednotlivé neziskové organizace zabývající se dobrovolnictvím v d tském domov  se 

liší a liší se i p ístup d tských domov  jako p ijímacích organizací. P i tomto typu 

dobrovolné práce vysoké riziko ur ité hrozby pro klienta. Cílem práce je zjistit postup 

kolika vybraných organizací a zárove  p ístup p ijímacích organizací ili d tských 

domov . Bude m  zajímat, do jaké míry požadavky d tských domov  ur ují podobu 

školení dobrovolník , nebo jestli to d tské domovy nechávají pln  na neziskové organizaci 

a nijak se nepodílí. Dalším cílem bude zjistit, jak vést management dobrovolník  z 

hlediska dobrovolnických center, a omezit tak v nejv tší možné mí e potenciální rizika a to 

jak rizika pro klienty, tedy d ti z d tských domov , tak i rizika pro dobrovolníky, které 

vyvstávají z opatrování nezletilých osob.  

 

Abstract 

Individual non-profit organizations interested in volunteering in a children's home is 

different and different approach orphanages as receiving organizations. This type of 

volunteer  work  means  high-risk  threats  for  the  client.  The  aim  is  to  find  out  how  a  few  

selected organizations as well as access admission organizations or orphanages. I will be 

interested to know to what extent the requirements orphanages determine the form of 

volunteer training, or if they leave the orphanages fully non-profit organization and does 

not participate. Another objective will be to determine how to conduct the management of 

volunteers in terms of volunteer centers and to reduce the potential risks as far as possible. 

Risks are for clients - children, but also for volunteers, because they take care about 

children. 



1.  Úvod 

Dobrovolnictví v d tských domovech vzniklo na základ  tradice dobrovolnictví ve 

zdravotním za ízení. D ti z d tského domova postrádají individuální kontakt s dosp lým, 

což m že vést ke špatnému psychosociálnímu vývoji dít te a to m že zp sobovat 

psychické poruchy. Dobrovolník v d tském domov  je lov kem, který ve svém volném 

ase v nuje svou energii d tem a ukazuje jim sv t ze své perspektivy. 

V této práci se zabývám tématem spolupráce dobrovolnických center a d tských 

domov  p i výb  dobrovolník  pro klienty - d ti. Tato dobrovolná práce p ináší adu 

rizik pro d ti, ale i pro dobrovolníky. Zajímá m , jaká rizika vnímají v práci 

dobhrovol ník  s d tmi r zní akté i (d tský domov, nezisková organizace, dobrovolník) a 

jak to utvá í podobu programu dobrovolnictví v d tských domovech . Konkrétn  m  

zajímá, jestli jsou rizika ovliv ujícím faktorem p i vytvá ení školení pro dobrovolníky a 

zda jsou faktorem p i výb ru dobrovolník . 

Diplomová práce je rozd lena do dvou ástí a to na teoretickou a empirickou ást. 

V teoretické ásti se nejprve v nuji p edstavení pojm , se kterými pracuji. Dobrovolnictví 

edstavuji z hlediska jeho definic, pohled  na n j i jednotlivých perspektiv p istupujících 

k dobrovolnické participaci. Významnou kapitolou je pak motivace k dobrovolnictví. 

Motivace hrají v dobrovolné innosti velký význam. Rozd lení teoretického p ístupu 

motivací je na dva proudy a to sociologický a psychologický. Zjednodušen eno 

psychologický vnímá dobrovolnictví jako nesobeckou lidskou vlastnost altruismus. 

Naopak sociologický proud vnímá dobrovolnictví v sociálním kontextu a vnímá pozitiva, 

která dobrovolnictví m že dobrovolníkovi p inést. Od dobrého pocitu až po zvýšení 

spole enského uznání. Samotná motivace dobrovolníka m že být rizikem pro d ti, ímž se 

zabývám v jedné z kapitol v nujícím se motivacím. Specifickým p ípadem je 

dobrovolnictví v d tském domov . Dobrovolník se m že stát sou ást psychosociální pé e 

o d ti a m že se stát pomocníkem p i jejich správném psychickém rozvoji.  

Samostatnou kapitolou je právní rámec problematiky, kterému se v nuji proto, že 

ti v d tském domov  podléhají legislativ  o ústavní pé i. Zárove  d ti jsou p edm tem 

mnoha mezinárodních úmluv a jsou chrán ny zákony vztahující se k nezletilým osobám. 

Ústavní pé e a d tský domov speciáln  je specifickým prost edím a dít  má zde jiné 
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vztahové zázemí, než d ti z žijící v rodin . Ústavní pé e tak p edstavuje adu rizik pro 

zdravý vývoj dít te. Jiná je i role dosp lého v život  d tí z d tských domov . 

Nejd ležit jší postavou zde není rodi , ale vychovatel, který se nem že v novat dít ti 

samostatn , nebo  je zde pro všechny d ti. D tem tak chybí individuální kontakt 

s dosp lým, který je d ležitý pro jejich rozvoj. Dobrovolník m že tento nedostatek svojí 

dobrovolnou inností vyplnit. P edcházení rizik pro dobrovolníky, ale i d ti, záleží 

edevším na managementu dobrovolník . Pro dobré fungování programu musí fungovat 

všechny nástroje moderního managementu dobrovolník  - koordinátor, supervize, 

evaluace, následné vzd lávání. 

Empirická ást diplomové práce vychází z mého výzkumu, který prob hl na 

základ  analýzy webových stránek a informa ních tiskovin neziskových organizacích. Na 

základ  t chto informací jsem zjiš ovala požadavky kladené na p ijetí dobrovolník  a 

strukturu školení i samotných program  dobrovolnictví v d tských domovech. 

Další ást empirické ásti byl výzkum ve dvou vybraných neziskových 

organizacích, které byly odlišné svou velikostí i množství finan ních prost edk , kterými 

disponují. Ob  organizace spolupracují s d tským domovem. D tské domovy si jsou svým 

charakterem i velikostí podobné. V rámci výzkumu byly použity metody zú astn ného 

pozorování jak v neziskových organizacích, tak i v d tských domovech a 

polostrukturovaná interview se zástupci d tských domov , dobrovolník  a neziskových 

organizací. Sou ástí jsou i interview s odborníky - psychology. Tato interview dopl ují 

teoretickou i empirickou ást a na jejich základ  definuji rizika vyplívajicí z dobrovolnictví 

pro d ti v d tských domovech. 

Výzkum je azen podle p ípad . Prvním p ípadem je d tský domov A, nezisková 

organizace A a dobrovolníci A, kte í vzájemn  spolupracují. Druhým p ípadem je d tský 

domov B, nezisková organizace B a dobrovolníci B. Po p edstavení výsledk  výzkumu 

s t mito zástupci poukazuji v samostatné kapitole na rozdíly mezi ob ma p ípady. 

Výsledky výzkumu prezentuji a zárove  interpretuji a snažím se odpov t na 

výzkumné otázky. Doporu ení vyplývající z výzkumu jsou uvedeny v kapitole 

Doporu ení. Samotná diskuse výsledk  výzkumu je sou ástí Záv ru této práce. 
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2.  Vymezení cíl  práce a výzkumných otázek 

K tomuto tématu m  p ivádí vlastní zkušenost z pozice dobrovolníka v d tském 

domov . Jako dobrovolník jsem p sobila dva roky v d tském domov . P i mé práci jsem 

se setkávala se specifickými problémy dobrovolnictví v d tském domov . Proto jsem se 

rozhodla více se na téma zam it i po teoretické stránce. V rámci zjiš ování prvotních 

informací jsem zjistila, že p i výb ru a proškolení dobrovolník  se jednotlivé neziskové 

organizace liší a liší se i p ístup vedení d tských domov  jako p ijímacích organizací. 

Jelikož je p i tomto typu dobrovolné práce vysoké riziko ur ité hrozby pro klienta, p ipadá 

mi, že n která školení jsou nedostate ná. Proto jsem se rozhodla pro analýzu dvou 

neziskových organizací a dvou d tských domov , abych zjistila, jak se staví k rizik m a 

jaké kroky uplat ují ke snížení rizik jak pro klienty, tak pro dobrovolníky. V zahrani ní 

literatu e se toto téma p íliš nevyskytuje. P edevším v západní literatu e je zpracován 

fenomén dobrovolnictví, ale není zpracována problematiky dobrovolnictví v d tském 

domov . Hlavní p innou je, že v západní Evrop  a v USA funguje jiný systém náhradní 

pé e, než je to v eské republice. D ležitá tak je p edevším literatura z eského prost edí a 

to jak z obor  sociální práce, psychologie, managementu dobrovolník , tak i p ípadové 

studie v rámci sociální antropologie. 

Cílem práce bude zjistit a popsat postup n kolika vybraných organizací a zárove  

ístup p ijímacích organizací ili d tských domov . Bude m  zajímat, do jaké míry 

požadavky d tských domov  ur ují podobu školení dobrovolník , nebo jestli to d tské 

domovy nechávají pln  na neziskové organizaci a nijak se nepodílí. Personál d tského 

domova je asto ned ivý k práci dobrovolník . Hlavn  z d vodu jejich kompetence. 

Dalším cílem je navrhnout ešení i doporu ení, jak vést management dobrovolník  

z hlediska dobrovolnických center, a omezit tak v nejv tší možné mí e potenciální rizika a 

to jak rizika pro klienty, tedy d ti z d tských domov , tak i rizika pro dobrovolníky, které 

vyvstávají z opatrování nezletilých osob po dobu návšt vy nebo výletu s d tmi. N které 

neziskové organizace zapojují p i školení dobrovolník  i psychologické testy, jiné je úpln  

vynechávají. Parametry pro p ijetí dobrovolníka jsou velmi volné. 
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Výzkumná otázka: Jak souvisí p ístup d tských domov  k dobrovolnictví u d tí se 

zp sobem výb ru a proškolení dobrovolník ? 

Výzkumná otázka: Jaká rizika vidí vnímají v práci dobhrovolník  s d tmi r zní 

akté i (detský domov, nezisková organizace, dobrovolník) a jak to utvá í podobu 

dobrovolnického programu? 

Podotázka: Jsou rizika pro klienty (d ti) faktorem, který je zvažován p i p íprav  

výb ru a školení dobrovolník  (a) z hlediska d tského domova, (b) z hlediska vysílající 

organizace a (c) z hlediska dobrovolník  samotných. 

Výzkumná otázka: Jaké jsou požadavky vysílajících a p ijímajících organizací 

v dané oblasti? 

 

Cílem práce je potvrdit nebo vyvrátit mnou stanové o ekávání a analyzovat p ístup 

jednotlivých zainteresovaných organizací k této problematice. Práce je d lena do dvou 

celk  - teoretická ást, která vymezuje pojmy a teoretická východiska a ást praktická, 

která objasní výsledky terénního výzkumu, který probíhal v d tských domovech a 

neziskových organizacích. 
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TEORETICKÁ ÁST 
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V této ásti práce se zabývám teoretickým ukotvením tématu. Nejprve vymezuji 

jednotlivé pojmy, se kterými se dále pracuje a teoretickým ukotvením práce. Jako další 

kapitola je právní rámec problematiky d tí v d tských domovech a  už na úrovni právního 

systému eské republiky tak i na mezinárodní úrovni. Nejedná se však pouze o právní 

edpisy a zákony, ale i o mezinárodní deklarace a úmluvy, které jsou uznány ze strany 

eské republiky. Do kapitoly právního rámce adím i etický kodex dobrovolníka a 

deklaraci o dobrovolnictví jakožto závazné dokumenty pro dobrovolnickou práci. Kapitola 

Vztahové zázemí dít te je zam ená na psychosociální pot eby dít te. D ti vyr stající 

v d tském domov  jsou vystaveny jinému zázemí než d ti vyr stající v rodinném 

prost edí. Pot eby d tí v d tském domov  jsou tedy odlišné. Odborníci se shodují na 

pot eb  individuálního vztahu dít te s dosp lým, který v ústavní pé i není dostate  

napl ován. V této fázi nastupuje možnost naplnit tuto pot ebu za pomoci dobrovolník , 

avšak za podmínek co nejmenšího rizika pro dobrovolníky i d ti. Proto se v další kapitole 

zabývám managementem dobrovolník . Správný management je totiž základem úsp šných 

program . V práci tak popisuji základní postupy p i výb ru dobrovolník , ale i základní 

zázemí organizací poskytující službu dobrovolnických program . Koordinátor, supervize a 

školení jsou jen n které z mnoha sou ástí managementu dobrovolníka, které popisuji. 

ležitost dobrého managementu v oblasti dobrovolnictví v d tských domovech ukazuje i 

poslední kapitola zabývající se specifickými riziky dobrovolníka v tomto prost edí. Rizika 

mohou vyplývat jak z vlastní innosti, tak i z povahy práce ve specifickém prost edí, nebo 

z nedostate ného zázemí ze strany vysílající organizace. 
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3.  Teoretická východiska 

V této ásti p jde p edevším o uvedení do problematiky, definování pojm  a 

teoretické zakotvení tématu diplomové práce. Pojem nezisková organizace je asto 

používán v mnoha r zných formách a z toho d vodu up es uji pojem, s kterým budu 

nadále pracovat. Dalším pojmem je samotné dobrovolnictví a jeho r zné perspektivy, ze 

kterých se dá na tento fenomén nahlížet. 

3.1. Vymezení pojmu nestátní nezisková organizace 

Neziskové organizace, neboli ty organizace, které nejsou zakládány za ú elem zisku, 

se soust ují na lidskou bytost, která m ní sv j zp sob života. T etí sektor zahrnuje 

ve ejn  prosp šné organizace nejr zn jšího typu a zam ení, které jsou nevládního 

charakteru. (Duben, 1996) 

Mezinárodn  nejvíce užívanou definicí a charakteristikou neziskových organizací je 

definice autor  Salamon a Anheier. (Salomon, Anheier, 1992) Nestátní neziskový sektor 

chápou jako soubor institucí, které existují vn  státních struktur, avšak slouží v zásad  

ve ejným zájm m, na rozdíl od zájm  nestátních. Za ur ující považují p t základních 

vlastností, podle nichž jsou nestátní neziskové organizace:  

1. institucionalizované (organized) - mají jistou institucionální strukturu, jistou 

organiza ní skute nost bez ohledu na to, zda jsou formáln  nebo právn  registrovány. 

2. soukromé (private) - jsou institucionáln  odd leny od státní správy, ani jí nejsou 

ízeny.  

3. neziskové (non-profit) - ve smyslu nerozd lování zisku, nep ipouští se u nich 

žádné p erozd lování zisk  vzniklých z innosti organizace mezi vlastníky nebo vedení 

organizace.  

4. samosprávné a nezávislé (self-governing) - jsou vybaveny vlastními postupy a 

strukturami, které umož ují kontrolu vlastních inností. 
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5. dobrovolné (voluntary) - využívají dobrovolnou ú ast na svých innostech. 

Dobrovolnost se m že projevovat jak výkonem neplacené práce pro organizaci, tak formou 

dar  nebo estné ú asti ve správních radách.  

Nestátní nezisková organizace bývá n kdy ozna ovaná podle anglické zkratky jako 

NGO (Non-Governmental Organization), v podmínkách eské republiky se však ast ji 

užívá zkratka eského názvu NNO. Podle zákona . 586/1992 Sb. o daních z p íjmu 

právnických osob, v souvislosti s ur ením poplatník , kte í nejsou založeni nebo z ízeni za 

elem podnikání, jsou uvád ny následující: ob anská sdružení v etn  odborových 

organizací, politické strany a politická hnutí, registrované církve a náboženské spole nosti, 

nadace, nada ní fondy, obecn  prosp šné spole nosti atd. Nevládní neziskové organizace 

(NNO) v eské republice jsou: ob anské sdružení podle zákona . 83/1990 Sb., obecn  

prosp šná spole nost podle zákona . 248/1995 Sb., nadace a nada ní fondy podle zákona 

. 227/1997 Sb. církevní právnická osoba podle zákona . 3/2002 Sb.  

V únoru 2012 byl p ijat nový ob anský zákoník, platit za ne od za átku p esp íštího 

roku. V této souvislosti ruší zákon o obecn  prosp šných spole nostech, zákon o 

sdružování ob an  a zákon o nadacích a nada ních fondech. Po 1. lednu 2014 už nebudou 

vznikat ani obecn  prosp šné spole nosti. Ty d íve vzniklé ale budou dále fungovat pod 

touto právní formou. Ob anská sdružení se tak zm ní ve spolky. Budou mít možnost po 

zm  stanov stát se i ústavem nebo sociálním družstvem. 

Pro zjednodušení je v této práci používána zkratka NNO, i zkrácený název 

„nezisková organizace“. 

3.2. Vymezení pojmu dobrovolnictví 

V odborné literatu e existuje ada definic dobrovolnictví a perspektiv zkoumání 

dobrovolnictví. V této práci p edstavím koncept, se kterým budu pracovat a z jehož definic 

budu vycházet. 

Znalost dobrovolnictví a role dobrovolníka v posledních letech v pov domí eské 

spole nosti stoupá. Nejedná se však o nový fenomén v naší spole nosti. Dobrovolnictví má 
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své ko eny již p ed druhou sv tovou válkou, kdy bylo na úrovni a chápáno jako v 

západních zemích Evropy. (Pospíšilová, Tošner 2010) 

Zm na v chápání dobrovolnictví a jeho struktury nastala s nástupem socialismu, 

který na dlouhou dobu zm nil tvá eského dobrovolnictví. V dnešní dob  je 

dobrovolnictví ím dál tím v tší sou ástí d ní ve spole nosti a i po mediální stránce se mu 

dává hodn  prostoru, proto m žeme sledovat nár st pov domí o tomto fenoménu. 

(Pospíšilová, Tošner 2010) 

Dobrovolník je lov k, který ve vlastním volném ase d lá n co pro druhé. Slovo 

dobrovolník vzniklo spojením „dobro“ a „v le“, d lat n co z dobré v le bez pot eby 

honorá e. (Tošner, 2001) Matoušek definuje dobrovolnictví jako innost, jejímž d sledkem 

je pomoci druhému: „Dobrovolnictví je neplacená a nekariérní innost, kterou lidé 

provád jí proto, aby pomohli svým bližním, komunit  nebo spole nosti.“ (Matoušek, 

2003) 

Dobrovolnictví m že mít n kolik podob. A  už se jedná o spontánní výpomoc 

v rámci rodiny, soused , nebo komunity. Do dobrovolnictví je asto za azováno i 

dárcovství jako pasivní forma pomoci. Dále je m žeme rozd lit na pen žní, nebo 

nepen žní. 

Teorie formální a neformální dobrovolnické práce je postavená na základ  premisy, 

že dobrovolnická práce je (1) produktivní práce, která vyžaduje lidského kapitálu. 

Dobrovolnictví je (2) kolektivní chování, které vyžaduje sociální kapitál. 

V neposlední ad  je i (3) eticky vedenou prací, která vyžaduje kulturní kapitál. Pro m ení 

lidského kapitálu m žeme využívat jednotlivé prvky jako vzd lání, p íjmy, zdraví po et 

tí v domácnosti. Pro m ení sociálního kapitálu používáme neformální sociální interakce 

a religiozitu jako prvek pro m ení kulturního kapitálu. Na tomto základ  m žeme odvodit 

souvislosti a jednotlivé typy kapitálu pak aplikovat na teorii dobrovolnictví. 

(Wilson,Musick 1997) 

  
Rozd lení na formální a neformální dobrovolnictví je jedním z nej ast ji 

používaných. Pospíšilová a Fri  uvád jí toto rozd lení na základ  dobrovolné participace 

(Fri , Pospíšilová, 2010: 76): 
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 Formální dobrovolnictví - je provád né v neziskové organizaci nebo jejím 

prost ednictvím 

 Neformální dobrovolnictví – provád no mimo formální struktury, 

nezahrnuje se pomoc blízkým v rámci domácnosti 

Hranice mezi ob ma typy dobrovolnictví je úzká. Mnoho otázek vyvstává p i 

definování neformálního dobrovolnictví. Zejména z d vodu stanovení hranice mezi 

dobrovolnictvím a výpomocí v rámci rodinných vztah  nebo ob anské participace. 

V diplomové práci pracuji s definicí formálního dobrovolnictví. Nezisková organizace je 

zde vysílací organizací a je zprost edkovatelem celého programu v d tských domovech. 

Dobrovolnictví v d tském domov  má tak institucionální charakter, a proto ho m žeme 

za adit do formálního dobrovolnictví. 

3.3. Perspektivy dobrovolnické participace 

Tyto perspektivy popsal Lyons a Rochester jako neziskovou perspektivu, 

paradigma ob anské spole nosti a volno asovou perspektivu. „Model t í perspektiv 

zkoumání dobrovolnictví nevylu uje, že se jednotlivé perspektivy p ekrývají, nicmén  

všechny t i p edstavují osobitý pohled na podstatu a hranice fenoménu dobrovolnictví, ve 

sv tle jedné z nich se dobrovolnictví jeví jinak, než ve sv tle ostatních“ (Fri , Pospíšilová a 

kol., 2010)  

Nezisková perspektiva 

Z hlediska zkoumání je tato perspektiva nejvýznamn jší a v literatu e nejvíce 

popsaná. D ležitým prvkem je institucionální zapojení neziskového sektoru. Tato 

perspektiva vidí p iny dobrovolnictví ve vlivu formálních institucí jako je vláda a 

instituce ve ejné správy. Vznik dobrovolnictví jako aktivity neodd liteln  spojené 

s existencí neziskových organizací vysv tluje jako reakci lidí na jejich institucionální 

prost edí. Své uplatn ní v tomto paradigmatu tak nacházejí hlavn  ekonomické teorie a 

teorie ve ejné politiky dopl ované organiza ní analýzou. Propojení dobrovolnictví a 

neziskového sektoru je považováno za reakci na pot ebu lidí žít v institucionalizovaném 

prost edí. Nezisková organizace se tak stává neodd litelnou sou ástí pro fungování 

dobrovolnictví. Mikroekonomické vysv tlení p in dobrovolnické angažovanosti se 
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soust edí na hledání skrytých benefit  altruistického chování navázání p átelských vztah , 

pot šení, prestiž, které motivují k na první pohled iracionálnímu chování. (Fri , 

Pospíšilová a kol., 2010) 

Paradigma ob anské spole nosti 

V tomto paradigmatu je dobrovolnictví prezentováno jako ur itá forma ob anské 

participace. Dobrovolník je zde brán jako aktivní ú astník sociální zm ny nebo bojovník 

za ideály a pomáhající znevýhodn ným skupinám. Paradigma ob anské spole nosti se dá 

rozd lit do dvou proud  „normativistický“ a „proud sociální praxe“. emž 

„normativistický“ proud vidí jednotlivce jako ovlivnitelného jedince na základ  vlivu 

hodnot, norem a postoj  sociálního okolí, což m že p sobit jako hlavní vliv na rozhodnutí 

stát, nebo nestát se dobrovolníkem. (Fri , Pospíšilová a kol., 2010) 

 „Blíže k sou asnosti se do tohoto proudu adí koncepty ob anských ctností i 

ob anského étosu (Shils, 1995), ob anské kultury (Almond, Verba,1989), p ípadn  etiky 

ve ejného diskurzu (Habermas, 1990).“ (Fri , Pospíšilová a kol., 2010) Tento proud tak 

vidí dobrovolnictví jako výsledek vhodné socializace, která vede lov ka k hodnotám a 

normám dobrovolnictví. Tyto hodnoty se projevují nejd íve na úrovni rodiny, p átel, 

komunity. V další fázi se pak jedná už o dobrovolnictví v rámci sekundárních institucí, 

jako jsou církve, školy a neziskové organizace. N kte í auto i pak poukazují na efekt 

zvyšování statusu a reputace v rámci komunity. (Fri , Pospíšilová a kol., 2010) 

 Druhý proud ozna ován jako „proud sociální praxe“ íká, že dobrovolnictví je 

výsledkem vzorc  chování získaných praktickou zkušeností. Lidé se dobrovolnictví u í 

praxí, v interakci s ostatními dobrovolníky p sobícími v jejich komunit , organizaci, 

sociálním hnutí apod. Lidé získávají „habitus“ (Burdieu) dobrovolnictví, protože „se 

rutinn  dostávají do situací a sociálních vztah , kde jsou sociální kvalifikace a dispozice 

nezbytné pro dobrovolnickou práci rozvíjeny“ (Janoski et al., 1998, s. 498); a to bez ohledu 

na skute nost, jsou-li si hodnot své dobrovolnické aktivity v domi nebo ne.“ (Fri , 

Pospíšilová a kol., 2010) 

Volno asová perspektiva 

Toto pojetí je založené p edevším na komplexním p ístupu vytvo eném sociologem 

Robertem Stebbinsem. Ten definuje t i základní kategorie trávení volného asu: seriózní 
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volno asové aktivity, p íležitostné aktivity, projektové aktivity. Základní rozdíl mezi nimi 

je as a struktura do nich vložená, kdy seriózní volno asové aktivity se mohou stát 

paralelní kariérou volného asu. Dále rozd luje i osoby v rámci volno asových aktivit na 

amatéry, hobbysty, dobrovolníky. (Smith, Stebbins, Dover, 2006) 

Dobrovolník m že svou innost vykonávat jako seriózní práci. Je n kolik zp sob  a 

jedním z nich je vykonávat dobrovolnickou innost v rámci dobrovolnické kariéry nebo 

pracovat  v  rámci  ur itého  projektu  nebo  jen  p íležitostn  p i  n jaké  akci  a  to  ve  všech  

možných oblastech od sportu p es kulturu až po sociáln  zdravotní oblast. 

Stebbins posléze svoje pojetí volného asu rozši uje i na ob anskou participaci 
etn  

politické a uvádí svoji koncepci do souvislosti s pojmy jako sociální kapitál i 
budování komunity.“ (Fri , Pospíšilová a kol., 2010) 

 Zásadní myšlenkou tohoto pohledu je, že dobrovolnictví je sou ást volno asových 

aktivit a tím je n ím, co lov k d lá mimo své povinnosti a na základ  své volby. 

Zajímavý je i pohled na dobrovolnictví jako ur itý typ volno asové kariéry, kdy si 

dobrovolník m že v rámci dobrovolnictví zvyšovat svoji pozici. 

Všechny t i perspektivy jsou do jisté míry použitelné, záleží p edevším na kontextu. 

Pro pot eby této práce budu vycházet p evážn  z neziskové perspektivy. Vzhledem k tomu, 

že tématem je management dobrovolník , je nutné nahlížet na dobrovolnictví jako na 

sou ást institucionalizované struktury. 

