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ABSTRAKT  

 Dip lomová práce se zabývá tématem dobrovo lnictví na ško le a klade s i 

za cíl inspirovat  a motivovat  školu (pedagogické pracovníky) k  zapo jen í 

studentů do dobrovo lnických akt ivit .  Dobrovolnictví je  činnost ,  kterou člověk 

vykonává bez nároku na odměnu a tato činnost  ho naplňuje a us pokoju je.  

 První kapito la se zabývá studentem střední ško ly.  Popisuje vývo jové 

období ado lescence z  pohledu vývo jové psycho logie i vývo jových teorií 

Freuda a Er iksona.  Dále se věnuje vo lnému času a studiu na st řední ško le.  

 Druhá část  představuje dobrovo lnictví.  Seznamuje s  po jmem 

dobrovo lnictví,  představuje mot ivy k  dobrovolné činnost i.  Popisuje oblast i a  

formy dobrovo lnické práce,  histor ii dobrovo lnictví,  ukotvení dobrovo lnict ví 

v legis lat ivě České republiky. Jsou zde představeny i organizace a pro jekty,  

které využíva jí činnost i dobrovo lníků.  

 Poslední a úst řední část  práce se zamýšlí nad způsoby, jak zapo jit  

studenty st ředních ško l do dobrovolnických akt ivit .  Proč má smys l 

podporovat  dobrovolnické akt ivity studentů. A představuje konkrétn í 

možnost i a způsoby jak tuto akt ivitu nabízet  a podporovat .  Středoškoláci jsou 

významná skupina potenciá lních dobrovolníků, která se vyznačuje energií,  

nápady a nadšením. Dobrovo lnická činnost  se pro ně může stát  významným 

zdro jem zkušenost í.  

  

 

ABSTRACT 

This t hesis deals with vo lunteer ing at  schoo l and aims to inspire and 

mot ivate schoo l (teachers) to  invo lve students in vo lunteer act ivit ies.  

Volunteer ing is an act ivity which a person performs without  remunerat ion and 

this act ivity fills  and sat isfies it .  
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The first  chapter is focused on high school students.  It descr ibes the 

development  per iod o f ado lescence from the view o f perspect ive o f 

developmental psycho logy and evo lut ionary theor ies o f Freud and Er ikson. It  

also discusses students free t ime and studies at  secondary  school.  

The second part  is about  volunteer ing. It int roduces the concept  o f 

vo lunteer ing and the mot ives for vo lunteer ing. It  descr ibes areas and forms o f 

vo lunteer work, vo lunteer ing history,  anchor of vo lunteer ing in t he legis lat ion 

of the Czech Republic.  There are presented also organizat ions and pro jects in 

this part  that  use vo lunteers.  

Last  and a central part  of this thesis examines ways to  engage high 

schoo l students in vo lunteer act ivit ies.  Why it  makes sense to  promote 

vo lunteer act ivit ies for students.  It represents also the specific possibilit ie s 

and ways to  offer this act ivit y and support .  High schoo l students are an 

important  group of potent ial vo lunteers who are character ized by energy,  

ideas and enthusiasm. Vo luntary work  can be an important  source of 

exper ience for them.  
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PŘEDMLUVA  

 

V roce 2000 jsem nastoupila jako studentka na gymnázium. Už tehdy 

jsem tušila,  že ve svém dalš ím vzdělávání půjdu cestou společenských věd a 

sociální oblast  mi bude blízká. Stále ve mně sílila potřeba věnovat  se druhým 

lidem, dělat  něco smysluplného, rozšiřovat  své zkušenost i v oblast i,  které se 

chci v budoucnu věnovat .  A tak se začaly rodit  nápady. Začalo to  sbírkou 

pamlsků pro psy, jako podpora psího útulku. Překvapilo mě, jaký byl zájem a 

chuť pomoci.  A tak proběhla další sbírka,  ten tokrát hraček a výtvarného  

mater iálu.  Hračky pak rozdali student i v  čase vánočním dětem ve FN Motol,  

pro které navíc př ipravili doprovodný hudební program. Bylo cít it  nadšení,  

radost  z toho, že udělali něco pro druhé. Se skupinou spo lužáků jsem 

abso lvovala ško lení dobrovo lníků ve  FN Moto l,  kde jsme se následně 

účastnili různých dobrovo lnických akt ivit .  Překážkou nebyla ani vzdálenost  

více jak 40km.  

 S akt ivitami,  které se konaly na půdě školy,  bylo nutné seznámit  také 

vedení ško ly a pedagogy. Osvět lit  jim je a získat  jejich podporu. V  roce 2000 

se o dobrovo lnictví ještě př íliš  nemluvilo,  povědomí naší spo lečnost i o  něm 

bylo malé.  Pedagogický personál i paní ředitelka naší snahu o dobrovo lnict ví 

na ško lní půdě akceptovali a v rámci možnost í i podporovali.  Ná sledující rok 

2001 byl pak OSN vyhlášen rokem dobrovo lníků a od té doby se pojem 

dobrovo lnictví dostával do povědomí široké veřejnost i mnohem intenzivněji,  

až se stal její př irozenou součást í.   

 Dobrovo lnictví nezná př íliš omezení,  pomáhání zde vychází z č lověka 

samého. Období st ředoškolských studií je ve znamení hledání sebe sama, je to  

čas kdy je jedinec plný ideálů a energie,  kdy je  otevřený a ochotný dělat  něco  

pro druhé. A je vhodné tento přirozený potenciá l využít .  Dobrovo lnictví je  

výborný zdro j zkušenost í a sebepoznání,  a vhodné období,  kdy se mu dá 

věnovat ,  je právě st ředoškolské studium.  Je to životní etapa, kdy je vo lného  

času dostatek, jed inec nemusí př íliš řešit  své finanční zabezpečení,  je plný si l 

a snů a pomoc druhému se pro něj může stát  rad ost í a obohacením.  

Dobrovo lníkem může být  člověk samozřejmě v  každém věku, z  vlastní 

zkušenost i právě období st ředoško lských studií považuji za velmi podnětné a 

vhodné. Proto se v  následujícím textu pokusím nast ínit ,  jak je možné tuto 
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akt ivitu u studentů podporovat ,  jak jim jí nabízet ,  a jak využít  jejich 

př irozeného potenciálu.  

 Domnívám se,  že dobrovo lnictví studentů v  rámci ško ly může mít  dobr ý 

vliv na její atmosféru i na komunikaci mezi studenty a pedagogy. Ško la může 

vytvářet  podmínky proto,  aby dobrovo lnictví nebylo jen záležitost í 

individuální nýbrž i skupinovou. Není však žádoucí do dobrovo lnictví někoho  

přesvědčovat  či dokonce nut it .  Jako nejvhodnějš í var iantu vidím zařazení 

těchto akt ivit  jako př irozenou součást  nabídky vo lnočasových akt ivit  ško ly.  V 

dnešní době se na ško lách často vyskytují formy finanční pomoci,  jako  

např íklad pro jekt  Adopce na dálku. Domnívám se,  že př ímá pomoc, setkání 

studenta s člověkem, t rávení času s  druhým, je mnohem silně jší zkušenost  a  

př ináší jakési sebepotvrzení,  př ímou  odezvu na vlastní jednání.  
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ÚVOD 

 

Dip lomová práce „Dobrovo lnictví na ško le“ je zaměřena na 

problemat iku dobrovo lnictví a st ředoško láků jako dobrovolníků, nad 

možnostmi je jich zapo jení a nad ro lí ško ly v  jejich dobrovo lnických 

akt ivitách.  

Práce si klade za cíl informovat  pedagogickou veřejnost  o  možnostech 

dobrovo lnické činnost i st ředoško láků a ukázat  způsoby jak a proč nabízet  

dobrovo lnické akt ivit y studentům středních ško l ze st rany ško ly. Práce je  

určena předevš ím pedagogickým pracovník ům a ředitelům středních ško l  

Téma práce vychází z mých vlastních zkušenost í.  Dobrovo lnickým 

akt ivitám jsem se zača la věnovat  na st řední ško le.  Hledala jsem způsoby, jak 

udělat  něco pro druhé na půdě ško ly.  Jednala jsem s pedagogy a učiteli,  

hledala a nalezla jejich podporu. S odstupem času se chci z pozice studentky 

sociální pedagogiky zaměř it  na to , jak může dobrovo lnictví u studentů 

podpořit  sama ško la.   

Práce je členěna do dvou část í,  teoret ické a prakt ické. V teoret ické část i 

se zaměřuji na témata dospívání a dobrovo lnictví.  Cílovou skupinou se pro 

účely práce stali student i st ředních ško l.  Dobrovo lnictví studentů lze 

podporovat  i na ško lách základních. Je tedy možné využít  tuto práci pro 

inspiraci i učitelům základních ško l.  První kapito la se t ýká obd obí 

ado lescence, charakter ist iky tohoto období,  vo lného času dospíva jících a 

studia st řední ško ly.  Druhá část  představuje dobrovo lnictví,  oblast i a formy 

dobrovo lnictví,  jeho histor ii,  ukotvení v zákonech a př íklady organizací a  

projektů,  na kterých se podíle jí dobrovo lníci.  Představení konkrétních 

organizací a projektů má zdůraznit  široký záběr dobrovo lníků a inspirovat  

k možnému zapo jení studentů.  

Prakt ická část  se zabývá t ím, jak konkrétně podporovat  a nabízet  

dobrovo lnické akt ivit y studentům středních ško l.  Tvoř í jí průzkum a př íručka 

„Po jďme spo lu pomáhat .  Příručka pro pedagogy jak a proč podporovat  

dobrovo lnické akt ivity studentů sředních škol“.  Př íručka popisuje konkrétní 

důvody a možnot i jak podporovat  dobrovolnickou činnost  st ředoškoláků. Je j í 

součást  tvoří slovníček po jmů, které se váží k dobrovo lnictví a jehož cílem je 

usnadnit  orientaci v tématu.  
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Průzkum mezi studenty má pro účely práce informat ivní charakter.  

Odpovídá na otázky, jak t ráví st ředoško láci vo lný čas,  znají - li po jem 

dobrovo lnictví a  zda- li se setkali s dobrovolnictvím na ško le.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST  

 

 

1.1 Období adolescence a utváření vztahu k dobrovolnické 

činnosti  

 

 Dobrovo lnictví,  pomáhání druhým bez nároku na odměnu, se může 

věnovat  každý, kdo pro jeví zájem  a chuť. Je to  činnost ,  která není závis lá na 

věku, vzdělání,  pohlaví… Domnívám se,  že nabídka dobrovo lnických akt ivit ,  

a ukotvování hodnoty pomáhat  nezištně druhým, je možná již v  ranném  věku.  

A to již v mateřské ško le.  Pokud např íklad dět i zazpívají v  domově seniorů,  

dělají něco, čím druhé potěší a uděla jí radost .  Tento aspekt  by měl být  

zdůrazňován a vyzdvihován.  

Pomáhat  nezištně druhým, dělat  druhým radost  je chvályhodná činnost ,  

ale zároveň je  to  přirozená hodnota,  která provází člověka již t isíce le t .  Je 

zdůrazňována v křesťanských kulturách v podobě pomoci bližnímu a 

doporučení chovej se k  bližnímu svému jak by sis přál,  aby se choval on 

k tobě. Křesťanská víra ř íká,  že bližní je Bůh, tedy dobré,  co udělá člověk 

vůči bližnímu, udě lal vůči Bohu.  

Čím dř íve začneme hodnotu pomáhání podporovat ,  t ím spíše se stane 

př irozenou součást í povahy dítěte a jeho pozdějšího chování.  Základy by mělo  

dítě dostat  v rodině. J iž rodiče by měli jít  dít ět i př íkladem, protože právě 

jejich postoje dít ě přejímá. Přesto má r ole vzdělávacích inst itucí veliký 

význam. Skupina vrstevníků obohacuje o aspekt  - dělám to co druzí,  dě láme 

to společně, spo lečně jsme uděla li něco dobrého - a t ím je tato hodnota taktéž 

posílena.  

Dnešní doba si klade veliké nároky na čas.  Nabízí tolik mož nost í a  

akt ivit ,  že není snadné si vybrat  a st ihnout  všechno co člověk má, musí a co s i 

přeje.  Přesto si lidé přejí především trávit  svůj čas smysluplně,  dělat  něco, co 

je  obohat í,  naplní a př inese dobrý pocit .  Právě touto činnost í se může stát  

dobrovo lnic t ví.  Dělat  něco pro druhé není povinnost .  Je to  hodnota, která má 

z člověka vycházet  a být  př irozená. Jen v  tomto případě je to  činnost ,  která 
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jde z člověka samého, kdy jedinec vkládá do své činnost i svo je schopnost i,  

dovednost i,  přání,  sám sebe.  

Dobrovo lnické akt ivity lze nabízet  i na základních ško lách, v  menší 

míře dokonce i v  mateřské ško le.  Klíčovou roli v  textu však sehrává st řední 

ško la.  Student i st ředních ško l uvažují o  t rávení svého vo lného času, rozhoduj í 

se o dalším vzdě lávání.  Tato kapito la se proto zaměřuje na  období 

ado lescence a pokouší se post ihnout  jeho spec ifika ve vztahu k rozvíjen í 

dobrovo lnických akt ivit  na půdě ško ly.   

 Před vstupem na st řední ško lu musí jedinec udělat  své první závažné 

rozhodnut í o  následujíc ím studiu.  Je nezbytné se  vážněji zamyslet  nad t ím, co  

by v budoucnu chtěl dělat ,  jakému studiu či povo lání se chce věnovat .  Pokud 

si žák není jistý,  může být  tato volba ovlivněna dostupnost í st řední ško ly,  

tedy blízkost i bydliště nebo rozhodnut ím rodičů. V  15 letech je  př íliš  brzy na 

to ,  aby měl jedinec jistotu,  čemu se chce v  budoucnu věnovat .   

Samotné př ijímací zkoušky jsou ověřením toho, jak jedinec dovede 

uspět  v konkurenci s dalš ími uchazeči.  Nako lik je schopný se na př ijímac í 

zkoušky př ipravit  a zároveň jak dokáže zvládnout  náročnou st resovou situaci,  

kterou bezesporu př ijímací zkoušky jsou. Nástup na st řední ško lu je náročný.  

Po devít i letech musí jedinec změnit  prostředí a zároveň se mění i požadavky,  

které jsou na něj kladeny. Dalš ím úko lem po vstupu na st řední ško lu je  

adaptace na nové prostředí a ko lekt iv.  

 

 

1.2 Adolescence  

  

Adolescence je období od 15 do 20 -22 let  (Langmeier,  in Langmeier,  

Krejč ířová 1998, st r.88) Věková hranice se u některých autorů může mírně 

liš it ,  někteř í rozlišují rozpět í ado lescence u dívek a chla pců. Jedná se o 

období mezi pubescencí a ranou dospělost í.  Toto období bylo nazýváno  

obdobím „bouř í a kr izí“ kvůli pro jevům citových konfliktů,  které jsou v  tomto 

období velmi silné (Krejčířová, 2006,  st r.  147).  Ado lescence je období 

přechodu mezi dvěma vývo jovými etapami - dětstvím a dospělost í.  Ideály 

dětství již nejsou dostačujíc í a hodnoty dospělých ještě nejsou upevněny.  
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Po tělesné st ránce dochází k  pohlavní zralost i a dokončení tělesného  

růstu.  Zároveň má pro jedince veliký význam jeho tělové schéma. Jedinec je  

velmi sebekr it ický, snaží se na sebe upoutat  pozornost  svým vzhledem. Velik ý 

význam má oblékání,  or igina lita,  snaha se nějakým způsobem odliš it  od 

druhých.  

  V oblast i poznávacích procesů se rozvíjí formální logické operace,  

které dospívajícímu umožňují uvažovat  hypotet icky, abstraktně a díky tomu je 

schopen již  uvažovat  systemat icky.  Ado lescent  tak získává nástro j 

k uvažování o  sobě, o  světě i o  druhých. Informace již nepř ijímá mechanicky,  

ale ověřuje si je a př ijímá k  nim vlastní názory a posto je.  V tomto období 

vrcho lí intelektuální schopnost i.  Nedostatek vědomost í a zkušenost í 

zapř íčiňu je,  že rozumové výkony ado lescentů nejsou na úrovni dospělého  

člověka.  

 Emoce jsou stále ovlivněny hormonální „bouř í“ puberty,  ale začínají se 

již  více diferencovat .  Roste emocionální rovnováha s  převahou pozit ivních 

citů.  Rozvíje jí se vyšší cit y,  které se váží k  některým hodnotám, především 

pak city et ické a estet ické.  