3.4. Motivace k dobrovolnictví 

Považuji za velmi podstatné v této práci uvést motivace dobrovolník  k jejich 

innosti v rámci dobrovolnických program . Definování motivací pom že následn  rozlišit 

nebezpe né motivace v p ípad  dobrovolnictví v d tských domovech, kdy pak mohou 

vyvstat rizikové situace pro d ti, ale i samotné dobrovolníky.  

Motivace obecn  vychází z našich biologických nebo sociálních pot eb. Vzhledem 

k tomu, že dobrovolnická práce je bez nároku na finan ní odm nu, lov k tak není 
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motivován ziskem. Jaké motivace teda vedou dobrovolníka k práci ve svém volném ase, 

která není finan  ohodnocena? 

Rozd lení teoretických p ístup  k motivacím: 

 Psychologický - P istupuje k motivaci jako k prvku osobních vlastností 

lov ka. Tento p ístup definuje lov ka jako bytost s vrozenou empatií, 

díky níž má altruistickou motivaci. Tato motivace je pak zcela odlišná od 

motiv  zisku. „Vhodnou motivací je samoz ejm  touha pomáhat druhým i 

na úkor vlastního prosp chu. Altruistickou motivaci k dobrovolnictví 

charakterizuje láska k bližnímu a citové pohnutí nad osudem mén  

astných, tj. pocity solidarity s chudými, soucit s lidmi v nouzi, 

milosrdenství a empatie projevovaná trpícím, snaha dodat nad ji 

znevýhodn ným i pronásledovaným a posílit jejich d stojnost, zápal pro 

konání v zájmu ve ejného blaha, resp. dobra celé komunity, spole nosti, 

lidstva.“ (Fri , Pospíšilová a kol., 2010) Kritici upozor ují, že dobrovolná 

práce však není zcela založena jen na sociálním cít ní, dobrovolník totiž ze 

své innosti má ur itý p ínos, i když se nejedná zrovna o finan ní odm nu. 

Už samotný pocit pomoci druhému m že na dobrovolníka p sobit jako 

motivace, dále to je možnost získání nových kontakt , p átelství, zvýšení 

kvalifikace, v tší uznání ve spole nosti a další. (Pospíšilová, Tošner 2010) 

 Sociologický - Sociologové se p iklán jí na stranu kritik  altruismu a 

obhajují sobecké motivy jednání dobrovolník . „Dobrovolníci jsou ke své 

práci motivováni v první ad  kontextuálními faktory, jako jsou spole enské 

odm ny za úsilí dosahovat ideál  dobrého lov ka a ob anských ctností, 

sankce za snahy vyhýbat se dobrovolnické práci pro komunitu, postoje 

íbuzných, d ležitých p átel a rolových model , dostupnost p íležitostí 

dobrovoln  pracovat, náboženská povinnost apod.“ (Fri , Pospíšilová a kol., 

2010) Sociologové berou dobrovolnictví a participaci na n m ješt  z jiného 

úhlu a to p edevším z pohledu spole enského a vidí ho jako specifický 

sociální  sv t.  Hlavní  roli  v  tomto  sociálním  sv  pak  hraje  komunita.  Ta  

funguje jako motivátor a utvá í prost edí pro dobrovolnictví. Funguje zde 

jakási komunitní identita, která motivuje v práci ve prosp ch celku. Celek 
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pak tuto práci oce uje zvýšením respektu, za len ním jedince do skupiny 

apod. (Pospíšilová, Tošner 2010) 

K t mto dvou proud m se vyjad ují i jiní auto i. Fri  nap íklad upozor uje na to, že 

dobrovolník svou odm nu dostane, i kdyby jí necht l a to nap íklad v podob  uznání svého 

okolí. Z toho odvozuje, že jakýkoliv pokus o zcela ryzí dobrovolnictví, bez jakékoliv 

odm ny by vedlo k jeho ukon ení, nebo  lidské jednání je vedené motivací. (FRI , 2001)  

3.4.1. Vlastní motivace dobrovolníka 

Na základ  výsledk  statistické analýzy, která prob hla v letech 1999-2000, byly 

vytipovány t i základní motivace k dobrovolnictví. Prvním typem motivace je normativní 

- konven ní. V tomto p ípad  dobrovolníka vedou k jeho innosti morální normy a 

hodnoty jeho okolí nebo o ekávání b žná v jeho sociálním prost edí. Je to p edevším 

systém hodnot, který se p edává výchovou v rámci rodiny a v blízkém okruhu p átel a 

známých. Jedná se o nej ast jší motivaci založenou na p ejímání vzorc  chování. (Tošner, 

Sozanská, 2002) 

Druhým typem motivace je recipro ní, kdy dobrovolník má z dobrovolné práce 

jaký užitek a n co mu p ináší. Jedná se o dobrý pocit z toho, že d lá n co užite ného. 

íkladem, kam spadá tato motivace, m že být i dobrovolnická kariéra. Tato motivace se 

vyskytuje p edevším u lidí do 30 let, vzd laných, kte í m žou svou kvalifikaci uplatnit. 

(Tošner, Sozanská, 2002) 

etí typ motivace je nerozvinutá, kdy rozhoduje ada faktor , jestli bude 

dobrovolník sou ástí dobrovolnického programu. Mezi tyto faktory pat í nap íklad d ra 

v organizaci, pro kterou pracují, p esv ení o smysluplnosti projektu, nebo smysl 

konkrétní pomoci. V této motiva ní skupin  p evládají vysokoškoláci a osoby p íslušející 

ke st ední a starší generaci. (Tošner, Sozanská, 2002) 

Motivace dobrovolnictví také záleží na kulturním prost edí, z kterého dobrovolník 

pochází. Rozdíly jsou patrné t eba i mezi západní a východní Evropou. (Novotný, Stará, 

2002:7) 

Zajímavý p ístup k motivacím ukazuje studie Motivation Versus Program Effect on 

Length of Service. Hlavním bodem této studie je, že se snaží ukázat podepsání 
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dobrovolnické smlouvy jako jeden z motivujících faktor  dobrovolnictví. Dobrovolník, 

který podepíše smlouvu, je mnohem zodpov dn jším a setrvává v programu mnohem déle. 

Naopak dobrovolnictví, které je jen p islíbeno a není podloženo smlouvou, vykazuje 

mnohem ast ji ztrátu dobrovolník , nebo jejich d ív jší odchod z programu. Toto zjišt ní 

nazna uje, že endogenní motivace m že být stejn  d ležitá jako vliv externího omezení na 

po tu odsloužených let. Zjišt ní studie nazna ují, že toto m že být významn jší faktor p i 

utvá ení vnit ních motivací než t eba zvýšení sociálního statusu i prestiž. (Nathanson, 

Eggleton, 2010) 
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4.  Dobrovolnická služba 

Dobrovolná služba je innost dobrovolníka. Zatímco dobrovolnická innost je 

aktivita spojená s organizací dobrovolnictví, dobrovolná služba je vlastní výkon 

dobrovolné pomoci. (Tošner a Sozanská, 2002:37) 

Dobrovolnická služba je definována i v zákon . 198/2002 Sb, §2, odst 1) ad a) je 

innost, p i níž dobrovolník poskytuje pomoc osobám v oblasti pomoci nezam stnaným, 

sociáln  slabým, zdravotn  postiženým, senior m, p íslušník m menšin, imigrant m, v 

oblasti postpenitenciární pé e, drogov  závislým osobám, ob tem domácího násilí, mládeži 

a d tem ve volném ase, dále je pomocí p i katastrofách, v oblasti ochrany životního 

prost edí a p i uchování kulturního d dictví.  

  Tento zákon p ináší systém státem podporované dobrovolnické služby, který stojí 

na t ech pilí ích: vysílající organizace, dobrovolník, ijímající organizace 

Vysílající organizací je podle tohoto zákona nestátní nezisková organizace (ob anské 

sdružení, obecn  prosp šná spole nost, církev nebo církevní právnická osoba), která 

získala akreditaci Ministerstva vnitra R. Tato organizace dobrovolníky vybírá, eviduje, 

na výkon dobrovolnické služby p ipravuje a uzavírá s nimi smlouvu o jejím výkonu. 

Náležitosti této smlouvy se liší podle délky dobrovolnické služby a také podle toho, jestli 

je vykonávána v zahrani í nebo v R. Dobrovolnická služba se d lí na krátkodobou 

dobrovolnickou službu (do 3 m síc ), nebo na dlouhodobou dobrovolnickou službu.  

Dobrovolnictví v d tských domovech je tedy dle zákona zcela realizovatelné, 

alespo  z pohledu zákona o dobrovolnictví. Z hlediska dobrovolnické služby 

dobrovolnictví v d tském domov  spl uje všechny t i pilí e vysílací organizace – 

nezisková organizace, dobrovolník, p ijímací organizace - d tský domov. 

4.1. Deklarace o dobrovolnictví 

Všeobecná deklarace o dobrovolnictví byla schválena mezinárodní správní radou 

Mezinárodní asociace pro dobrovolnické úsilí (IAVE) na 16. sv tové konferenci 
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dobrovolník  v lednu 2001 v Mezinárodním roce dobrovolník . Tato deklarace vnáší do 

definice dobrovolnictví nové prvky a sm r, kam by se do budoucna m lo dobrovolnictví 

ubírat. „Tato deklarace podporuje právo všech žen, muž  a d tí svobodn  se sdružovat a 

dobrovoln  pracovat bez ohledu na kulturní a etnický p vod, v k, pohlaví, t lesný stav a 

spole enské nebo ekonomické postavení. Všichni lidé na celém sv  by m li mít právo 

nabídnout jiným lidem a jejich komunitám sv j as, schopnosti a energii prost ednictvím 

individuální i kolektivní innosti a bez nároku na odm nu.“ Cílem deklarace je snaha o 

rozvoj dobrovolnictví, které by pomohlo zapojit celou komunitu do identifikace a ešení 

vážných problém . Zárove  dobrovolnictví by m lo být atraktivní pro mládež, aby se stala 

trvalou sou ástí jejich života. Dobrovolnictví by se m lo stát hlasem t ch, co sami mluvit 

nem žou a m lo by dopl ovat, avšak nenahrazovat, odpov dnou innost jiných sektor  i 

úsilí placených pracovník . Dalším bodem moderního dobrovolnictví je umožnit lidem 

získat nové znalosti a dovednosti a pln  rozvinout sv j potenciál, sebed ru, tvo ivost a 

podporovat rodinnou, komunitní, národní i globální solidaritu.1 

4.2. Bariéry dobrovolnictví 

Dobrovolnictví je sice innost, která je považována za prosp šnou, ale i tak existuje 

ada bariér. Jedná se o bariéry jak ze strany neziskové organizace, tak i ze strany p ijímací 

organizace. Bariéry se asto dají odstranit zlepšením managementu neziskové organizace, 

nebo na základ  procesu profesionalizace dobrovolnictví. 

Tošner, Sozanská (2006) definují následující bariéry dobrovolnictví:  

 pasivita p i vyhledávání a získávání dobrovolník  

 nedostate né ízení innosti dobrovolník  

 nezájem o dobrovolníky 

 obavy z rizika úrazu 

                                                

1 Dobrovolnik.cz. 2012. Všeobecná deklarace o dobrovolnictví.  [online]. [cit. 14. 9. 2012]. Dostupné z: 
<http://www.dobrovolnik.cz/oblasti-dobrovolnictvi/vseobecna-deklarace-o-dobrovolnictvi/> 
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 obavy ze zneužití klienta dobrovolníkem 

 ned ra v estné motivy dobrovolníka 

 pracovní vytíženost sou asných pracovník  

 nedostatek informací o dobrovolnictví 

 názor, že u nás nejsou zájemci o dobrovolnictví 

4.3. Dobrovolnictví v d tském domov  

4.3.1. Dobrovolnictví jako sou ást psychosociální pé e 

Dobrovolníci nejsou konkurenti odbornému personálu, ale jeho pomocníky 

v napl ování lidských pot eb a individuálního kontaktu s dít tem. Dobrovolník není a ani 

nem že být na stejné pozici jako odborný personál a svou p ítomnostní by nem l 

ohrožovat postavení personálu d tského domova. „Má být hlavn  kamarádem, strýcem, 

nebo tetou pro d ti. Kvalifikace dobrovolníka asto není na úrovni odborného personálu, 

proto zde musí být nastolen vzájemný respekt a pomoc ze strany personálu sm rem 

k dobrovolník m.“2 

decké studie se zabývají problematikou zásad pro zdravý psychosociální vývoj 

osobnosti. Mezi významné teorie pat í vývojová koncepce Osm vývojových stádií, z nichž 

každé je charakterizováno n jakým typem konfliktu a krize. (Erikson, 1963). Koncepce 

psychické deprivace a attachment - citové p ilnutí malého dít te k matce a dalším blízkým 

osobám (Bowlby, 1951). Dále Klinické výzkumy traumatického stresu v d tství (Perry, 

2002). Všechny tyto teorie se zabývají fázemi vývoje lov ka a procesy, které se v t chto 

fázích odehrávají a mají poté vliv na další pr h života. D raz je kladen hlavn  na 

pot ebu uspokojení základních psychických pot eb v raném d tství, pot ebu úsp šného 

ipoutání (attachment) dít te k jedné osob  od po átku narození. Pokud attachment 

neprob hne, mohou se u dít te vyskytnout psychické deprivace nebo psychické strádání. 

(Janí ková, Zmeškalová, 2010) 

                                                

2 Interview s odborníkem: Psycholožka d tského domova A 
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K psychické deprivaci se vyjad uje i Mat ek a Langmeier, kte í uvádí, že se jedná 

o psychický stav, kdy dít  vzhledem k své životní situaci, nem že naplnit a uspokojit 

které základní psychické pot eby. M že se jednat o nedostate nou míru uspokojování 

pot eb, ale i o nedostate nou dobu. (Langmeier a Mat ek, 1974) 

Dít  pot ebuje po dobu svého vývoje dostate nou senzorickou stimulaci. Stimulace 

dít te probíhá na n kolika úrovních – slovní komunikace, dotek, sociální interakce, u ení 

atd. Pokud tyto procesy neprobíhají v plné mí e, m že dojít až ke zm nám v lidském 

mozku. (Perry, 2002) 

4.3.2. Význam dobrovolník  pro d ti v d tském domov  

Dobrovolník m že zvýšit po et podm , které dít  dostává ve slovní komunikaci, 

sociální interakci apod. Nejd ležit jší na jeho práci je, že je k dispozici dít ti a zajiš uje 

mu tak individuální kontakt s dosp lým, který je jinak v prost edí d tského domova velmi 

žké zajistit. P ítomnost dobrovolníka tak slouží ke zkvalitn ní života d tí vyr stajících 

v ústavní pé i.  

Hlavním cílem dobrovolnických program  v d tském domov  je: 

 „zlepšit podmínky vývoje; 

 zkvalitnit úrove  života a trávení volného asu; 

 rozvíjet sociální dovednosti a schopnosti komunikace; 

 ispívat k osamostatn ní a nalezení vlastní hodnoty a cesty; 

 vytvá et p átelské vztahy s dobrovolníky.“3 

4.3.3. Profesionalizace dobrovolnictví  

Následky trend  moderního dobrovolnictví i dobrovolnictví v d tském domov  má 

neustálou tendenci se profesionalizovat. Práce dobrovolník  bývá pro v tšinu neziskových 

organizací klí ová. Pozice dobrovolník  v rámci organizace jsou r znorodé, m že se 

jednat i o pozice v rámci managementu, nebo jsou dobrovolníci využívání na pomoc 

s administrativní innosti. asto se stává, že dobrovolníci jsou sou ástí program  

                                                

3 St edisko náhradní rodinné pé e. 2012. Dobrovolnictví [online]. [cit. 14. 9. 2012]. Dostupné z: 
<http://www.nahradnirodina.cz/dobrovolnictvi.html>. 
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neziskové organizace, která je vysílající organizací. Proces profesionalizace znamená pro 

neziskové organizace využívající dobrovolnické práce zvýšení jejich autonomie a pozitivní 

vliv na jejich efektivitu organizace. (Š oví ková – Jantulová, 2005) 

Vzhledem k tomu, že v p ípad  dobrovolnictví se jedná o neplacenou práci, vzniká 

v rámci organizace jiný systém odm n než ten na finan ní bázi. Ud lují se dobrovolnické 

ceny, dárky od sponzor  atd. 

4.3.4. Typy uspo ádání dobrovolnictví v d tském domov  

Programy, které se vyskytují v d tském domov , jsou dvojího typu, Jedná se o 

odlišné zapojení dobrovolníka v rámci jednoho programu. Toto rozd lení m že fungovat i 

jako odlišné nastavené programe p emž organizace volí kombinaci program , nebo jeden 

z nich. 

 íležitostné (jednorázové) – dobrovolník nedochází do d tského domova 

pravideln , ale pouze na p íležitostné akce (Den d tí, výlet do ZOO, Mikulášská 

atd.). Návšt va tohoto dobrovolníka není pravidelná, ale jeho spolupráce 

s neziskovou organizací probíhá na b žné úrovni. Dobrovolník projde školením a 

astní se povinných supervizí. 

 Dlouhodobá spolupráce – dobrovolník chodí do d tského domova pravideln  každý 

týden. Dobrovolník, který je sou ástí programu dlouhodob , má v tší možnost 

vybudovat si vztah s dít tem, personálem d tského domova i organizací.4 

                                                

4 Dobrovolnické centrum Kladno. 2012. O nás [online]. [cit. 3. 10. 2012]. Dostupné z: <http://www.dckladno.cz> 
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5.  Právní rámec problematiky 

5.1. Mezinárodní smlouvy 

5.1.1. Úmluva o právech dít te 

Úmluva o právech dít te (Convention on the Rights of the Child) je mezinárodní 

konvence stanovující ob anská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva d tí. 

Dodržování úmluvy kontroluje Výbor pro práva dít te OSN (Committee on the Rights of 

the Child). Byla p ijata Valným shromážd ním OSN 20. listopadu 1989.  

eská republika je smluvní stranou Úmluvy o právech dít te, kterou bývalá eská a 

Slovenská federativní republika podepsala dne 30. zá í 1990, ratifika ní listina byla po 

vyjád ení souhlasu Federálního shromážd ní eské a Slovenské Federativní republiky a 

ratifikaci prezidentem uložena dne 7. ledna 1991. Úmluva byla publikována ve Sbírce 

zákon  jako sd lení Federálního Ministerstva zahrani ních v cí pod . 104/1991 Sb. 

 P íklad n kolik práv dít te podle této úmluvy:  

 Právo na život, jméno a národnost, a pokud je to možné, právo znát své rodi e a 

právo na jejich pé i. Právo na ochranu totožnosti, žít se svými rodi i, pokud je to 

pot ebné a v jeho zájmu. 

 V p ípad , že je dít  odd leno od jednoho nebo obou rodi , má právo udržovat 

pravidelné osobní kontakty s ob ma rodi i.  

 Právo svobodn  se vyjad ovat ke všem záležitostem, které se jej dotýkají, p emž 

se názor m dít te musí v novat pat ná pozornost. 

  Právo na ochranu proti svévolnému zasahování do soukromého života jedince, 

rodiny, domova nebo korespondence a ochranu proti nezákonným útok m na svou 

est a pov st.  

 ístup k informacím a materiál m z r zných zdroj , zejména takovým, které jsou 

zam eny na rozvoj sociálního, duchovního a mravního blaha dít te. 
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 Zvláštní ochranu a pomoc poskytovanou státem, je-li dít  do asn  nebo trvale 

zbavené svého rodinného prost edí. 

 Právo na zabezpe ení všech nezbytných opat ení k podpo e t lesného a duševního 

zotavení a sociální reintegrace dít te, které je ob tí jakékoli formy zanedbání, 

využívání za ú elem finan ního obohacování nebo zneužívání, mu ení nebo jiné 

formy krutého a nelidského zacházení nebo trestání i ozbrojeného konfliktu.5 

Další mezinárodní úmluvy zabývající se právy dít te jsou: Evropská úmluva o výkonu 

práv d tí, Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchov  d tí a obnovení 

výchovy d tí, Evropská úmluva o právním postavení d tí narozených mimo 

manželství, Evropská úmluva o osvojení d tí. 

Vzhledem k tomu, že eská republika tyto úmluvy p ijala, musí práva d tí 

respektovat. Tyto práva jsou pak respektovány i v zákonech eské republiky vztahující se 

k ústavní pé i. 

5.2. Ústavní p edpisy a zákony R 

5.2.1. Zákony k ochran  osobních údaj  nezletilých osob 

Tyto zákony se vztahují k ochran  osobních údaj , na základ  kterých jsou pak 

poskytovány údaje o dít ti, se kterým dobrovolník pracuje v dobrovolnickém programu. 

Ve skute nosti vzhledem k respektování t chto zákonných norem dobrovolník nemá 

možnost získat dostate né informace o dít ti, s kterým pracuje. Dobrovolník, jakožto 

osoba, která není v pracovn  právním vztahu s d tským domovem, nem že informace o 

osobních údajích dít te dostat. 

 Zákon . 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj  a o zm  n kterých 

zákon  - z ídil Ú ad pro ochranu osobních údaj , jako nezávislý orgán, 

který je, krom  jiného, povolán k ochran  subjekt  p i neoprávn ném 

zneužití jejich osobních údaj .  

                                                

5 Convention on the Rights of the Child, UN 1987 
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 Zákon . 94/1963 Sb., zákon o rodin  – Zejména ochrana jména a p íjmení, 

ochrana osobnosti nezletilých z hlediska jejich d stojnosti jako lidských 

bytostí, zapracována Úmluva o právech dít te  

 Zákon . 359/1999 Sb. o sociáln -právní ochran  d tí. Tento zákon dbá na 

ochranu práva dít te na p íznivý vývoj a ádnou výchovu, ochranu 

oprávn ných zájm  dít te, v etn  ochrany jeho jm ní a p sobení sm ující 

k obnovení narušených funkcí rodiny. Sociáln -právní ochrana se zam uje 

zejména na d ti, jejichž rodi e: zem eli, neplní povinnosti plynoucí z 

rodi ovské zodpov dnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva 

plynoucí z rodi ovské zodpov dnosti, atd.) 

5.2.2. Ústavní pé e 

Ústavní pé e nastává u dít te ve dvou p ípadech. Jedním z nich je, když je dít ti 

na ízena ústavní výchova. V ústavní pé i jsou tedy jednak d ti s na ízenou ústavní nebo 

ochrannou výchovou, které byly soudem sv eny do pé e za ízení. Dalším p ípadem je, 

když je dít  do ústavní pé e sv eno na základ  rozhodnutí rodi , nebo osob, které jsou 

zodpov dné za výchovu dít te. Pro d ti vyžadující okamžitou pomoc vznikla za ízení jako 

tská centra nebo Klokánky. Tato za ízení poskytují možnost rychlého umíst ní d tí 

v p ípad  krize. Dít  je sv ováno soudem nebo rodi em do pé e za ízení nikoliv fyzické 

osob , jako je tomu u náhradní rodinné pé e. 

K ústavní pé i se vyjad uje zákon . 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy ve školských za ízeních a o preventivn  výchovné pé i ve školských 

za ízeních a o zm  dalších zákon . Zákon upravuje práva a povinnosti d tí umíst ných v 

ústavní výchov , osob odpov dných za výchovu, práva a povinnosti ústavních za ízení.  

V eské republice m žeme oficiáln  najít n kolik za ízení ústavní pé e pro d ti:6 

 Kojenecký ústav a d tský domov pro d ti do t í let v ku – zdravotnická 

za ízení lé ebn  preventivní pé e v rezortu Ministerstva zdravotnictví 

pe ující o d ti ve v ku do t í let7  

                                                

6 St edisko náhradní rodinné pé e. 2012. Ústavní pé e [online]. [cit. 18. 9. 2012]. Dostupné z: 
<http://www.nahradnirodina.cz/ustavni_pece.html>. 
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 Diagnostický ústav – školské za ízení spadající pod kompetence rezortu 

MŠMT (Zákon o výkonu ústavní výchovy, zákon o školských za ízeních). 

ti jsou do za ízení umíst ny za ú elem komplexního vyšet ení. 

Diagnostický ústav pak d ti, na základ  komplexního vyšet ení zdravotního 

stavu a volné kapacity jednotlivých za ízení, umís uje do d tských domov , 

tských domov  se školou nebo výchovných ústav . 

 tský domov – školské za ízení spadající pod rezort MŠMT (zákon o 

výkonu ústavní výchovy, zákon o školských za ízeních). Jsou zde umíst ny 

ti ve v ku od 3 do nejvýše 18 let nebo do ukon ení p ípravy na povolání 

nejvýše do 26 let. Do d tského domova se rovn ž umís ují nezletilé matky 

spolu s jejich d tmi. Ú elem d tského domova je zajiš ovat pé i o d ti 

s na ízenou ústavní výchovou bez závažných poruch chování. Tyto d ti se 

vzd lávají ve školách, které nejsou sou ástí d tského domova. 

 tský domov se školou – školské za ízení spadající pod rezort MŠMT 

(zákon o výkonu ústavní výchovy, zákon o školských za ízeních). D ti ve 

ku od 6 let do ukon ení povinné školní docházky (druhý stupe  základní 

školy). Ú elem d tských domov  se školou je zajiš ovat pé i o d ti 

s na ízenou ústavní výchovou se závažnými poruchami chování, vyžadující 

pro svou p echodnou nebo trvalou duševní poruchu výchovn  lé ebnou pé i 

nebo mající na ízenou ochrannou výchovu. Tyto d ti se v tšinou vzd lávají 

ve škole, která je sou ástí za ízení. 

 Výchovný ústav – školské za ízení spadající do kompetencí rezortu MŠMT 

(zákon o výkonu ústavní výchovy, zákon o školských za ízeních). V k 

nezletilých je zpravidla od 15 let, v p ípad  ochranné výchovy a závažných 

poruch chování již od 12 let. 

 Domov pro osoby se zdravotním postižením – za ízení sociálních služeb 

spadající pod rezort MPSV (zákon o sociálních službách). Do domov  pro 

                                                                                                                                              

7 Vzhledem k mezinárodní kritice a faktu, že eská republika má dlouhodob  vysoký po et d tí v 
kojeneckých ústavech, se vláda rozhodla p istoupit k novele zákona, kterým se m ní zákon . 359/1999 Sb., 
o sociáln -právní ochran  d tí. Novela má omezit a postupn  zrušit kojenecké ústavy a d tské domovy a pé i 
o d ti p esunou na tzv. profesionální p stouny. Dne 7. 11. 2012 p ehlasovala Poslanecká sn movna 104 hlasy 
veto prezidenta republiky. Novela zákona o sociáln  právní ochran  byla tímto definitivn  schválena. 
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osoby se zdravotním postižením jsou umís ovány d ti, jejichž zdravotní 

handicap vyžaduje zvláštní odbornou pé i. 

5.2.3. tský domov 

tský domov je místem, kde se uskute uje výkon ústavní pé e. Vzhledem 

k transformaci, která prob hla, po roce 1989 se zm nil i pohled na ústavní pé i a pot eby 

tí bez rodin. Hlavní zm nou je tak decentralizace správy a poskytnutí v tší autonomie 

tským domov m. Základními legislativními p edpisy pro d tsky domov je zákon 

.109/2002 Sb., který se m ní zákonem .383/2005 a vyhláška . 438 Sb., z 13. 9. 2006, 

kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských 

za ízeních. 

Ve školských za ízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve 

školských za ízeních pro preventivn  výchovnou pé i musí být zajišt no základní právo 

každého dít te na výchovu a vzd laní v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní 

smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je eska republika vázána. 

(Zákon . 109 Sb. 2002) 

el d tského domova je vykonávat na ízenou ústavní výchovu, p emž však musí 

respektovat individuální pot eby dít te. Za základní organiza ní jednotku v d tském 

domov  je považována rodinná skupina tvo ena 6-8 d tmi. V jednom d tském domov  

mohou být dv  až 6 takových jednotek. D ti v rodinné jednotce by m ly být r zného v ku 

a pohlaví a sourozenci by se m ly vždy vyskytovat ve spole né jednotce. D tský domov 

funguje na základ  vnit ního ádu, který je vydáván editelem. Vzorový ád je vymezen 

vyhláškou 438/2006 Sb. (Matoušek. 1995; Mat ek. 2005) 
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6.  Vztahové zázemí dít te 

irozeným prost edím pro výchovu a vývoj dít te je v naší spole nosti rodina. 

V n kterých p ípadech zastupuje rodinu stát, konkrétn  pak státní za ízení v podob  

tského domova. Vzhledem k tomu, že se nejedná o p irozené prost edí pro vývoj dít te, 

žeme sledovat u d tí z d tských domov  ur itá specifika. Jako hlavní problém ústavní 

pé e je asto uvád n nedostatek individuálního kontaktu dít te s dosp lým. (Mat ek 

201). 

 Dobrovolnické programy se snaží tento problém ešit práv  individuálním 

kontaktem dobrovolníka s dít tem. V dnešní dob  jsou d tské domovy p edevším 

rodinného typu. D ti jsou rozd leny do n kolika pokojí . Domov se snaží mít strukturu 

normální bytové jednotky. D ti jsou v tšinou v po tu po šesti až osmi d tech, které jsou 

zného v ku, pohlaví nebo se jedná o sourozence. O d ti zde pe ují dva vychovatelé, kte í 

se  st ídají  podle  sm n.  Tento  typ  d tského  domova  se  má  svou  strukturou  co  nejvíce  

iblížit rodin , a oddálit se tak od struktury ústavu, nebo až nemocni ního prost edí. 

6.1. Rizika ústavní pé e 

Prost edí d tského domova není p irozeným prost edím pro d ti, jako je rodina. 

Vzhledem k tomu, že dít  nevyr stá v p irozeném prost edí, m že ústavní pé e 

edstavovat mnoho rizik pro správný vývoj dít te. Mezi možná rizika pro dít  vyr stající 

v d tském domov  (Matoušek,1995; Mat ek, 2005): 

 Nedostate  saturované psychické pot eby 

 Obtížné navazování pevné vazby k jednomu lov ku 

 Nedostate ná pocit jistoty, bezpe í 

 Závislost na ústavním režimu 

 Neschopnost samostatn ešit náro né životní situace 
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 Absence pevných vzorc  chování 

 Existenciální vakuum - nedostatek životního smyslu 

 Absence mezigenera ního p ínosu 

 Permanentní sociální závislost 

Dobrovolník m že ešit nebo pomáhat zmírnit jen n která z rizik. Hlavní riziko, 

kterému m že dobrovolnická práce p edcházet, je obtížné navazování pevné vazby 

k jednomu lov ku. Dobrovolník svými návšt vami posiluje individuální kontakt a i nabízí 

možnost vytvo ení kamarádského vztahu s dosp lým lov kem. 

6.2. Vztahové pot eby dít te 

Každé dít  má své základní pot eby, jejichž intenzita a d ležitost se v r zných 

etapách vývoje m ní. Teprve ve chvíli kdy jsou napln ny základní pot eby dít te, je možné 

istupovat k pot ebám dalším. 

Amerického psycholog Abraham Maslow rozlišuje p t základních druh . Sestaveny 

jsou od nejnižších pot eb k t m nejvyšším. 

1. Fyziologické pot eby jsou základní pot eby, které pot ebuje lidský 

organismus pro samotné existen ní p ežití. adíme k nim nap íklad dýchání, 

íjem potravy a tekutin, vylu ování a spánek.  

2. Pot eba bezpe í zahrnuje pot ebu jistoty, lásky, rodinného zázemí, zdraví 

nebo ochrany p ed násilím. 

3. Pot eba sounáležitosti (tzv. sociální pot eby) zahrnuje pot eby lásky, 

náklonnosti, pocitu n kam pat it, být sou ástí celku. 

4. Pot eba uznání je spojená se sebeúctou, sebed rou a respektem.  

5. Pot eba seberealizace zahrnuje sebenapln ní, které zase úzce souvisí s 

stem osobnosti. (Matoušek, 2008) 
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Pokud nejsou výše uvedené pot eby uspokojeny, m že docházet k psychické 

deprivaci dít te. Tato deprivace se projevuje n kolika zp soby. V tšinou se projevuje na 

ových kvalitách, nespavosti, špatnými hygienickými návyky. V ne ešených p ípadech 

že vyústit až v poruchu osobnosti. (Matoušek a kol., 2008, s. 213) 

PhDr. Radek Ptá ek, PhD., MBA uvádí, že pot eby dít te nejsou jen biologické, 

sociální a psychické, ale, a to p edevším, vývojové. Tyto pot eby nejsou vid t, slyšet a dít  

si je ani obvykle samo neuv domuje a jejich nepln ní se v mnohých p ípadech projeví až 

po n kolika letech. Proto je v systému ústavní pé e, velmi t žké tuto pot ebu uspokojit. 

vodem je p edevším fakt, že vývojové pot eby vyžadují individuální, dlouhodobý, 

edvídatelný a emo  stabilní kontakt s pe ující osobou. A to je samoz ejm  ve v tšin  

kolektivních za ízení pro náhradní pé i p inejmenším obtížné.8 

6.3. Dosp lí v život  dít te v d tském domov  

Podle zákona . 109/2002 o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy se ve 

školských za ízeních pracovníci d lí na pedagogické pracovníky a nepedagogické 

pracovníky. 

 Pedagogický pracovník – je zam stnanec, jehož nápl  práce je vyu ovací, 

výchovná, pedagogicko-psychologická nebo speciáln  pedagogická innost. 

Pedagogický pracovník musí mít odbornou a pedagogickou zp sobilost. Musí 

prokázat svou trestní bezúhonnost výpisem z evidence Rejst íku trest , který ale 

nesmí být starší než 3 m síce. Také je zjiš ována psychická zp sobilost, kdy 

pracovník musí projít psychologickým vyšet ením. Pokud pedagogi tí pracovníci 

splní tyto podmínky, pak vzd lávají a vychovávají d ti v souladu s cíli výchovy a 

vzd lávání (Zákon . 109/2002 Sb., § 18). 

                                                

8 PhDr. Radek Ptá ek, PhD., MBA, Pot eby d tí a jejich pln ní v systému náhradní pé e. Dostupné z 
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEMQFjAG&url=http%3A%2F%2Fww
w.cijedite.cz%2FgetPDF.php%3Fnav%3Dtemata%2Farchiv%2Fpotreby-
deti.html%26comment%3D6&ei=rGyrUNLBFYfAswaiuoGoBw&usg=AFQjCNHtEvA9lgiENmc3A2HtVId6XDQenQ
&sig2=rAmVum_5nLYGtZBr3VMc2A 
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 Nepedagogi tí pracovníci jsou zam stnanci za ízení, kte í vykonávají jinou 

innost než innost, která byla uvedena v § 18. Tito pracovníci musí také spl ovat 

kvalifika ní p edpoklady a požadavky stanovené pro stanovenou práci. U 

nepedagogických pracovník  se rovn ž ov uje bezúhonnost výpisem z evidence 

Rejst ík  trest  (Zákon . 109/2002 Sb., § 19). 

  Vychovatel je hlavní osobou v život  dít te vyr stajícím v ústavní pé i. Je to 

lov k, který v d tském domov  p ebírá pé i o d ti. Pro d ti tak symbolizuje roli 

rodi e a do jisté míry i tuto roli supluje. Vychovatel zajiš uje výchovnou a 

vzd lávací funkci, která sice není stejná jako v rodin , ale snaží se jí maximáln  

napodobit. D ležitým osobnostním rysem vychovatele by m la být p irozená 

autorita, kterou by mohlo dít  uznávat a p ijímat jako dlouhodobou oporu. Z toho 

lze vyvodit, že vychovatel by m l být dobrým životním vzorem pro dít  a vést ho k 

odpov dnosti za sebe i druhé. Jeho p ístup k d tem by mel být individuální a m l 

by p istupovat k d tem na základ  jejich specifického charakteru a osobnosti. To 

bohužel vzhledem k vysokému po tu d tí vždy možné. Zákon . 563/2004 Sb. o 

pedagogických pracovnících ur uje odbornou zp sobilost pro vychovatele. 

Vychovatel by m l mít vysokoškolské nebo st edoškolské vzd lání. Toto vzd lání 

by m lo být získáno v n kterém oboru pedagogických v d. Jedná se zejména o 

vychovatelství, sociální pedagogiku i speciální pedagogiku. Základní innosti 

vychovatele jsou (Škoviera 2007): 

o íprava na školu a vyu ování 

o sebeobslužné innosti 

o innosti, které d ti aktivn  rozvíjejí 

o relaxa ní a zábavné innosti 

o spole ensky prosp šná innost 

o íprava stravy 

o dozor nad d tmi 

o jiné pomocné innosti 

o administrativa 
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Každé dít te, které je umíst no do ústavní pé e, má svoji dokumentaci. Tato 

dokumentace vzniká prvním dnem pobytu v ústavní pé i a shromaž ují se zde všechny 

osobní údaje, které se v pr hu jeho pobytu v domov  zaznamenávají. Jsou to data 

zdravotní, psychologické a speciáln  pedagogické povahy (zákon . 109/2002 Sb., §22, 

ods. 4). Tyto poznatky slouží pro pozorování stavu dít te a mapování jeho dalšího vývoje v 

tském domov , které by m lo být konzultováno s odborníky zodpov dnými za jeho 

sou asnou pé i. Každé dít  v d tském domov  má právo se do této své knihy života 

kdykoliv podívat a v p ípad  nejasností by mu m la být poskytnuta poradenská innost. 

Poradenskou inností se rozumí t eba vysv tlení p in pobytu v d tském domov . 

edevším by zde m lo jít o hluboké pochopení situace (p edpoklad její akceptace) ze 

strany dít te. Podle mé vlastní zkušenosti je tato innost, která rozhodn  nem že mít 

charakter jednorázového aktu, zanedbávaná. (Iryna Dovb ak, 2012)  

Tato dokumentace pomáhá dít ti budovat jeho individuální identitu. Jsou zde 

zaznamenány i d vody pro  bylo dít  umíst no do ústavní pé e. Ale zárove  i informace o 

alergiích, traumatech a stresových zážitcích d tí. Na jaké podm ty mohou reagovat 

v p ípad  traumatu z n jaké události. Dobrovolník však nemá možnost se tyto informace 

dozv t, nebo  podléhají ochran  osobních údaj . Dobrovolník je tak vystaven riziku, že 

nebude v t, pro  dít  v n jaké situaci reaguje nep im en . Zárove  tato zkušenost je 

traumatická i pro dít . 

6.4. Individuální kontakt dít te s dosp lým 

V eské republice se nachází p ibližn  120 d tských domov  pro d ti a mládež od 

3 do 18 let. Více než polovina t chto za ízení leží v malých, t žko dostupných obcích. 

Vzhledem k tomuto faktu je pro d ti z t chto d tských domov  velmi obtížné rozvíjet 

které  své  zájmy  a  záliby.  N které  d ti  z  d tských  domov ,  dojížd jí  do  školy  do  

nejbližšího v tšího m sta. V tomhle p ípad  mají možnost docházet v odpoledních 

hodinách do zájmových kroužk  a v novat se volno asovým aktivitám. Pokud je škola 

v malé obci jejich možnosti jsou velmi omezené.(Janí ková, Zmeškalová, 2010) 
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které d tské domovy mají školy, které jsou umíst ny v budov  p ímo v areálu 

tského domova, nebo má d tský domov školu vlastní. D ti tak nemají možnost zapojit se 

do aktivit okolního sv ta a navazovat tak p irozené kontakty a vazby se svými vrstevníky. 

Personál d tského domova je velmi vytížen svojí pracovní náplní a není tak z asových 

vod  možné pro d ti zajistit pravidelnou zájmovou innost. Zárove  jsou také pro d ti 

mén  lákavé aktivity, které pro n  p ipravují ve volných chvílích jejich vychovatelé i 

itelé, se kterými jsou v každodenním kontaktu. (Janí ková, Zmeškalová, 2010) 

ti v d tských domovech se tak potýkají s t mito problémy: 

 „V d tských domovech se speciálními školami chybí kontakt d tí s dalšími 

„novými“ lidmi, kte í p icházejí zven í a zprost edkovávají d tem nové po-

znatky a zážitky. 

 ejmý je zejména nedostatek kontaktu s osobami mužského pohlaví. Malý 

zájem muž  o práci v oblasti pé e o d ti a mládež a o d ti se speciálními 

pot ebami se týká v tšiny region  v eské republice. 

Zna ná ást d tí, které vyr stají v DD se speciální školou, jsou d ti romského 

vodu.“ (Janí ková, Zmeškalová, 2010) 
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Mat ek ve své knize upozor uje na pot eby d tí v r zném v ku a zam uje se na 

proces socializace a na d ležité aspekty tohoto procesu, které by nem ly chyb t. Za 

ležité považuje individuální kontakt s dosp lým jedincem (Mat ek, 1994). Práv  

individuálního kontaktu se d tem v d tských domovech moc nedostává. Neziskové 

organizace se tak snaží zprost edkovat možnost individuálních návšt v d tí skrze 

dobrovolníky. Dobrovolníci tak d ti navšt vují, chodí s nimi na procházky apod.  

Ve sborníku ke konferenci: Dít  mezi rodinou a institucemi, která se zabývala 

íkladem v mikroregionu a ukazuje jednotlivé aktivity k usnadn ní p ístup  

k problematice d tí v institucionální pé i. R zné metody a p ístupy, kde jsou zmi ována i 

pozitiva dobrovolné práce a jejich vliv na socializaci dít te.9 

 Dle odborné literatury je patrné, že pro d ti z d tských domov  je velmi prosp šné, 

když je jim umožn n individuální kontakt s dosp lým, který není z personálu d tského 

domova. V podmínkách d tského domova je však zajišt ní individuálního kontaktu velmi 

obtížná. Dobrovolník se zdá jako velmi vhodné ešení. 

                                                

9 ESF R. 2007. Ústavní pé e [online]. [cit. 2. 10. 2012]. Dostupné z: <www.strep.cz/files/ESF_konference_vystupy.pdf>. 
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7.  Management dobrovolník  

Management dobrovolník  pat í do modelu formálního dobrovolnictví, který 

zahrnuje dobrovolné aktivity organizované prost ednictvím dobrovolnických center i 

jiných neziskových organizací realizujících dobrovolnické programy. Dobrovolnické 

programy jsou p ítomné i v organizacích i za ízení poskytující služby. Management 

dobrovolník  se vyzna uje svojí profesionalitou na úrovni b žného zam stnaneckého 

pom ru. Dobrovolníci jsou tak pod vedením zkušené osoby a asto je jim k dispozici i 

odborná psychologická pomoc. (Janí ková, Zmeškalová, 2010 a Fri , Pospíšilová, 2010) 
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7.1. Výb r dobrovolníka 

Pro výb r dobrovolníka si každá nezisková organizace jednotliv  stanový kritéria. 

i práci v dobrovolnických programech v d tských domovech bývá pravidlem, že v k 

dobrovolníka musí být minimáln  18 let. Tím je zajišt na zákonná hranice trestní 

odpov dnosti. Zárove  je vždy vyžadován istý výpis z trestního rejst íku. Další spole ná 

podmínka je pak absolvování základního školení pro dobrovolníka. Podrobn jší popisu a 

rozdílu v podmínkách pro p ijetí dobrovolníka se budu zabývat v praktické ásti. 

7.2. Školení dobrovolníka 

Základním školením dobrovolníka musí projít každý, kdo chce vykonávat 

dobrovolnickou práci v prost edí d tského domova. Trendem profesionálního 

dobrovolnictví je jeho strukturalizace a profesionalizace, proto velice dbá na základní 

výcvik dobrovolník  (povinný) a specializa ní seminá e (dobrovolný), které mají 

dobrovolníka rozvíjet. Názvy i nápl  školení je odlišná. Zpravidla se však p istupuje ke 

em ástem: 

 Motiva ní pohovor – snaha o zjišt ní motivací dobrovolníka pro tuto 

innost, co dobrovolníka vede k práv  k tomuto typu dobrovolnictví a jestli 

si uv domuje jeho práva a povinnosti vyplývající z pozice dobrovolníka 

 Teorie psychosociálního vývoje d tí – teoretické vysv tlení pot eb dít te, 

specifika chování d tí v d tských domovech 

 Psychotest- asto rozhovor s psychologem, snaha zjistit psychický stav 

dobrovolní, zdali není labilní, nebo jinak pro práci s d tmi nevhodný 

Po absolvování školení je po dobrovolníkovi požadováno podepsání smlouvy o 

dobrovolnictví. Zavazuje se v rámci této smlouvy k jistým pravidl m a povinnostem 

(respektování ochrany osobních údaj , povinná ú ast na supervizích, atd.) 
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7.3. Postupy v oblasti managementu dobrovolník  

1. Nábor uchaze  (d ležitost PR programu) 

2. Vstupní síto jako nástroj pro rozpoznání vhodných a zp sobilých dobrovolník  

(koordinátor se zabývá vody pro ijetí odmítnutí uchaze ) 

3. Vstupní síto jako nástroj pro rozpoznání potenciálních rizik plynoucí z ú asti 

konkrétních uchaze  v programu (p i výb ru dobrovolník  má koordinátor 

možnost využívat podklady definující rizika dobrovolnických inností, koordinátor 

se zabývá d vody pro podmín né za azení do programu) 

4. Vstupní p íprava uchaze  (forma realizace vstupního školení, vstupní p íprava 

poskytuje p íležitosti k získání v domostí, dovedností a postoj  pot ebných pro 

motivaci k zapojení a pro bezpe ný výkon dobrovolnické služby, vstupní p íprava 

snižuje obavy dobrovolník  z obtíží spojených s ú astí v programu) 

5. Zapojení dobrovolník , kte í uzav eli smlouvu a zahájili dlouhodobou službu do 

programu 

6. Zp tné vazby vypovídající o efektivit  vstupní p ípravy a vstupní p ipravenosti 

dobrovolník  pro praktickou dobrovolnickou innost 

7. Pr žné u ení dobrovolník  (pr žné u ení posiluje u dobrovolník  vlastní 

iniciativu k rozvoji innosti a motivuje k další aktivní ú asti v n m- vzd lávací a 

rozvojové akce, supervize) (Kop iva, 1999. MZ R, 2010) 

7.4. Práce s dobrovolníkem 

1. Motivace dobrovolník  k dobrovolnické innosti (p ítomnost rizikové motivace k 

dobrovolnické innosti u dobrovolník  v programu, výskyt a ošet ení rizikových 

faktor  vstupních motivací) 

2. Výskyt a ošet ení praktických projev  rizikových motivací (kolik aktivních 

dobrovolník  vyžadovalo op tovné vymezování hranic b hem služby i ukon ení 
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innosti pro jejich p ekra ování, nutnost intervence koordinátora na základ  

ipomínek nebo stížnosti, spojitost vstupní motivace s d vody k ukon ení 

innosti)  

3. Jaký význam p ikládají dobrovolníci své ú asti v programu (kolik z aktivních 

dobrovolník  se podílí na PR programu, kolik z aktivních dobrovolník  se podílí na 

organizaci jednorázových dobrovolnických aktivit v pr hu dobrovolnické 

služby). Dochází k souladu hodnotové orientace dobrovolník  s hodnotami 

organizace (programu).  

4. Postoj dobrovolník  k dobrovolnickému závazku (spolehlivost dobrovolník  

v innosti, vytrvalost innosti dobrovolník ) (Kop iva. 1999: MZ R, 2010) 

7.5. Kontrola a ochrana dobrovolníka 

K ochran  dobrovolníka je k dispozici koordinátor, který by m l reagovat na 

všechny p ipomínky dobrovolníka a m l by monitorovat jeho po ínání v programu. Jako 

nejvýznamn jší se jeví možnost supervize, kde dobrovolník m že získat nové informace a 

pod lit se o své zkušenosti z dobrovolné práce. Pojišt ní je ist  jako ochrana škod 

zp sobených dobrovolníkem. N které organizace nabízejí i pomoc odborníka a to 

psychologa nej ast ji práv  b hem supervizí. 

Koordinátor dobrovolník  se ídí pravidly managementu dobrovolnictví. Povinnosti 

a pravidla jsou vždy specificky upraveny pro konkrétní klienty nebo oblast služeb, kterého 

se dobrovolnický program týká. Koordinátor dobrovolník  je taková pracovní pozice, která 

kombinuje profesní prvky sociální práce a personalistiky. (Kop iva, 1999) 

Supervizi m žeme definovat r znými zp soby podle toho, v jakém kontextu ji 

používáme. P vodn  byla supervize spojena s pojmem kontroly, dále pak s prací zejména 

v sociálních službách a dnes se stává sou ástí i politiky velkých firem ke zkvalitn ní 

pracovních podmínek zam stnanc . Supervize v oblasti neziskové sektoru také nejsou 

zcela jednotné. N které definice p istupují k supervizi jako k nástroji proti syndromu 

vyho ení nebo jako k metod ízení, vzd lávání a podpory. „Supervize je metoda 

kontinuálního zvyšování profesionální kompetence poradce, vede pracovníka 
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k samostatnému vykonávání profese, chrání klienta … a sou asn  chrání status profese 

nebo profesní skupiny.“ (Gabura, Pružinská, 1995) 

„Supervize pomáhá ešit konkrétní problémové situace vznikající v silovém poli 

pracovník – klient – profesionální role – instituce.“ (Kop iva, 1999) Jiná definice naopak 

poukazuje na supervizi jako na pomoc v neohrožujícím prost edí „Systematická pomoc p i 

ešení profesionálních problém  v neohrožující atmosfé e, která dovolí pochopit osobní, 

zejména emo ní podíl lov ka na jeho profesním problému.“ (Tošnerová, Tošner, 1999) 

Supervize m že rozd lit podle jejích funkcí. Li McDerment v manuálu pro manažery 

(McDerment, 1991) rozlišuje t i základní funkce supervize: 

 Administrativní funkce (stanovování cíl , priorit a hodnocení efektivity 

innosti) 

 Vzd lávací funkce (zájmy pracovník , rozvoj, u ení se, nové p ístupy) 

 Podp rná funkce (emo ní podpora, zvládání stresu) 

Supervize je tak nástrojem neziskových organizací jak pomáhat dobrovolníkovi 

k uskute ování jeho dobrovolné práce v rámci projektu. P sobí jako prevence proti 

syndromu vyho ení a k ú innému zvládání pocit  bezmoci. 

Pojišt ní dobrovolníka m že být krátkodobé nebo dlouhodobé. Záleží na typu 

programu, který vykonává. Pojišt ní slouží k ochran  dobrovolníka, ale i organizace. 

Uzavírá se pro p ípad odpov dnosti pojišt ného (dobrovolníka) za škodu, zp sobenou jiné 

osob  úrazem, nemocí, poškozením, zni ením nebo poh ešováním (ztrátou) v ci a pro 

ípad úrazu, kdy je pojišt n život nebo zdraví pojišt né osoby (dobrovolníka) na riziko 

smrti úrazem a trvalých následk  úrazu, to vše p i výkonu dobrovolné innosti.  

7.6. Ochrana pro klienta 

Zajišt ní ochrany klienta je velmi obtížné. Samotné organizace se snaží zajistit 

kvalitní školení, aby se k d tem nedostali lidé, kte í by pro n  mohli znamenat 

potencionální nebezpe í. V rámci t chto školení dobrovolníci prochází pohovorem 

s psychologem. Vzhledem k tomu, že jsou tyto pohovory velmi krátké, nemají skute nou 



45 

 

validitu psychologického vyšet ení. N které organizace tak p i prvním setkání s klientem 

asistují a pracovníci d tského domova jsou p ítomni b hem prvních setkání. 

 Dobrovolník m nejsou poskytovány žádné informace o osobních údajích d tí. 

Dozvídají se jen p ibližný v k a k estní jméno. Pop ípad  jsou informováni o zdravotních 

komplikacích, na které je nutné být p ipraven a v t o nich, aby se nehrozila bezpe nost 

dít te. 

7.6.1.  Nebezpe í pro klienta ze strany dobrovolníka 

Obavy z p ítomnosti rizik pro klienta- d ti v dobrovolnictví v d tských domovech 

se objevu jak ze strany d tských domov , tak i z vysílajících organizací. astou obavou je 

neprofesionalita dobrovolník . Další obavou je možnost využívání klienta ze strany 

dobrovolníka. Jako preventivní opat ení slouží výcvik dobrovolníka. Výcvikem 

dobrovolník  se také p edchází budoucím nedorozum ním mezi dobrovolníkem, klientem 

a organizací. Zárove  výcvik slouží i k utvrzení motivací dobrovolníka a jeho role v rámci 

dobrovolnického programu. (B ízová, Koubová, 2008).  