 Dospívající č lověk svůj čas t ráví v  rodině, ve ško le,  nebo se svými 

vrstevníky a t yto vztahy se vyvíjejí.  

V rodině hrají klíčovou roli vztahy s  rodiči,  které jsou ovlivněny 

ekonomickou závislost í.  Jednání rodičů s  dospívajíc ím by se mělo odehrávat  

již na partnerské úrovni.  I  tak vznikají mezigenerační spory. Hodnoty a 

názory dospívajíc ího se liš í od nároků dospělých. Zdá se jim, že ačko li se od 

nich očekává, že se budou chovat  rozumně a dospěle,  nepř isuzují se jim 

takové pravomoci (Krejčířová, 2006, st r.  147 -165).  K dospě lým jsou mlad í 

lidé až hyperkr it ičt í a naopak k  vlastní osobě a k  vrstevníkům jsou shovívaví.  

Nejsou schopni kompromisu a tolerance je nedostatečná. Obt ížně rozlišuj í 

upř ímnost  a drzost , která může být  častým zdrojem konfliktů  

Prohlubují se kamarádské vztahy, jejich podmínkou je vzájemné 

respektování,  názorová shoda, důvěra a neziš tná pomoc. Jedinec usiluje a  

touží po uznání vrstevníků. Formuje si své sebevědomí a sebepo jet í.   Jedinec 

se snaží jak odliš it  a být  or iginá lní,  tak zároveň touží po tom někam patř it .  

Svým zevnějškem, módou dává najevo, k  jakému stylu se př iklání.  
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V neposlední řadě jedinec, s  právě probuzenou erot ickou oblast í života,  

zakládá partnerské vztahy. Zažívá první lásky, milostné vztahy, i t rápení 

spo jené s  láskou.  

Celé toto vývo jové období směřuje k  následujícímu období,  tedy 

k dospělost i.  Znaky psychické dospělo st i jsou (Říčan, 1990, st r.  251):  

 výběr povo lání  

 tendence k uváž livé vo lbě životního partnera  

 osamostatnění se od rodičovské kontroly a opory  

 přechod na sebekontrolu a spo léhání se na sebe samotného,  

samostatnost  v rozhodování,  jednání a chování  

 získání emocionální rovnováhy s převahou pozit ivních citů,  

racionální (niko li emocionální),  objekt ivní posouzení situací,  

životních problémů a konfliktů,  cílevědomé úsilí o  jejich řešení 

(niko li unikání před nimi)  

 zařazení do spo lečnost i,  spo lečenské skupiny, př iměř ená tolerance 

ve spo lečenských vztazích  

 samostatnost  a krit ičnost  myš lení  

 utváření vlastních názorů, postojů,  morálních hodnot ,  světového  

názoru  

 smysluplné t rávení vo lného času  

Věk pro naplnění těchto znaků se posouvá s  rostoucími nároky na vzdě lání a s 

t ím je spo jeno i oddalování hledání životního partnera a založení rodiny.  

 

1.2.1  Vývojové teorie  

Pro hlubš í pohled na období ado lescence se zmíním o dvou vývo jových 

teoriích. První je vývo jová teorie Sigmunda Freuda ( 1856-1939) nazývaná 

teorie psychosexuálního vývo je (Blatný, 2010, st r.168).  Freud viděl podstatu 

psychického vývo je ve vývo ji libida,  které symbolizuje životní energii a tu  

spo joval s pr incipem slast i.  Domníval se,  že tuto slast  v  průběhu svého života 

lokalizuje člověk do různých tělesných oblast í.  Ka ždá tato etapa má v  sobě i 

nějaký model setkávání jedince s  oko lním světem. Freudova vývo jová teorie 

vznikala na přelo mu 19. a 20. stolet í a ve své době vyvo lala diskuze i 

odmít ání.  I  dnes je postoj k  ní ambiva lentní,  přesto stojí za zmínku.  
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 Freudova koncepce duševního vývo je má pět  stádii –  orální,  anální,  

falické, latentní a genitální.  Podle této teorie spadá období ado lescence do 

poslední tedy genitální fáze.  Z  hlediska vývo je libida je tato fáze nejvyšš í.  

Podle Freuda má genit ální charakter bio logicky a psychosociálně zralý 

jedinec, který plně vyřešil svůj o idipovský komplex a př ikládá objektu a jeho  

uspokojení stejnou váhu jako uspokojení vlastnímu  

 Tato koncepce byla vytvořena za účelem vysvět lit  pomocí tohoto 

modelu různé typy psychických poruch, předevš ím neuróz. Za rozhodující pro 

fungování osobnost i považoval Freud právě rané fáze vývo je  

Er ik Homburger Er ikson (1902-1994) popsal osm vývo jových stádii a  

jeho teorie je  označována teor ií „osmi věků člověka“. Er ikson (Er ikson, 1999)  

postavil svou vývo jovou teorii na osmi stádiích, v  němž každé má svů j 

opt imální čas  tzv.  kr it ické období a nese s  sebou psychosociální kr izi.  Tato 

kr ize představuje možnost  růstu nebo ohrožení.  Vyřešením konfliktu nastává 

růst ,  ego získává novou ctnost ,  kompetenci,  která je  pozit ivní pro další vývo j.  

Neřeší- li č lověk konflikt ,  tato  ctnost  nevzniká a převládá negat ivní pó l kr ize.  

Nezpracování konfliktu oslabuje ego a způsobuje zastavení vývo je.  Zůstává 

možnost  vyřešit  t yto krize dodatečně,  s  nutnost í vrát it  se až do míst a 

negat ivního řešení,  účinněji zpracovat  konflikt  a následně získat  chybě jíc í 

ctnost i.  Všechny kr ize jsou v  osobnost i ve skryté formě př ítomny od narození,  

přesto se každá z  nich vynoř í ve svůj čas.  

Erikson popsal osm vývo jových stádii,  osm věků člověka:  

 důvěra  vs. (versus) základní nedůvěra –  ctnost  –  naděje –  podmínka žit í  

 autonomie vs.  zahanbení a pochybnost i –  ctnost  –  vůle  

 inic iat iva vs.  vina –  ctnost  –  účelnost  

 snaž ivost  vs.  méněcennost  –  ctnost  –  kompetence  

 ident ita vs.  zmatení ro lí  –  ctnost  – věrnost , oddanost  zvo lené životní 

filozo fii,  svému směřování  

 int imit a vs.  izo lace –  ctnost  –  láska  

 generat ivita vs.  stagnace –  ctnost  –  pečování,  konstrukt ivní př ispění 

spo lečnost i 

 int egr ita ego vs.  zoufalství  –  ctnost  –  moudrost  jako výs ledek celého  

vývo je jedince  
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Období ado lescence je etapou, ve které dochází ke konfliktu mez i 

ident itou a zmatením ro lí.  Vývo j vlastní ident it y je v  tomto období velmi 

bouř livý jak po fyz ické, psychické i sociální st ránce. Ctnost , kterou jedinec 

získá v této  životní etapě, je věrnost ,  která zajišťuje vztah k  dětské důvěře i 

zralé víře.  Nezvládnut ím konfliktu dochází k  odmítnut í ro le,  které se 

projevuje akt ivním a selekt ivním nutkáním zbavovat  se ro lí a hodnot ,  kterým 

je potřeba se postavit ,  nebo které jsou vnímány jako cizí.  Odmítnut í r o le se 

může pro jevit  jako neprůbo jnost  nebo ve formě vzdoru. Přesto i k formován í 

ident it y je nutné určité odmítání ro lí,  které pomáhá ohranič it  vlastní ident itu.  

Er iksonova vývo jová teorie pokrývá celou životní dráhu. Klade důraz na 

ranou zkušenost  s  respektováním spec ifik ostatních úseků životní dráhy.  

Er ikson vychází z  práce Freuda, ale odvrát il pozornost od princ ipu vývo je 

libida a obrací pozornost  k  sociálním aspektům. Jeho ústředním tématem se 

stal vývo j ident it y,  tedy pocit  vlastní totožnost i.  V  této  životní etapě se maj í 

sjednot it  představy o sobě samém. Jedinec sto jí na prahu životní dráhy,  

sumar izuje minulost  a hledí do budoucnost i.  Mohou probíhat  i velmi silné 

kr ize ident it y v podobě rozlad, depres í,  obav, zmatku rolí.  

Dobrovo lnické akt ivity dospívajíc ích mohou být  zdro jem zkušenost í a  

poznání sebe sama. Jedinec př i nich vstupuje do vztahů, ve kterých si ověřuje 

své schopnost i a dovednost i a zároveň je nucen reflektovat  a respektovat  

potřeby druhých. Učí se to leranci,  empat ii,  komunikaci a zároveň si pomocí 

těchto akt ivit  utvář í obraz sebe sama.  

 

 

1.3 Volný čas v období dospívání  

  

Dospívající navštěvuje st řední ško lu,  kde t ráví značnou část  svého času 

a př ipravuje se na povo lání.  Dalš ím významným prostředím, ve  kterém se 

jedinec pohybuje,  je  rodina . V neposlední řadě na něj mají významný vliv   

vrstevníc i a přátelé.  

 Volný čas je taková doba, ve  které jedinec nemá žádné povinnost i a  

věnuje se v něm vybraným činnostem na základě svého rozhodnut í.  Jedinec 

má snahu t rávit  vo lný čas tak, aby mu př ináše l radost  a uspoko jení.  
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 Na vo lný čas lze hledět  z  něko lika pohledů. Pávková, Hájek, Hofbauer  

2002, st r.  15-17 uvádějí následujíc í:  

 Ekonomické hledisko se zabývá t ím,  kolik prostředků spo lečnost  

investuje do organizace a zař ízení pro volný čas,  a zda se t yt o náklady vrát í.  

Věnuje se tomu, ko lik finančních prostředků je spo lečnost  ochotna a schopna 

věnovat  do využívání vo lného času. Jedinec uzpůsobuje t rávení času i podle 

toho, kolik má finančních prostředků. Jelikož dospíva jící není finančně 

soběstačný, závis í t rávení času i na ekonomické sit uaci rodiny.  

 Socio logické a sociálně psycho logické hledisko se zabývá t ím, jak 

činnost i,  kterým se jedinec věnuje ve vo lném čase,  př ispívají k  utváření 

mezilidských vztahů. Na t rávení vo lného času má významný vliv rodin a.  

Rodiče jsou pro dět i vzory a jedinec je jimi ovlivněn. K  některým činnostem a 

zájmům, jsou jedinc i vedeni od dětství a  pocit  radost i z  nich přetrvává i do  

doby dospívání.  Může se jednat  např.  o  hru na hudební nástroj,  tanec, divadlo  

atd. Je žádoucí,  aby člověk ve  t rávení volného času nacházel smysl a radost .  

Pokud nemá smysluplnou náplň vo lného času, může se  stát ,  že tento t ráví 

např.  na ulic ích, kde se může st řetnout s  drogami nebo se setkat  s  jinými 

sociálně patologickými jevy. Existuje síť zař ízení,  k teré nabíze jí vo lnočasové 

akt ivity.  I  ško la nabíz í vo lnočasové akt ivity,  které se t ýka jí povětšinou 

sportu, poznávání,  hlubšího vzdělávání.  

 Polit ické hledisko se zabývá t ím, jak a do jaké míry bude stát  svými 

orgány zasahovat  do t rávení vo lného času obyva telstva.  Utvář í ško lskou 

polit iku a určuje,  jaká pozornost bude věnována zař ízením pro ovlivňován í 

vo lného času.  

 Zdravotně-hygienický pohled sleduje,  jak využívání vo lného času 

podporuje zdravý tělesný a duševní vývo j jedince. Dobré využívání vo lného  

času má i pozit ivní dopad na zdravotním stavu člověka.  

 Pedagogická a psycho logická hlediska se zabýva jí věkovými i 

individuálními zvláštnostmi ve vo lném čase.  „Pedagogické ovlivňování  

volného času by mělo podporovat aktivitu  dětí a mládeže,  poskytnout prosto r 

pro jejich spontaneitu,  uspokojovat potřeby nových dojmů, seberealizace,  

sociálních kontaktů,  kladné citové odezvy, ale i uspokojovat pocit bezpečí a  

jistoty.  Činnosti ve volném čase konané na základě dobrovolné účasti a  

vhodným pedagogickým způsobem mot ivované a usměrňované poskytuj í  
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příležitost pro rozvoj všech stránek osobnosti,  tělesných a duševních 

vlastností i  sociálních vztahů.“  (Pávková,  2002; st r.  17).  

 Pedagogiku vo lného času dle Ko láře (2012, st r.  97) tvoří dvě oblast i -  

výchovu pro volný čas a  výchovu ve vo lném čase.  Výchova pro volný čas je  

zaměřena na to ,  aby jedinec t rávil tento čas smysluplně.  Výchovu ve vo lném 

čase tvoř í akt ivity,  které mají pozit ivně formovat  jeho návyky, chování,  

dovednost i v činnostech, které si mladý člověk vybírá ve s vém vo lném čase.  

Zde se někdy používá po jem „zážitková pedagogika“. „Pedagogika volného 

času zůstává pedagogickým jednáním, které se podílí na formování světa 

volné času s cílem opakovaně nabízet a zajistit  jedinci optimální předpoklady 

pro jeho růst a učení,  vývoj a existenci.“ (Vážanský, 2001; st r.  86)  

 Výchova mimo vyučování plní něko lik funkcí.  Pávková, Hájek,  

Hofbauer 2002, st r.  39-42 uvádějí následujíc í.  Výchovně -vzdělávací funkce se 

podílí na rozvo ji schopnost í a dovednost í dospívajících, rozvo ji poz návacích 

procesů i kult ivaci a uspokojování jejich zájmů a potřeb. Zdravotní funkce 

spočívá v usměrňování rež imu dne tak, aby vedl k vytváření zdravého  

životního stylu.  Sociální funkce sehrává roli v ovlivňování vo lného času dět í 

a mládeže i těch jedinců, kteř í př icházejí z méně podnětného prostředí.  Podíl í 

se na utváření sociálních vztahů. Zároveň se sociální funkce ve 

vo lnočasových akt ivitách naplňuje nácvikem sociálních dovednost í i  

seznamováním s pravid ly spo lečenského chování.   

 A jak t ráví dospívajíc í  svů j vo lný čas? Jaká jsou specifika tohoto  

vývo jového období př i t rávení vo lného času? Způsob t rávení vo lného času je  

jeden z důležitých ukazatelů životního stylu.  „Životní styl je individuální  

souhrn postojů,  hodnot a dovedností odrážejících se v  činnosti člověka… 

Zahrnuje síť mezilidských vztahů, výživu, tělesný pohyb, organizaci času,  

zájmy a záliby“ (Hart l,  2000; st r.  573). Systém hodnot  se utvář í akt ivitou 

jedince a vlivem životních podmínek. Dospívající se většinou př ikláněj í 

k nějakému stylu.  Jeho hlavním znakem je oblékání a hudební styl.  Jedinec s i 

většinou hledá přátele,  kteř í vyznávají podobné hodnoty, t ráví svůj vo lný čas 

spo lečně. Rozvo j a dostupnost  internetu ovlivňuje i t rávení času mladých lidí.  

Internet  je zdrojem informací,  zábavy a zárove ň prostřednictvím sociálních 

sít í umožňuje komunikaci s  ostatními přáteli.  Možnost í př ipo jit  se k  internetu 

př ibývá, běžně už má dospívající telefon s  př ipo jením k  int ernetu a tak je  
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v podstatě neustále v  kontaktu s okolím. Sociální sítě umožňu jí spo jovat  lidi,  

kteří se znají a umožňují si nahlížet  vzájemně do soukromí, prohlížet  

fotografie,  komunikovat  spolu.  Negat ivem tohoto t rendu je,  že jedinec je  

v kontaktu s druhými převážně virtuálně.  Osobní kontakt  je nahrazen 

písemnou komunikací,  která má svá pozit iva i negat iva.  Vstupování do 

vztahů, a nezbytnost  dorozumívat  se,  dává jedinci př íležitost  zjist it ,  jak 

působí na druhé, jak je schopen komunikovat .  Zároveň snáze rozpozná emočn í 

odezvu druhého. Přímá komunikace je nenahraditelná,  kromě komunikace 

verbální,  vnímáme i komunikaci neverbální,  která je na sociální sít i  

pot lačena. V př ímé komunikac i se jedinec dozví mnohem více o sobě i o  

druhém.  