V p ípad  dlouhodobé spolupráce je kladen d raz na p ípravu dobrovolníka na 

spolupráci s klientem. Ideální je t eba i n kolikadenní výcvik. V p ípad  výcviku 

dobrovolník  pro spolupráci s klienty bývá jeho sou ástí i psychodiagnostická ást. Na 

výcvik je proto t eba klást velký d raz. Dobrovolník by m l po výcviku jasn  v t, co má 

lat, m l by mít jasn  definovanou nápl innosti, která je také zakotvena ve smlouv  o 

spolupráci. (B ízová, Koubová, 2008) 

Supervize neslouží pouze jako pomoc a zázemí pro dobrovolníka. Supervize je také 

ochranou pro klienta. Rozvíjí dovednosti, porozum ní a schopnosti supervidovaného ale 

že i p edcházet ad  nedorozum ní, vzhledem k tomu, že dobrovolníci zde sdílejí své 

zkušenosti. (Hawkins, Shohet, 2004)  

Supervize zárove  chrání zájem klienta p ed p ípadnými nevhodnými aktivitami 

dobrovolníka. (Tošner, Sozanská, 2006) 

kdy mohou být rizikem samotné motivy dobrovolníka. Mezi rizikové motivy 

pat í: (Tošner, Sozanská, 2006): 

 Soucit vedoucí k degradaci klienta 
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 Nep im ená a zbyte ná zv davost 

 Služba pramenící z pocitu povinnosti 

 Skutka ení, snaha n co si zasloužit 

 Touha ob tovat se, osobní nešt stí, se kterým si uchaze  neví rady, a proto chce ve 

služb  hledat vlastní duševní rovnováhu 

 Osam lost a z ní pramenící touha po p átelství 

 Pocit vlastní d ležitosti, nenahraditelnosti 

 Nedostatek sebeúcty a s ním spojená touha potkat ješt  ubožejší lidi 

 Panova nost, touha ovládat jiné a uplatnit sv j vliv 

7.7. Evaluace 

  Evaluace dobrovolník  je proces souvisící s hodnocením celé organizace. 

Dobrovolnická práce je tak sou ástí chodu organizace a je d ležité ji zahrnout do 

výsledného hodnocení. P i managementu dobrovolnictví je evaluace možností jak nastavit 

hodnocení a pak i další systém odm ování. Dobrovolnická práce by m la být evidována. 

Mezi základní evidenci vhodnou k následné evaluaci je vykazování po tu hodin, p ínos 

ijímací organizaci apod. 

Jako výsledek evaluace a sou ást motiva ních proces  se v ad  organizací objevuje 

jednoro  p íležitost/setkání, kdy koordinátor spolu s vedením organizace ocení 

dobrovolníky za jejich zásluhy a vyhlásí nejlepší z jejich ad. 

7.8. Pot eby dobrovolníka v organizaci 

Aby bylo možné naplnit pot eby dobrovolníka, je d ležité, aby mu bylo k dispozici 

ur ité zázemí. Obecn  dobrovolník v organizaci pot ebuje: 
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 Koordinátor dobrovolník /kontaktní osoba  

 Vhodná innost 

 Materiální zázemí  

 Supervize  

 Možnost vzd lávacích kurz  

Za nejv tší úsp ch a klí  v managementu dobrovolník  se považuje zachování si 

dobrovolníka v programu. Pokud se organizaci poda í udržet si dobrovolníka a navázat 

s ním dlouhodobou spolupráci, m že sv j program považovat za úsp šný. (McCurley, 

Lynch, 1997) 

Rick Lynch uvádí, že jeden z motiv , ale i pot eb dobrovolníka, je pocit sounáležitosti 

- pocit, že jsou sou ástí vztahu s ostatními. Psycholog William Glasser zd raz uje, že 

pot eba spojení asto p evyšuje pot ebu p ežít. Pocit identifikace s pracovní skupinou 

že tuto pot ebu uspokojit, a mít tak za následek zdrav jší, š astn jší jedince. 

Dobrovolníci, kte í cítí pozitivní smysl pro spojení s personálem a ostatními dobrovolníky 

mají tendenci v dobrovolné služb  pokra ovat. (McCurley, Lynch, 1997) 

Nej ast jší d vody, pro  se dobrovolník necítí spojen s organizací, ve které pracuje, ale i 

s organizací, která ho vysílá, jsou: rozdíly ve zdrojích, rozdíl v možnosti k p ístupu 

k informacím, rozdílný status, rozdílná autorita, o ekávání, rozdílná pravidla. (McCurley, 

Lynch, 1997) 

7.9. Etický kodex dobrovolníka 

Etický kodex je dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v 

jednotlivých organizacích a profesích dobrovolnictví nevyjímaje. Etický kodex 

dobrovolníka popisuje pozici dobrovolníka, definuje ho a ur uje jeho práva a povinnosti. 

Jeho p ijetí je pro dobrovolníka závazné, nebo nezávazné. Záleží na typu organizace. 

V obou p ípadech se však p edpokládá jeho dodržování. Etický kodex je používán ve 

tšin  neziskových organizacích zabývajících se dobrovolnou inností. V p ípad  
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organizací zabývajících se dobrovolnictvím v d tských domovech (které jsou uvedeny 

v této práci) používá etický kodex 90% z nich. 

Práva dobrovolníka 

 Právo dostat úplné informace o poslání a innosti organizace, ve které chce 

dobrovolník pomoci. 

 Právo dostat úplné informace o innosti, kterou by m l dobrovolník vykonávat, v etn  

její obsahové a asové nápln . 

 Právo na innost, která bude napl ovat o ekávání dobrovolníka. 

 Kontakt a spolupráce s koordinátorem dobrovolník  nebo jinou osobou, která je 

pov ena kontaktem s dobrovolníky v dané organizaci. 

 Kontakt  a  spolupráce  s  osobou,  která  dobrovolníkovi  innost  zadává  a  zp t  ji  od  n j  

ijímá. 

 Právo na zaškolení, výcvik, trénink. 

  Právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník m že sd lit své pocity, zkušenosti, 

problémy i úsp chy) - individuáln i ve skupin  spole  s jinými dobrovolníky 

sobícími v organizaci. 

 Právo íci „ne“, pokud innost nebude vyhovovat zájm m a schopnostem 

dobrovolníka. 

 Právo v t, zda vykonaná innost byla efektivní – možnost ú astnit se hodnotícího 

procesu. 

 Právo být za dob e vykonanou innost moráln  ohodnocen. 

 Právo být pro výkon dobrovolné innosti pojišt n pro p ípad odpov dnosti za škody. 

V p ípad  neuspokojivé spolupráce právo op tn  kontaktovat dobrovolnické centrum 

se žádostí o nabídku dalších dobrovolných aktivit. (Tošner, 2010) 

Povinnosti dobrovolníka 

 Splnit úkoly, ke kterým se zavázal 
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 Být spolehlivý 

 Nezneužívat projevené d ry 

 Požádat o pomoc, kterou p i své innosti pot ebuje 

 Znát a brát na v domí své limity ( asové, zdravotní atd.) 

 Být „týmovým hrá em“ 

 Ztotož ovat  se  s  posláním  organizace,  pro  kterou  innost  vykonává  a  dle  toho  ji  

navenek prezentovat (Tošner, 2010) 
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8.  Specifické okolnosti a rizika dobrovolníka v d tském domov  

V programech pro dobrovolníka, kde navšt vuje d ti z d tských domov , je mnoho 

rizik. Jedná se o pom rn  zodpov dnou dobrovolnickou innost, protože ada d tí 

v d tském domov  si prošla nesnadnou životní cestou a i samotný pobyt v ústavní pé i je 

asto stresujícím faktorem. Dobrovolník si v tšinou tíhu zodpov dnosti p i své práci 

uv domuje a i možná rizika s tím spojená. 

8.1. Možná rizika dobrovolnické služby 

Dobrovolnická služba osobn  p ináší adu rizik. Každá organizace by se m la 

snažit o jejich snížení. Každý konkrétní program dobrovolné služby p ináší jiná rizika, 

s kterými je d ležité pracovat a snažit se jim p edejít. Rizika se netýkají pouze 

dobrovolník , ale i vysílající a p ijímající organizace.  

Mezi rizika obecná mohou pat it: 

 rizika hmotných škod 

 zdravotní rizika  

 rizika související s podmínkami, za kterých je dobrovolnická služba vykonávána 

(fyzická náro nost, psychická odolnost) 

 specifika práce s klienty (osobnostní p edpoklady, p edchozí zkušenosti, jazykové 

znalosti, práce se zví aty) 

 výlu nost situace a prost edí výkonu dobrovolnické služby (mj. p i dobrovolnické 

služb  zam ené na odstra ování následk  hromadných nehod, pr myslových a 

írodních katastrof, p i dobrovolnické služb  v zahrani í v podmínkách politické 

nestability po vále ných konfliktech) 
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mto rizik m se p edchází hlavn  požadavky na dobrovolníky o p edložení n kterých 

dokument  (výpis z rejst íku trest , zdravotní stav, atd.)10 

Na dobrovolníka se vztahuje obecná odpov dnost, která je dána dle zákona . 

40/1964 Sb., §420 ob anského zákoníku v platném zn ní. Zp sobí-li dobrovolník p i 

innosti pro organizaci škodu t etí osob , odpovídá za ni této poškozené osob  tato 

organizace, která následn  m že vymáhat náhradu škody na dobrovolníkovi. P ímý vztah 

mezi t etí, tj. poškozenou osobou a dobrovolníkem, nevzniká. Pojišt ní je tak nejen 

ochranou dobrovolníka, ale i samotné organizace a asto i jedinou možnou prevencí proti 

soudním spor m, do kterých mohou n které rizikové situace vyústit. 

8.2. Rizika spojená s dobrovolnictvím v d tském domov  

innost dobrovolník  v programech v d tských domovech je zna  náro ná na 

jejich psychiku. „Mládež a d ti, které nemají to št stí vyr stat ve vlastní rodin , mají 

vzhledem k pobytu v ústavním za ízení mnoho problém . Mnohdy dobrovolníci zcela 

spontánn  naváží p íliš úzké p átelství, p edávají své osobní kontakty a následn  nejsou 

schopni unést takto vzniklou vazbu. Dalším problémem mohou být výchovn  

nezvladatelné d ti, ale i osobní vy erpání i komplikovaná dostupnost za ízení, kam každý 

týden dobrovolníci dojížd jí.“11 

Pro organizaci je tak nezbytné dobrovolníka o rizicích pou it a nastínit 

psychologicko- sociální zázemí d tí. Dále je nutné tyto rizika diskuze o nich znovu otevírat 

na pravidelných supervizích a reflektovat zkušenosti dobrovolník  p ímo z praxe. 

Supervize však není jediným nástrojem, jak ešit problémy vzniklé v praxi. D ležitá je zde 

role koordinátora, který má být k dispozici v p ípad  problém  dobrovolník m a má 

v p ípad  krize p izvat odborníka, i jiné zainteresované osoby, které mohou daný problém 

vy ešit. 

                                                

10 Ministerstvo vnitra R. 2010.  Dobrovolnická služba [online]. [cit. 15. 10. 2012]. Dostupné z: < 
www.mvcr.cz/.../dobrovolnicka-sluzba-dokumenty-komentar-pdf> 
11 Nadace Sirius. 2012.  Metodika práce s dobrovolníky[online]. [cit. 13. 10. 2012]. Dostupné z: < 
http://www.nadacesirius.cz/soubory/ke-stazeni/nrp_metodika_prace_s_dobrovolniky.pdf> 



52 

 

8.3. Vztahy s personálem v d tských domovech 

tské domovy mají své zam stnance, kte í se starají o d ti. Vychovatelky se 

s dobrovolníky setkávají na úrovni programu nejvíce. asto tak mohou nejlépe hodnotit 

sobení dobrovolník . 

kdy se stává, že neziskové organizace spolupracují i s d tskými domovy, které 

jsou h e dostupné z hlediska dopravy. D tské domovy pak mají zkušenost s dobrovolníky, 

kte í jsou: „zpo átku nadšenými dobrovolníky, jejichž zájem není trvalý nebo kte í nejsou 

schopni organiza , káze sky i programov  zvládat programy s d tmi.“ (Janí ková, 

Zmeškalová, 2010) 
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Následkem takových zkušeností pak v adách personálu vzniká opatrnost až 

ned ra v nové programy a spolupráci.  

Dalším problém je pocit personálu, že je ohrožována jejich pozice dobrovolníky, 

kte í na n  p sobí jako konkurence. Vychází to i z innosti, kterou dobrovolník v d tském 

domov  vykonává. „Nakonec jsou to ony, kdo musí s d tmi va it ve i, uklízet, starat se o 

domácí úkoly a p ípravu do školy, zatímco dobrovolníci se s d tmi v nují té zábavn jší 

innosti. D ti také samoz ejm  mají dobrovolníky rády, a protože jsou d tem vzácn jší, 

astokrát je vítají s v tším nadšením než své vychovatelky, které vidí obden.“12 ( 

Janí ková, Zmeškalová, 2010) 

                                                

12 Nadace Sirius. 2012.  Metodika práce s dobrovolníky[online]. [cit. 13. 10. 2012]. Dostupné z: < 
http://www.nadacesirius.cz/soubory/ke-stazeni/nrp_metodika_prace_s_dobrovolniky.pdf> 
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9.  Metodologie výzkumu 

9.1. Cíl výzkumu 

Cíl výzkumu vychází z výzkumných otázek, které jsem si stanovila za cíl 

diplomové práce: 

Cílem práce bude zjistit postup n kolika vybraných organizací a zárove  p ístup 

ijímacích organizací ili d tských domov . Bude m  zajímat, do jaké míry požadavky 

tských domov  ur ují podobu školení dobrovolník , nebo jestli to d tské domovy 

nechávají pln  na neziskové organizaci a nijak se nepodílí.  Zárove  m  bude zajímat 

pohled na rizika dobrovolnictví z hlediska r zných akter . Personál d tského domova je 

asto ned ivý k práci dobrovolník . Hlavn  z d vodu jejich kompetence. 

9.2. Výzkumné otázky 

 Výzkumná otázka: Jak souvisí p ístup d tských domov  k dobrovolnictví u d tí se 

zp sobem výb ru a proškolení dobrovolník ? 

 Jaká rizika vnímají v práci dobhrovol ník  s d tmi r zní akté i (DD, NNO, 

dobrovolník) a jak to utvá í podobu té innosti? 

Podotázka: Zda rizika pro klienty (d ti) jsou faktor, který je zvažován p i p íprav  

výb ru a školení dobrovolník  (a) z hlediska DD, (b) z hlediska vysílající organizace a 

(c) z hlediska dobrovolník  samotných. 

 Výzkumná otázka: Jaké jsou požadavky vysílajících a p ijímajících organizací na 

dobrovolníka v dané oblasti? 

Formulace jednotlivých otázek pro polostrukturované rozhovory vznikla na základ  

výše zmín ných cíl  a výzkumných otázek. První série otázek se týká neziskových 

organizací, druhá d tských domov  a t etí samotných dobrovolník  p sobících v d tských 

domovech. 
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 Otázky - zástupce Neziskových organizací: 

Co je cílem programu dobrovolnictví v d tských domovech? 

Jaké jsou požadavky d tských domov , aby se zapojili do programu dobrovolnictví? 

Jaké jsou požadavky kladené na dobrovolníky? 

 Vyskytují se n jaké problémy v programu dobrovolnictví v d tských domovech? 

Pokud ano, jaké? 

Je management dobrovolník  v d tských domovech n ím specifický? Pokud ano, 

ím? 

Jaká jsou rizika dobrovolnictví v d tských domovech? 

Otázky - zástupce d tských domov : 

Co je cílem programu dobrovolnictví v d tských domovech? 

Jaké jsou požadavky d tského domova, aby se zapojili do programu dobrovolnictví? 

Jaké jsou požadavky kladené na dobrovolníky? 

Jaká jsou rizika v tomto programu? 

Do jaké míry se podílíte na školení dobrovolník ? 

Jakým zp sobem probíhá samotná spolupráce mezi d tským domovem a neziskovou 

organizací? 

Jaká jsou rizika pro d ti ze strany dobrovolník ? 

 Otázky – dobrovolníci: 

Jakým zp sobem se dobrovolník dozv l o programu? 

Co bylo hlavní motivací se do programu zapojit? 

Školení dobrovolníku dostate ná p íprava pro dobrovolnictví v d tském domov ? 

Cítí dobrovolník podporu ze strany neziskové organizace? 
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Má se dobrovolník v p ípad  problému na koho obrátit? 

Jak probíhá komunikace s personálem d tského domova? 

Jaké jsou problémy a rizika dobrovolnictví v d tském domov  z pohledu 

dobrovolníka? 

9.3. Kritéria výb r neziskových organizací 

Jako prvotní jsem provedla analýzu dokument , kdy jsem zjistila nejv tší možné 

množství organizací p sobících na poli poskytování dobrovolník  do d tských domov . 

Provedla jsem hlubší výb r organizací, které budou zám rn  vybrané tak, aby 

reprezentovaly d ležité dimenze zkoumaného problému (teoretický výb r). K tomuto jsem 

využila i n kolika expertních rozhovor  z oblasti dobrovolnictví a dále rozhovor 

s odborníkem na d tské domovy. Ze všech neziskových organizací pak byly vybrány dv  a 

prioritn  dva d tské domovy, p emž ob  organizace pracují s více d tskými domovy. 

Ostatní d tské domovy budou do výzkumu také zahrnuty, jen hloubka terénního výzkumu 

a interview není tak obsáhlé jako u dvou vybraných. Organizace byly vybrány na základ  

analýzy dokument  (webové stránky, výro ní zprávy a propaga ní materiály). Vzhledem 

k malému množství organizací není možné vybrat reprezentativní vzorek. Jedná se o 

kvalitativní studii. Výb r byl ú elový, kdy byla vybrána malá a velká organizace. 

edpokladem bylo, že v tší organizace bude mít víc prost edk  zajistit lepší kvalitu 

managementu než menší organizace, a bude tak možné sledovat ur ité rozdíly. 

První organizace A je menší organizací p sobící na lokální úrovni. Organizace B je 

organizace v tší spolupracující s v tším množstvím d tských domov . Z d vodu ochrany 

citlivých dat a problematice nezletilých osob budu data u dvou vybraných neziskových 

organizací a dvou d tských domov  anonymizovat. Pro ozna ení t chto vybraných 

institucí budu používat velká písmena (A, B). D tské domovy spolupracující 

s organizacemi jsou podobného typu i velikosti a jejich ozna ení bude také na základ  

velkých písmen (A, B). 



58 

 

9.4. Respondenti 

Respondenti mohou být rozd lení do ty  skupin: Blíže specifikuji respondenti 

v jednotlivých kapitolách, které se v nují zpracování výzkumu. 

 Zástupci d tského domova: 7 

 Zástupci neziskové organizace: 6 

 Dobrovolníci: 10 

 Expertní zástupci: 3 

9.5. Výzkumná metoda 

Hlavní metodou je dlouhodobý terénní výzkum za využití primární metody 

zú astn ného pozorování. Své poznatky z terénu jsem zapisovala do terénního deníku a 

následn  je pak podrobila analýze. Pro organizaci dat jsem použila kódování jednotlivých 

rozhovor ,analýzy literatury a internetových zdroj  a dat z terénního výzkumu. 

(Hammersley, Atkinson, 1995) 

U vybraných neziskových organizací jsem provedla analýzu dokument  (webové 

stránky, výro ní zprávy a další propaga ní tiskoviny) a poté jsem provád la zú astn né 

pozorování p ímo na seminá ích a školeních pro dobrovolníky. Zú astn né pozorování 

probíhalo v dob  od ledna do prosince 2010. Zpravidla probíhalo jednou za 14 dní 

v d tském domov . Nepravideln  pak probíhalo na školení pro dobrovolníky podle toho 

kdy organizace vypsala nové školení pro dobrovolníky. Pozorování probíhalo i na 

supervizích , kteréjsou zpravidla jednou za t i m síce v organizaci A a jednou za 6 týdn  

v organizaci B. Moje pozice byla v tšinou ú astník jako pozorovatel. V rámci 

zú astn ného pozorování pak budou probíhali i neformální rozhovory. Byla pot eba 

v datech najít n jakou pravidelnost a klasifikovat jejich jednotlivé ásti. Nejprve jsem je 

zpracovala do podoby, která byla vhodn jší pro kódování. Zú astn né pozorování  

probíhalo i v rámci dobrovolnické práce v d tských domovech, kde bude také probíhala 

ada neformálních rozhovor  s personálem. 
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St žejní metodou jsou polostrukturovaná interview s p edstaviteli neziskových 

organizací i d tských domov  a dobrovolník . Polostrukturovaná interview vycházela  z 

zných soubor  otázek podle toho, o jakou skupinu respondent  jsem práv  jednala. Mezi 

výhody osobního dotazování pat í, že umož uje získat detailn jší informace o sledovaném 

jevu. Naopak mezi nevýhody osobního dotazování pat í to, že rozhovor m že poskytovat 

nep ímé informace filtrované informantem, že k n mu dochází v um lých podmínkách a že 

ítomnost výzkumníka m že vést ke zkreslení (Hendl 2005, s. 162), dále je asov  

náro né, nebo  respondenti jsou t žko k zastižení a nemají na rozhovor as (Surynek, 

Komárková, Kašparová 2001, s. 83), pop ípad  k rozhovoru nejsou ochotní. Analýza dat 

probíhala na základ  kódování - systematické prohledávání dat s cílem nalézt pravidelnosti 

a klasifikovat jejich jednotlivé ásti (Hendl 2005, s. 226). V p ípad  tohoto výzkumu jsem 

hledala pravidelnosti v datech, které m ly vztah k položeným otázkám. V rámci možností 

jsem se pokusila o dlouhodobou spolupráci s klí ovými informátory. Užití opakovaných 

interview téže skupiny znamená, že výsledky zkoumání jsou mén  povrchní, než bývá u 

jiných metod obvyklé. ím je setkání mezi tazatelem a dotazovanou osobou intenzivn jší a 

ím jší, tím informativn jší a lépe podložené budou záv ry. (Disman, 2005) Tato teze se 

mi b hem výzkumu potvrdila, druhé interview bylo v tšinou mnohem více úsp šné 

z hlediska získání použitelných dat. 

Analýza dokument  probíhala zejména v oblasti tiskovin vycházejících v podob  

propaga ních materiál , nebo výro ních zpráv neziskových organizací. Dalším zdrojem 

pro analýzu jsou webové stránky.  
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10.  Organizace p sobící na poli poskytování dobrovolník  do 

tských domov  v R 

edm tem této ásti bude p edstavit NNO zabývající se školením dobrovolník  pro 

tské domovy a d tské domovy spolupracující s NNO v R. Zd vodn ní výb ru 

organizací, které jsou p edm tem výzkumu. 

10.1. Organizace v nující se dobrovolnictví v d tských domovech 

V rámci diplomové práce nebylo v mých možnostech obsáhnout všechny 

organizace zabývající se dobrovolnictvím v d tských domovech. P edevším lokální 

organizace, nemají webové stránky a je tak obtížn  je dohledat. N které neziskové 

organizace se dobrovolnictvím v d tských domovech zabývají jen okrajov , nebo je to jen 

jeden z jejich program . P i pr zkumu neziskových organizacích jsem se tak zam ila na 

dobrovolnická centra a d tské domovy které jsou v programu dobrovolnictví. Podle toho 

jsem dohledala neziskové organizace zabývající se tímto typem programu. Snažila jsem se 

organizace vybrat tak, aby byli rozmanité, co se tý e velikosti, regionálním zastoupeném i 

po tem spolupracujících d tských domov . Proto jsem vybrala n kolik z nich, abych 

ukázala jejich spole né body, cíle a naopak rozdíly v jejich p ístupu k dobrovolnictví. 

Nejd íve p edstavím jednotlivé organizace a jejich programy v d tských domovech. Na 

základ  analýzy webových stránek, výro ních zpráv a propaga ních materiál  vytvo ím 

tabulky spole ných kritérií. 

10.2. Maltézská pomoc, o. p. s. v Olomouci 

Obecn  prosp šná spole nost Maltézská pomoc se p edstavuje jako renomovaná 

organizace pomáhající v eské republice široké škále pot ebných lidí. Vznikla 9. 5. 2002 

jako charitativní a humanitární organizace Suverénního ádu maltézských rytí , která 

zakládá svou innost na tradici tohoto ádu. Poslání Maltézské pomoci je vyjád eno 
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ádovým mottem: „Tuitio fidei et obsequium pauperum“ (Obrana víry a pomoc 

pot ebným). Je sou ástí nejstarší charitativní organizace na sv  a svou p sobnost má 

ve 110 zemích. Své cíle zakládá v duchu lásky k bližnímu k es anské tradice. Cílová 

skupina je pom rn  široká. Maltézská pomoc pe uje o mládež, nemocné, vozí ká e, d ti z 

tských domov , opušt né staré lidi, v zn , chudé rodiny, lidi starající se o p íbuzné 

postižené Alzheimerovou chorobou, d ti s kombinovaným postižením, poutníky s 

postižením, lidi postižené p írodními katastrofami a další pot ebné.13 

Dobrovolnický program 

V D tském domov  SZPD v Olomouci probíhají již od roku 2007 dobrovolnické 

aktivity podporující vybrané d ti v jejich všestranném rozvoji. Dobrovolnický program 

probíhá formou navšt vování a podpory d tí v kojeneckém ústavu a d tském domov , 

nebo pomocným doprovodem d tí na kulturní a sportovní akce mimo za ízení. 

Požadavky na dobrovolníka 

1. minimální v k 18 let 

2. istý výpis z rejst íku trest  

3. dobrý zdravotní stav, komunikativnost, trp livost, pozitivní p ístup 

4. zpracovaný životopis 

5. závazek pravideln  min. 1x týdn  2 hod. po dobu 1 roku setkávat se a pracovat s 

dít tem 

6. do programu mohou být za azeni pouze zájemci, kte í projdou motiva ním 

pohovorem; organizáto i si vyhrazují právo zájemce v p ípad  pochybností 

odmítnout 

                                                

13 Sdružená za ízení pro pé i o dít  v Olomouci. 2012. Dobrovolnický program [online]. [cit. 17. 10. 2012]. Dostupné z: 
<http://www.szpd.cz/dobrovolnicky_program.php>. 
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10.3. St edisko náhradní rodinné pé e, o.s. 

Od roku 1994 se St edisko náhradní rodinné pé e, o. s. zabývá problematikou d tí, 

které se ocitly ve zvlášt  obtížných životních situacích a d tí, které vyr stají mimo vlastní 

rodinu. Cílem st ediska je, aby rodinná pé e o ohrožené d ti p evládla nad pé í ústavní a 

aby se všestrann  rozvíjel a zm nil systém náhradní rodinné pé e v eské republice. Mezi 

hlavní innosti st ediska pat í poradenství a p íprava zájemc  o náhradní rodinné pé i; 

pomoc a podpora rodinám, které pe ují o sv ené dít ; osv tová, vzd lávací, výzkumná a 

publika ní innost; školení a práce s dobrovolníky, kte í pracují s d tmi v ústavní pé i a 

v náhradní rodinné pé i.14 

Dobrovolnický program 

Cílem program  St ediska je p ispívat ke zkvalitn ní trávení volného asu d tí 

vyr stajících mimo vlastní rodinu a v nových rodinách, p ispívat k sociální integraci, 

výuce sociálních dovedností, kompetencí a komunikaci, pomáhat a vzd lávat skupinu 

mladých lidí odcházejících z ústavní pé e. Program, který se zabývá dobrovolnictvím 

v d tských domovech, je p edevším projekt „Kmot i p i d tských domovech“. 

Dobrovolnickou innost rozd luje organizace do dvou rovin. V té první považujeme za 

nutnou a prvo adou pomoc a podporu d tem žijícím mimo vlastní rodinu. Poskytnutím 

zázemí, možností zdravého vývoje, studia a dalšího vzd lávání, psychosociálního 

poradenství, seminá , besed, výcvik  a dalšími službami umožníme mnoha mladým lidem 

zmírnit následky dlouhodobého umíst ní v ústavním za ízení, p ipravit je na samostatný a 

plnohodnotný život ve spole nosti. Druhou rovinou je moderní pohled na poskytování 

sociálních služeb a to formou zajišt ní a zp ístupn ním nov  pojatých komunitních 

sociálních služeb umožníme využití této pomoci a zkvalitn ní pé e o ohrožené a 

znevýhodn né d ti.15 

                                                

14 St edisko náhradní rodinné pé e. 2012. Ústavní pé e [online]. [cit. 18. 9. 2012]. Dostupné z: 
<http://www.nahradnirodina.cz/ustavni_pece.html>. 
15 St edisko náhradní rodinné pé e. 2012. Dobrovolnictví [online]. [cit. 14. 9. 2012]. Dostupné z: 
<http://www.nahradnirodina.cz/dobrovolnictvi.html>. 
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Požadavky na dobrovolníka 

1. vypln ní dotazníku pro dobrovolníka 

2. k nad 15 let 

3. ast na pravidelných seminá ích 

4. Absolvování školení v rámci sociáln -psychologického výcviku a vzd lávacího 

seminá e 

5. Uzav ení smlouvy o dobrovolnické služb  - sou ástí smlouvy jsou následující 

dokumenty: ml enlivost; výpis z rejst íku trest ; prohlášení o zdravotní 

zp sobilosti; prohlášení rodi  v p ípad , že je dobrovolník nezletilý. 

Organizace pracuje s dv ma d tskými domovy - D tský domov Racek a D tský domov 

Strán ice. Organizace má zajímavý management dobrovolník . Vzhledem k tomu, že si 

dobrovolníky vybírá z Gymnázia Benešov a ud lala z dobrovolnictví prestižní výb rovou 

událost, nemá o dobrovolníky nouzi. Dobrovolníci jsou pe liv  vybíráni a motivováni. Za 

svou ú ast v programu dostávají kredity, které jim umož ují v programu z stat, nebo se 

stát patronem - jakýmsi vedoucím skupiny dobrovolník . Škola je do programu zapojena a 

na konci roku se vždy volí nejlepší dobrovolník a všem zodpov dným dobrovolník m se 

ud luje pochvala. 

10.4. Dobrovolnické centrum Kladno, o.s.  

Ob anské sdružení bylo založeno 23. 7. 2002 za ú elem ší ení myšlenky 

dobrovolnictví v kladenském regionu. Dobrovolnické centrum Kladno spolupracuje s 

kolika organizacemi na Kladn , kam mohou dobrovolníci docházet. P evážn  se jedná o 

za ízení zdravotní i sociální pomoci - Domov pro seniory (Kladno, Sme no), Geriatrické 

a rehabilita ní centrum Kladno, Oblastní nemocnice Kladno, D tský domov (Kladno, 

Stochov), atd. Každý dobrovolník si tedy po ádném vyškolení (Základní výcvik 

dobrovolník ) vybere za ízení, kam chce docházet. Možnosti zapojení dobrovolník  jsou 



64 

 

individuální, nebo skupinové. Dalším druhem dobrovolnictví je canisterapie. Mezi další 

innosti organizace pat í mezinárodní aktivity, ale i poskytování sociálních služeb.16 

Dobrovolnický program 

Hlavní náplní programu D tský úsm v je individuální kontakt dosp lých s d tmi. 

Dobrovolník dochází pravideln  za dít tem, zatímco je d raz kladen na možnost vytvo ení 

individuálního vztahu k dít ti, který vede k aktivizaci d tí a zlepšení jejich motorických 

schopností. Každé dít  díky svému dobrovolníkovi dostává šanci zažít si pozornost, pé i, 

která je ur ena pouze jemu a nikomu jinému a kterou nemají jinak možnost zažít. Vlastní 

innost je pak zcela na organizaci dobrovolníka: hry, procházky, výlety, nákup atd.17 

Požadavky na dobrovolníka 

1. kdokoliv starší 18 let 

2. istý výpis z trestního rejst íku 

3. lov k s ochotou a v lí pomoci 

4. absolvování školení 

5. podepsání smlouvy o dobrovolnictví 

6. estné prohlášení o zdravotní zp sobilosti 

Ob anské sdružení vybírá dobrovolníky na základ  motiva ního pohovoru. 

Dobrovolník po absolvování školení a podepsání smlouvy je uveden do d tského domova 

koordinátorem, který je p ítomný prvnímu setkání. Dobrovolnické centrum pak nabízí 

dobrovolníkovi supervize ty ikrát do roka a vzd lávací školení v rámci trend  

profesionálního dobrovolnictví. 

                                                

16 Dobrovolnické centrum Kladno. 2012. O nás [online]. [cit. 3. 10. 2012]. Dostupné z: 
<http://www.dckladno.cz/o_nas.html>. 
17 Dobrovolnické centrum Kladno. 2012. O nás [online]. [cit. 3. 10. 2012]. Dostupné z: 
<http://www.dckladno.cz/o_nas.html>. 
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10.5. Ob anské sdružení Malí ek 

V roce 2001 vniklo ob anské sdružení Malí ek, jehož hlavní inností je realizace 

dobrovolnického programu „Dobrovolníci v kojeneckých ústavech a d tských domovech 

pro d ti do t í let“ v D tském centru v Praze 4 Kr i. Program probíhá ve spolupráci 

s Národním dobrovolnickým centrem Hestia a za finan ní podpory nadace Terezy Maxové. 

Hlavními úkoly sdružení je nábor a evidence dobrovolník , komunikace s dobrovolníky, 

pojišt ní dobrovolník , spolupráce p i p íprav  úvodního výcviku dobrovolník  a p íprava 

a ú ast na supervizích.18 

Dobrovolnický program 

Hlavním projektem je již výše zmín ný projekt „Dobrovolníci v kojeneckých 

ústavech a d tských domovech pro d ti do t í let“. Lokace projektu je v Dobrovolnickém 

centru v Kr i a jeho hlavním cílem je p isp t ke zlepšení psychosociálního vývoje d tí. 

Snahou projektu je tak umožnit každému dít ti pravidelný kontakt s jedním 

dobrovolníkem, který mu bude v novat alespo  1krát týdn  individuální pé i. innosti 

dobrovolníka odpovídají jeho schopnostem - tení pohádek, malování, hry, zpívání.19 

Požadavky na dobrovolníka 

1. k min. 18 let 

2. pravidelnost docházení do d tského domova (min. jednou týdne a v ur itý as) 

3. dlouhodobá spolupráce min. 1 rok 

Po výb ru dobrovolník  na základ  t chto t í podmínek dobrovolníci absolvují školení 

rozd lené do dvou seminá  a podepíší smlouvu o dobrovolnictví. Na rozdíl od jiných 

organizací jsou požadavky na budoucího dobrovolníka omezeny pouze na tyto t i body. Po 

absolvování školení jsou však klasicky podepsány smlouvy i se všemi dokumentovými 

ílohami jako je výpis z trestního rejst íku atd. 

                                                

18 Ob anské sdružení Malí ek. 2012. O nás [online]. [cit. 3. 10. 2012]. Dostupné z: <http://www.osmalicek.cz/>. 
19 Ob anské sdružení Malí ek. 2012. O nás [online]. [cit. 3. 10. 2012]. Dostupné z: <http://www.osmalicek.cz/>. 
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10.6. Ob anské sdružení Provázek 

Ob anské sdružení Provázek vzniklo v roce 2006. Organizace se jmenuje Provázek, 

protože chce symbolicky vyjád it snahu provázat d ti s druhými a zm nit tak jejich pocit 

opušt ní. Hlavním cílem je všestranná pomoc a podpora opušt ným d tem v kojeneckých 

ústavech a d tských domovech za ú elem snížení dopadu citové deprivace na psychickou 

stránku dít te. Sdružení se pokouší docílit oby ejným lidským kontaktem co nejv tšího 

rozvoje samostatnosti d tí a smysluplnosti jejich života a jejich za len ní do spole nosti.20 

Dobrovolnický program 

Projekt „Otev ená náru “ probíhá v n kolika d tských domovech (v D tském 

domov  pro d ti do t í let v Aši a v Karlových Varech, dále D tské centrum Veská a 

tský domov v Sedlo ov , D tské centrum Zlín, D tský domov v Milovicích, D tský 

domov v Kašperských horách). Cílem je vždy osamostatnit domov s dobrovolníky tak, aby 

již pomoc nepot eboval. To nastává ve chvíli, kdy d ti již mají dostatek dobrovolník , a 

tak se projekt m že zam it na nové domovy. Vzhledem k faktu, že v ústavní pé i chybí 

tem individuální kontakt s dosp lým, organizace se snaží dobrovolník m, kte í by cht li 

tem pomoci, zprost edkovali cestu.21 

Požadavky na dobrovolníka 

1. muži i ženy od 17 let 

2. zdravotní zp sobilost 

3. cit pro práci s d tmi 

4. istý výpis rejst íku trest   

5. potvrzení o studiu u student  

6. pohovor s psychologem v míst  d tského domova. 

Ob anské sdružení již p evzalo projekt Otev ená náru , jen ho v n kterých ástech 

modifikovala. Zajímavé na projektu je, že cílem je osamostatnit d tské domovy a 
                                                

20 Ob anské sdružení Provázek. 2012. Otev ená náru  [online]. [cit. 6. 10. 2012]. Dostupné z: 
<http://www.provazek.org/otevrena-naruc.php>. 
21 Ob anské sdružení Provázek. 2012. Otev ená náru  [online]. [cit. 6. 10. 2012]. Dostupné z: 
<http://www.provazek.org/otevrena-naruc.php>. 
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dobrovolníky, aby již nebyli závislí na pomoci zprost edkující organizace. Tím je projekt 

ojedin lý. V sou asné dob  organizace nep ibírá nové dobrovolníky, kapacita je napln na 

a d tské domovy si už koordinují po ty dobrovolník  sami. Podmínky pro to stát se 

dobrovolníkem jsou standartní. 

10.7. ADRA, o.s. 

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární 

organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Jedná se o velkou organizaci p sobící ve 125 

zemích sv ta. V eské republice ADRA za ala p sobit v roce 1992 a poskytuje 

humanitární, rozvojovou a sociální pomoc doma i v zahrani í. Jako jedna z aktivit 

organizace mezi domácími projekty je koordinace dobrovolnických center. V lo ském roce 

ADRA vyslala do nemocnic, ústav  sociální pé e, d tských domov  a azylových dom  

více než 1 600 dobrovolník . ADRA R je sou ástí mezinárodní sít  organizací založené 

Církví adventist  sedmého dne. Církev pravideln  p ispívá na její rozvoj.22 

Dobrovolnický program 

Organizace rozd luje dobrovolnickou pomoc na dlouhodobou nebo jednorázovou. 

Dlouhodobá se týká p edevším dobrovolnictví v sociálních a zdravotních za ízeních. V 

eské republice p sobí v sou asnosti deset dobrovolnických center ADRA, která 

koordinují dobrovolníky ve 27 m stech. Dobrovolníci docházejí do nemocnic, d tských 

domov , ústav  sociální pé e, azylových dom  a domov  pro seniory a v nují sv j as 

pot ebným klient m t chto za ízení. Nápl  jejich sch zek je r znorodá a závisí na 

osobnosti dobrovolníka, na p áních a pot ebách klienta a na typu p ijímající organizace. 

Nejv tším p ínosem dobrovolnické práce je individuální p ístup a aktivity, které umožní 

klient m zmírnit pocit vylou ení z jejich b žného života, zprost edkovávání kontaktu s 

                                                

22 ADRA. 2012. Dobrovolnická centra [online]. [cit. 8. 10. 2012]. Dostupné z: < http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-
cr/dobrovolnicka-centra>. 
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ve ejným d ním aktivní i pasivní formou, nap íklad doprovázením na vycházky, 

ed ítáním, hraním spole enských her a podobn . 23 

Požadavky na dobrovolníka 

1. ochota pomoci  

2. motivace a schopnost nenechat se odradit 

3. im ený zdravotní stav 

4. bezúhonnost 

5. spolehlivost 

6. k nad 15 let 

Dobrovolnická centra v rámci organizace ADRA mají dlouholetou tradici a 

vycházejí ze spole ného modelu. Programy dobrovolnických center v d tských domovech 

se liší pobo ka od pobo ky. Požadavky na dobrovolníky jsou však všude stejné a vycházejí 

z centrálního ízení. Vlastní program je pak odlišný i vzhledem k povaze p ijímací 

organizace. 

10.8. Dobrovolnické centrum Vlaštovka 

Dobrovolnické centrum Vlaštovka vzniklo jako st edisko Mate ského centra 

Karlovy Vary, o.s. na základ  schváleného evropského projektu v roce 2006. Snahou 

centra je ší it myšlenku dobrovolnictví v Karlovarském kraji a p edávat ve ejnosti 

informace o možnostech dobrovolnických inností. K innosti centra pat í i po ádaní 

diskusních klub  pro neziskové organizace, zástupce státní správy a samosprávy i pro 

podnikatelské subjekty.  

Dobrovolnický program 

Dobrovolník v Krajském d tském domov  má na starosti individuální pé i o dít  ve 

smyslu hraní s d tmi, zpívání, procházky, ú ast na akcích. Pomáhá d tem v rozvoji 

                                                

23 ADRA. 2012. Dobrovolnická centra [online]. [cit. 8. 10. 2012]. Dostupné z: < http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-
cr/dobrovolnicka-centra>. 
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psychomotoriky, sociálních dovedností a v získávání nových d ležitých zkušeností a 

prožitk  s dosp lým, který má as jen na n j.24 

Požadavky na dobrovolníka 

1. k nad 15 let 

2. ochota v novat sv j volný as 

3. vypln ní registra ní karty 

Podmínky, jak se stát dobrovolníkem, jsou na stránkách nejasn  stanovené. Na 

základ  analýzy webových stránek musí být dobrovolník starší patnácti let a musí vyplnit 

registra ní kartu dobrovolníka pro práci s d tmi. V této kart  dobrovolník uvádí základní 

údaje o sob , své zkušenosti s pozicí dobrovolníka a o jaké innosti a v jakém asovém 

horizontu má zájem. Není vyžadováno potvrzení o istém trestním rejst íku ani smluvní 

zavázání innosti se v novat pravideln . Dále zde nejsou uvedeny žádné informace o 

potencionálním školení pro dobrovolníky. Celkov  informace pro budoucího dobrovolníka 

jsou nedostate né 

10.9. Ob anské sdružení Letní d m 

Ob anské sdružení funguje od roku 1997. Pomáhá d tem a mladistvým ze 

spolupracujících d tských domov . „Posláním Letního domu je pomoci d tem a mladým 

lidem, vyr stajícím v náhradní výchovné pé i i bez fungujícího rodinného zázemí, aby 

prožívali š astné d tství a dosp li k samostatnému a plnohodnotnému životu. Letní d m 

pracuje dlouhodob  a cílen , tvo iv  rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a 

podporuje vztahové vazby v prost edí, kde d ti a mladí lidé vyr stají a žijí.“25 

Dobrovolnický program 

Letní d m má svoje sídlo v Praze a s d tmi z d tských domov  se setkáváme pouze 

na akcích, do kterých se zapojují dobrovolníci. Akce, na kterých se ob anské sdružení 
                                                

24 Mate ské centrum Karlovy Vary. 2012. Kdo jsme [online]. [cit. 4. 10. 2012]. Dostupné z: < http://www.materske-
centrum.cz/new/page-61/kdo-jsme.html>. 
25 Letní d m. 2012. O nás [online]. [cit. 9. 10. 2012]. Dostupné z: <http://www.letnidum.cz/letni-dum/>. 
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podílí, jsou r zného typu. P edevším se jedná o sociáln -terapeutické pobyty, které se 

konají o prodloužených víkendech a školních prázdninách mimo Prahu. Dalším typem 

projektu jsou komunitní akce a výjezdy do d tského domova. Dobrovolníci však mohou 

pomáhat i na výstavách i na trzích, nebo v kancelá i s lehkou administrativní prací. 

Spolupracujících d tských domov  je celkem šest: D tský domov Krompach, D tský 

domov Písek, D tský domov Klánovice, D tský domov Unhoš , Soukromý d tský domov, 

SOS 92, o.p.s., D tský domov Dolní Po ernice. 

Požadavky na dobrovolníka 

 minimální v k 18 let  

 kladný vztah k d tem 

 trestní bezúhonnost 

 zájem o dlouhodobou spolupráci 

 otev enost, zodpov dnost 

 schopnost týmové práce a sebereflexe 

 zájem o další vzd lávání a osobní r st26  

 

Pokud chce být dobrovolník p ijat, musí nejprve poslat strukturovaný životopis, p ijít 

na první informa ní sch zku a pak absolvovat vzd lávací seminá  Základní kurz 

kompetencí v p ímé práci s d tmi. Seminá e jsou koncipovány jak teoreticky, ale i aktivn  

a prožitkov . Témata vzd lávacích seminá  vybíráme tak, aby se týkaly naší cílové 

skupiny a zam ení Letního domu. Sou ástí vzd lávacího seminá e je ú ast na komunitní 

akci a nebo na sociáln -terapeutickém pobytu. Po absolvování seminá e dobrovolník 

podepisuje smlouvu o dobrovolnictví. 

                                                

26 Letní d m. 2012. O nás [online]. [cit. 9. 10. 2012]. Dostupné z: <http://www.letnidum.cz/letni-dum/>. 
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11.  Shrnutí 

 

Tabulka 1: Shrnutí výsledk  výzkumu - organizace zabývající se dobrovolnictvím v d tském 

domov  

 k 

dobrovolní

ka 

Povinné 

školení 

Výpis 

z trestního 

rejst íku 

Zkušenost 

s d tmi 

Maltézská pomoc, o.p.s. 18 ne ano ne 

St edisko náhradní rodinné pé e, 

o.s. 

15 ano ano ne 

Dobrovolnické centrum Kladno, o.s. 18 ano ano ne 

Ob anské sdružení Malí ek 18 ne ne ne 

Ob anské sdružení Provázek 17 ne ano ano 

ADRA, o.s. 15 ne ano ne 

Dobrovolnické centrum Vlaštovka 15 ne ne ne 

Ob anské sdružení Letní d m 18 ne ano ano 

 

 

 Neziskové organizace uvád jí v tšinou stejnou definici cíl  programu 

dobrovolnictví v d tských domovech. Požadavky pro dobrovolníky se zdají na první 

pohled velmi rozdílné. P esto je zde n kolik bod , v kterých se organizace shodují. 

Spole ným pr se íkem požadavk  m že být v k. Všechny organizace se shodují na tom, 

že v k dobrovolníka pod 15 let je v tomto typu prost edí nep ípustný. Nejvíce se objevuje 

ková hranice 18 let (4 organizace), pak je to hranice 15 let (3) a v jednom p ípad  se 
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objevila v ková hranice 17 let. Jako d vod organizace uvád jí, že je d ležité, aby 

dobrovolníci byli schopní postarat se o dít . Zárove  je z hlediska legislativy d ležité, aby 

byl dobrovolník trestn  odpov dný. Organizace  tak v ur ení vhodné v kové hranice 

nejsou jednotné. Hranice pohybující se od 15-18 je pom rn  rozsáhlá. Dalším významným 

požadavkem je výpis z trestního rejst íku. Trestní bezúhonnost požaduje šest organizací 

z osmi. Neziskové organizace to považují za d ležité preventivní opat ení. Je to snaha, jak 

omezit možná rizika pro d ti z d tských domov . Proto je p ekvapivé, že trestní 

bezúhonnost nevyžadují všechny organizace jako základní požadavek pro vstup do 

programu. 

Zajímavé je, že pouze dv  organizace uvádí do požadavk  zkušenost nebo cit pro 

práci s d tmi. Mnohem ast ji se v požadavcích objevuje ochota pomáhat, ale ne nutnost 

zkušenosti práce s d tmi. Dalším d ležitým požadavkem, který se asto neobjevuje, je 

požadavek pravidelného docházení. Objevuje se pouze u dvou organizací, p emž pro d ti 

z d tských domov  je d ležité, aby dobrovolník docházel pravideln  a dlouhodob . 

Absolvování vstupního školení je zpravidla podmínkou pro podepsání dobrovolnické 

smlouvy. Pouze t i neziskové organizace to uvád jí ve svých požadavcích, a koliv podle 

mého zjišt ní jen jedna z výše zmín ných organizací nemá školení pro nové dobrovolníky. 

vodem m že být p edpoklad organizace, že dobrovolník o ekává vstupní školení a 

chápe ho jako samoz ejmou sou ást programu. Smlouvy s dobrovolníky podepisují 

všechny organizace, ale jen dv  to uvádí jako požadavek.  Bez podepsání smlouvy není 

dobrovolníkovi z ízeno pojišt ní a není považován za sou ást programu. Organizace 

pravd podobn  neuvád jí  podpis smlouvy jako požadavek, protože tento akt nastává až po 

absolvování pohovoru, školení a spln ní základních podmínek jako je nap íklad v ková 

hranice. V teoretické ásti byla n kolikrát zmín na d ležitost supervize jako ochranného 

mechanizmu pro d ti i dobrovolníky. Povinnost ú asti na supervizích uvádí pouze jedna 

organizace. Ú ast na supervizích je asto pro dobrovolníka povinná. D vod pro  není 

uvád na v požadavcích je jako u posepisování smluv. Jedná se o podmínku, která vzniká se 

vstupem do programu. 
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12.  Výsledky empirického výzkumu 

V rámci empirického výzkumu ukážu dva p ípady neziskové organizace 

spolupracující s d tským domovem na managementu dobrovolník . Neziskové organizace 

se od sebe liší svou velikostí a tím i množstvím finan ních i personálních zdroj  pro 

fungování organizace. S organizacemi spolupracují d tské domovy, které jsou zahrnuty do 

tohoto výzkumu. D tské domovy jsou si svou velikostí i typem organizace velmi podobné. 

12.1. ípad 1: Nezisková organizace a d tský domov A 

 Nezisková organizace je malá, lokální organizace p sobící na malém m st . Na své 

fungování má omezený po et finan ních prost edk  a v organizaci pracuje jen p t 

zam stnanc . Spolupracuje s d tským domovem a kojeneckým ústavem. Sou ástí 

výzkumu je pouze d tský domov. D tský domov je st edn  velký, pracující na 

transformaci na d tský domov rodinného typu. Dobrovolníci, kte í se ú astnili 

polostrukturovaných interview, jsou sou ástí pouze jednoho dobrovolnického programu a 

jejich asová ú ast v tomto programu je rozdílná. V dob  výzkumu bylo v organizaci 

registrováno 40 dobrovolník . Organizace spolupracuje s d tským domovem dlouhodob   

už deset let. Požadavky na dobrovolníky uvadí základní: v k 18, trestní bezúhonnost, 

motivaci.  Pro p ijetí do programu je povinné absolvovat školení a podepsat smlouvu o 

dobrovolnictví. Ú ast na supervizích je požadována, ale není povinná. 

12.1.1. Zástupci d tských domov  

V rámci výzkumu jsem provedla rozhovory se zástupci d tského domova A - 

jednalo o editelku ( DDA1) d tského domova, sociální pracovníci (DDA2) a dv  

vychovatelky (DDA3, DDA4). 

Tabulka 2: P ehled respondent  - d tský domov A 

tský domov A 
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editelka DDA1 

Sociální pracovnice DDA2 

Vychovatelka DDA3 

Vychovatelka DDA4 

 

Požadavky d tského domova na dobrovolníky a organizaci 

Cíle dobrovolnického programu 

Paní editelka a sociální pracovnice odpovídaly na otázky z pohledu organizace a 

managementu. Vychovatelky naopak odpovídaly z pohledu jejich každodenní práce 

s d tmi. 

Všechny zástupkyn  d tského domova A se shodly na pot eb  individuálního 

kontaktu dosp lého s d tmi a ozna ily to za hlavní cíl programu. editelka DDA1: 

„Uv domuji si, že naše vychovatelky, a koliv odvádí skv lou práci, se nem žou v novat 

každému dít ti samostatn . Každá vychovatelka je vždy obklopena mnoha d tmi. Když nám 

nezisková organizace nabídla spolupráci, vid la jsem v tom šanci, jak d tem zajistit to, co 

jim chybí - n kdo jen pro n .“ Podle interview jsou dobrovolníci vhodnou alternativou pro 

kontakt dít te s dosp lým. Názory vychovatelek jsou mén  nadšené, ale p esto souhlasné. 

Vychovatelka DDA3: „Když dobrovolníci chodí pravideln , d ti mají radost a t ší se na 

. Nám to práci neuleh í, po ád máme na starosti zbytek d tí.“ Sociální pracovnice 

DDA2: „Jsem z programu nadšená, d ti mají možnost mít n koho jen pro sebe a to bylo 

cílem programu. Dobrovolník nem že nahradit práci vychovatelky, to není ani jeho náplní. 