Volný čas dospíva jící t ráví mnoha způsoby. Vliv na to , jakým způsobem 

tráví svůj vo lný čas,  má i nabídka vo lnočasových akt ivit .  Zda tato nabídka 

uspokojuje zájmy jedince. Škola může př i organizování vo lného času 

dospívajících sehrávat  něko lik ro lí.  Může vytvoř it  vlastní nabídku zájmových 

činnost í,  může se stát  zprostředkovatelem nabídky vo lnočasových akt ivit  

jiných organizací a inst itucí nebo nabízí své prostory pro tyto akt ivity.  

Podstatné je,  jest li jedince t rávení vo lného času uspoko juje.  Zda mu př ináš í 

pozit ivní emoce a zároveň mu umožňuje odreagování a nabrání sil pro  

zvládání povinnost í.   

 

Shrnutí  

Tato kapitola se zabývala obdobím ado lescence. Vzhledem k  aktuálnost i 

tématu a prostředí,  kdy má na jedince vliv ško la,  se pro účely práce cílovou 

skupinou stali st ředoškoláci.  

Z hlediska vývo jové psycho logie,  prochází jedinec na st řední ško le 

obdobím ado lescence. Představeny jsou vývo jové teorie Freuda a Er iksona.  

Období ado lescence je hledáním a utvářením obrazu o sobě samém. Je to  

velmi významné období,  kdy jedinec získává vše potřebné k  tomu, aby 

dokázal fungovat  samostatně.  Musí se rozhodnout ,  kam bude směřovat  jeho  

da lší vzdělávání,  čemu se chce v  životě věnovat .  Utvář í s i obraz sebe i 

druhých a upevňuje se systém hodnot .  

Kromě času věnovaného studiu a povinnostem, jedinec rozhoduje o 

t rávení svého vo lného času. Na způsob t rávení vo lného času mají vliv zájmy,  
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možnost i a nabídky vo lnočasových akt ivit ,  rodina, ekonomické možnost i.  

Volný čas by měl př inášet  pocit  uspokojení a naplnění.  
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2 DOBROVOLNICTVÍ  

   

 Literatura se tématu dobrovo lnictví věnuje okrajově. Po zadání hesla 

dobrovo lnictví v  on- line katologu Knihovny hlavního města Prahy bylo  

nalezeno 522 výs ledků. Z  toho se pouze 8 t itulů věnuje tématu dobrovo lnictví 

v podobě, o které pojednává tato práce,  tedy činnost i dobrovo lníků 

(ht tp://search.mlp.cz/ 5.6.  2013).  Základní kniha, o  kterou se zde opírám, je  

od Tošnera a Sozanské Dobrovo lníci a metodika práce s nimi v organizacích.  

Tato kniha byla poprvé vydána roku 2002 a druhé vydání je z roku 2006. O 

dobrovo lnictví se můžeme dočíst  dále z  internetových st ránek či letáků a 

informačních publikací dobrovo lnických center a konkrétních organizací či ze 

závěrečných prací studentů. I to  je jeden z  důvodů, proč mým hlavním 

pramenem jsou mé vlastní zkušenost i.  Zároveň ho pokládám za ten 

nejcennějš í,  protože není nadto vyzkoušet  si „dobrovo lničení“ na vlast ní kůži.  

Dobrovo lnictví se pro mě stalo velikou inspirací,  zdro jem energie a poznání 

sebe i druhých.  

 

 

2.1 Pojetí dobrovolnictví  

 

„Dobrovolnictví . . .  je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch 

druhých, kterou poskytují občané bezplatně.  Dobrovolník d ává část svého 

času, energie a schopností ve prospěch činnosti,  která je časově i obsahově 

vymezená. Dobrovolnictví je často profesionálně organizováno, aniž by 

ztratilo svoji spontaneitu.  Je pravidelným a spolehlivým zdrojem pomoci pro 

organizaci,  která s  dobrovolníky spolupracuje,  a zároveň zdrojem nových 

zkušeností,  zážitků a příležitostí pro osobní růst dobrovolníků.“ (Sozanská,  

Tošner,  2006; st r.  139).  Hlavním znakem dobrovo lnictví je,  že jedinec 

vykonává činnost  ve prospěch druhých bez nároku na odměn u. Tou se pro ně j 

stává dobrý pocit  ze smysluplné činnost i.  

Tošner (Novotný 2003; st r.  34) rozlišuje tyto druhy dobrovo lnictví.  

Občanskou výpomocí označuje dobrovo lnou činnost  zaměřenou převážně na 

rodinu, př íbuzné a sousedy.  Dobrovo lnictví vzájemně prospě šné či sousedské 

je dobrovo lná činnost ,  která vzniká spontánně v  rámci obce, fary č i 
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sportovního klubu. Dobrovo lnictví veřejně prospěšné, na kterém staví 

neziskové organizace, se vyznačuje vymezenou rolí dobrovo lníka, kterému se 

partnerem stává ně jaká organizace, která mu nabíz í př íležitost i k  dobrovo lné 

činnost i.  

 S dobrovolníky se setkáváme v  každodenním životě a zde vyvstává 

otázka: „Kdo je to dobrovo lník?“ - „Být dobrovolníkem znamená věnovat  

nezištně a ve svém volném čase svůj um a energii ve prospěch ostatních lidí.  

Dobrovolník může být každý, ať je jeho profese jakákoli.“  (HESTIA, 2001; 

st r.  9). 

   S dobrovolníky se můžeme setkat  v  nemocnici,  dětských domovech,  

domovech důchodců, azylových domech nebo t řeba i u hasičského sboru 

(dobrovo lní hasič i).  Prostě všude tam kde jsou potřeba.  Řekla bych, že snad 

každý z  nás se dostal do situace, kdy byl nějakým způsobem odkázán na 

pomoc druhých lidí - t řeba př i pobytu v  nemocnic i.  Člověk je rád, když mu 

někdo pobyt  zde zpř íjemní,  věnuje svůj čas,  zájem nebo „pou hopouhý“ úsměv.  

Jsme lidé,  spo lečenšt í tvorové, kteří ke svému životu potřebují pomoc 

druhých lidí.  Zároveň však potřebují i  pomáhat  - cít it ,  že jsou potřební.  

Dobrovo lníc i jsou ve své podstatě zcela obyčejní lidé,  kteř í dělají neobyčejné 

věci.   

 Dobrovo ln íc i jsou lidé různého věku, vzdělání i profesí.  Dobrovo lník y 

najdeme mezi studenty, zaměstnanci,  lidmi bez práce i seniory. I  senioř i jsou 

potenciá lními dobrovo lníky, kteř í jsou dnes akt ivní v  nevládních organizacích 

a podpora dobrovo lnictví seniorů se můž e stát důležitým nástrojem po lit ik y 

akt ivního stárnut í (Handbuch für Freiwilligenarbeit  von Senioren im Ausland,  

st r.4). 

 

 2.1.2 Přínosy dobrovolné činnosti  

     Kolik lidí si klade otázku: „Proč to děláš zadarmo? To v  dnešní  

společnosti přece nejde.“  

   Ale  ano, jde.  A právě jeden z důvodů je  ten,  že je to  zadarmo, nebo li 

také nezištně.  Je to  svobodné rozhodnut í.  Dělat  něco, co chceme a př itom za 

to  nic necht ít .  Přináší nám to radost , protože děláme radost  někomu jinému.  

Neočekáváme ocenění nebo chválu.  Ne jvětší odměnou je vidět  úsměv na 

tvář ích lid í,  kteř í jsou v  nelehkých ž ivotních situacích, vidět  odraz slunce na 
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jejich tvář ích. Jsem přesvědčená, že je  to  jedna z  nejkrásnějších věcí,  ta  

nejprostší a př itom nejcennější odměna.  

   Pomáhá- li č lověk druhým, obohacuje t ím sám sebe. Dostává se do  

situací,  ve  kterých se může mnohému př iučit  či dokonce něčemu novému 

naučit .  Učí se jednat  a rozumět  lidem, zdokonaluje své spo lečenské vnímání.  

Pomáháme- li druhým, sami rosteme a obohacujeme se,  postupně se nám začne 

měnit  i hodnotový žebř íček. Všechny tyto důsledky jsou individuální,  důležit é  

však je,  aby byli upř ímné. Dobrovo lnictví je činnost ,  při které se téměř nedá 

přetvařovat .  Jsou tot iž okamžiky, kdy je nutné mnohem více dávat  než brát ,  a  

to  přetvářka prostě neu mí. Mezi dobrovolníky rovněž nacházíme lid i 

podobných zájmů, ze  kterých se později mohou stát  t řeba i přátelé.  

 Mezi př ínosy dobrovo lnictví patř í pocit  smyslup lné práce,  vhodné 

vyp lnění vo lného času, posílení sebevědomí, rozšíření a prohloubení 

kvalifikačních předpokladů a získání společenského uznání (Fr ič,  2001, st r.  

64).  Dále může vést  dobrovolnická činnost k navázání nových přátelských 

vztahů, získání nových zkušenost í a  dovednost í,  navázání pro fesních 

kontaktů,  změna životního stylu či posun v životníc h hodnotách.  

 Dobrovo lnická činnost  má vliv i pro spo lečnost .  Napomáhá řešit  

problémy ve spo lečnost i.  Dobrovo lníci se mohou stát partneř i pro fesioná lů a 

zkvalit nit  a zefekt ivnit  tak péči v  sociálních službách. „Dobrovolníci mohou 

v sociálních službách zastat mnoho užitečné práce, zejména v  bezprostředním 

kontaktu s klientem. Vnášejí do nich nadšení,  vysokou angažovanost ,  

pružnost,  neformálnost,  osobní přístup ke klientům.“ (Matoušek, 2003; 

st r.61).  Dobrovo lníci jsou významnou složkou pracovní síly v  neziskových 

organizacích (Manual on the measurement  of vo lunteer work, 2011; st r.  28)  

 A co potřebuje člověk k  tomu stát se dobrovo lníkem? Může nabídnout  

své schopnost i a dovednost i všude tam, kde je potřebují a kde se bude cít it  

užitečný. Snad jediné co k  tomu potřebuje,  je čas,  opravdový zájem o druhé 

lidi a chuť. Pokud se chce jedinec zapo jit , může se obrát it  na dobrovo lnické 

organizace.  
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2.2 K historii dobrovolnictví  

  

 Dobrovo lnictví je jev,  který se ve spo lečnost i vyskytuje už t isíce let  a 

jeho význam i podoby se v různých dobách mění.  Pomoc lidem v  nouzi a  

potřebným provází člověka od nepamět i.  „Pomáhání vychází z  altruist ických 

potřeb člověka. Jeho základem je nezištná láska k  bližnímu bez nároku na 

odměnu“ (Kraus,  2008, st r.  133).  Dobrovo lnictví jako činnost  ve prospěch 

druhých bez nároku na finanční odměnu, více či méně organizovaná, jakou 

v dnešní podobě známe, se začíná rozvíjet  ve 20. stolet í.  

 

2.2.1 Dobrovolnictví ve světě  

 Největší rozmach organizovaného dobrovo lnictví se odehrá l 

v posledních t ř icet i letech 20. stolet í.  Za kolébku dobrovo lnictví lze 

považovat  Ameriku. Dobrovo lníci se zde angažovali v  církevních i jiných 

spo lcích a zároveň velká část  obyvatel Kanady a Spo jených států chce dělat  

něco pro druhé a je napo jena na konkrétní organizaci.  Tradice dobrovo lnictví 

v Americe je spo jena s  existencí komunity vzájemně se podporujících občanů 

ještě před vytvořením ústřední vlády, zajišťujících základní funkce státu.  

První osadníci v  Americe vytvoř ili společnost ,  která byla postavena na 

dohodách uzavřených mez i svobodnými a rovnými lidmi.  Život  v  této zemi 

byl určován schopnost í lidí vzájemně si pomáhat .   

  

USA 

Občanské iniciat ivy se i v  dalších stolet ích účastnily na utváření 

polit ického i veřejného života.  Občanské inic iat ivy se zabýva ly char itat i vní a  

osvětovou činnost í,  bo jovaly za zrušení otroctví,  za vo lební práva pro  

všechny. Dobrovo lnictví se zde stalo př irozenou součást í života.  

Dobrovo lnické akt ivity organizují dobrovo lnická centra,  která jsou nově 

zakládána a od roku 1970 jich v  USA vzniklo více než pět  set .  Dobrovo lnické 

činnost i jsou sdružené okolo skaut ingu, char it y,  sportovních klubů ale i 

formou pomoci občanské komunit ě.   

  Dobrovo lnická centra propagují a podporují dobrovo lnictví,  organizuj í 

semináře,  realizují vlastní dobrovo lnické p rogramy, workshopy, vzdě láván í 

pro neziskové organizace. Zabývají se otázkami dobrovo lnického  
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managmentu, především výběrem, výcvikem, supervizí a hodnocením 

dobrovo lníků.  

  V Americe je běžné, že každá dobročinná akt ivita je podporována 

významnými osobnost i po lit ického, obchodního či církevního života.  „V roce 

1990 vznikla nadace Points of  Light Foundation, založená představitel i  

obchodu, vlády, médií a školství jako vedoucí národní organizace pro šíření  

dobrovolnictví.  Jejím hlavním posláním je zapojit ví ce lidí efektivněji do 

řešení vážných sociálních problémů. Nadace působí v  součinnosti se sít í  

dobrovolnických center.“ (Tošner,  Sozanská 2002, st r.  25.)  

  Dobrovo lníc i v  Americe pracují ve své zemi, ale zároveň pomáhají po  

celém světě př i rozvo jových a humanit árních pro jektech. V  roce 1961 založi l 

v USA prezident  J.  F.  Kennedy Mírové sbory (Peace Corps).  Tyto sbory měly 

prakt icky pomáhat .  Zajišťují pit nou vodu, vyuču jí dět i,  bo jují prot i šířen í 

AIDS, snaží se řešit  aktuální problémy v  konkrétních problémových místech 

světa a zároveň propagují myš lenku světového přátelství.  Dobrovo lníci se 

dočasně stávají součást í komunit ,  ve kterých pracují,  proto je nutná jejich 

jazyková a kulturní př íprava. Zkušenost i získané v  cizí zemi mohou vyž ít  ve 

své pro fesní kar iéře  (Tošner,  Sozanská, 2006, st r.24).  

  

Evropa 

V Evropě je dobrovo lnictví úzce spojeno s  činnost í církevních 

char itat ivních organizací a s  rozmachem spo lkových hnut í.  V  poslední době 

začíná vznikat  systém dobrovo lnických center,  ale mezi jednot livými 

evropskými zeměmi existují rozdíly v  jejich počtu i fungování.  

Dobrovo lnictví v  Německu formuje novou občanskou spo lečnost .  

Dobrovo lníc i pomáhají př i integraci př istěhovalců, př i budování 

mezinárodních vazeb. Dobrovo lníky podporuje síť dobrovo lnických center a  

agentur.  Pozornost je věnována především mládeži.  Německo je jedna 

z nejakt ivnějš ích zemí ve výměně dobrovolníků, které př ijímá i vysílá .  

V Německu je t radiční síť char it  největší využivatelem dobrovo lníků.  

Oprot i tomu je Francie země se silně centralizovanou  vládou. Zákon 

z roku 1791 zakazuje organizacím jednat  jako prostředník mezi občanem a 

státem. Dobrovo lnictví ve Francii je zaměřeno především na sport,  kulturu a 

rekreační akt ivity.  Jen malá část  dobrovo lnických akt ivit  je zaměřena na 
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vzdělávání a dobročinnou péči.  Ve Francii klesá význam církve a sociá ln í 

služby se pro fesiona lizují,  i to  má vliv na rozvo j dobrovo lnictví v  zemi.  

Velká Br itánie je země s  dlouhou dobrovo lnickou t radicí.  Vzájemná 

pomoc lidem v odlehlých oblastech venkova a char itat ivní činnos t  patř í 

k t radičnímu anglickému stylu života.  I  vo jenská služba byla v  Brit áni i 

nepovinná. Je zde vysoké vědomí občanské odpovědnost i za svou zem. V  70.  

letech 20. stolet í bylo založeno v  Británii Dobrovo lnické centrum. Tradice 

země zdůrazňuje soběstačnost  občanů a komunit  a stát  se zabývá jen těmi 

oblastmi,  kde je  pomoc státu nutná. Vláda podporuje dobrovo lnictví a to  

především propagací dobrovo lnictví mezi mládeží.  V  zemi fungují národní 

dobrovo lnická centra v Anglii,  Walesu, Skotsku a Severním Irsku. Na vládn í 

úrovni existuje v Br itánii Act ive Communit y Unit .  Ta koordinuje státní 

polit iku dobrovo lnictví.  Prostřednictvím internetové st ránky TheSit e 

spo lupracují nevládní organizace, vyměňují si informace a nabízej í 

dobrovo lnické př íležitost i (Tošner,  Sozans ká, 2006, st r.  26 -27). 