ím však m že být, je starším kamarádem, tetou, nebo strejdou, který je tu jen pro jedno 

dít .“ 

Požadavky na dobrovolníky a neziskovou organizaci 

Významný rozdíl jsem p i rozhovorech zaznamenala zejména v požadavcích na 

neziskové organizace a dobrovolníky. Zatímco vychovatelky m ly na dobrovolníky ist  

praktické požadavky týkající se pé e o d ti a jejich chování v n kterých situacích, sociální 

pracovnice a editelka d tského domova se naopak soust edily na práva a povinnosti, 

management dobrovolník  a ist  organiza ní v ci. 
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Požadavky na neziskovou organizaci A byly hlavn  na management dobrovolník  a 

zjišt ní fungování celého programu. D tský domov A nechává na neziskové organizaci 

výb r dobrovolník , jejich pojišt ní, zaškolení i následnou pé i o n  v podob  dalších 

školení a supervizí. „Starat se o dobrovolníky je mimo naše možnosti. Já jako sociální 

pracovnice se ú astním supervizí. Jejich p ípravu má ale na starosti nezisková 

organizace.“, íká sociální pracovnice DDA2. 

tský domov A by ani sám dobrovolnický program neplánoval, protože na n j 

nem l finan ní ani personální prost edky. Nezisková organizace tak byla iniciátorem. „S 

neziskovou organizací X pracujeme dlouhodob . Oni za námi sami p išli s nabídkou 

dobrovolnického programu. Nejd íve jsme se obávali možných rizik, ale pak se program 

osv il a dnes organizaci pln  d ujeme.“, íká editelka d tského domova A. 

tský domov tak nekladl ur ité podmínky pro výb r organizace, nebo  organizace 

si vybrala d tský domov a nabídla mu spolupráci. 

Otázka nárok  na dobrovolníky už byla více na míst . Dobrovolníci jsou ti, kte í do 

tského domova p icházejí nej ast ji a jsou v p ímé interakci s d tmi. Zástupci d tského 

domova jsou asto kontrolováni a získání d ry v rámci d tského domova není pro 

dobrovolníka samoz ejmostí. Oficiální požadavky nám sd lila sociální pracovnice 

tského domova. Jednalo se o klasické požadavky: Dobrý p ístup k d tem, v k nad 18 let, 

absolvování motiva ního hovoru a školení, respektování ml enlivosti a nevynášení 

interních informací z d tského domova. Sociální pracovnice DDA2: „Dobrovolník si musí 

uv domit, že dít , s kterým se setkává, podléhá zákon m o ústavní pé i, ale i o ochran  

osobních údaj  a nevynášet tak citlivé informace, které se od dít te dozví.“ 

Specifické a hlavn  praktické požadavky m ly vychovatelky z d tského domova.  

Ona ila bych je jako neoficiální. Oficiální požadavky jsou dány d tským domovem a 

neziskovou organizací.Nej ast ji a nejvíce zd raz ované byly požadavky na pravidelnost 

docházky dobrovolník  a na dodržování as  (pozdní p íchody). Další požadavky se týkají 

bezpe nosti d tí a jejich specifických pot eb. Vychovatelky upozor ovaly na nutnost 

respektovat stravovací návyky d tí (problém velkého množství sladkostí a sladkých 

nápoj ), dodržování dalších pravidel spojených s dopravou p i výletech (d ti musí 

s dobrovolníkem jezdit jen hromadnou dopravou; jízda vlastním autem je zakázaná). 
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Vychovatelka DDA3: „Dobrovolníci d ti asto netláskají, myslí s, že asi n jak strádají, 

tak jim nakoupí bonbóny, párek v rohlíku a na to ješt  zmrzlinu. D ti pak neve í a n kdy 

je jim dokonce zle.“  

Zajímavý je pohled na pravidelnou docházku dobrovolník . Vychovatelky to vidí ze 

strany d tí a apelují ve svých požadavcích na dobrovolníky, a  ješt  p ed první návšt vou 

dít te si rozmyslí, jestli budou mít as v novat se dít ti pravideln . D ti jsou pak znovu a 

znovu zklamané, když dobrovolník, kterého si oblíbí, p estane po m síci do domova 

chodit. Vychovatelka DDA4: „Každý by si m l uv domit, než za ne za d tmi chodit, jestli 

na to má opravdu as. asto se nám stává, že n kdo chodí ze za átku pravideln , pak se 

objeví n co a dobrovolník chodit p estane. Dít  si mezitím už na n j zvyklo.“ 

Takováto situace je v dobrovolnických programech ošet ena a koordinátor v tšinou 

dobrovolníka nahradí n kým jiným. To však neznamená, že tato situace nezp sobila 

jaké následky. Vychovatelka DDA3: „Dít  sice dostane nového dobrovolníka, ale ptá 

se, pro  už teta nep išla? Nebo: ´A ta teta s dlouhými vlasy už chodit nebude´? Zažila jsem 

i slzy zklamání. Takovéto reakce vychovatelek však neznamenají nesouhlas, nebo nechu  

k dobrovolnickému programu. Všichni zástupci d tského domova, kte í odpovídali na 

otázky, se shodli na jednom požadavku pro dobrovolníka a to dobrý vztah k d tem. D raz 

na tuto vlastnost kladli z d vodu, že n kte í dobrovolníci se p ihlásí do programu s touhou 

pomáhat d tem, ale nemají p edchozí zkušenost. Nev dí, jak si s d tmi hrát a jak se k nim 

chovat. 

Spolupráce d tského domova a neziskové organizace 

Vzhledem k tomu, že d tské domovy jsou ast ji osloveny ze strany neziskové 

organizace, dobrovolnické programy tak vycházejí p edevším z iniciativy neziskové 

organizace. D tským domov m je projekt p edstaven a ty se jej pak ú astní. Nej ast jší 

zp sob spolupráce je na úrovni sociálních pracovnic, d tských psycholog  z d tského 

domova a koordinátora programu z neziskové organizace. Na za átku projektu se stanoví 

pravidla spolupráce a kompetence neziskové organizace. Ty jsou pak respektovány a 

dodržovány. V pr hu projektu samoz ejm  nastávají díl í zm ny na základ  zm n 

legislativy, práce v terénu, nebo na základ  p ipomínek zú astn ných stran.  
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Vychovatelka DDA3: „Vždy když dobrovolník p estane chodit, komunikujeme to 

s koordinátorkou. Ta nám pak najde za n j náhradu. I v p ípad  problému, vždy 

kontaktujeme koordinátorku. Je naším spojením s organizací.“ 

 editelka DDA1: „S koordinátorkou mám domluvené pravidelné sch zky 

kolikrát ro , kde konzultujeme vývoj programu, jeho zm ny a problémy. Pokus se 

jedná o n jakou naléhavou záležitost, ešíme to spolu telefonicky.“  

Na školení dobrovolník  se d tský domov podílí zejména ú astí jednoho ze 

zástupc  na školení pro dobrovolníky. Zástupce je v tšinou sociální pracovnice, nebo 

tská psycholožka z d tského domova. Vychovatelky se školení zpravidla neú astní. 

ast zástupc  z d tského domova je d ležitá, hlavn  z d vodu prezentace prost edí a 

znalosti konkrétních d tí. Dobrovolníci mají tak možnost ješt  p ed první návšt vou zjisti 

informace od n koho, kdo je s problematikou již seznámen a kdo má p ímou zkušenost 

s d tmi, za kterými dobrovolník bude chodit. editelka DDA1: „Na samotnou podobu 

školení velký vliv nemáme. Sociální pracovnice, která je p id lena pro náš d tský domov, 

se školení ú astní. Máme n jaké požadavky zejména z hlediska bezpe nosti. Samotné 

školení je však pln  v kompetenci ob anského sdružení.“  

Sociální pracovnice DDB2: „Já se na podob  školení podílím. Vzhledem k tomu, že 

jsem zástupce d tského domova v tomto programu, snažím se, aby naše p ipomínky a 

požadavky byly z etelné už p i školení nových dobrovolník , aby nedocházelo 

k nedorozum ním.“ 

Rizika programu 

Rizika pro d ti jsou vysoká, nebo  se k nim dostane cizí lov k, který je prov en 

asto jen na základ  pohovoru, nebo jednoduchého psychotestu. Samotní zástupci d tského 

domova vidí rizika v n kolika bodech. Neodbornost p ístupu k d tem. editelka DDA1:„ 

Dobrovolníci jsou ob as nezkušení v manipulaci s d tmi. Vychovatelky asto íkají, že 

dobrovolníci nemají zkušenost s d tmi ur itého v ku a p depokládají, že jsou na jiné 

vývojové úrovni než opravdu jsou.“ Dobrovolník neví, jak se k dít ti chovat. Vzhledem 

k ochran  osobních údaj  nejsou dobrovolník m sd lovány nap . n které informace 

z minulosti dít te, které však mohou p sobit jako spoušt  n kterých nep íjemných 

vzpomínek a vyvolávat nestandardní reakce na podm ty a chování. Dalším rizikem m že 
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být i dobrovolník sám, který jde do d tského domova pomáhat z d vodu vlastní frustrace. 

V neposlední ad  se pak jedná už o výše zmín né st ídání dobrovolník  a zažívání 

opakovaného zklamání ze strany dít te. Zejména vychovatelky jsou vždy k novým 

dobrovolník m velmi obez etné.  

Cílem programu je však d tem v d tském domov  pomoci a dobrovolnictví 

edstavuje pozitivní program s mnoha p ínosy pro vývoj dít te. Rizika jsou zde p ítomná, 

ale d tský domov i nezisková organizace se podílí na jejich snížení, i na jejich úplné 

eliminaci.  editelka  DDA1:  „Spoléháme na profesionalitu školení v rámci neziskové 

organizace, ale i následnou kontrolu dobrovolník . Samoz ejm  i d tský domov se podílí 

na omezení rizik. Vychovatelky jsou pln  k dispozici dobrovolník m a zárove  je p i 

kontaktu s d tmi sledují. Po návšt  se ptají d tí, jak se m ly a co d laly.“ 

DDA4: „Dobrovolníci se v tšinou dozv dí vše d ležité na školení. My jsme jim 

samoz ejm  k dispozici. Sociální pracovnice jsou asto p ítomné na školení nebo 

supervizích. Jsou tak pojítkem mezi d tským domovem a neziskovou organizací. 

Sociální pracovnice DDA2: „Já jsem p ítomná na školení, takže dobrovolníci se m  

mohou zeptat na konkrétní otázky. Znám d ti, ke kterým jsou p azeny, takže jim mohu íct 

ur itá specifika dít te. Problém je, že zákon o ústavní pé i i zákon na ochranu osobních 

údaj  nám zakazuje v tšinu informací sd lovat. Dobrovolník m je tak vždy sd leno jen 

nutné minimum, což m že jejich práci st žovat“ 

12.1.2. Zástupci neziskových organizací 

V neziskové organizaci A se na projektu dobrovolnictví d tském domov  podílejí 

pouze dva zam stnanci. S ob ma jsem vedla polostrukturované interview. Vedoucí 

projektu je v organizaci od jejího po átku. Koordinátorka byla v dob  výzkumu v projektu 

zapojena jeden rok. 

Tabulka 3: P ehled respondent  - nezisková organizace A 

Nezisková organizace A 

Vedoucí projektu  NOA1 
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Koordinátora NOA2 

 

 

Cíle dobrovolnického programu 

Koordinátorka i vedoucí projektu definovala cíle projektu stejn , p esn  podle toho, 

co mají napsáno ve výro ní zpráv  a popisu programu. „Náš program má za cíl vytvo it 

vztah mezi dobrovolníkem a dít tem. Dobrovolník je pro dít  kamarádem, který mu ukazuje 

sv t z jeho perspektivy.“, íká koordinátorka programu NOA2 z neziskové organizace A. 

Vedoucí projektu NOA1 popisuje program takto: „Cílem projektu je poskytnout dít ti 

individuální kontakt s dosp lým.“ 

Dále se ob  zástupkyn  neziskové organizace shodly na podob inností, které má 

dobrovolník vykonávat v rámci programu: chodit na procházky, do obchodu, cukrárny, na 

tské h išt  apod. 

Pohled na cíle programu ze strany d tského domova a neziskové organizace jsou 

podobné. Nezisková organizace vidí cíle programu podle toho jak je má stanovené 

v projektu. Jde jim hlavn  o individuální kontakt dít te s dosp lým  a ukázat dít ti pohled 

na sv t z jiné perspektivy. D tský domov vnímá tento program  v t chto bodech stejn . 

Z perspektivy d tského domova je z ejmá praktická povaha programu.Vidí konkrétní vliv 

dobrovolník  na d ti  dokáže tak cíl m dát i jiný než oficiální rozm r. Vidí dobrovolníka 

jako osobu, která se m že dít ti naplno v novat, což není v možnostech vychovatelek. 

Zárove  z pohledu d tského domova je patrné, že dobrovolník není osobou, který by m l 

nahradit, i zastoupit vychovatelky. 

 

Požadavky 

tské domovy jsou podle zástupc  neziskové organizace velmi náro né, co se tý e 

prvotního kontaktu a získání souhlasu se zapojením d tského domova do programu 

dobrovolnictví. Po odsouhlasení spolupráce pak d tský domov v í v profesionalitu 

neziskové organizace a jejího managementu. Vedoucí projektu NOA1: „Navázání 

prvotního kontaktu s vedením d tského domova bylo náro né…museli jsme vysv tlit 



80 

 

principy projektu, že dobrovolník nenahrazuje personál a že pro dít  je spíš jen 

kamarádem. Pak jsme museli omezit bezpe nostní rizika. Nap íklad aby se k d tem 

nedostali osoby jim nebezpe né z jejich minulosti, nebo osoby psychicky nemocné.“ 

Požadavky na dobrovolníky ze strany neziskové organizace A jsou typické podle 

výše zmín né analýzy dat. Požadavky jsou: kdokoliv starší 18 let, istý výpis z trestního 

rejst íku lov k s ochotou a v lí pomoci. Vzhledem k tomu, že zástupci d tského domova 

se shodli na požadavku na dobrovolníka, aby m l kladný vztah k d tem, nebo zkušenost 

s d tmi, organizace to jako požadavek neuvádí. Koordinátorka projektu NOA2 se k tomu 

vyjád ila: ekáváme, že na pozici dobrovolníka v d tském domov  se hlásí lidé, co cht jí 

pracovat s d tmi a mají je rádi. Proto p edpokládáme už n jakou p edchozí zkušenost. 

Zárove  b hem motiva ní rozhovor  v tšina dobrovolník  jako d vod p ihlášení uvádí, že 

mají rádi d ti, a proto jim cht jí pomáhat.“ 

 

Problémy a rizika 

Problémy spolupráce mezi d tským domovem a neziskovou organizací se podle 

výsledku rozhovor  jeví jako problémy založené p edevším na špatné komunikaci. 

Informace v rámci d tského domova se k vedení dostávají, ale vedení komunikuje 

s organizací jen na pravidelných sch zkách n kolikrát za rok, nebo p i ešení závažných 

problém . Požadavky vychovatelek se v tšinou nedostanou k vedení programu v rámci 

neziskové organizace. Zm ny v managementu dobrovolník  v neziskové organizaci sice 

probíhají na základ  vyjád ení vychovatelek v d tském domov , ale spíše na neformální 

úrovni. Koordinátorka NOA2: „Samoz ejm  bereme na v domí všechny p ipomínky tet 

z d tského domova, ale nem žeme na základ  toho hned m nit celý projekt. Velké zm ny 

musíme schválit v rámci organizace, pokud je projekt v rámci grantu, n které v ci se m nit 

nedají. Snažíme se tak vyhov t nejd ív na neformální úrovni.“ Vedoucí projektu NOA1: 

„Já jako vedoucí projektu nemám takový p ehled o situaci z terénu jako je tomu u 

koordinátorky. Já se scházím s vedením d tského domova n kolikrát ro  a bavíme se 

hlavn  o struktu e programu.“  
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„Rizika dobrovolnictví v d tských domovech minimalizujeme školením dobrovolník . 

Takže rizikové situace se nevyskytují, nebo jen málo. N kdy dobrovolník neví jak se v které 

situaci zachovat, ale nepovažuji to za závažné riziko.“ íká Vedoucí projektu NOA1. 

 

Specifika managementu 

Nezisková organizace má n kolik dobrovolnických program . Ten v d tském 

domov  je jen jeden z n kolika. Práce s d tmi je specifická už vzhledem k tomu, že se 

jedná o práci s nezletilými osobami. Vedoucí projektu NOA1: „Každý program je n ím 

specifický. Náš program v nemocnicích je vzhledem k nemocni nímu prost edí mnohem 

náro jší z hlediska r zných p edpis . Rizika pro klienty si uv domujeme v každém našem 

projektu. Takže jediným specifikem je asi to, že se jedná o práci výhradn  s d tmi. D ti 

jsou v pé i dobrovolníka a ten v tu chvíli je zodpov dný za jejich bezpe nost.“ 

 Koordinátorka projektu NOA2: „Z mého pohledu je program specifický hlavn  

v p ístupu k dobrovolník m. Ti mají v tšinou jiný typ psychické zát že, než dobrovolníci 

v nemocnici nebo v domov  d chodc . Je to hlavn  pocit zodpov dnosti, protože dít  si na 

vás zvyká a t ší se na vaši návšt vu.“ 

Specifika managementu se liší od ostatních program  hlavn  klientem, kterým je 

dít . Jedná se o nezletilou osobu, která podléhá zákonu o ústavní pé i a má svá specifická 

práva. Zárove  se mezi dobrovolníkem a dít tem utvá í vztah, který na dobrovolníka utvá í 

ur itý psychický tlak. St edisko pro náhradní rodinnou pé i toto uvádí jako jedno 

z hlavních rizik dobrovolnictví v d tském domov .  

12.1.3. Perspektiva z hlediska dobrovolník  

Dobrovolníci, kte í jsou sou ástí výzkumu, p sobili v dob  výzkumu v programu 

zn  dlouho dobu (od 4 m síc  do dvou let). Vedla jsem s nimi polostrukturované 

rozhovory, ale i neformální rozhovory p i setkání v prost edí d tského domova, nebo p i 

supervizi. 

Tabulka 4: P ehled respondent  - dobrovolníci A 

Dobrovolnický program A (D tský domov A, Nezisková organizace A) 
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Dobrovolník NOA1 

Dobrovolník NOA2 

Dobrovolník NOA3 

Dobrovolník NOA4 

Dobrovolník NOA5 

Dobrovolník NOA6 

Program dobrovolnictví 

tšina dobrovolník  odpov la, že se o programu dozv la od kamaráda nebo 

íbuzného. Dva dobrovolníci odpov li, že informace dostali ve škole. Motivace pro 

dobrovolníky, pro  vstoupit do programu, byly r zné a liší se od motivací, které je nutí 

v programu z stat. Motivace, které dobrovolníka nutí v organizaci z stat je vztah který si 

s dít tem vytvo í, ale asto i dobrovolnická smlouva, která má vliv na dobrovolníkovo 

odhodlání pravideln  plnit k emu se zavázal. Jako hlavní motivace se opakuje snaha 

pomoci, ud lat n komu radost, být užite ný pro druhé. Další opakující motivací je d lat 

v život  n co smysluplného.  Významným faktorem je že se jedná o d ti. Dobrovolníci, 

kte í mají rádi d ti se asto rozhodnou práve pro dobrovolnictví v d tském domov . 

Dobrovolník DoA3: „Rozhodl jsem se být dobrovolníkem, protože mám rád d ti a cht l 

jsem jim pomoci.“ Dobrovolník DoA1: „Cht la jsem d lat n co, co má smysl. Zapojit se 

ve volném ase a ne jen na n co p isp t.“ Dobrovolník DoA2: „Pomáhat bližnímu je pro 

 p irozené. Rozhodla jsem se pro projekt v d tském domov , jen protože mám s d tmi 

zkušenost a m žu být tak víc užite ná. Jinak bych volila asi jakýkoli typ dobrovolnictví“ 

Dobrovolníka nezisková organizace 

tšina dobrovolník  se shodla na tom, že se po úvodním školení necítili dostate  

ipraveni na vstup do prost edí d tského domova a na individuální trávení asu s dít tem. 

Polovina z nich uvedla, že to pravd podobn  bylo i jejich pocitem nejistoty a nervozity 

z prvního setkání. Druhá polovina dobrovolník  uvedla, že na školení se jim nedostalo 

odpov dí na n které jejich otázky hlavn  p ímo z praxe.  
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Dobrovolník DOA6: „Školení bylo jednodenní a v bec jsem si nep ipadal jako 

ipravený. Nemám velké zkušenosti s d tmi, takže m  d silo jen to, že mám n kde strávit 

hodinu s úpln  cizím dít tem.“  

Dobrovolní DoA1: „Školení dostate né nebylo. S ostatními dobrovolníky jsme se 

shodli, že nám tam chyb l n jaký zkušený dobrovolník, který by nám ekl své zkušenosti. 

Takhle to bylo moc teoretické.“ 

Dobrovolník DoA5: „Nemyslím si, že by m  jakékoliv školení p ipravilo. Školení 

špatné nebylo. Byla jsem nervózní z prvního setkání, což je asi p irozené a p edejít se tomu 

nedá.“ 

Naopak velmi kvalitn  hodnotí dobrovolníci následnou možnost supervizí a 

v p ípad  jakéhokoliv problému možnost kontaktovat koordinátora i ú ast psychologa a 

sociální pracovnice na supervizích. Je znát jejich rozpor v nutnosti etnosti supervizí. 

Z rozhovoru vyplývá, že supervize by byla pot eba víckrát, než je tomu p i po tu 4 

supervizí do roka, které organizace uskute uje. Na druhou stranu, ast jší supervize pro 

 znamenají další volný as strávený v rámci projektu. 

Dobrovolník DoA1: „Jsem ráda, že se supervize konají, m žeme tam íct naše 

problémy a hlavn  je sdílet s ostatními, kte í mají podobné problémy jako já. Supervize 

bych uvítala ast jší, ale nepovinné.“ 

Dobrovolník DoA5: „Supervize i koordinátorka jsou super. To, že jsou povinné, m  

nutí tam chodit. Za což jsem pak ráda.“ 

Dobrovolník a d tský domov 

Komunikace s personálem d tského domova podle výsledk  rozhovor  probíhá ve 

dvou fázích. Ze strany vychovatelek je poznat z po átku ned ra v dobrovolníka a 

odstup, který si od n j drží. Pokud dobrovolník chodí pravideln , komunikace se pak 

diametráln  odlišuje. Vychovatelky jsou vst ícn jší a povídají si s dobrovolníkem o dít ti a 

íkají jim více informací. První návšt vy se podle dobrovolník  nenesou úpln  v p átelské 

atmosfé e. Jedinou osobou, která byla p i prvním setkání pro n  podporou, byla 

koordinátorka, která se prvních setkání vždy ú astní. 
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Dobrovolní DoA3: „Tak poprvé to s vychovatelkami nebylo jednoduché, komunikace 

probíhala jen na základní úrovni. M l jsem pocit, že m  tam necht jí. Te  je to úpln  jiné. 

Už se na m  t ší a všechny m  znají jménem, v dí, co d lám a že m  moje sv enkyn  má 

ráda.“ 

Rizika si každý dobrovolník p edstavuje trochu jinak. Nejvíce vidí rizika ze svého 

pohledu a pozice dobrovolníka. Nejv tší obavy panují z p edstavy, že se n co stane dít ti a 

oni za to ponesou zodpov dnost. Dobrovolník DoA1: „D sí m  p edstava, že když jsme na 

išti, tak dojde k n jakému zran ní. Nevím, co bych v té situaci d lala. Nejsem si jistá, že 

bych byla schopná n jak racionáln  jednat a pomoci.“ 

„Nejvíce se obávám, že dít  si na m  zvykne a já na n j a budu si chtít dít  osvojit. 

Už mám na dít  v k, a kdyby mi p irostlo k srdci…“ íká dobrovolnice DoA5. Tato situace 

se v praxi už n kolikrát stala. Není to obvyklá situace, ale v minulosti už v programu 

nastala. Koordinátorka programu NOA2 se k tomu vyjád ila: „Taková situace se nám stala 

dvakrát a rádi za to opravdu nejsme. Dobrovolnictví není cesta k osvojení dít te a narušuje 

to b žný zp sob osvojení.“ 

Porovnání vnímání rizik z hlediska dobrovolník , d tského domova, neziskové 

organizace a dobrovolník  

Rizika dobrovolnictví se podle zástupc  neziskové organizace A v jejich p ípad  

tém  nevyskytují, vzhledem ke školení, které dobrovolníci absolvují. Potencionální rizika 

jsou z jejich pohledu: nebezpe né osoby (psychicky nemocní, lidé z minulosti dít te, 

dobrovolníci, kte í hledají ve své innosti ešení svých problém ), nebo rizika spojená 

s úrazem dít te v dob , kdy je v pé i dobrovolníka. 

tský domov vnímá rizika stejným zp sobem v oblasti nebezpe ných osob pro d ti 

a možného úrazu, který se m že stát v p ítomnosti dobrovolníka. V em se pohled 

tského domova liší od neziskové organizace je p edevším z hlediska zkušeností 

dobrovolníka s d tmi. Jako jedno z rizik je pro d tský domov dobrovolník, který nemá 

zkušenost s d tmi a neví jak se k nim v n kterých situacích chovat, nebo jak s dít tem 

ur itého v ku zacházet 

Dobrovolníci vnímají rizika hlavn  z hlediska jejich odpov dnosti za dít . Obávají se 

zodpov dnosti za úraz dít te v dob , kdy je mají na starosti. Dal sí obavou je p ílišné 
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ipoutání k dít ti. Za další riziko se dá ozna it nedostate né školení dobrovolník , protože 

na jeho základ  se dobrovolníci necítí dostate  p ipraveni pro vstup do d tského 

domova. 

12.2. ípad 2: Nezisková organizace B a d tský domov B 

Nezisková organizace B je velkou organizací p sobící na území velkého m sta. 

Spolupracuje s mnoha d tskými domovy nap eskou republikou. Pro tuto práci jsem 

však vybrala jeden spolupracující d tský domov, který byl vybrán na základ  možnosti 

vstoupit do školení spojeného s náborem dobrovolník . Nezisková organizace se 

vyzna uje kvalitním zázemím, a  už z hlediska finan ního nebo personálního zázemí. 

V organizaci pracuje trvale 11 lidí a financování z v tší ásti zajiš uje p íjem z Velké 

nadace p sobící v oblasti pomoci d tem. Program v dt kém domov  je hlavní náplní 

organizace a byla i pro tento ú el založena. Organizace fungovala v dob  výzkumu 7 let. 

V dobrovolnickém programu je zapojeno víc jak 120 dobrovolník . V rámci d tského 

domova, v kterém výzkum probíhal se jednalo o 25 dobrovolník .  Požadavky organizace 

pro budoucí dobrovolníky jsou: v k 18 let, trestní bezúhonnost, absolvování školení, zájem 

o práci s d tmi. 

 

12.2.1. Zástupci d tského domova B 

 V d tském domov  jsem uskute nila interview se sociální pracovnicí a dv ma 

vychovatelkami. editel d tského domova bohužel nebyl k rozhovor m naklon ný 

z d vodu pracovního vytížení. Rozdíl v otázkách byl patrný mezi sociální pracovnicí a 

vychovatelkami. Ve v tšin  bod  se však shodly. 

Tabulka 5: P ehled respondent  - d tský domov B 

tský domov B 

Sociální pracovnice DDB2 

Vychovatelka DDB3 
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Vychovatelka DDB4 

 

Požadavky d tského domova na dobrovolníky a organizaci 

Cíle dobrovolnického programu 

Cílem programu je podle d tského domova B již n kolikrát zmi ovaný individuální 

kontakt s dosp lým a možnost dít ti v novat pozornost a ukazovat sv t z jiné perspektivy. 

V definici cíle programu se shodla sociální pracovnice s ob ma vychovatelkami. 

Sociální pracovnice DDB2: „Hlavním cílem je zajistit d tem více pozornosti ze 

strany dosp lých a užít si jejich p ítomnost bez hlou ku dalších d tí.“ 

„D ti mají možnost mít n koho jen pro sebe a to je hlavní cíl. Dát jim chvilku 

pozornosti, která pat í jen jim.“ íká vychovatelka DDB3. Vychovatelka DDB4 

poukazuje na jiný aspekt cíle programu: „D ti mají možnost jít do obchodu, do cukrárny, 

nebo jet vlakem. Zažívají situace, které b žn  v celé skupin  nejsou možné. 

ti tak mají možnost vid t b žné v ci, místa a situace odehrávající se v život , díky 

tomu, kam je dobrovolník vezme a co jim ukáže. Vidí sv t z jiné perspektivy, než jim 

ukazuje personál d tského domova. 

Požadavky 

tský domov požadavky na organizaci nem l, byl vybrán organizací a požádán o 

spolupráci. D tský domov se tak p ipojil do fungujícího programu, který již probíhal 

v jiném d tském domov . To bylo pro d tský domov sm rodatné. Sociální pracovnice 

DDB2: „Když nás oslovila organizace, tak jsme si zjistili, jak to funguje v jiných d tských 

domovech a zeptali jsme se na jejich zkušenosti. Když jsme vid li, že to funguje jinde, tak 

jsme kývli na spolupráci.“ 

Požadavky na dobrovolníky tak nechávají na organizace, protože v í v její 

dlouholeté zkušenosti z tohoto typu programu dobrovolnické práce. Rozdíl je 

v požadavcích vychovatelek a sociálních pracovnic. Vychovatelky mají praktické 

požadavky. Sociální pracovnice se zam uje p edevším na dodržování pravidel, p edpis  a 

legislativy. 
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Sociální pracovnice DDB2: „D ležité je, aby dobrovolníci dodržovali ml enlivost. 

Nerada bych ešila n jaký únik citlivých informací o d tech. Dobrovolník by m l být 

hlavn  zodpov dnou osobou, která si uv domuje následky svého chování.“ 

Vychovatelka DDB3: „Hlavní, co by dobrovolník m l mít, je zkušenost s d tmi. 

Nemám ráda, když dobrovolník neví jak si s dít tem hrát, bavit, nebo s ím mu musí 

pomáhat vzhledem k jeho v ku.“ 

Vychovatelka DDB4 na stejné téma: „Dobrovolníci dají d tem spoustu sladkostí a 

ti si je pak donesou a chlubí se p ed ostatními. Jiní dobrovolníci se snaží respektovat 

rozumné množství, ale n kdy to neodhadnout a mezi d tmi to p sobí r zné roztržky. O to 

mi nestojíme.“ 

Spolupráce d tského domova a neziskové organizace 

Spolupráce probíhá na základ  velké d ry d tského domova v management 

neziskové organizace v oblasti dobrovolník . D tský domov je zapojen do již fungujícího 

programu, který má nastavené fungující mechanismy, nábor  dobrovolník , jejich školení i 

jejich vzd lávání a zázemí pro n . Nejd ležit jším prvkem je tak vzájemná komunikace 

mezi d tským domovem a neziskovou organizací. Aby d tský domov neztratil d ru 

v organizaci, musí být informován a nezisková organizace musí reagovat na požadavky i 

stížnosti. 

Sociální pracovnice DDB2: „Spolupráce probíhá v co možná nejv tším rozsahu. Je 

to velmi náro né, protože zam stnanci d tského domova to mají jako extra práci ke své 

normální pracovní náplni. Proto hlavn  management dobrovolník  je ponecháván na 

neziskové organizaci. S organizací jsem však neustále v kontaktu a vzniklé problémy 

ešíme spole .“ 

Školení nových dobrovolník  je v neziskové organizaci B pln  v jejich kompetenci. 

Školení se neú astní žádný ze zástupc  d tského domova. 

Vychovatelka DDB3: „Dobrovolníci jsou ob as nezkušení a nev dí, co si 

v n kterých situacích po íst. Takové situace si už ešíme samy. Ale pokud se jedná o v tší 

problém jako t eba docházka, kontaktujeme koordinátorku. Ta je skv lá, vždy situaci eší 

rychle a v tšinou i p ijede si s námi o tom osobn  promluvit.“ 
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„V p ípad  problému kontaktujeme neziskovku. Vše se v tšinou rychle vy eší. 

Zárove  se pravideln  scházíme a naše p ipomínky se odrážejí do podoby programu.“, 

íká sociální pracovnice DDB2. 

Rizika programu 

Rizika si pracovníci d tského domova uv domují, proto je pro dobrovolníky tak 

obtížné si v d tském domov  vybudovat d ru, hlavn  ze strany personálu. Jako hlavní 

rizika nepovažují ani tak možné psychické poruchy a deviace ze strany dobrovolník , ale 

hlavn  nezkušenost dobrovolník  s d tmi. Dalším rizikem opakujícím se v interview bylo 

téma nepravidelné docházky dobrovolník  a tím i možného zklamání ze strany d tí. D ti si 

na dobrovolníky zvyknou, a když dobrovolník p estane chodit, koordinátor není vždy 

schopen nahradit dobrovolníka n kým novým. D vodem jsou školení, která probíhají jen 

ty ikrát do roka. D tem se tak m že zhoršit už tak narušená psychika. Proto zam stnanci 

apelují na dobrovolníky, aby si to p edem rozmysleli, jestli jsou takovou zodpov dnost 

unést a budou mít dostatek asu. 

Vychovatelka DDB4: „Pro d ti je d ležité, aby dobrovolník chodil pravideln , když 

už se nem že dít ti v novat, tak pak by se m l p ijít rozlou it a m l by hned být nahrazen 

kým jiným. To se bohužel ne vždy stává.“ 

Rizik m se snažíme, co nejvíce p edejít. Z reálných rizik m  napadá hlavn  zklamání 

tí, nebo nevhodné chování ze strany dobrovolník , jako nedodržování nastavených 

návyk  z d tského domova atd.“, íká sociální pracovnice DDB2.  

Vychovatelka DDB4: „D ti p i první návšt  s dobrovolníkem pozorujeme. 

Neznamená to, že jsme p íliš ned iví, ale m žeme poradit jak s konkrétním dít tem 

komunikovat a p edejít tak stresujícím situacím pro ob  strany.“ 

Rozhovory se zástupci neziskových organizací 

Zástupci neziskové organizace jsou jak vedoucí projektu, tak i koordinátorka 

zabývající se programem p ímo v d tském domov  B, kde probíhal výzkum. Ob  dv  byly 

informovány o d tském domov  velmi dob e a znaly pracovníky d tského domova osobn  

a asto d tský domov navšt vovaly. Zatímco vedoucí programu byla v organizaci pom rn  

krátce – jeden rok v dob  výzkumu, tak koordinátorka byla v programu už t etím rokem. 
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Tabulka 6: P ehled respondent  - nezisková organizace B 

Nezisková organizace B 

Vedoucí projektu  NOB1 

Koordinátora NOB2 

 

Cíle dobrovolnického programu 

Cíle programu uvádí zástupci neziskové organizace stejn  jako zástupci d tského 

domova. Vyzdvihují individuální kontakt a kamarádství s dosp lou osobou. 

Vedoucí projektu NOB1: „Snahou našeho projektu je umožnit každému dít ti 

pravidelný kontakt s jedním dobrovolníkem, který mu bude v novat minimáln  jedenkrát 

týdn  individuální pé i. innosti p i setkáních s dobrovolníkem by m ly vycházet ze zájmu 

a pot eb dít te a schopností dobrovolníka.“ 

Požadavky 

tský domov B má požadavky podle neziskové organizace týkající se hlavn  

managementu dobrovolník . Nezisková organizace zajiš uje zázemí dobrovolník . D tský 

domov nemá kapacitu dobrovolnický program zajiš ovat, proto se v tomto sm ru spoléhá 

na neziskovou organizaci. 

Koordinátorka NOB2: „D tský domov má na nás požadavky na organizaci a starost 

o dobrovolníky. Dále z jejich strany slýcháme r zné drobné požadavky t eba na zm ny 

v programu.“ 

Požadavky kladené na dobrovolníky jsou dvojího typu. Ty co jsou oficiáln  

vznášeny vzhledem k ádu d tského domova a legislativ eské republiky a další, které 

vznikají inností dobrovolník  v praxi. Vychovatele asto žádají, aby dobrovolníci m li 

zkušenosti s d tmi, sociální pracovnice vítá u dobrovolník  pedagogické nebo jiné 

vzd lání, které je blízké innosti s d tmi. Nezisková organizace upravuje požadavky na 

dobrovolníky vzhledem k p ipomínkám zástupc  d tského domova. 
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Specifika managementu 

tský domov B neuvádí specifika dobrovolnické innosti v d tském domov . Již 

kolik let se tato organizace v nuje dobrovolnictví v d tských domovech a to výlu . 

Zam stnanci nemají porovnání s jiným typem dobrovolnictví, a tak se jim specifika 

programu obtížn ji formulují. Specifiky ozna ují práci s d tmi, specifické prost edí – 

tský domov. 

Vedoucí projektu NOB1: „Nemám zkušenost z jiného programu, ale jako hlavní 

specifikum dobrovolnictví v d tském domov  považuji práci s nezletilými a specifické 

prost edí d tského domova. To se odráží i na našich školeních pro dobrovolníky.“ 

Možná rizika programu vidí zástupci neziskové organizace B hlavn  z hlediska úrazu 

a nadm rné citové angažovanosti ze strany dobrovolníka, což podle jejich názoru není 

vhodné pro d ti ani pro dobrovolníka.Vedoucí projektu NOB1: „Dobrovolníci jsou 

pojišt ni, ale úraz dít te je rizikem a i nep íjemným zážitkem. Za další riziko považuji 

ehnané citové vazby mezi dobrovolníkem a dít tem, kdy dobrovolník p estane chápat své 

poslání a za  si dít  p ivlast ovat, i dokonce mu slibovat nesplnitelné v ci.“ 

12.2.2. Perspektiva z hlediska dobrovolník  

Interview s dobrovolníky probíhala jak na úrovni polostrukturovaných rozhovor , 

tak i na úrovni neformálních rozhovor . Dva dobrovolníci (DoB1, DoB2) jsou sou ástí 

programu již dva roky, další (DoB3) je sou ástí programu p l roku a poslední (DoB4) jen 

dva m síce. 

Tabulka 7: P ehled respondent  - dobrovolníci B 

Dobrovolnický program B (D tský domov B, Nezisková organizace B) 

Dobrovolník NOB1 

Dobrovolník NOB2 

Dobrovolník NOB3 

Dobrovolník NOB4 
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Program dobrovolnictví 

Dobrovolníci dostávali o programu nejvíce informací ze dvou zdroj . První 

nej ast jší zdroj uvedli školu a druhý kamarády. Nezisková organizace B pravideln  

spolupracuje s n kolika školami, a získává tak širokou základu potencionálních 

dobrovolník .  

Dobrovolník DoB1: „Ve škole máme každý rok p ednášku na téma dobrovolnictví a 

žeme si vybrat, do jakého programu se zapojit.“ 

Motivace dobrovolník  jsou stejné. Hlavn  se objevuje motiv pomáhat tomu, kdo to 

pot ebuje. Tento motiv uvádí všichni dobrovolníci. Jako vedlejší uvádí, že dobrovolnictví 

zvyšuje kvalitu jejich života – dobrý pocit nebo zvýšení spole enského statusu. 

Dobrovolnice DoB2: „Já chci hlavn  pomáhat a dobrovolnictví mi p ináší dobrý 

pocit, že d lám n co prosp šného a zárove  se cítím užite ná.“ 

Dobrovolník a nezisková organizace 

Dobrovolníci vnímají školení jako dostate né a na základ  jeho absolvování se cítí 

dostate  p ipravení na práci dobrovolníka v d tském domov . Neskrývají, že p ed 

prvním setkáním s dít tem byli nervózní, ale nem lo to nic spole ného s nep ipraveností 

nebo nedostatkem informací. 

Dobrovolnice DoB4: „Školení bylo super, bylo zam ené jak na teoretické tak i 

praktické informace. Dozv li jsme se nej ast jší chyby a myslím, že do d tského domova 

jsme nevstupovali s žádnou obavou.“ 

Zázemí neziskové organizace B je opravdu kvalitní vzhledem k dlouhé praxi v oboru 

a dostatku finan ního zabezpe ení m že organizace fungovat podle zásad moderního 

managementu dobrovolnictví. Dobrovolníci to jen potvrzují. Cítí v organizaci dostate nou 

podporu a zázemí pro jejich dobrovolnou innost. 

Dobrovolník DoB3: „Jojo, starají se o nás p kn . Od školení až po supervize vše 

funguje. Pokud nastane problém v domov , hned to eší. Všechno, co p ipomínkujeme na 

supervizích, se projednává a asto i m ní. Teda to, co je v jejich kompetencích.“ 
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V p ípad  problému je k dispozici koordinátorka projektu. Dobrovolníci se 

s problémy, týkající se p ímo dít te, s kterým tráví as, obrací na vychovatelky. 

S koordinátorem eší problémy v rámci programu. V neziskové organizaci B je v p ípad  

pot eby k dispozici psycholog. 

Dobrovolník DoB3: „Problémy ešíme p ímo s vychovatelkami. Administrativní v ci 

zase s koordinátorem.“ 

Dobrovolnice DoB4: „Kamarádka dobrovolnice m la problém s tím, že se sblížila 

s dít tem, které pak šlo k adopci a n jak se s tím nesrovnala. Vím, že pak byla u 

psychologa, což jí koordinátorka doporu ila.“ 

Dobrovolník a d tský domov 

V d tském domov  probíhá komunikace mezi dobrovolníky a personálem na velmi 

dobré úrovni. Dobrovolníci zaznamenávají rozdíly v komunikaci na za átku a pak po delší 

dob , co stále z stávají v programu. Na za átku jsou pracovníci sm rem k dobrovolník m 

odm ení. Jejich d ru si získává dobrovolník hlavn  pravidelnou docházkou a pé í, co 

nuji sv enému dít ti. 

Dobrovolnice DoB2: „Co si pamatuji, tak na za átku jsme to nem li jednoduché. 

Vychovatelky se na nás koukaly dost odm en , ale dnes je to dobrý. Víc jak dobrý, už jsme 

prost  p átelé.“ 

Dobrovolníci si uv domují rizika spojené s dobrovolnictvím v d tském domov . Je 

zajímavé, že vidí rizika, které hrozí jim jako dobrovolník m. Jako hlavní riziko uvád jí 

zran ní dít te a otázka, kdo v této situaci ponese zodpov dnost. Další rizikem je riziko 

psychické újmy a to dvojího charakteru. První je možnost, kdy dobrovolník zklame dít  a 

jejich kamarádství. Druhou situací je pozice dobrovolníka, která nedává možnost získat o 

dít ti informace. Dobrovolník se tak asto nedozví v as, že dít  bylo za azeno k adopci. 

Obtížn  se pak se situací srovnává. Zpravidla má možnost se s dít tem rozlou it, ale 

vzhledem k tomu, že není o situaci dostate  p edem informován, nemá ani možnost se 

s tím psychicky vypo ádat. Nejv tším rizikem je tak paradoxn  navázání až p íliš úzkého 

vtahu dobrovolníka s dít tem. 
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„No myslím, že je to náro ný na psychiku, nejv tší riziko pro dobrovolníka je, když 

se p íliš citov  váže k dít ti.“, íká dobrovolnice DoA4. 

Porovnání vnímání rizik z hlediska dobrovolník , d tského domova, neziskové 

organizace a dobrovolník  

tský domov B vnímá rizika pro d ti hlavn  ze strany nezkušenosti dobrovolník  

sprací s d tmi. Dalším zmín ným rizikem je dodržování pravidelné docházky ze strany 

dobrovolníku a obava z vytvo ení stresové situace pro d ti. D ti se tak podle vychovatelek 

tského domova m žou op t zklamat což, nemá dobrý dopat na jejich psychický stav. 

Zástupci neziskové organizace vnímají rizika jako možný úraz dít te, nebo jako 

ílišná citová angažovanost dobrovolníka, která se pak m že stát i rizikem pro dít . Dít ti 

je pak ze strany dobrovolníka slibováno, n co co se nem že stát a není to v kompetencích 

dobrovolníka (výlet, ukázání domova, kde bydlí dobrovolník atd.) 

Samotní dobrovolníci vnímají jako nejv tší riziko také psychickou újmu ze strany 

dít te, Bojí se p edevším skute nosti, nemohou dít  zklamat a tak mu nejvíce ublížit. Op t 

se zde zmi uje hledisko možného úrazu a zodpov dnosti za n j. 

12.3. Rozdíly mezi dv ma p ípady 

Rozdíly mezi dv ma p ípady, kde jsem uskute nila výzkum, byl hlavn  v typu 

neziskové organizace. D tské domovy si byly podobné jak svým typem, tak i na základ  

výsledk  interview se zástupci d tského domova a dobrovolníky. Hlavní rozdíl byl patrný 

v neziskových organizacích. Ob  organizace jsou zam eny p edevším na dobrovolnictví 

v d tských domovech. Organizace B je dokonce zam ena na d tské domovy výlu . Na 

základ  výsledku interview je vid t, že vzhledem k tomu, že organizace B má lepší 

personální i finan ní zázemí, odráží se to i na kvalit  školení, supervizí a celkového zázemí 

pro dobrovolníky. 

V obou p ípadech d tské domovy nechávají management dobrovolník ist  na 

neziskových organizacích. V p ípad  d tského domova B je p edání organizace programu 

zcela na neziskové organizaci a d tský domov d uje ve výb ru, školení i následnému 
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vzd lávání dobrovolník . V p ípad  d tského domova A je stále p ítomná v tší spolupráce 

už tím, že se sociální pracovnice z d tského domova ú astní školení dobrovolník . 

Rozdíl byl i ve stanovení podmínek. V p ípad  A se jednalo o nový program a 

nezisková organizace oslovila tento d tský domov jako první a zárove  jediný. D tský 

domov m l tak adu p ipomínek a podmínek na za átku vzniku programu. Po letech 

fungování programu se podílí na innostech v oblasti managementu dobrovolník  jen 

minimáln . Oproti tomu byl d tský domov B osloven neziskovou organizací B ve chvíli, 

kdy stejný program už úsp šn  fungoval v jiných d tských domovech. D tský domov tak 

dal na zkušenosti organizace a jen se informoval o fungování programu v jiných d tských 

domovech. Dále pak celý management nechal už na zkušenostech neziskové organizace. 

Patrný rozdíl v managementu obou neziskových organizací je vid t na základ  

interview s dobrovolníky. Dobrovolníci A se nej ast ji o organizaci a o dobrovolnickém 

programu dozvídali od kamarád . Nezisková organizace B dlouhodob  spolupracuje 

s n kolika školami, ve kterých d lá i nábor do programu dobrovolnictví v d tských 

domovech. Všichni dobrovolníci B uvedli, že se o programu dozv li práv  ve škole. 

Takovýto postup umož uje organizaci mít v tší po et zájemc  o dobrovolnictví, a m že 

tak vybrat opravdu vhodné dobrovolníky. 

Rizika pro dobrovolníky jsou v obou p ípadech definována podobn . V obou 

ípadech se ukazuje, že psychicky je nejvíce náro ný blízký vztah, který se 

dobrovolníkovi a dít ti poda í navázat. Vždy, když kon í p átelství mezi dobrovolníkem a 

dít tem, jedná se o stresující situaci. Pro ob  strany je to psychicky náro né. Zástupci 

tských domov  tak ve svých požadavcích vyzdvihují p edevším pravidelnost docházky 

dobrovolník .  

Rozdílné postoje byly v p ípad  A a B v pohledu na specifika dobrovolnické práce 

v d tském domov . Nezisková organizace A má zkušenost a podílí se i na jiných typech 

dobrovolnictví, proto její zástupci byli schopni lépe definovat specifika v dané oblasti. 

Zástupc m neziskové organizace B d lalo definování specifik problém, protože nem li 

praktické srovnání s jiným typem dobrovolnictví. 

Co se tý e otázky, zda školení dokáže dostate  p ipravit dobrovolníky na 

dobrovolnickou innost v d tském domov , odpov di dobrovolník  se v obou p ípadech 
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lišili. V tšina dobrovolník  A neshledávala školení jako dostate né a necítili se po jeho 

absolvování p ipraveni na vstup do d tského domova. Oproti tomu všichni dotazovaní 

dobrovolníci B byli se školením spokojení a cítili se p ipraveni na innost s d tmi z 

tského domova. Spole né všem dobrovolník m byl pocit nervozity z prvního setkání 

s dít tem, který je však p irozený a nevypovídá o kvalit  školení.  

Další významný rozdíl byl v hodnocení spolupráce p edevším mezi d tským 

domovem a neziskovou organizací, ale i dobrovolníky. V p ípad  A byla asto kritizovaná 

nedostate ná nebo p íliš pomalá komunikace. Hlavním problémem je, že problémy 

vychovatelek se dostávají k ešení do organizace pomalu, protože v tšina stížností jde p es 

vedení d tského domova. V p ípad  B funguje systém, kdy dobrovolníci eší své problémy 

podle pot eby rovnou s vychovatelkami nebo koordinátorkou. Záleží na povaze daného 

problému. Koordináto i pracují a asto komunikují s vychovatelkami, a tak není nutné 

veškeré problémy vést oficiální a zdlouhavou cestou p es vedení d tského domova a 

neziskové organizace. P ímá komunikace tak zajiš uje v tší flexibilitu dobrovolnického 

programu. 

Ve vnímání rizik pro d ti se v obou p ípadech poukazuje na možnost úrazu dít te.  

V obouch p ípadech d tského domova je poukazováno na riziko pro d ti ze strany 

nezkušených dobrovolník . Dobrovolník, který neví jak zacházet s dít tem. D tský domov 

B poukazuje i na riziko zklamání d tí a tím pádem na nutnost dodržování pravidelné 

docházky ze strany dít te. Dobrovolníci z organizace A se necítili dostate  p ipravení na 

vstup do d tského domova, což je také možné ozna it za možné riziko pro d ti. 
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13.  Výsledky a jejich interpretace 

 Na základ  teoretické ásti a empirické ásti interpretuji výsledky diplomové 

práce. K výsledk m jsem došla na základ  kvalitativního výzkumu a za použití metod 

zú astn ného pozorování, analýzy webových stránek a literatury, polostrukturovaných 

interview i neformálních rozhovor . 

Z výzkumu vyplývá, že neziskové organizace zabývající se dobrovolnictvím 

v d tských domovech mají stejný cíl, kterým je zajišt ní individuálního kontaktu dít te 

s dobrovolníkem. Pot eba individuálního kontaktu je pro dít  d ležitá z hlediska dobrého 

psychosociálního vývoje. Pokud u dít te nedochází k napln ní všech pot eb, m že 

docházet k narušení jejich psychiky (Ptá ek 2010, Matoušek a kol., 2008). Cíl 

dobrovolnictví v d tských domovech je tak opodstatn ný a organizace jsou schopné ho 

eteln  formulovat. Vedlejšími cíli jsou možnosti dobrovolníka ukázat dít ti sv t z jiné 

perspektivy a možnost individuáln  ho seznámit se situacemi b žného života, jako je 

nákup, návšt va restaurace, nebo jízda autobusem. 

Výzkumná otázka: Jak souvisí p ístup d tských domov  k dobrovolnictví u d tí 

se zp sobem výb ru a proškolení dobrovolník ?  

Zjišt ní, ke kterému jsme dosp la na základ  výsledk  výzkumu, se liší od mého 

edpokladu, že kvalita školení má vliv na p ístup d tského domova k programu 

dobrovolnictví. Existují zde dv  úrovn . Jeden pohled je ze strany vychovatelek a 

koordinátorek a druhý ze strany vedoucí programu, sociálních pracovnic a editelky 

tského domova. Z pohledu vychovatelek z d tského domova je každý dobrovolník 

rizikem pro d ti. D raz p i výb ru dobrovolník  je kladen p edevším na to, aby 

dobrovolníci m li zkušenost s d tmi a dodržovali pravidelnou docházku. Jejich asto 

odm ený p ístup k dobrovolník m tak vyplývá jen z jejich obav, ale dobrovolník si jejich 

ru získá pravidelnou docházkou a pé í o dít . D vodem odm eného chování m že 

být i nejistota vychovatelek, jak uvádí Janí ková a Zmeškalová: „N kdy vychovatelky cítí 

v nabízeném programu konkurenci. Nakonec jsou to ony, kdo musí s d tmi va it ve i, 

uklízet, starat se o domácí úkoly a p ípravu do školy, zatímco dobrovolníci se s d tmi 
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nují té zábavn jší innosti. D ti také samoz ejm  mají dobrovolníky rády, a protože jsou 

tem vzácn jší, astokrát je vítají s v tším nadšením než své vychovatelky, které vidí 

obden.“ (Janí ková, Zmeškalová, 2010) V tomto sm ru je d ležité, jak nezisková 

organizace p edstaví program d tskému domovu, aby nedošlo k milnému pochopení 

innosti dobrovolník .  