V Nizozemsku byl systém spo lků v  zemi nahrazen int ervenc í silného  

sociálního státu.  O deset  let  později skupiny občanů nespoko jených 

s t radičními postupy státní péče začaly zakládat  svépomocné programy.  

Vznikly zde nové formy dobrovo lnictví,  např.  pomoc lidem infikovaným HIV 

či pomoc bezdomovcům prostřednictví vztahu s  dobrovo lníkem. Vláda se 

začala zabývat  právními podmínkami pro působení dobrovo lníků v  různých 

sférách a financovala vznik dobrovo lnických center.  Hlavní odpovědnost  za  

dobrovo lnictví nesly místní úřady. Důsledkem toho je lepší propojení potřeb 

komunit  a místních lidí.  A obnovují se tak také př irozené vztahy na úrovn i 

obce a města.  

 

2.2.2 Vývoj dobrovolnictví v  České republice   

 Vývoj dobrovo lnictví v  naší zemi je podmíněn historickým vývo je m 

země. V českých zemích v  19. stolet í vznikala řada soukromých, obecných a 

náboženských, národnostních spo lků a organizací.  V  té době vznik l např íklad 

Soko l,  Český červený kř íž,  Masarykova liga prot i TBC a jiné.  V  těchto 

organizacích se rozvíjelo organizované dobrovolnictví.  Německá okupace 

přerušila vývo j dobrovo lnictví.  Činnost  neziskových organizací v  této době 

byla ukončena, přerušena nebo přešla pod vedení státu.   
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 V únoru 1948 nastoupila k  moci komunist ická st rana. Komunisté měl i  

k dobrovo lnictví ambiva lentní postoje.  Především se obáva li spontánních 

akt ivit  jako ohrožení dominantního  postavení.  Organizace, která 

nevyhovovala komunist ické ideo logii,  byla zrušena. Tyto organizace 

vyznávaly ideály ind ividuální zodpovědnost i,  demokr acie a svobody a 

komunist ická st rana je považovala za nebezpečné. Zrušeny byly např.  

organizace Orel,  YMCA, YWCA, Junák a jiné.   

KSČ založila Československý svaz mládeže (ČSM), Československý 

svaz tělesné výchovy (ČSTV) nebo Pionýr.  Organizace poskytujíc í veřejně 

prospěšné služby a char itat ivní činnost  převážně zestátnila a jako tzv.  

rozpočtové a př íspěvkové organizace je plně pro fesionalizovala a podř ídila  

př ímé státní kontrole a dobrovo lnické akt ivity z  nich vyt lačila.  Omezovány a 

rušeny byly i církevní char itat ivní organizace.  

 Komunist ická st rana centralizovala dobrovo lnické, vo lnočasové i 

zájmové akt ivity.  Všechny organizace dobrovolného sdružování byly sloučené 

do celostátních st řešních organizací (svazů).  Kromě výše zmiňovaných ČSTV,  

ČSM a Pionýra to  byly Revo luční odborové hnut í (ROH), Svaz 

Československo -Sovětského přátelství,  Československý svaz novinářů,  

Československý svaz žen. Svaz pro spolupráci s  armádou (SVAZARM),  

Československý červený kř íž,  Svaz ro lníků, Svaz invalidů a dalš í.  Tyto velké 

organizace byly sdruženy do jedné celostátní st řešní organizace tzv. Národní 

fronty.  Tu ovládali členové komunist ické st rany a tak měla komunist ická 

st rana pod svo ji kontrolou celou oblast  organizovaného dobrovo lnictví a  

mohla jí využívat  ve svůj prospěch. Dobrovo lnictví se stalo činnost í v  zásadě 

polit ickou.  

 Komunist ická st rana prostřednictvím Národní fronty mobilizova la 

občany ve prospěch režimu. Dobrovo lnictví se stalo součást í budovatelského  

nadšení na ve lkých stavbách. Organizace Národní fronty podporov aly a 

inic iovaly dobrovo lnické akt ivity,  které pomáhaly plnit  pět ileté plány 

hospodářského rozvo je a př ispíva ly k  řešení nedostatků plánované ekonomiky.  

Za socialismu se staly masovým fenoménem „br igády“ (dobrovo lnické akce) ,  

kterých se občané účastnili ve  svém vo lném čase.  Tzv. Akce „Z“ využíval i 

obce a města,  tato akce byla „dobrovo lnou“ výpomocí na základě vládního  

nař ízení 14/1959 tam, kde státní správa nezvládala plnit  úko ly. Písmeno  
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Z znamenalo „zvelebování“.  Občané začali poznávat ,  že smyslem 

dobrovo lnictví není rozvo j socialismu, ale kompenzace nedostatků 

nefungujíc ího systému. Toto zjištění mělo negat ivní dopad na mot ivac i 

dobrovo lníků a komunist ická st rana byla nucena měnit  st rategii podpory 

dobrovo lnictví.  Komunist ická st rana mohla jednot livé obča ny 

k dobrovo lnictví donut it .  A to mnoha způsoby: vydíráním, hrozbou odebráním 

pr ivilegií,  nemožnost í studia a dalšími způsoby. KSČ vyžadovala nep lacenou 

práci i od svých členů. Přesto schopnost  režimu vymáhat  dobrovolnickou 

práci slábla.  

 Podle Fr iče,  Posp íš ilové (2010, st r.  38) lze v  období socia lismu 

rozeznat  vůči dobrovo lnictví t ř i období,  které v  různém čase mohli spo lu 

koexistovat :  

Agitační stadium, ve  kterém se komunis t ická st rana snažila,  vzbudit  

v lidech nadšení pro dobrovo lnickou práci ve prospěch socialismu. Stát  

kontrolovaně vedl masové dobrovo lné organizace. Formou agitace a 

propagandy byla relat ivně dlouhou dobu úspěšná převážně u mládeže.  

 V represivním stadiu nut il socialist ický stát  občany k  dobrovo lnické 

práci.  Nástrojem se mu stalo vydírání  a zastrašování.  Dobrovo lnická akt ivit a  

se stala povinnou pro všechny a zt rat ila svůj smysl.   

 V r itualist ickém stadiu se smysl dobrovolnické akt ivit y zt rácel.   

Z dobrovo lnické práce se stal r ituál,  který byl naplňován, protože ho žáda l 

systém a komunist ická st rana. Komunismus se občanům prezentoval jako  

alt ruist ická spo lečnost ,  kde vše bude zadarmo a všichni budou dobrovo lně 

pracovat  ve prospěch celé spo lečnost i.  Dobrovo lnictví se mělo stát  moráln í 

povinnost í.  Přestože se komunist ická st rana snažila  vešker é dobrovo lnické 

akt ivity kontrolovat ,  existova ly i dobrovolnické organizace, které poskytovaly 

dobrovo lníkům větší vo lnost  a možnost  uplatnit  svou kreat ivitu.  Ty byly 

představované církevními a disidentskými organizacemi, ve  kterých 

dobrovo lnická akt ivit a měla často vysokou profesionální úroveň, ale nebyly 

nikterak centralizované. Komunisté t yto akt ivity považovaly jako nepřátelské 

socialist ickému režimu a snažili se je mít  pod kontrolou.  

 Se Sametovou revo lucí v  roce 1989 nastoupilo období demokracie.  

V tomto období zaniklo dobrovo lnictví na pracovišt ích a dis identské 

dobrovo lnictví zt rat ilo  svůj smysl.  Členství v  neziskových organizacích a 
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míra dobrovo lnických akt ivit  klesala.  Povědomí spo lečnost i o  dobrovo lnictví 

bylo ovlivněno jeho podobou v  době socialismu (Fr ič,  Pospíšilová, 2010, st r.  

34-48).  

Ve spo lečnost i docházelo k mnoha změnám. Základním tématem 

spo lečnost i byla myšlenka občanské spo lečnost i.  Rozkvétal soukromý sektor,  

nastoupila konzumní spo lečnost  a ideál zastupitelské demokracie.  

Socialist ické životní jistoty se staly minulost í a rost l t lak existenčních 

problémů. Byla obnovena př irozená potřeba pomáhat  druhým, především těm 

členům spo lečnost i,  kteř í se nacházejí v  obt ížných životních situacích a 

potřebují pomoc.  

Postupem času se začal upevňovat  občanský sektor ve spo lečnost i.  Lidé 

kromě svého profesního uplatnění začali vyhledávat  i jiné způsoby 

seberealizace,  ve kterých by mohli využít  svých znalost í a dovednost í.  

Docházelo k  rozvo ji neziskových organizací.  Obnovovaly se spo lky a 

sdružení,  jejichž činnost  byla minulým režimem pot lačena. Mezi ně patři l 

Soko l,  YMCA a Skaut  –  Junák. Těmto organizacím se podař ilo  vytvoř it  

celostátní síť a jejich činnost  byla postavena na dobrovo lnické akt ivitě členů.  

 Začaly vznikat  nové neziskové organizace, jejichž  činnost  byla  

postavena na lidském nadšení a pomoci dobrovo lníků. Skupiny občanů 

dobrovo lně realizují akt ivity v  kulturních, sportovních, dětských a 

mládežnických organizacích. Dále vznikají organizace, snažící se pomáhat  

lidem, kteř í jsou ve spo lečnost i nějakým způsobem znevýhodněni.  Tyto 

organizace se sociálním a zdravotnickým zaměřením se věnují seniorům,  

handicapovaným lidem a menšinám.  

 Rok 2001 byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem dobrovo lníků. Ten se 

stal podnětem pro ukotvení dobrovo lnictví v  právním řádu České republiky a 

významně př ispěl k  většímu povědomí společnost i o  dobrovo lnících a 

dobrovo lnických akt ivitách. 5.  prosinec se stal mezinárodním dnem 

dobrovo lníků.  

 Od roku 2001 uděluje HESTIA cenu Křesad lo,  která je oceněním pro  

dobrovo lníky roku v  Praze a jednot livých krajích. Tato cena má ocenit  lidi,  

kteří se věnují dobrovo lnické činnost i a  zároveň zviditelnit  dobrovo lnictví.  

Cena se předává slavnostním způsobem každoročně  okolo 5. prosince k 

mezinárodnímu dni dobrovo lníků (www.hest .cz)  
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 Rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovo lníků, jeho cílem 

bylo, aby občanské spo lečnost i vytvoř ily podmínky pro dobrovolnictví 

v Evropské unii a zajist ily větší zvidit elnění dobrovo lných činnost í a to  

výměnou zkušenost í a osvědčených postupů. Cílem evropskéh o roku bylo  

vytvoření př íznivého prostředí pro dobrovolnictví v  EU, umožnit  

organizátorům dobrovo lnických akt ivit  zlepšení je jich kvalit y,  oceňovat  a  

uznávat  dobrovo lné činnost i a v  neposlední řadě zlepšit  povědomí o hodnotě a 

významu dobrovo lnictví.  

 V rámci Evropského roku dobrovo lnictví proběhla v  prosinci 2010 první  

národní akce celostátní Síťovac í konference k  Evropskému roku 

dobrovo lnictví v  Berouně. Na jejím základě byly stanoveny pracovní skupiny 

pro jedenáct  oblast í dobrovo lnictví v  ČR. Jednot livé pracovní skupiny 

sdružují neziskové organizace a dalš í subjekty působící v  dobrovo lnictví.  

Tyto temat ické pracovní skupiny jsou –  dobrovolnictví ve zdravotnictví,  

dobrovo lnictví v  sociálních službách, dobrovolnictví v  kultuře a mult ikultuře,  

dobrovo lnictví ve sportu,  dobrovo lnictví v  práci s  dětmi a mládeží,  

dobrovo lnictví v  ochraně životního prostředí,  mezinárodní dobrovo lnictví a  

rozvo jová spo lupráce, dobrovo lnictví v  mimořádných a kr izových situacích,  

firemní dobrovo lnictví,  komunitní dobrovolnictví,  dob rovo lnictví 

v církevních a náboženských organizacích (MŠMT).  

 

Shrnutí  

 Dobrovo lnictví se v  komunist ické době stalo činnost í,  která je povinná 

a to mělo dopad na vnímání dobrovo lnictví po roce 1989. Nějaký čas t rvalo ,  

než občané začali dobrovo lnictví vnímat  jako př íležitost ,  jak se osobně 

podílet  na zlepšení podmínek ve svém okolí.  

V současnost i dobrovo lníci působí téměř ve všech oblastech života 

např íklad ve sportu, vzdělávání,  zdravotnictví,  v  zahraničí,  v práci s  mládeží,  

se znevýhodněnými skupinami, uprc hlíky…. Jsou to  lidé různého věku,  

vzdělání i profesí.  V  dobrovo lnictví hledají a nacházejí způsob seberealizace,  

který jim př ináší pocit  uspoko jení,  získávají nové zkušenost i a jsou 

v kontaktu s lidmi.  Dobrovo lníci se se svou činnost í mnohdy stávají partn er y 

profesionálů,  se  kterými tvoř í t ým. Proto je kladen větší důraz na prác i 
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s dobrovo lníky, jejich získávání,  vzdělávání a zařazování do činnost i 

organizací.   

 

 

2.3 Dobrovolnictví v  zákonech 

 

 V 90. letech minulého sto let í nebylo dobrovo lnictví ukotveno v  žádném 

právním dokumentu ČR. Od roku 2000 se začíná situace měnit .  V  zákoně č.  

359/1999 Sb, o sociálně -právní ochraně dět í,  ve kterém jsou vymezeny 

některé povinnost i dobrovo lníků v  př ípadech, kdy působí v  rámci zař ízen í 

sociálně-právní ochrany, v  zař ízeních sociálně výchovné činnost i a výchovně 

rekreační tábory. Dobrovo lníci mohou působit  po boku profesionáln í 

pracovníků (Tošner,  Sozanská 2006, st r.  86).  

  Rok 2001 byl OSN vyhlášen mezinárodním rokem dobrovo lníků a i to  

byl impuls k propagování dobrovo lnictví i odborným debatám. Rost la potřeba 

ukotvit  dobrovo lnictví v  právním řádu.  V  roce 2003 vstoupil v platnost  zákon 

č.  198/2002 Sb.,  ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně 

některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě).  Tento zákon se st al prvním 

předpisem upravujíc ím status dobrovo lníka v České republice.   

 Zákon o dobrovo lnické službě definuje  dobrovo lnickou službu jako  

činnost ,  při níž dobrovo lník poskytuje pomoc skupinám obyvate l 

znevýhodněným nebo v  nepř íznivé životní situaci,  pomoc při katast rofách,  

pomoc př i pořádání kulturních nebo sbírkových akcí,  pomoc př i 

uskutečňování rozvo jových programů v  zahraničí.  Rozdě luje dobrovo lnickou 

službu na krátkodobou a dlouhodobou, která je vykonávána po dobu delší než 

t ři měsíce.  

 Podle zákona může být  dobrovo lníkem fyzická osoba starší 15 let  

v př ípadě zahraniční dobrovo lnické služby starší 18 let ,  „která se na základě 

svých vlastností,  schopností a dovedností svobodně rozhodne poskytovat  

dobrovolnickou službu“ (§3).  

 Dobrovo lnickou službu vykoná vá dobrovolník na základě smlouvy .  Ve 

smlouvě musí být  vys íla jící organizací sjednáno místo,  předmět  a doba 

výkonu dobrovo lnické služby. Součást í může být  výpis z  rejst ř íku t restů nebo  

potvrzení o  zdravotním stavu. Dále se zákon zabývá dlouhodobou 
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dobrovo lnickou prací.  Dobrovo lníkovi nenáleží za výkon dobrovo lnické 

služby odměna.  

 Organizace jsou povinné, před vysláním dobrovo lníka k  výkonu 

dobrovo lnické služby, uzavř ít  po jistnou smlouvu, která kryje odpovědnost  za 

škodu na majetku nebo zdraví,  kterou dobro volník způsobí sám nebo mu bude 

způsobena. Dobrovo lník odpovídá za škodu, kterou způsobil úmyslně (§7).  

 Zákon charakter izuje vysíla jící organizaci jako právnickou osobu se 

sídlem v ČR, která se zabývá výběrem a evidencí dobrovo lníků, př ipravuje je  

na výkon, uzavírá s  nimi smlouvu a musí mít  udělenou akreditaci.  Př ijímajíc í 

organizace je osoba, pro kterou je dobrovolnická práce vykonávána.  

 Ministerstvo vnit ra akredituje vys íla jící organizace. Akreditace je  

udělována organizacím, které jsou občanským sdruže ním, obecně prospěšným 

spo lečnostem, církvím nebo náboženským spo lečnostem pokud do loží,  že jsou 

schopné organizovat  konkrétní pro jekty nebo programy dobrovo lnické služby,  

jsou finančně způsobilé organizovat  přípravu a provádění dobrovo lnické 

služby a plnit  povinnost i vyplýva jící z  tohoto zákona. Akredit ace se udělu je 

na dobu 3 let .  Ministerstvo vede seznam organizací,  kterým akredit aci udělila .  

Ministerstvo může vys ílajíc í organizacím poskytnout  dotace ke kryt í 

pojistného nebo část i výdajů spo jených se zaj išťováním dobrovo lnické s lužby  

 Vysílající organizace a př ijímající organizace uzavíra jí písemnou 

smlouvu, ve které jsou sjednané podmínky výkonu dobrovo lnické služby,  

předmět  a doba jejího výkonu.  

  MŠMT ČR od roku 2001 dává možnost  žádat  v  grantových t itulech o  

podporu na „zvýšení dobrovolných pracovníků nevládních organizací“.  Na 

počátku byla tato grantová polit ika MŠMT zaměřena především na dětské a 

mládežnické zájmové, sportovní či tur ist ické oddíly a táborovou činnost .  

Situace se zlepšovala a např íklad Program státní podpory práce s  dětmi a 

mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2004 až 2006 uvádí jako  

jednu ze šest i pr ior it  „rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s  dětmi a 

mládeží“.  Resort  školství syst émově uchopil dobrovo lnictví od roku  2009 

v pro jektu Klíče pro život .  V  jeho rámci je realizováno samostatné průřezové 

téma „Výchova k  dobrovo lnictví“.  

  Ministerstvo zdravotnictví nabízí od roku 2002 možnost  žádat  o grant  

na dobrovo lnictví ve zdravotnických zař ízeních. Každoročně se vydává 
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Metodika pro vypracování a regist raci žádost í k  Programu vyrovnávání 

př íležitost í pro občany se zdravotním post ižením. Např íklad v  roce 2010 zde 

byl temat ický okruh,  na podporování vzniku dobrovo lnických center a rozvo j 

dobrovo lnických akt ivit  ve zdravotn ických zař ízeních.  

 I díky ukotvení dobrovo lnictví v  právním řádu České republiky se stala 

dobrovo lnická služba známou a uznávanou. Ministerstvo vnit ra organizace 

využívajíc í dobrovo lnickou činnost  akredituje i kontroluje,  popř ípadě je i 

financuje prostřednictvím dotací.   

 V roce 2008 vstoupil v p latnost  zákon č.  108/2006 Sb. ze dne 14.  

března 2006, o  sociá lních službách. V  tomto zákoně se dobrovo lníc i objevil i 

po boku profesionálních pracovníků.  V  původní verzi zákona nebyl 

dobrovo lník uveden mezi osobami,  které se mohou pohybovat  v  sociálních 

službách. 16. Října 2007 ve Sbírce zákonů vyšel Zákon o stabilizac i 

veřejných rozpočtů 261/2007. Článek XXVIII.  tohoto zákona mimo jiné 

v osmnácté kapito le doplňuje že „při poskytování sociálních služeb působí  

rovněž dobrovolníci za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem“ .  

Tato změna nabyla úč innost i 16. ř íjna 2007. Standard kvalit y sociálních 

služeb č.  9 upravuje pravidla.  Podle zákona jsou dvě formy zapo jení 

dobrovo lníků do sociálních služeb. První forma je  zapo jením dobrovo lníků za 

podmínek stanovených zákonem č. 198/2002 Sb.,  o dobrovo lnické službě.  

Druhá forma se týká dobrovo lníků, kteř í nepůsobí v  akreditovaném rež imu.  

Pokud poskytovatel postupuje podle obvyk lé praxe př i výběru, př ípravě,  

zasmluvení a průběžné kontrole dobrovo lníků.  

 

Shrnutí   

Dobrovo lnictví nebylo dlouhou dobu ukotveno v  právním systému 

České republiky. Tuto situaci mění zákon č.  198/2002 Sb.,  o  dobrovolnické 

službě. Ten vymezuje po jem dobrovo lník a upravuje vtah mezi dobrovo lníkem 

a organizací.  Dalš ím významným právním dokumentem, který se dotýká 

sociální oblast i je zákon č.  108/2006 Sb.,  o  sociá lních službách. V  původní 

verzi tohoto zákona se dobrovo lníc i nevyskytovali mezi osobami, které se 

mohou pohybovat  v sociálních službách. V  pozdějších úpravách tohoto zákona 

se dobrovo lníci objevili po boku profesionálních pracovníků.  
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2.4 Charakteristické oblasti a formy dobrovolnictví  

 

  Nejčastěji se setkáváme s  dobrovolníky v  nestátních neziskových 

organizacích –  občanských sdruženích, účelových zař ízeních církví a  

v obecně prospěšných spo lečnostech. „Řada dobrovolných aktivit vzniká 

spontánně, některé jsou dokonce přímo založeny na absenci hierarchického 

vedení.  Mohou být jednorázové (např.  spontánní aktivita občanů za účelem 

vyčištění potoka  nebo opravy dětského hřiště) i dlouhodobé (např.  dohoda 

několika žen z  farnosti,  které se rozhodly pečovat o nemocnou osamělou 

ženu).  V obou příkladech si dobrovolníci předem vyjasnili své úkoly,  a ty  

naplňují jak nej lépe umí“ (Kosina, 2003, st r.  13).  

 

2.4.1 Charakteristické oblasti dobrovolnictví  

Dobrovo lníc i působí ve všech oblastech života.  Následující dělení je  

podle Sozanské, Tošnera (2002).  

 

Ochránci životního prostředí  

  Nejlépe organizovaná sdružení s  celostátní působnost í a propojením na 

mezinárodní s íť.  Mají širokou publicit u v  masmédiích. Dovedou na sebe i na 

vybrané problémy upozornit .   Mezi činnost i těchto organizací patř í péče o  

významné př írodní lokalit y,  sázení st romů, budování naučných stezek,  

eko logická výchova a osvěta veře jnost i,  upozor ňování na eko logické 

problémy. Dobrovo lníci pomáhají uchovat  významné lokalit y pro př íšt í 

generace, př ispívají k  ochraně a záchraně mnoha živočišných druhů,  

významně se podílejí na zlepšování životního prostředí,  věnují se vzdělávání.  

  Mezi organizace zabývajíc í se eko logií a  ochranou životního prostřed í 

patří např íklad Arnika, Hnut í DUHA, Hnut í Brontosaurus,  Greenpeace, Dět i 

země, Český svaz ochránců př írody, Nesehnut í.  

 

Humanitární organizace a organizace na ochranu lidských práv   

   U nás v ČR vznikaly převážně po roce 1989 a v  posledních letech se 

významně zvidit elnily v  souvis lost i s t ragickými událostmi na Balkáně,  

v Čečensku a dalších konfliktních oblastech světa.  Jejich č innost  je zaměřena 

hlavně na  oblast i válek a živelných katast rof.  Podílejí se i na vnit rostátních 
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akcích v kr izových situacích (např.  př i povodních).   Dobrovolníci pomáhaj í 

př i odstraňování následků, podpora zasažených, pomoc př i dist r ibuc i 

humanitární pomoci.  V  nepř íznivé situaci sehrává velikou roli i koordinace 

dobrovo lníků, aby je jich pomoc byla co nejefekt ivnějš í.  

Mezi organizace které,  poskytují humanit ární pomoc, nebo se zaměřuj í 

na ochranu lidských práv, patří Česka katolická char ita (ČKCH), Český 

červený kř íž,  ADRA, Člověk v  t ísni,  Sbor dobrovolných hasičů, atd.  

Organizace pomáhajíc í znevýhodněným jedincům i skupinám př i obraně jejich 

práv: Amnesty Internat ional,  Bílý kruh bezpečí.  Hodnota dobrovolníků 

Červeného kř íže a Červeného půlměsíce je jak ekonomická, vykonávaj í 

bezplatně svou činnost ,  tak dobrovo lník dále vytvář í soci ální hodnotu pro 

komunitu,  pro organizaci i pro dobrovo lníky samotné (The va lue o f 

vo lunteers,  2011, st r.  23).  

 

Sociální a zdravotní oblast   

 Tato oblast  je nejpočetněji zastoupená. Služby dobrovo lníků zde 

vyžadují pro fesionální př ístup, protože vstupují d o inst itucí.  

 Dobrovo lnictví ve zdravotnictví se systematicky objevu je od roku 2000.  

Kontakt  dobrovo lníka se stává pro pacienta podporou, pomáhá ho akt ivizovat  

a motivovat .  Napomáhá zvyšovat  úroveň péče o pacienta,  protože zvyšuje 

efekt ivně jší organizace práce a času personálu pro odbornou činnost .  

Dobrovo lníc i v sociálních službách zkvalit ňují individuální př ístup 

k uživateli a př ispíva jí k  celkovému zkvalit nění sociální služby.  

 Mezi organizace působící v  této  oblast i patří - ČKCH, FOKUS, POV –  

Pražská organizace vozíčkářů, Život  90 (pro seniory),  Naděje,  Spo lečnost  

DUHA, Výbor dobré vůle –  Nadace Olgy Havlové a další.  

 

Kulturní oblast   

  Zde je veliká škála neziskových organizací s  t isíci dobrovo lníky.  

Zabývají se ochranou kulturních památek, alternat ivní mi kulturními pro jekt y 

–  divad lo, moderní tanec, výtvarné umění,  hudba. Dobrovo lníci organizu j í 

kulturní a spo lečenské dění ko lem sebe.  Do této oblast i spadají i č lenové 

neprofes ionálních uměleckých souborů a spolků.  

   Např.: Jazzová sekce, Art  Fórum, atd .  
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 Sportovní a vzdělávací činnost   

   Většinou mimoško lní vo lnočasové projekty,  zájmové kroužky,  

tělovýchovné a tur ist ické oddíly.  Sport je založen na činnost i dobrovo lníků.  

Hodnota jejich práce převyšuje finanční podporu sportu od státu.  Typickým 

znakem dobrovo lnictví ve sportu je spo jení s  jednou tělovýchovnou jednotou, 

jedním sportovním klubem, kde jedinec sám sportoval nebo sportuje.  

 Střešní organizace, které se starají o  podporu a služby dobrovo lníků ve 

sportovních spo lcích jsou - Český svaz tělesné výchovy, Česká obec soko lská,  

Klub českých tur istů,  Česká asociace Sport  pro všechny, Orel.  

 

Zahraniční dobrovolná služba   

   V ČR vzniká po roce 1989, kdy k  nám př ijíždí řada dobrovo lníků ze 

zahranič í.  Tato dobrovo lná služba spočívá ve vysílání dobrovo lník ů do  

zahranič í.  Většinou mladí lidé se účastní letních „workcampů“  nebo  

dlouhodobých pobytů. Patř í sem i pomoc při problémech. Tato oblast  je  

vyhledávána mladými lidmi,  nabízí smysluplně st rávený čas,  získání 

zkušenost í a zároveň př íležitost  k  osvo jení ciz ího jazyka. Efekt ivn í  

dobrovo lníci musí mít  pokoru a musí si uvědomit ,  že i když  by mohly být  

odborníky doma ,  v host itelském  prostředí jsou  nováčci (Leffers,  2011, st r.  

31).  

 Mezi organizace zabývajíc í se mezinárodním dobrovo lnictví patř í  

INEX- Sdružení dobrovo lných akt ivit ,  Mládež pro Evropu.  

 

2.4.2 Formy dobrovolnictví  

Formální a neformální dobrovolnictví  

Formální dobrovo lnictví je dobrovo lnickou činnost í pro dobrovolnou,  

neziskovou organizaci.  Neformální dobrovo lníci je  v  rámci komunity a je  

převážně součást í vzájemné závis lost i na komunitní úrovni.  Obě sfér y 

dobrovo lnictví spo lu úzce souvisejí (Fr ič,  2010 st r.  58 -63). 

 

Z hlediska intenzity dobrovolnictví a časového vymezení  

 Zde hovoř íme o t řech skupinách dobrovo lníků (Tošner,  Sozanská 2006)  
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Dobrovo lné zapo jení př i jednorázových akcích, to  znamená účast  

jednou či něko likrát  do roka. Činnost  dobrovo lníka není formalizovaná a 

dohoda o jeho pomoci je ústní.  

Dlouhodobá dobrovo lná výpomoc je poskytována opakovaně a 

pravidelně.  Tato forma je pro organizaci vho dná vzhledem k  pravide lnost i.  

Organizace dobrovo lníky př ipraví na jejich činnost ,  sepíše dohodu o  

spo lupráci mezi dobrovo lníkem a organizací,  popř ípadě dobrovo lníka po jist í.  

 Dobrovo lná služba je  dobrovo lný závazek se dlouhodobě věnovat  

dobrovo lné práci na  něko lik měsíců i le t  obvykle mimo svou zemi. Zde je  

dobrovo lník př ipraven na svou mis i,  uhrazeny náklady na jeho cestu,  pobyt ,  

pojištění.  Tato služba je pro fesionálně organizovaná.  

 

Role dobrovolníka v  organizaci  

 Jakou mírou organizace využívá pomoc dobr ovo lníků (Fr ič,  P.  a kol. ,  

2001).  

 Na dobrovo lníc ích je př ímo závis lý chod organizace. Dobrovo lníc i se 

spo lu s pro fesionály podílí na naplňování hlavních cílů organizace.  

Dobrovo lníc i jsou hlavní silou organizace, bez jejich činnost i by nebylo  

možné naplňo vat  je jí poslání.  

 Dobrovo lníc i vykonávají činnost i s  pro fesionálními zaměstnanci.  Kdyby 

dobrovo lníci nevykonávali svou činnost ,  musela by být  zajištěna 

profesionálně. Dobrovo lníci př ispívají ke snížení finančních nákladů 

organizace.  

 Činnost  dobrovolníků není nepostradatelná pro chod organizace. Ta 

pomáhá zkvalit ňovat  poskytované služby.  Dobrovolníc i jsou v  tomto případě 

doplněním služeb a zvýšením jejich kvalit y,  ale  organizace by bez nich mohla 

existovat .   

 Dobrovo lníc i vykonávají svou činnost  podle svýc h možnost í a zájmů.  

Někteř í dobrovo lníci svou činnost  vykonávají pravidelně a považují jí za 

smysluplné t rávení svého vo lného času. Jiní ji vykonávají pro dobrý pocit ,  že 

jsou užiteční a mohou pomoci alespoň něko likrát  do roka. Všechny formy 

dobrovo lnické práce jsou pro chod neziskových organizací,  pro pořádání 

jednorázových akcí,  nenahradit elným zdrojem personálním a zároveň jsou 

obohacením o nadšení a jedinečný př ínos každého dobrovo lníka.  
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2.5 Konkrétní příklady dobrovolnických organizací a vybraných 

projektů 

  

V této kapitole představím některé organizace a pro jekty,  které se 

zabýva jí pomocí druhým a př i své činnost i a rea lizaci využívají činnost i 

dobrovo lníků. Přehled organizací nemá za cíl být  kompletní,  ani to  ve velkém 

množství není možné. Jde o seznámení s  t ím, co dobrovo lníci děla jí a mohou 

dělat .  Výběr organizací a pro jektů je  proveden tak, aby byl inspirací pro 

vlastní dobrovo lnickou činnost  studentů st ředních ško l.   

 

2.5.1 Dobrovolnické organizace  

 AMNESTY INTERNATIONAL (AI)  

    Celosvětová nezisková organizace prosazující pr inc ipy shrnuté ve 

Všeobecné deklaraci lidských práv a da lších mezinárodních úmluvách. Svou 

činnost  financuje pouze z  členských př íspěvků a darů. To jí zaručuje 

nezávis lost  na vládách, po lit ických st ranách, ideo logiích i nábož enských 

vyznáních.  

   AI založil br it ský právník Peter Benenson v  roce 1961. Dnes působí ve 

více jak 140 zemích světa.  AI získala v  roce 1977 Nobelovu cenu za mír a o  

rok později Cenu OSN za lidská práva. V  listopadu 1989 bylo založeno  

Sdružení AI v Československu, které v  roce 1991 otevřelo v  Praze své 

kanceláře.  