Dalším problémem ze strany vychovatelek je nedostate ná zodpov dnost 

dobrovolník , zejména pravidelnost jejich docházky. Všechny vychovatelky, se kterými 

jsem vedla interview, shodn  odpov ly, že pravidelnost docházení dobrovolníka je velmi 

ležitá, protože se d ti ušet í dalšího zklamání. „Vzhledem k tomu, že množství 

organizací a dobrovolník  nabízí své služby d tským domov m, zvlášt  t m, které jsou v 

dobrém dosahu velkých m st, mají pracovníci DD asto i špatné zkušenosti se zpo átku 

nadšenými dobrovolníky, jejichž zájem není trvalý nebo kte í nejsou schopni organiza , 

káze sky i programov  zvládat programy s d tmi. Mají tedy n kdy ned ru k novým 

aktivitám p icházejícím zven í.“ (Janí ková, Zmeškalová, 2010) 

Jiným pohledem je pohled sociálních pracovnic a vedoucích projekt  nebo editelky 

tského domova. Ze své pozice se více zam ují na respektování pravidel vnit ního ádu a 

legislativy, a zajistit tak fungování projektu po této stránce. D tské domovy se na podob  

školení v tšinou nepodílejí, maximáln  sd lují své p ipomínky. Ze strany d tského 

domova funguje velká d ra v management dobrovolník  zajišt ný neziskovou 

organizací. D tský domov tak spoléhá na profesionalitu organizace. 

ležitá se v tomto sm ru jeví komunikace mezi neziskovou organizací a d tským 

domovem, kdy na základ  p ipomínek vychovatelek je možné upravit základní požadavky 

na výb r dobrovolník , a tím p edejít n kterým situacím, které narušují kvalitu 

dobrovolnictví v d tském domov . 

Výzkumná otázka: Jaká rizika vidí vnímají v práci dobhrovolník  s d tmi r zní 

akté i (detský domov, nezisková organizace, dobrovolník) a jak to utvá í 

podobu dobrovolnického programu? 

Jako hlavní rizika z pohledu d tského domova se jeví nedostate ná zkušenost 

dobrovolník  s d tmi. Oba dva d tské domovy to zmi ují jako riziko pro d ti. 

Dobrovolník, který nemá zkušenost s d tmi a neví jak se k nim v n kterých situacích 
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chovat, nebo jak s dít tem ur itého v ku zacházet se tak jeví jako riziko, které je astým 

jevem. Oproti tomu rizika jako kontakt dít te s pro n j nebezpe nou osobou (psychicky 

nemocní lidé, lidé z minulosti dít te) nejsou b žn  vyskytujícím rizikem, Zajímavé je, že 

toto riziko je opat eno a p i výb ru dobrovolník  se na n j velmi dbá. Oproti tomu 

zkušenost s d tmi není stanovená ani jako podmínka pro vstup do dobrovolnického 

programu. Dalším významným rizikem je nedostate ná docházka dobrovolník  do 

tského domova a tak možné zklamání ze strany d tí.  

Neziskové organizace uvád jí jako riziko navázání p ílišného citového vztahu mezi 

dobrovolníkem a dít tem. Toto riziko je velmi obtížne definovatelné. Do jaké míry je 

citový vztah mezi dít tem a dobrovolníkem a kdy se jedná už o vztah, který m že škodit 

obou zú astn ným. Jako hlavní z rizik je tak možnost úrazu dít te, která však m že 

vyplývati z nezkušenosti dobrovolníka p i práci s d tmi. 

Samotní dobrovolníci vnímají jako riziko, možnost úrazu dít te, ale i to, že mohou 

dít  zklamat nedostatkem svého asu, nebo skon ením v programu.  V p ípad  organizace 

A se dobrovolníci vyjad ovali jako nedostate  p ipravení pro vstup do d tského domova. 

Nedostate né školení dobrovolník  se pak stává rizikem. 

Rizika formulované jednotlivými aktéry utvá í podobu programu v r zném pom ru. 

Zatímco rizika formulovaná neziskovými organizacemi jsou v programu ošet eny a po ítá 

se s nimi, tak nap íklad rizika formulovaná d tským domovem nejsou úpln  brány na z etel 

a v podob  programu se tolik neodrážejí. Rizika definována ze strany dobrovolník  se 

odráží v podob  programu jen okrajov . Dobrovolník m se dostává prostoru formulovat 

rizika na supervizích.  

 Podotázka: Zda rizika pro klienty (d ti) jsou faktor, který je zvažován p i 

íprav  výb ru a školení dobrovolník  (a) z hlediska DD, (b) z hlediska vysílající 

organizace a (c) z hlediska dobrovolník  samotných. 

(a) Podle zástupc  d tských domov  jsou rizika pro d ti ur itým faktorem, který se 

odráží na podob  školení i výb ru dobrovolník . Jak jsem již zmínila, 

v názorech zástupc  z d tského domova je trochu odlišný pohled na rizika, 

která m že dobrovolník pro dít  p edstavovat. Vedení a sociální pracovnice 

tského domova nejvíce dbají na to, aby se k dít ti nedostal lov k 
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nebezpe ný a spole ensky nevhodný a zam ují se na ošet ení školení, aby 

odpovídalo požadavk m legislativy. Naopak vychovatelky vidí rizika 

v nespolehlivosti dobrovolník  (hlavn , co se docházky tý e) a v jejich 

nezkušenosti p i práci s d tmi. „Mnohdy dobrovolníci zcela spontánn  naváží 

íliš úzké p átelství, p edávají své osobní kontakty a následn  nejsou schopni 

unést takto vzniklou vazbu. Dalším problémem mohou být výchovn  

nezvladatelné d ti, ale i osobní vy erpání i komplikovaná dostupnost za ízení, 

kam každý týden dobrovolníci dojížd jí.“ (Janí ková, Zmeškalová, 2010) 

Z hlediska vychovatelek je pak pro d ti rizikem p edevším ten dobrovolník, 

který se stane kamarádem a pak bez vysv tlení odejde. 

Tento faktor se do podoby školení dostává pomalu. V obou p ípadech 

jsem zaznamenala jiný p íklad. V d tském domov  A je problematická 

komunikace a hlavn  komunikace není p ímá mezi vychovatelkami a vedoucí 

projektu. Požadavky ze strany vychovatelek byly vzneseny, ale nezisková 

organizace své požadavky pro dobrovolníky ješt  nezm nila. Tato situace tak 

do budoucna bude produkovat další konfliktní situace v rámci projektu. Naopak 

v d tském domov  B funguje komunikace velmi dob e a vznesené požadavky 

už byly zahrnuty do zm ny struktury požadavk  pro dobrovolníka. 

 

(b) Z hlediska vysílající organizace neboli p íslušné neziskové organizace, která se 

nuje managementu dobrovolník , jsou rizika pro d ti zahrnuty do podoby 

školení a následné pé e o dobrovolníky. Organizace se snaží svým školením 

dobrovolník  zamezit vzniku p ípadného rizika pro d ti. Neziskové organizace 

tak zahrnují do školení pohovor s psychologem, který by m l odhalit p ípadné 

poruchy budoucího dobrovolníka, které by ho ur ily za nevhodného pro práci 

s d tmi. Samotný výpis z rejst íku trest  p sobí jako první síto p i výb ru 

dobrovolník . Organizace p i motiva ních pohovorech nebo pohovorech 

s psychologem zkoumá p edevším motivace dobrovolník . Na základ  motivací 

asto rozpoznávají, zda dobrovolník p edstavuje pro d ti riziko. Mezi rizikové 

motivy pat í (Tošner, Sozanská; 2006): soucit vedoucí k degradaci klienta, 

nep im ená a zbyte ná zv davost, služba pramenící z pocitu povinnosti, 



100 

 

skutka ení, snaha n co si zasloužit, touha ob tovat se, osobní nešt stí, se kterým 

si uchaze  neví rady, a proto chce ve služb  hledat vlastní duševní rovnováhu, 

osam lost a z ní pramenící touha po p átelství, pocit vlastní d ležitosti, 

nenahraditelnosti, nedostatek sebeúcty a s ním spojená touha potkat ješt  

ubožejší lidi, panova nost, touha ovládat jiné a uplatnit sv j vliv.  

 

(c) Dobrovolníci samotní si uv domují n která rizika. Nejv tší riziko vidí pro d ti 

v p ípad  úrazu. Jako další riziko je p ílišná vazba na dít . Tato rizika jsou p i 

výb ru dobrovolník  z pohledu dobrovolník  reflektována. D ležité je vše na 

školení vysv tlit a dále to reflektovat na supervizích. „Supervize pomáhá ešit 

konkrétní problémové situace vznikající v silovém poli pracovník – klient – 

profesionální role – instituce.“(Kop iva; 1999) Dobrovolníci si d ležitost 

supervizí uv domují. 

Vstupní školení je d ležitým faktorem p i p íprav  dobrovolník  a snížení 

rizik. Dobrovolníci A se však po školení necítili dostate  p ipraveni pro vstup 

do d tského domova. Hlavním d vodem bylo velké zam ení na teorii ale málo 

praktické ásti. Zejména jim chyb l n kdo se zkušenostmi p ímo z praxe, kdo 

byl ve stejné pozici jako oni – dobrovolník p sobící v programu delší dobu. 

Výzkumná otázka: Jaké jsou požadavky vysílajících a p ijímajících organizací 

v dané oblasti? 

Požadavky p ijímací organizace, ili d tského domova, jsou založeny na spln ní 

legislativy. P i dobrovolnickém programu musí být respektován nejen vnit ní ád d tského 

domova, ale i legislativa eské republiky. Konkrétn  se jedná o zákony: Zákon . 

101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj  a o zm  n kterých zákon , Zákon . 94/1963 

Sb., zákon o rodin  – Zejména ochrana jména a p íjmení, ochrana osobnosti nezletilých z 

hlediska jejich d stojnosti jako lidských bytostí, zapracována Úmluva o právech dít te, 

Zákon . 359/1999 Sb. o sociáln -právní ochran  d tí. Pokud jsou spln ny podmínky, že 

dobrovolnictví nebude porušovat tyto zákony a vnit ní na ízení, d tské domovy pak sv ují 

podobu školení do rukou neziskových organizací. V p ípad  problém  pak jednotlivé ásti 

fungování programu p ipomínkují. 
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Neziskové organizace jako vysílající organizace mají hlavní požadavek pro 

ijímání dobrovolník  v kovou hranici minimáln  15 let. Další astou podmínkou je 

výpis z rejst ík  trest , podepsání smlouvy, absolvování školení a pravidelná ú ast na 

supervizích. N které z podmínek však nejsou z eteln  uvedeny v podmínkách p ijetí 

dobrovolníka, i když jsou organizací vyžadovány. Nezisková organizace však asto 

nevyžaduje od dobrovolník  zkušenost s d tmi, což se zejména vychovatelkám v d tských 

domovech nelíbí a upozor ují, že to m že zp sobovat riziko pro d ti. Další v c, na kterou 

se neziskové organizace nesoust edí, je požadavek na pravidelnou docházku dobrovolníka, 

kterou vychovatelky z d tského domova také požadují. 
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14.  Doporu ení 

Z výsledk  práce vyplývá n kolik doporu ení. Organizace neuvádí na svých 

webových stránkách a tiskových materiálech p esn  své požadavky. To m že být 

zavád jící pro budoucího dobrovolníka, který do programu vstupuje a nap íklad neví, že je 

povinná pravidelná docházka, nebo ú ast na supervizích. Zárove  ne všechny organizace 

zahrnují požadavky z praxe p ímo do podoby školení nebo do formulace požadavk . 

Vhodný by byl i materiál, který by sjednotil požadavky na celorepublikovou úrove , 

zaštít ný nap íklad Národním dobrovolnickým centrem – Hestia. Vzhledem k tomu, že 

za ínající organizace nemají tolik zkušeností s vedením a profilací školení, mohl by být 

ur itý sjednocující studijní materiál, vytvo ený organizacemi, které na tomto poli p sobí, 

velmi nápomocný profesionalizaci managementu dobrovolnictví v d tských domovech. 

Dalším doporu ením je zlepšení komunikace na úrovni d tský domov - nezisková 

organizace. P edevším vychovatelky, které jsou v programu nejvíce v kontaktu 

s dobrovolníky, mají post ehy a zkušenosti s riziky, která tato dobrovolná innost 

zp sobuje. Za adit tedy jejich požadavky na dobrovolníky – zkušenost s d tmi, dodržování 

pravidelné docházky.  

Nástrojem, jak zajistit pravidelnou docházku do d tského domova a d ti tak ušet it 

stresujících situací, je upevn ní motivací dobrovolníka. Také je dobré tuto povinnost 

zanést do smlouvy o dobrovolnictví, kterou dobrovolník na za átku podepisuje. Smlouva 

že mít na setrvání dobrovolníka velký vliv a být významnou motivací. (Nathanson, 

Eggleton, 2010) 

Na základ  interview s dobrovolníky bych do školení pro nové dobrovolníky 

zahrnula i výpov  zkušeného dobrovolníka, který m že dobrovolník m íct sv j pohled 

na dobrovolnickou innost a p edat jim své zkušenosti z praxe. Zárove  dokáže odpov t 

na otázky dobrovolník , které je zajímají. 
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15.  Diskuse a záv r 

Hlavním cílem dobrovolnictví v d tských domovech je napln ní pot eby d tí 

z d tského domova, kterým chybí individuální kontakt s dosp lým. Zástupci 

dobrovolnického programu se snaží tuto pot ebu d tí naplnit. Bariéry dobrovolnictví 

v d tských domovech jsou p edevším legislativa, která chrání osobní údaje d tí. 

Dobrovolníci se tak dozví o dít ti jen nutné minimum, což m že zp sobovat problémy. 

Další bariérou je ned ra personálu d tského domova k nov  p íchozím dobrovolník m. 

Samotné motivace dobrovolník  mohou být rizikem jak pro n  samotné tak pro d ti 

v d tském domov . Tyto nevhodné motivace, kdy si nap íklad dobrovolník nahrazuje své 

nedostatky pomocí druhým, by m l na školení nebo p i pohovoru odhalit psycholog. Ne 

všechny organizace však za azují psychologa do svého školícího programu. S motivacemi 

by se m lo pracovat i na následných supervizích, které svým zp sobem fungují i na úrovni 

kontroly dobrovolník . 

Dobrovolnictví v d tských domovech má smysl. Na tom se shodli zástupci jak 

ijímacích, tak vysílacích organizací, tak i samotní dobrovolnictví. Rizika v tomto typu 

dobrovolnictví jsou p ítomná. Pohled na rizika pro klienty - d ti - je rozdílný z pohledu 

neziskové organizace, d tského domova a dobrovolník . P ínosem této práce tak m že být 

íklad vnímání problematiky z r zných perspektiv zainteresovaných lidí v dobrovolnictví 

v d tském domov .  

V práci se ukázalo, že menší organizace A má problém v komunikaci i efektivnosti 

školení. Samotní zástupci jsou si v domi, že nedostatek personálu a finan ních prost edk  

se odráží na kvalit  školení i fungování projektu. Prevence rizik pro d ti, které jim mohou 

být zp sobeny ze strany dobrovolník , ale i rizika pro samotné dobrovolníky, jdou omezit 

profesionálním managementem. Pokud probíhá školení dobrovolník  i následná pé e o 

dobrovolníky a komunikace mezi neziskovou organizací a d tským domovem, snižují se 

rizika pro d ti a dobrovolníky. Pokud budou neziskové organizace pružn  reagovat na 

ipomínky d tského domova, povede to ke zkvalitn ní školení a zárove  i k lepší 

formulaci požadavk  pro dobrovolníky. 
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ístup d tských domov  k dobrovolnickému programu je založen na d e 

v profesionalitu školení dobrovolník . Ur itá zdrženlivost ze strany zam stnanc  d tského 

domova sm rem k dobrovolník m se m že zm nit ve chvíli, kdy neziskové organizace 

budou posílat p ipravené dobrovolníky, které mají zkušenosti s d tmi a vychovatelé jim 

budou moci s d rou d ti p edávat. Proto je d ležité, aby neziskové organizace na svých 

webových stránkách lépe formulovaly požadavky pro dobrovolníky. 

Požadavky na školení a na dobrovolníky se m ní v pr hu programu. Ze za átku 

programu si d tský domov stanoví požadavky, tak aby odpovídaly vnit nímu ádu d tského 

domova a legislativ . Zavedením programu v praxi pak vyvstávají praktické požadavky ze 

strany d tského domova sm rem k organizaci, která by pak flexibiln  m la na tyto 

požadavky reagovat a zdokonalovat tak vstupní školení. Podle mého výzkumu se eší 

problémy artikulované d tským domovem na supervizích. Na zm  školení a oficiálních 

požadavcích neziskové organizace se odráží jen omezen . 

Nejd ležit jší pro omezení rizik se tak jeví spolupráce mezi d tským domovem, 

neziskovou organizací i dobrovolníky. 



105 

 

Literatura 

Bowlby, J. 1951. Maternal Care and Mental Health. London: HMSO; New Your: 

Columbia University Press. 

ízová, B.; Koubová, Š. 2008. „Význam výcviku dobrovolník  ve zdravotn  sociální 

sfé e“. Kontakt; Odborný v decký asopis pro zdravotn  sociální otázky. X (1). 125 – 132. 

Dovb ak, Iryna. 2010/2011. tský domov - p edpoklad integrace jedince do spole nosti. 

Nepublikovaná bakalá ská práce. 

Disman, Miroslav. 2005. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha 

Duben, Rostislav. 1996. Neziskový sektor v ekonomice a spole nosti. Codex Bohemia. 

Erikson, Erik H. 1963. Childhood and Society. New York: W. W. Norton & Co., Inc. 

Fri , Pavol a kol. 2001. Dárcovství a dobrovolnictví v R. Praha: AGNES. 

Fri , P., Pospíšilová, T. a kolektiv. 2010. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v eské 

spole nosti na za átku 21.století. Praha: Agens. 

Gabura, J., Pružinská J. 1995. Poradenský proces. Praha: Slon. Str. 96. 

Hammersley, Martyn; Atkinson. 1995. Ethnography: Principles in Practice. 

Hawkins, P.; Shohet, R. 2004. Supervize v pomáhajících profesích. Portál. 

Hendl, Jan. 2005. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál. 

Janí ková, Renata; Zmeškalová, Vladimíra. 2010. Soubor základních informací o náhradní 

rodinné pé i. St edisko náhradní rodiné pé e. 

Jantulová; Š oví ková, M. 2005. The Impact of Social Participation and. Pro-Social 

Attitudes. Volunteering. Sociological Forum. 1998 (3). 495-519.. 

Kop iva, K. 1999. Supervize práce v neziskové organizaci. In: ízení lidských zdroj . 

Praha: Agnes. 



106 

 

Langmeier, J., Mat ek, Z. 1974. Psychická deprivace v d tství. Praha: Avicenum. 

Mat ek, Zden k. 2005. Výbor z díla. Karolinum.  

Mat ek, Zden k. 1994. O rodin  vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál. 

Mat ek, Zden k. 2011. Praxe d tského psychologického poradenství. Portál. 

Matoušek, Old ich. 2003. Metody a ízení sociální práce. Praha: Portál. 

Matoušek, Old ich. 2008. Slovník sociální práce. Portál. 

McCurley, Steve; Lynch, Rick. 1997. Volunteer Management. 

McDerment, L.. 1991. „First Line Management Manual“. Supervision of Staff. Longman 

Group UK. 

Ministerstvo zdravotnictví R. 2010. Evalua ní kritéria a indikátory. 

Nathanson, Eggleton. 2010. Motivation Versus Program Effect on Length of Service A 

Study of Four Cohorts of Ombudservice Volunteers. Journal of Gerontological Social 

Work. 

Novotný, M.; Stará, I. a kolektiv. 2002. Dobrovolníci v nemocnicích. Praha: Hestia. 

Perry, Bruce D. 2002. Childhood Experience and the Expression of Genetic Potential: 

What Childhood Neglect Tells Us About Nature and Nurture. 

Smith, David Horton; Stebbins, Robert A.; Dover, Michael A.(eds). 2010. A Dictionary of 

Nonprofit Terms and Concepts. 

Salamon, L.M., Anheier, H.K. 1992. In Search of the Nonprofit Sector. In The Question of 

Definitions.  

Surynek, Alois; Komárková R žena; Kašparová, Eva. 2001. Základy sociologického 

výzkumu. Praha. 

Škoviera, Albín. 2007. Dilemata náhradní výchovy. Portál. 

Tošner, J. 2001. Dobrovolnictví – rehabilitace ob anských ctností. Sociální politika. 



107 

 

Tošner, J.; Sozanská, O. 2002. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. 

Praha: Portál, s.r.o. 

Tošner, J. 2010. Dokumentace dobrovolnických center a program  : Studijní materiály pro 

kurzy koordinátor  dobrovolník  [online]. Dostupné z: 

<www.hest.cz/ruzne/DC_Dokumentace_0210.doc>Praha: Hestia. 

Tošnerová, T., Tošner, J. 1999. „Burn-Out syndrom (Syndrom vyho ení)“. ízení lidských 

zdroj . Praha: Agnes. 

Wilson, John; Musick, Mark. 1997. „Who Cares? Toward an Integrated Theory of 

Volunteer“. American Sociological Review 1997 (5): 694-713 

Elektronocké zdroje 

ADRA. 2012. Dobrovolnická centra [online]. [cit. 8. 10. 2012]. Dostupné z: < 

http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/dobrovolnicka-centra>. 

Dobrovolnické centrum Kladno. 2012. O nás [online]. [cit. 3. 10. 2012]. Dostupné z: 

<http://www.dckladno.cz/o_nas.html>. 

Dobrovolnik.cz. 2012. Všeobecná deklarace o dobrovolnictví.  [online]. [cit. 14. 9. 2012]. 

Dostupné z: <http://www.dobrovolnik.cz/oblasti-dobrovolnictvi/vseobecna-deklarace-o-

dobrovolnictvi/> 

ESF R. 2007. Ústavní pé e [online]. [cit. 2. 10. 2012]. Dostupné z: 

<www.strep.cz/files/ESF_konference_vystupy.pdf>. 

Letní d m. 2012. O nás [online]. [cit. 9. 10. 2012]. Dostupné z: 

<http://www.letnidum.cz/letni-dum/>. 

Mate ské centrum Karlovy Vary. 2012. Kdo jsme [online]. [cit. 4. 10. 2012]. Dostupné z: < 

http://www.materske-centrum.cz/new/page-61/kdo-jsme.html>. 

Ministerstvo vnitra R. 2010.  Dobrovolnická služba [online]. [cit. 15. 10. 2012]. 

Dostupné z: <www.mvcr.cz/.../dobrovolnicka-sluzba-dokumenty-komentar-pdf> 

Ministerstvo zdravotnictví R. 2010.  Evalua ní kritéria a indikátory [online]. [cit. 8. 10. 

2012]. Dostupné z: <www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=13333&typ.../pdf...pdf> 



108 

 

Nadace Sirius. 2012.  Metodika práce s dobrovolníky[online]. [cit. 13. 10. 2012]. Dostupné 

z: < http://www.nadacesirius.cz/soubory/ke-

stazeni/nrp_metodika_prace_s_dobrovolniky.pdf> 

Ob anské sdružení Malí ek. 2012. O nás [online]. [cit. 3. 10. 2012]. Dostupné z: 

<http://www.osmalicek.cz/>. 

Ob anské sdružení Provázek. 2012. Otev ená náru  [online]. [cit. 6. 10. 2012]. Dostupné 

z: <http://www.provazek.org/otevrena-naruc.php>. 

St edisko náhradní rodinné pé e. 2012. Ústavní pé e [online]. [cit. 18. 9. 2012]. Dostupné 

z: <http://www.nahradnirodina.cz/ustavni_pece.html>. 

St edisko náhradní rodinné pé e. 2012. Dobrovolnictví [online]. [cit. 14. 9. 2012]. 

Dostupné z: <http://www.nahradnirodina.cz/dobrovolnictvi.html>. 

Sdružená za ízení pro pé i o dít  v Olomouci. 2012. Dobrovolnický program [online]. [cit. 

17. 10. 2012]. Dostupné z: <http://www.szpd.cz/dobrovolnicky_program.php>. 

Tošner, Ji í. 2010. Dokumentace dobrovolnických center a program . Studijní materiály 

pro kurzy koordinátor  dobrovolník  [online]. Praha: Hestia. [cit. 13. 10. 2012]. Dostupné 

z: <www.hest.cz/ruzne/DC_Dokumentace_0210.doc> 



109 

 

íloha 

 

Tabulka 8: P ehled respondent  – neziskové organizace 

Nezisková organizace A Nezisková organizace B 

Vedoucí projektu NOA1 Vedoucí projektu NOB1 

Koordinátorka NOA2 Koordinátorka NOB2 

 

Tabulka 9: P ehled respondent  - dobrovolníci 

Dobrovolnický program A 

(D tský domov A, Nezisková 
organizace A) 

Dobrovolnický program B 

(D tský domov B, Nezisková 
organizace B) 

 pohlaví k síc  
v organizaci 

 pohlaví k síc  
v organizaci 

DoA1 žena 18 12 DoB1 muž 20 24 

DoA2 žena 23 5 DoB2 žena 23 24 

DoA3 muž 21 12 DoB3 muž 18 6 

DoA4 muž 40 24 DoB4 žena 18 2 

DoA5 žena 35 6     

DoA6 muž 18 4     
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Tabulka 10: P ehled respondent  - d tské domovy 

tský domov A tský domov B 

editelka DDA1   

Sociální pracovnice DDA2 Sociální pracovnice DDB2 

Vychovatelka DDA3 Sociální pracovnice DDB3 

Vychovatelka DDA4 Sociální pracovnice DDB4 

 

Tabulka 11: P ehled neziskových organizací 

 k 

dobrovolní

ka 

Povinné 

školení 

Výpis 

z trestního 

rejst íku 

Zkušenost 

s d tmi 

Maltézská pomoc, o.p.s. 18 ne ano ne 

St edisko náhradní rodinné pé e, 

o.s. 

15 ano ano ne 

Dobrovolnické centrum Kladno, o.s. 18 ano ano ne 

Ob anské sdružení Malí ek 18 ne ne ne 

Ob anské sdružení Provázek 17 ne ano ano 

ADRA, o.s. 15 ne ano ne 

Dobrovolnické centrum Vlaštovka 15 ne ne ne 

Ob anské sdružení Letní d m 18 ne ano ano 
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Tabulka 12: P ehled neziskových organizací (pokra ování) 

 Podepsání 

smlouvy 

Zdravotní 

zp sobilos

t 

Spolehli

vost 

Maltézská pomoc, o.p.s. ne ano ne 

 

St edisko náhradní rodinné pé e, o.s. ano ne ne 

Dobrovolnické centrum Kladno, o.s. ano ano ne 

Ob anské sdružení Malí ek ne ne ne 

Ob anské sdružení Provázek ne ano ne 

ADRA, o.s. ne ano ano 

Dobrovolnické centrum Vlaštovka ne ne ne 

Ob anské sdružení Letní d m ne ne ano 

 