   Zaměřuje se na tyto okruhy problémů –  podpora vzájemného respektu a 

bo j prot i diskr iminaci; dodržování lidských práv v  just ici; svoboda 

vyjadřování; lidská práva v  ozbro jených konfliktech; lidská práva migrantů a 

uprchlíků; socioekonomická práva.  

 AI se zabývá vzděláváním k  lidským právům na základních a st ředních 

ško lách, poskytují podporu žadatelům o azyl,  propagují ochranu žen, snaží se 

o odstranění diskr iminace, monitorují stav lidských práv, snaží se o 

systémové změny v  zákonech i praxi (ht tp://www.amnesty.cz/ ).  

 Středoškoláci mají zájem o problemat iku lidských práv. Mohou pomoci 

př i sběru podpisů pro pet ici,  informovat  o  tématu lidských práv své 

spo lužáky, rozdávat  letáky.. .  

http://www.amnesty.cz/
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CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA   

    Char ita České republiky je nestátní nezisková organizace, která je  

součást í ř ímskokatolické církve. Dř íve se sdružení jmenova lo Sdružení Česká 

katolická char it a a vychází z  křesťanských pr incipů.  

Posláním tohoto sdružení je pomáhat  těm nejpotřebnějš ím lide m 

v nouzi,  bez ohledu na jejich vyznání,  rasu nebo národnost .  Char ita České 

republiky patř í k  největším humanitárním organizacím v  České republice.  Př i 

vypravování humanitární pomoci,  řešení následků po vodní,  realizac i 

nejrůznějš ích char it ních pro jektů jsou otevřeni spo lupráci s  každým, kdo chce 

pomoci potřebným a t rpíc ím lidem. Par tnery jsou orgány státní správy a 

samosprávy. Char it a spo lupracuje s  řeho lními řády a kongregacemi, ostatními 

křesťanskými c írkvemi a nevládními neziskovými organizacemi. Sdružuje na 

více než 300 char it  po celé České republice.  

   Char ita České republiky provozuje různá st řediska pomoci -  

ošetřovatelskou službu v  domácnostech,  domovy poko jného stář í,  pomoc 

lidem bez domova, domovy pro matky s dětmi v t ísni,  pomoc zdravotně 

post iženým, těžce nemocným či drogově závis lým, char it ní poradny, pomoc 

uprchlíkům.  

   Char ita je řádným členem Car itas Europa a Car it as Internat ionalis a  

akt ivně se podílí na pro jektech obou těchto nadnárodní ch organizací.  Spo lu 

s ostatními zeměmi pomáhá hladovějícímu a st rádajícímu obyvatelstvu mírnit  

následky žive lných pohrom i válečných konfliktů.   

 Char ita České republiky spo lupracu je s  dobrovo lníky. Ti pomáhají př i 

realizaci Tř íkrálové sbírky. Dále mohou pomáhat  v nemocnicích, domovech 

pro seniory, př i práci s  dětmi a mládeží.  Dobrovo lníc i t ráví svůj čas s  k lient y 

nebo nabízejí své odborné schopnost i (překladatelství,  řemeslné práce).  

(ht tp://praha.char ita.cz/ ).  

 Char ita má své pobočky v mnoha městech a tak je snáze dostupná než 

organizace působící  v okresních či hlavních městech. Sředoško láci se mohou 

zapo jit  do realizace Tř íkrálové sbírky nebo do projektů místních char it ,  které 

jsou k dobrovo lníkům otevření.  

 

 

 

http://praha.charita.cz/
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KLUB PŘÁTEL ČLOVĚKA V  TÍSNI  

   Společenství lidí,  kteří souhlasí s  obecným př ístupem ke světu,  

založenému na slušnost i a spo luzodpovědnost i za řešení kr izí a dlouhodobých 

problémů u nás i ve světě.  Činnost  je závislá na př íspěvcích členů.  

 Dary jsou shromažďovány, aby pomoc obětem př írodních katast rof a  

válek mohla být  co nejrychlejš í  

   Cíl př íspěvků: 50% Humanitární fond rychlé reakce, 25% obrana 

lidských práv, 25% podpora projektů a rozvo j organizace 

(ht tp://www.clovekvt isni.cz/cs)  

 

 NESEHNUTÍ –  NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ  

 Sociálně-eko logická nevládní organizace,  jejímž cílem je ukázat ,  že je  

možná změna spo lečnost i založená na respektu k  lidem, zvířatům i k  př írodě.  

Podporuje angažované lidi.   Pracuje na přesvědčení,  že eko logické a sociáln í 

problémy mají spo lečné př íčiny a důsledky, a tak je zapotřebí je řešit .  

 NESEHNUTÍ má hlavní programy - Zaostřeno na hypermarkety,  Ženská 

práva jsou lidská práva, Společně k  rozmanitost i a Ekoporadna, které se různě 

prolína jí.  Vydává časopis Alarm, provozuje  knihovnu, zabývá se vzdělávání 

(ht tp://nesehnut i.cz).  

 Toto sdružení je  vhodné pro studenty, kteř í se zajímají o  eko logii.  Maj í 

zde možnost  dozvědět  se více o této problemat ice a poté informovat  

spo lužáky či veřejnost .  Příležitost  zapojit  se do projektů této organizace.  

 

FOKUS 

    Sdružení pro péči o  duševně nemocné, od roku 1990 nevládní nezisková 

organizace poskytujíc í sociá lní a zdravotní služby dlouhodobě duševně 

nemocným dospělým. Její činnost  je zaměřena na akt ivi tu směřujíc í k  návratu 

duševně nemocných do př irozeného spo lečenství.  

 Dobrovo lnická práce je zde individuální či skupinová práce s  lidmi 

s duševním onemocněním. Dobrovo lníci vedou kurzy počítačů, angličt iny,  

fotografování a další vo lnočasové akt ivity.   Mo hou se účastnit  jednorázových 

akcí.  

http://nesehnuti.cz/
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Individuální práce spočívá ve spo lečném trávení vo lného času 

dobrovo lníka s  klientem. Tento společný čas může být  nap lněním zájmů nebo  

může sloužit  k  nácviku prakt ických dovednost í ( jízda MHD, nakupování).  

Zároveň mohou čas st rávený spo lu využít  např.  k nácviku jízdy v MHD,  

k nácviku nakupování atd.  Domluva mezi klientem a dobrovo lníkem je 

ovlivněna potřebami klienta a možnostmi dobrovo lníka (ht tp://www.fokus-

praha.cz).  I středoškoláci se mohou stát dobrovolníky a před svou činnost í 

procházejí výcvikem.  

 

PROSAZ 

    Společnost  pro sociální rehabilitac i občanů se zdravotním post ižením –  

občanské sdružení vzniklé roku 1991. Svými akt ivit ami se snaží rehabilitovat  

život  zdravotně post ižených občanů a zapo jit  je do společnost i.  PROSAZ 

sdružuje lidi se zdravotním post ižením se stejnými zájmy. Cílem činnost i je  

sociální rehabilitace osob se zdravotním post ižením, obhajoba jejich právem 

chráněných zájmů, realizace programů př ispívajíc ích k e spo lečenské interakc i 

občanů se zdravotním post ižením.  

 Svou činnost  může rozdělit  na 3 hlavní oblast i: oblast  vo lného času,  

oblast  zaměstnávání zdravotně post ižených občanů a oblast  vzdělávací.  

PROSAZ poskytuje osobní asistenc i a pečovatelskou službu, domácí péči,  

provozuje chráněné dílny, pobytové a rehabilitační st ředisko Líchovy a 

organizuje kulturní a sportovní akt ivity (http://www.prosaz.cz) .  

 Zde se student i mohou stát  pravidelnými dobrovo lníky či pomáhat  př i 

organizaci kulturních a sportovních akt ivit .  

 

HESTIA 

   Občanské sdružení,  které založilo  Národní dobrovo lnické centrum.  

Koordinuje spo lupráci mezi zájemci o dobrovo lnickou práci a organizacemi,  

kde je pomoc dobrovo lníků zapotřebí.  Podporuje zakládání dalš ích 

dobrovo lnických center.  Hlavním cílem je rozvo j dobrovo lnictví a zvyšován í 

profesionalit y lidí pracujících s  dobrovolníky. HESTIA realizuje množství 

akt ivit  -  propagace dobrovo lnictví,  služby pro organizace, služby pro 

dobrovo lníky, služby pro fir my, r ealizace vlastních pro jektů (Pět  P, Program 

KOMPAS, Program 3G), mezinárodní spolupráce, výzkum dobrovo lnictví a  

http://www.fokus-praha.cz/
http://www.fokus-praha.cz/
http://www.prosaz.cz/
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vydávání publikací (ht tp://www.hest .cz/ ) .  Zde se mohou student i dozvědět  

další informace o dobrovolnictví nebo se zúčastnit  některého projektu.  

 

UNICEF (Dětský fond OSN)  

Hlavní světová organizace zabývajíc í se ochranou a zlepšováním 

životních podmínek dět í a jejich všestranným rozvo jem. UNICEF má 

celosvětovou působnost ,  pracuje s  místními komunitami i vládami. Poskytuje 

okamžitou humanitární pomoc i dlouhodobý rozvo j v  oblastech vzdělání a  

ochrany dět í,  zdravotní péče. Programy jsou financovány z  dobrovo lných 

př íspěvků a prodeje dárkového zboží s  logem UNICEF.  

 Přispět  lze buď jednorázovým př íspěvkem nebo koupí  dárkových 

předmětů, adopcí panenek nebo dárky pro život .  

 Adopce panenek je prodej panenek, kdy každá panenka představu je 

skutečné dítě,  které bude v  rámci očkovací kampaně UNICEF v  rozvo jových 

zemích proočkováno prot i šest i hlavním smrtelným chorobám. Ce na panenky 

je 600 Kč.  

 Dárek pro život  je koupí cert ifikátu,  jehož hodnota slouží k  poř ízení 

konkrétní věci pro pomoc dětem v  nejchudších zemích. Koupit  lze míč,  jízdn í 

kolo,  očkování prot i spalničkám, ško lu v  krabic i a dalš í 

(ht tp://www.unicef.cz/ ).  UNICEF může být  insp irací pro vo lbu dárku nebo se 

student i mohou zapo jit  do projektu Adopce panenek a to výrobou panenky.  

 

REMEDIUM Praha  

 Občanské sdružení REMEDIUM Praha je nevládní nezisková organizace 

zabýva jící se vzdě láváním, podporou a pomoci v  psychosociální oblast i.  

Podporuje rozvo j kr izových služeb, realizuje vzdělávací programy, vydává 

odborné mater iály,  provozuje občanskou poradnu, organizuje programy pro  

seniory (ht tp://www.remedium.cz/).  Zde se nabízí dobrovo lnické činnost i v 

práci se seniory nebo zde student i dozvědí další informace o dobrovolnictví.  

 

2.5.2  Některé projekty  

ADOPCE NA DÁLKU  

 Program, který podporuje vzdělávání konkrétních dět í.  Prostřednictvím 

finančního př íspěvku dárce financuje náklady na vzdělávání (ško lné, ško lní 

http://www.hest.cz/
http://www.unicef.cz/
http://www.remedium.cz/
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pomůcky, uniforma…). „Adopt ivní rodič“ zas ílá prostřednictvím organizace 

finanční částku, která pokrývá nák lady spojené se vzděláváním konkrétního  

dítěte.  Tímto způsobem dárce umožní konkrétní mu dít ět i možnost  vzdělání a  

daruje mu tak naději na budoucnost  v  lepších životních podmínkách. Jedná se 

o formu rozvo jové spo lupráce, kdy je sponzorováno dítě z  rozvo jových zemí.  

Projekt  vznik l v roce 1950 a využívá termín sponzorované dítě.  Adopci na 

dálku má zaregist rovanou Char ita České republiky, která tento projekt  

zahájila v roce 1993.  

 Částky na podporu jednoho dítěte jsou v  řádu t isíců ročně, liš í se podle 

finančních nákladů na vzdě lání v  jednot livých zemích. „Adopt ivním rodičem“ 

se může stát  jedno t livec,  skupina lid í,  škola,  rodina, organizace nebo firma.  

Minimální délka adopce je jeden rok. Peníze jsou poskytované partnerským 

organizacím, jejichž koordinátoři za ně nakoupí vše potřebné, zař ídí zápis do 

ško ly a dále spo lupracu jí s   rodinou dítěte.  

 „Adopt ivní rodina“ je informována o vzdělávání dítěte,  může si s  ním 

dopisovat ,  vyměňovat  fotografie,  zasílat  malé dárky a v  rámci možnost í je j i  

navšt ívit .  

 Adopcí na dálku se zabývá něko lik organizací,  mezi ně patř í Char it a  

České republiky, Centrum na rovinu, Nepálčata,  Centrum Dialog, Pro -Contact  

(ht tp://www.pro-contact .cz/cs).  

 

KOMPAS 

Sociálně-prevent ivním dobrovo lnický program KOMPAS pro cílovou 

skupinu dět í od 7 do 15 let .  Název se skládá z  klíčových slov KOMunikace,  

PArtnerství,  Spo lupráce. Vychází z kanadského programu P.E.A.K.  

V programu se setkává skupina 6 znevýhodněných dět í a 2 vyško lených 

dobrovo lníků jednou týdně po dobu 5 měsíců. Cílem programu je smysluplné 

t rávení vo lného času a vychází z  potřeb dět í.  

Cílovou skupinou, pro kterou je progra m určen, jsou dět i ve věku 7 -15 

let  pocházející se sociá lně slabých rodin,  žijící s  jedním rodičem, potýkajíc í 

se s problémy ve ško le,  či z  rodin ciz inců, které se ocit ly v  náročné životní 

situaci.  Dobrovo lníc i mohou v  pro jektu najít  seberealizaci a získat  kvalit ní 

praxi př i vedení malé skupiny (ht tp://www.hest .cz).  

 

http://www.hest.cz/
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PROGRAM PĚT P  

V ČR je inspirován amer ickým programem Big Brothers Big Sisters.  Pět  

P znamená: Pomoc ,  Podpora ,  Přátelství ,  Prevence  a Péče  o dět i ško lního věku 

od 6 do 15 let .  Program je založen na přátelství dít ěte s  dospělým 

dobrovo lníkem, se kterým se jednou týdně schází po dobu nejméně 10 měsíců 

a t ráví spo lu čas tak,  aby byl pro oba př íjemně a užitečně prožitý.  Program je 

určen pro dět i ze sociálně a jinak  oslabených rodin,  ale i pro velmi nadané 

dět i,  které prožívají izo laci nebo šikanu v  dětském ko lekt ivu. Je zde nutný 

výcvik a pečlivý výběr dobrovo lníků (Sozanská, Tošner,  2002).  

 Tato forma dlouhodobého vztahu dítěte s  dobrovo lníkem má vytvoř it  

bezpečný prostor pro růst  sociálních dovednost í,  rozšíř it  mot ivac i 

k navazování př irozených vrstevnických vztahů a posilovat  sebevědomí 

dítěte.   Dobrovo lník je zde v  roli průvodce  (ht tp://www.hest .cz).  

 

PROGRAM 3G 

 Doplnění programu Pět  P o podporu mezigeneračního soužit í,  so lidar it y 

a soudržnost i mez i generacemi. Dobrovo lník je  osoba starší 50 - t i let  a setkává 

se s dít ětem předško lního či ško lního věku a t ráví spo lu vo lný čas.  

 Dobrovo lník prochází psycho logickým pohovorem, musí mít  čist ý 

t restní rejst ř ík a abso lvu je speciá lní ško lení.  Pomoc dobrovo lníka a rodiny 

může být  vzájemná (ht tp://www.hest .cz/ ).  

 

LATA (Laskavá Alternativa Trestu pro Adolescenty)  

    Působí např.  v  Praze a Brně. Klient i jsou mladí lidé od 15 do 21 let ,  

kteří stojí na hraně zákona nebo ji již překročili.  A nebo jedinci,  kteř í se 

dopust ili t restného činu a jsou t restně st íháni,  respekt ive byli odsouzení a  

účast  v programu LATA jim byla soudem doporučena. Vyloučeni jsou lidé 

závis lí na drogách či alkoho lu a t i,  kteř í se dopust ili násilné t restné činnost i.  

Je zde nutná pravidelná supervize a kontakt  s  odbornými pracovníky 

(Matoušek, Kroftová, 2003).  

Občanské sdružení pomáhající ohroženým dětem, mladým lidem a je jich 

rodinám. Založené r.  1994 v  Praze. Projekt  Ve dvou se to lépe táhne, ve 

kterém vyško lený dobrovo lník podporuje mladé lidi ve věku 13 -26 let  př i 

http://www.hest.cz/
http://www.hest.cz/
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zvládání nepř íznivé nebo ohrožujíc í životní situace a t ím posiluje jejich 

samostatnost .  

 Pomoc klientům vrát it  se do běžného života,  do procesu vzdělávání a  

pomoc se vstupem na t rh práce.  LATA se akt ivně podílí na rozvo ji systémové 

péče. Práce s  rodinami klientů poskytováním komplexní pomoci a podpory.  

Dobrovo lník s  klientem vytvář í dvo jici,  navazuje př irozený vztah, který je pro 

klienta podporou. Dvo jice se setkává každý týden a věnuje se činnostem podle 

vzájemné dohody, uvážení a potřeb.  

Dobrovo lníc i abso lvují výcvik, získávají zkušenost i,  poznávají nové 

lidi i sebe samé, realizují své nápady,  získávají cert ifikát  o  abso lvová n í 

projektu (ht tp://www.lata.cz/).  

 

DOBROVOLNÍCI V NEMOCNICI  

 První pokus o nastartování samostatného programu dobrovo lnict ví 

v nemocnic ích proběhl v  roce 1998, kdy se do programu př ihlásila Baťova 

nemocnice Zlín a Nemocnice sv.  Kar la Baromejského v  Praze.  Program 

organizoval Open Society Inst itut  New York. (OSI).  Koncem roku 1998 byla 

doporučena ke spo lupráci FN v  P lzni.  V roce 1999 HESTIA –  Národní 

dobrovo lnické centrum (NDC) po dohodě s  OSI a nadac í Open Society Fund  

Praha (OSF) převza la tento pilotní p rogram s názvem „Dobrovolníci  

v nemocnici“ .  Klinika dětské onko logie ve FN Motol byla v  listopadu 1999 

první klinikou, se kterou Hest ia naváza la kontakt .  

 V roce 2001 se počet nemocnic a zdravotnických zař ízení zvýš il na pět  

(Odborný léčebný ústav otopický  nemocnice v Kroměříži,  Dům léčby 

s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, LDN v  Ryjích, Nemocnice v  Českých 

Budějovicích) a 19 klinik a oddělení z  těchto zdravotnických zař ízení v  České 

republice.  Nosit elem programu bylo regionální dobrovo lnické centrum.  

V Praze to bylo dobrovo lnické centrum Klubu interakt ivního domu o. p.  s.  

(DC KID), v Kroměříž i Spektrum o. s.  

  Důležité je mít  na pamět i,  že pacient  sám může výrazně napomoci 

svému uzdravení,  když objeví a pochopí,  že zdroj sil k  uzdravení je i v  něm 

samém. V odhodlání a vů li žít ,  ochotě něco pro to  sám udělat ,  tedy v  mot ivac i 

a akt ivizaci.  Tento proces vyžaduje t rpělivost ,  toleranci a práci na sobě, jak 

na st raně „nemocného“, tak na st raně „zdravého“ světa a nutně potřebuje 
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podporu toho, co u pacienta zůstává zd ravé i v době nemoci nebo je  dosud 

v jeho skrytém rezervoáru sil.  Dobrovolník v  nemocnic i se stává spo jnic í 

s vnějš ím světem, kontaktním mostem pro člověka v  obt ížné životní situaci,  

nositelem změny a t vůrčího př ístupu k  životu.  Iniciat iva dobrovo lníků má 

v nemocničním prostředí výrazný oboustranný př ínos.  Pro pacienty je  

důležitým podpůrným léčebným prvkem,  dobrovo lníkům může otevř ít  jiné 

životní souvis lost i,  studentům př inést  cenné zkušenost i pro jejich budouc í 

profesi.  Dobrovo lníc i starší generace se mohou podělit  o  své ž ivotní 

zkušenost i a smysluplně naplnit  vo lný čas.  Také mohou výrazně podpořit  

odbornou pomoc. Jsou pomocníkem zdravotnického personálu v  oblast i 

naplňování lidských potřeb pacienta (Novotný, Stará, 2001).  Dobrovo lníc i 

jsou zaško leni,  je j im poskytována supervize a jsou podporováni organizací,  

která dobrovolníky zajišťu je.  Většinou v  nemocnic ích vznikají dobrovo lnická 

centra,  kde koordinátoři dobrovo lníkům zajišťují jejich podporu. 

Dobrovo lnické centrum př ipravuje,  eviduje a vzdělává dobrov o lníky,  

organizuje akce v nemocnicích, spo lupracuje se zdravotnickým personálem,  

př ipravuje a koordinuje pro jekty,  zajišťuje finanční zdro je a pomůcky pro 

dobrovo lníky (Novotný, Stará,  2001).  

 

2.6.3 Sbírky  

 Při sbírkách nemluvíme o dobrovo lnictví,  ale o  dá rcovství.  Poskytnut í 

finančních prostředků na pro jekty,  které pomáha jí druhým. Sbírky se ale 

neobejdou bez pomoci dobrovo lníků, tedy lidí,  kteř í jsou př i sbírce akt ivní a  

oslovují potenciá lní dárce.  Veřejné sbírky slouží k  získání prostředků 

( finančních i mater iálních) k  ně jakému účelu.  

 Veřejné sbírky upravuje zákon č.  117/2001 Sb. O veřejných sbírkách 

„Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďováním dobrovolných peněžitých 

příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený 

veřejně prospěšný účel,  zejména humanitární nebo charitativní rozvoj  

vzdělání,  tělovýchovy nebo sportu,  a nebo ochranu kulturních památek,  tradic 

či životního prostředí.“       

 Být dobrovo lníkem př i veřejné sbírce,  znamená vydat  se do ulic a  

akt ivně oslovovat  druhé. Není to snadný úko l,  protože člověk se konfrontuje 

s názory druhých lidí a ty nebývají vždy příjemné. Lidé mají obecně nechuť 
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k tomu, když po nich někdo žádá peníze.  Jsou některé celostátní sbírky, které 

jsou dostatečně propagovány, mají svou t radici a oko lí na ně reaguje 

pozit ivně a dokonce je akt ivně vyhledává. Proto je vhodné dobrovo lníků m 

dobře vysvět lit  poslání ce lé sbírky a seznámit  je k čemu získané finance 

budou použity.  To nejen proto, aby dokázali t yto informace předat  okolí,  ale  

především proto,  aby věděli,  co a proč dělají.  Nejdůležit ějším heslem by mělo  

být ,  nenechám se odradit .  Akt ivní oslovování není snadné a je důležit é  

nenechat  se odradit .  Čím více oslovených lidí t ím více odmítavých reakcí,  ale  

zároveň t ím větší př íležitost  získat  dárce.  Sb írka není o  pohodlí a pocitech 

žadatelů,  jde v  ní především o získání prostředků, a to  je ten cíl,  který by měl 

dobrovo lníky těšit .  Aby svým nasazením a svým akt ivním př ístupem pomohli 

některé organizaci získat  prostředky a získali tak dobrý pocit ,  že uděl a li něco  

pro druhé.  

 Forma sbírek může být  mater iální nebo finanční.  Mater iální znamená 

získávání určitých věcí.  Může se jednat  o  potraviny, šatstvo, nářadí.  Záleží na 

tom, k jakému účelu jsou získávány. Sbírky mohou být  ce lostátní nebo  

regionální.  Finanční sbírka může být  dlouhodobá nebo krátkodobá.  

Dlouhodobá sbírka je většinou za nějakým velmi konkrétním účelem - např.  

oprava kostela,  vystavění dětského hř iště - kdy mohou být  na konkrétních 

místech kasičky, kam dárci mohou přispět  v  nějakém časovém období.  

Krátkodobá sbírka se koná během jednoho dne a většinou je celostátní.  Níže 

představím něko lik sbírek, které se každoročně konají a patř í k  těm 

nejznámějš ím.  

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA                                                                                                                                                                                                 

 Sbírku každoročně organizu je Char it a Česká republika,  která se jejím 

prostřednictvím snaží cílevědomě formovat  veřejné mínění ve prospěch 

soc iálně slabých a t rpících. Snaží se o obnovení zájmu o dobročinnost  a  

angažovanost  lidí k  pomoci bližním v  nouzi.  

 Sbírka se koná každoročně v  prvních dvou týdnech v  lednu a  6.  ledna 

na Tř i krále.  Skupinky ko ledníků, t ří králů,  pokud se jedná o mlad istvé,  

doplňuje jeden dospě lý vybavený průkazem ko ledníka. Samotnou sbírku 

zajišťují jednot livé místní Char ity,  které spo lupracují př i za jištění sbírk y 

s farnostmi,  ško lami nebo různými mládežnickými organizacemi.  
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 V roce 2000 proběhla poprvé Tř íkrálová sbírka v  o lomoucké arcidiecéz i 

a na zák ladě ohlasu, kterého se jí dostala u veřejnost i a zkušenostem, se 

v roce 2001 rozšíř ila na území celé České republiky  

 Využit í sbírky je  koncipováno tak, aby většina vyko ledovaných 

prostředků zůstala v  regionu, kde byly vybrány.  Finanční prostředky jsou 

určeny na pomoc seniorům, nemocným,  handicapovaným, matkám s  dětmi 

v t ísni a dalš ím sociálně potřebným skupinám lidí.  Nejméně jedna deset ina 

výtěžku je  určena na humanitární zahraniční pomoc 

(ht tp://www.trikralovasbirka.cz/ ).  

 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ  

 Tuto sbírku již sedmnáctým rokem zajišťuje Liga prot i rakovině Praha.  

Cílem její činnost i je snížit  úmrtnost  na zhoubné nádory a to prevencí,  

zlepšováním péče o onko logicky nemocné p acienty,  výzkumem a př íst ro jovým 

vybavením.  

 Sbírka probíhá v  po lovině května, kdy dobrovo lníci prodávají květ iny,  

měsíček lékařský, který je symbolem Ligy prot i rakovině Praha. Dárce 

př ispěje částkou minimálně 20, - Kč. Cíle sbírky jsou působit  na širokou 

veřejnost  informacemi prostřednictvím letáků. Finanční př íspěvky jsou 

využívány na bo j prot i rakovině –  nádorovou prevenci,  podporu onko logické 

výchovy, zlepšení života onkologických pacientů,  výzkum a vybavení 

onko logických center (ht tp://www.denprotirako vine.cz/).  

 

AKCE CIHLA 

 Tato sbírka je na podporu lidí s  mentálním post ižením a již deset  let  ji 

pořádá občanské sdružení Portus Praha. Sbírka se rozšíř ila  do více než 20 

měst  po celé České republice,  díky spolupráci s  řadou regionálních 

neziskových organizací.  

 Sbírka se realizuje prodejem benefičních cihe l ve stáncích v  ulicích 

měst .  Výtěžek sbírky je určen na konkrétní pro jekty na podporu lid í 

s mentálním post ižením v  daném regionu. Hlavní oblast í je zaměstnávání a  

oblast  bydlení.   Je podporován vznik ch ráněných a sociá lně terapeut ických 

dílen, podpora pracovních center pro lidi s  mentálním post ižením, podpora a 

budování chráněných bydlení a bytů.  

http://www.trikralovasbirka.cz/
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 Za dobu existence sbírky o.s.  Portus zrekonstruovalo a postavilo  dvě 

chráněná byd lení a vybudovalo sociálně  terapeut ickou dílnu, kde lidé pod 

značkou Dobroty s  př íběhem vyrábějí nakládané hermelíny a utopence 

(ht tp://www.portus.cz/).  

 

BÍLÁ PASTELKA – UMĚNÍ ŽÍT VE TMĚ  

 Tato sbírka se koná v  druhé polovině října a je určena na podporu 

služeb pro nevidomé a slabozraké. V sociální rehabilitaci nevidomých je 

snaha o jejich maximální samostatnost  a navrácení do běžného života.  Může 

to  být  např íklad formou výuky prostorové orientace a samostatného pohybu,  

Braillova bodového písma, doporučení vhodných pomůcek a nácvik pr áce 

s nimi.  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR zajišťuje t yto 

služby.  

Sbírka se koná od roku 2000 každoročně u příležitost i mezinárodního  

dne bílé ho le (15. října).  Bílá pastelka,  kterou dárci dostávají,  je symbolem 

neviditelného světa nevidomých a bílé slepecké ho le,  která je  

nepostradatelnou pomůckou nevidomého pro pohyb po tomto světě.  Př íspěvek 

dárce je minimálně 20, - Kč. Sbírku realizují dvo jice dobrovo lníků, kteř í ma j í 

t ričko s  logem Bílé pastelky a pokladničky opatřené regist račním čí s lem.  

Sbírka Bílá pastelka je určena na získávání finančních prostředků na 

výukové programy pro lidi s  vadami zraku. Sbírka je realizována od roku 

2000. Téměř každý z  nás si někdy na vlastní kůži zažil tu chvilku nejistoty a 

st rachu př i pohybu poslepu –  když t řeba na schodech náhle zhaslo svět lo  nebo  

př i hře „na slepou bábu“. Žijí však mezi námi i lidé,  kteř í se bez zraku musí 

obejít  24 hodin denně. I  t y nejobyčejně jší činnost i všedního dne se pak stávaj í 

takřka dobrodružstvím a vyžadují vedle odhodlání,  pe vné vůle a soustředění 

také jistou dávku speciálních dovednost í.  Nestačí jen vzít  bílou slepeckou hů l 

a jít  ven. Dobré zvládnut í prostorové or ientace a samostatného pohybu je 

otázkou něko lika měsíců intenzivního t réninku.  

   Podle údajů Světové zdravotnické organizace žije na celém světě as i 

180 milionů lid í s  vážným zrakovým post ižením, z  toho více než 40 milionů 

nevidomých.  Navzdory pokroku v  medic íně a prevent ivním opatřením toto 

číslo  neustále roste. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR a 

Tyfloservis,  o .  p.  s.  nabíz í prostřednictvím svých regionálních center  
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odbornou pomoc zrakově post iženým z  celé ČR. Vedle výuky prostorové 

orientace a samostatného pohybu nabízejí individuální kurzy v  celé řadě 

dalších oblast í.  Nácvik potřebných dovednost í  zajišťuje obecně prospěšná 

spo lečnost  Tyfloservis (ht tp://www.bilapastelka.cz/).  

 

Shrnutí  

 Dobrovo lnictví je činnost ,  kterou jedinec vykonává nezištně,  bez 

nároku na honorář.  Taková činnost  jedince těší a př ináší mu pocit  naplnění a  

uspokojení ze smysluplně t ráveného vo lného času. Oblast í,  kde je možné se 

takto uplatnit ,  je široká řada. Od zdravotnictví,  kultury,  sportu, sociáln í 

oblast i až po zahraniční programy. Dobrovo lnická činnost  koresponduje se   

zájmy dobrovo lníka.  

 V kapito le je představen vývo j dobrovolnictví ve světě a v  České 

republice,  ukotvení dobrovo lnictví v  právním řádu České republiky. Jsou zde 

představeny oblast i a  formy dobrovo lnictví,  některé organizace, které 

využívají a stojí na činnost i dobrovo lníků. Dále jsou představeny i některé 

projekty,  které jsou postaveny na dobrovolníc ích. A v  neposlední řadě, jsou 

zde představeny i sbírky, které jsou formou přispění k  nějakému prospěšnému 

účelu a jejich realizace je postavena na činnost i dobrovo lníků.  
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PRAKTICKÁ ČÁST  

 

3 DOBROVOLNICTVÍ NA ŠKOLE 

  

 Cílem prakt ické část i je informovat  o  konkrétních možnostech zapo jen í 

studentů do dobrovo lnických akt ivit .  Tato část je završena př íručkou pro 

pedagogickou veřejnost  s názvem Po jďme spolu pomáhat ,  která  popisuje proč 

a jak dobrovo lnické akt ivity st ředoško láků podporovat .   

 Středoškoláci se stali cílovou skupinou této práce z  mnoha důvodů.  

Jeden z důvodů je ten,  že si st ředoškoláci již uvědoměle,  nezávisle na 

rodičích a svém okolí,  vybíra jí,  jak budou t rávit  svůj vo lný čas.  Rozhodují se 

o své budoucnost i,  zamýšlí se nad svým povo láním a dalším vzděláním. Tady 

může jedincům, kteř í uvažují o  studiu humanitních studií,  dobrovo lnictví 

př inést  jak zkušenost i,  tak praxi posuzující se př i př ijímacím ř ízení na vysoké 

ško le.  Jedinec je v  období studia st řední ško ly plný ideálů,  síly a touhy 

změnit  svět .   

Mám zkušenost i ze svého st ředoškolského studia,  kdy jsem věděla,  že 

chci směřovat  cestou humanitních studií a chtěla jsem již na st řední ško le 

využít  svůj čas a energii k  tomu, dělat  něco pro druhé. Byla  jsem v situaci,  

kdy bylo zapotřebí se svými plány a nápady seznámit  vedení ško ly a 

pedagogy a najít  u nich podporu a pochopení.  Nyní jsem v  s ituaci,  kdy bych 

chtěla využít  těchto zkušenost í a zamyslet  se nad tématem z opačné pozice,  

tedy kdy ško la podporuje dobrovo lnické akt ivity studentů. Má představa a 

idea je,  aby ško la nabízela dobrovo lnickou akt ivitu na své půdě, ve formě 

nabídky vo lnočasových akt ivit .  Na st řední ško le je  běžná nabídka sportovních 

akt ivit ,  seminářů z  výběrových předmětů. Podobnou formou by mohly být  

nabízeny dobrovo lnické akt ivity.  Podstatné je,  že cílem není nut it  někoho  

k dobrovo lnické akt ivitě,  jen jí nabízet  jako alternat ivu k  t rávení vo lného  

času, se zdůrazněním pozit iv dobrovo lnické činnost i,  jak pro studenta coby 

dobrovo lníka, t ak pro školu a atmosféru školy.  

 Součást í prakt ické část i je průzkum, který má za cíl odpovědět  na 

otázky jak t ráví st ředoško láci vo lný čas,  znají - li po jem dobrovo lnictví a zdal i 
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se setkali na ško le s dobrovo lnickou činnost í.  Tento průzkum má pro účely 

práce informat ivní charakter.  

 

 

3.1 Průzkum  

 

 Cílem průzkumu je zjist it  vztah st ředoškoláků ke t řem oblastem,  

kterých se tato práce týká –  t rávení vo lného času, znalost i termínu 

dobrovo lnictví a zkušenost í s dobrovo lnickými akt ivit ami na ško le.  Průzkum 

má pro  cíl práce informat ivní charakter.   

 

3.1.1 Výzkumné otázky a metodologie šetření  

 Pro účely práce jsem si kladla t yto výzkumné otázky.  

Výzkumná otázka č.  1: Jak t ráví st ředoškoláci svůj vo lný čas a jsou s jeho  

naplněním spoko jeni? (sledováno otázkou č.  2 a č.  3).  

Výzkumná otázka č.  2: Nabízí ško la vo lnočasové akt ivity? (otázka č.  4).  

Výzkumná otázka č.3: Zna jí student i po jem dobrovo lnictví a byli by ochotni 

se zapo jit  do dobrovo lnické činnost i? (sledováno okruhem otázek č.  5 až č.  

7).  

Výzkumná otázka č.  4:  Setkali se student i ve ško le s pro jektem zaměřených 

na pomoc druhým a měli by zájem o jejich nabídku ve ško le? (otázka č.8 a č.  

9).  

Výzkumná otázka č.  5.: Uvažují student i o  studiu spo lečenskovědních oborů? 

A jaký mají t ito  respondent i vztah k dobrovo lnic ké činnost i? (ot . č.  10 ve 

srovnání s ot.  č.  6 a 7).  

 Sběr dat  probíhal formou dotazníku. Dotazník je vysoce efekt ivní 

technika pro snadné získávání informací od velkého počtu jedinců (Disman,  

1998, st r. 141). Jedná se o nejpoužívanějš í techniku (Pelikán, 1998).  Dotazník 

je součást í př ílohy (Př íloha č.  1) a byl zaměřen na t ři oblast i: první část  

mapuje t rávení vo lného času a spokojenost  s  jeho využit ím. Druhá část  se 

zabývá dobrovo lnictvím a povědomím o něm a t řet í část  dobrovolnictvím a 

ško lou.  
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 Výzkumný vzorek tvořili student i t řet ích ročníků st ředních ško l.  Tuto 

skupinu jsem zvo lila vzhledem k jejich znalost i ško lních akt ivit .  Student i 

t řet ích ročníků by již  měli znát  nabídku vo lnočasových akt ivit  ško ly a 

zároveň mít  delší zkušenost  s dobrovo lnickými pro jekty na ško le,  pokud se 

zde kona jí.  Celkem odpovědělo 137 respondentů ze čtyř st ředních ško l 

v Příbrami a Dobř íš i –  Gymnázium pod Svatou Horou Příbram, Waldorfská 

ško la Př íbram (Gymnázium a Střední odborné učiliště),  Střední odborné 

učiliště Hluboš (Dobř íš) a Gymnázium Kar la Čapka Dobř íš.  Skupinu 

respondentů tvořilo  55 žen a 82 mužů.  

 

3.1.2 Výsledky průzkumu  

 Výsledky ve vztahu k první výzkumné otázce j ak t ráví st ředoško lác i 

svůj vo lný čas a jsou s jeho naplněním spoko jeni? (sledováno okruhem otázek 

č.  2 a č.  3).  Student i měli v  otázce, jak t ráví vo lný čas na výběr z  8 alternat iv 

a možnost i vybrat  jinou var iantu.  Tyto možnost i mě li seřadit  podle četnost i 

dané akt ivity.  V nabídce byly tyto akt ivity: četba,  sport , televize,  PC a 

int ernet ,  zvířata,  přátelé,  kultura,  hudba a jiné.  Pro ilust raci znázorněno  

grafem.  

 

Graf č.  1 Způsoby trávení  volného času respondentů  

 

Zde je podle četnost i odpovědí žebř íček způsobů t rávení vo lného času 

následující.  Nejčastěji se respondent i ve vo lném čase věnují přátelům,  

počítači a internetu,  sportu.  Četnost těchto odpovědí je ve lmi blízká. Poté 
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následuje hudba, televize,  četba,  zvířata a kultura.  S  t rávením vo lného času je  

90% respondentů spokojena či spíše spokojena a 10% studentů nespoko jeno.  

 Výsledky k druhé výzkumné otázce z da nabízí ško la vo lnočasové 

akt ivity (otázka č.  4).   Volnočasové akt ivity podle 70 % respondentů jejich 

ško la nenabíz í,  a pokud ano, využívá je pouze 15% dotazovaných.  

 Výsledky ke t řet í výzkumné otázce znají - li student i po jem 

dobrovo lnictví a jsou ochotni  se zapojit  do dobrovo lnické činnost i? 

(sledováno okruhem otázek č.  5 až č.  7).  Na otázku, zda znají po jem 

dobrovo lnictví,  odpovědělo 78% respondentů ano a 16% si nebylo jistých, co  

tento pojem znamená. Jen t ři dotazovaní pojem dobrovo lnictví neznali.  72% 

tázaných bylo ochotných věnovat  svůj čas a energii druhým lidem bez nároku 

na finanční odměnu a 65% z  nich se domnívá, že by jim taková činnost  mohla 

být  př ínosná. Mezi odpověďmi, čím by jim taková činnost  mohla být  př ínosná,  

převažují odpověd i - dobrý pocit ,  nové zkušenost i,  kontakty,  dělání něčeho co 

má smysl.  

 Výsledky čtvrté výzkumné otázky zda se student i setkali ve ško le s 

projektem zaměřených na pomoc druhým a měli by zájem o jejich nabídku ve 

ško le (otázka č.8 a č.  9)? Po lovina studentů odpověděla,  že se setkala 

s nějakým pro jektem zaměřeným na pomáhání druhým. Nejčastěji se jednalo o  

finanční sbírku, návštěvu nemocnice,  domova důchodců či dětského domova.  

Polovina respondentů by měla zájem, aby jim ško la nabíze la dobrovo lnické 

akt ivity.   

 Na posledn í pátou výzkumnou otázku, zda student i uvažují o  stud iu 

spo lečenskovědních oborů  a jaký mají t ito  respondent i vztah k dobrovo lnické 

činnost i (ot.  č.  10 ve srovnání s ot .  č.  6 a 7),  odpovědělo 28% studentů, že 

uvažuje o studiu pedagogiky, sociální práce,  p sycho logie nebo socio logie.  A 

všichni t ito  respondent i odpověděli kladně na otázku, zda jsou ochotni,  

věnovat  se dobrovo lnictví.  

 

3.1.3 Interpretace výsledků šetření  

 Otázka ohledně t rávení vo lného času byla zařazena především proto,  

abych z jist ila,  jakým způsobem tráví svůj vo lný čas mladí lidé v  dnešní době 

a zároveň, zda je mezi jejich zájmy prostor i pro činnost  jakou je  

dobrovo lnictví.  Více jak dvě t řet iny dotazovaných by byli ochotni věnovat  
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svůj čas dobrovo lnické č innost i.  Nejčastějš ími odpověďmi na způsob t ráven í 

vo lného času byli přátelé,  spo lu s  počítačem a internetem a se sportem.  

Přestože dnešní komunikace s  okolím je možná i prostřednictvím sociálních 

sít í a virtuální komunikace, odpověď přátelé dává najevo, že význam 

mezilidských vztahů neklesá .  S růstem významu int ernetu a počítačů klesá 

význam televize,  která zt rácí na at rakt ivit ě.  Stejně tak i četby. Internet  je  

mocný nástroj,  prostřednictvím kterého je možné nalézt  informace i 

odreagování.  S  t rávením vo lného času jsou student i spoko jeni.   Sa mi o něm 

rozhodují a mohou ho t rávit  tak,  aby s  ním byli spokojeni.   

Rozporuplná otázka je otázka o nabídce vo lnočasových akt ivit  ško lou.  

Na tu odpovědělo pouze 30% s t ím, že t yto akt ivit y ško la nabíz í.  Využívá je  

však pouze 15% respondentů. Zde mohlo  dojí t  k nejasnostem o tom, co patř í 

mezi vo lnočasové akt ivity nabízené ško lou. Nebo je také možné, že pokud 

ško la t yto akt ivity nabízí,  nejsou zdaleka známé všem studentům a bylo by 

vhodné zefekt ivnit  způsob je jich nabídky.  Posledním možným vysvět lením je,  

že ško la takové akt ivity nenabíz í.  

 Pojem dobrovo lnictví je mezi studenty znám. Jelikož mám zkušenost i s   

dobrovo lnictvím již od roku 2000, tedy z doby, kdy byl tento pojem spíše 

neznámý, a veřejnost  nevěděla co si má pod ním představit  a kdo to 

dobrovo lníci jsou, je pro mě toto zjištění velmi pozit ivní.  Dobrovo lnictví se 

dostalo do povědomí veřejnost i i mladých lid í.  72% studentů by bylo  

ochotných věnovat  svůj čas a energii druhým lidem bez nároku na finančn í 

odměnu. Tato skupina odpovědí odůvodňuje,  proč se domnívám, že student i 

by o dobrovo lnické akt ivity měly zájem, a že škola by je v  tomto mohla  

podpořit .  Většina dotazovaných se domnívá, že tato činnost  by pro ně mohla 

být  př ínosná. Na otázku, čím by jim mohla být  př ínosná, jmenují takové 

př ínosy, které jsou uváděny i lidmi,  kteř í se dobrovo lnictví věnují.  Jejich 

očekávání od dobrovo lnictví jsou tedy reálné.  

Poslední část  se zabývá dobrovo lnictvím a ško lou. Polovina studentů se 

na ško le setkala s  nějakým pro jektem zaměřeným na pomoc druhým. Tento 

výs ledek je  diskutabilní.  Výs ledky se rozcházely i v rámci jednot livých ško l.  

Jak je možné, že student i z  jedné ško ly odpoví,  že se s  takovými pro jekt y 

nesetkali,  zat ímco ostatní ano? Je možné, že se takové akt ivity dotknou jen 

část i studentů, nebo student i zapomně li či nepř ikládají této zkušenost i takový 
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význam. Vysvět lení je celá řada. Přesto polovinu studentů považuji za malou 

část .  Domnívám se,  že by bylo vhodné, aby se v  rámci ško ly student i 

setkávali s  akt ivit ami,  které jsou zaměřené na pomoc druhým, častěji.  Na 

otázku, zda by měli student i zájem, aby jim ško la nabízela dobrovo lnické 

akt ivity,  odpověděla po lovina respondentů, že ano. Zde je potvrzený i můj 

předpoklad, že student i by př ijali nabídky dobrovo lnické činnost i pozit ivně.  

28 % studentů uvažuje o studiu spo lečenských věd jako je pedagogika,  

sociální práce,  psycho logie a socio logie.  Tato skupina respondentů je  

k dobrovo lnické činnost i pozit ivně naladěna. Všichni respondent i,  kteř í 

odpověděli pozit ivně na tuto otázku, odpověděli kladně i na otázku zda by 

byli ochotni věnovat  se dobrovo lnické činnost i.   Více jak čtvrt ina studentů je  

poměrně veliká skupina a je  to  další důvod, proč má nabízení 

dobrovo lnických akt ivit  ško lou význam.  Dobrovo lnická činnost  se pro ně 

může stát  zajímavou zkušenost í.  Prakt ická zku šenost  je žádaná i př i 

př ijímacím ř ízení na vysoké ško ly.  

 

 

3.2 Pojďme spolu pomáhat. Příručka pro pedagogy jak a proč 

podporovat dobrovolnické aktivity studentů středních škol.  

 

 

„Být dobrovolníkem znamená věnovat nezištně a ve svém volném čase svůj um 

a energii ve prospěch ostatních lidí.  Dobrovolník může být každý, ať je jeho 

profese jakákol i.“  (HESTIA, 2001; st r.  9).  

 

 

Úvod   

Škola může kromě vyučování nabízet  svým studentům i vo lnočasové 

akt ivity a akt ivity nad rámec výuky, které mohou mít  mnoho podob. Může to  

být  ško lní sbor,  divadelní kroužek, sportovní akt ivity,  vo litelné semináře 

z vybraných předmětů. Dále to mohou být exkurze nebo výměnné zahraničn í 

pobyty. Nabídka těchto akt ivit  má za cíl naplnit  vo lný čas,  umožnit  studentům 
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rozvo j v oblastech jejich zájmů, prevenci sociálně pato logických jevů č i 

př ípravu na studium na vysoké ško le.  

 Proč podporovat  dobrovolnictví na ško le? Dobrovo lnictví je nepovinná 

a neplacená činnost  ve prospěch druhých. Jako u jiných akt ivit  nabízených 

ško lou, i dobrovo lnictví je forma t rávení vo lného času, která může studentům 

nabídnout  nové zkušenost i a zároveň př inést  pocit  uspoko jení.  Zkušenost  

s dobrovo lnictvím může studenty ovlivnit  při výběru dalš ího studia na vysoké 

ško le a př inést  jim prakt ické zkušenost i,  které jsou vysokými ško lami žádány,  

a to především př i studiu pedagogiky, psycho logie,  socio logie a sociáln í 

práce.  Na tyto obory se hlásí mnohem více uchazečů, než vysoká ško la 

př ijímá, a proto i prakt ické zkušenost i mohou mít  rozhodující vliv na př ijet í 

ke studiu.  Kromě zkušenost í má jedinec i mnohem jasněji v  důvodech, proč se 

chce takovému studiu věnovat .  Zkušenost  s  dobrovo lnictvím upraví a upevní 

jeho hodnoty a ověř í,  zda je jedinec schopen pracovat  s  lidmi,  vnímat  jejich 

potřeby a reagovat  na ně.  

 Škola může dobrovo lnické akt ivity nabízet  něko lika způsoby. Ať už 

způsobem informat ivním, tedy v  podobě letáků, nabídek dobrovo lnických 

akt ivit  místních organizací.  Tady má ško la spíše pasivní ro li,  zůstává otevřena 

nabídkám zvenčí.  Akt ivní ro le ško ly je  v  př ípadě, pokud  se ško la účastní 

akt ivně dobrovo lnických pro jektů.  Ty může ško la jak nabízet ,  tak mohou 

vzniknout  z inic iat ivy studentů.  

 

1 Nabídka dobrovolnických aktivit na škole a vliv na atmosféru 

školy  

 Pokud se v rámci ško ly budou student i věnovat  dobrovo lnickým 

akt ivitám, bude mít  tato skutečnost  vliv  také na atmosféru ško ly.  V  rámci 

ško ly znamená, pokud se student i budou těmto akt ivit ám věnovat ,  ať už jako  

jednot livc i nebo skupina studentů, či celá t řída,  a tato skutečnost  bude známá 

či podporována ško lou, tedy pedagogickými pracovníky.  

 Věnuje- li se dobrovo lnictví skupina studentů, důsledkem této činnost i 

je př íležitost  více se mezi sebou poznat  a naučit  se spo lupracovat .  Jedinec má 

možnost  ověř it  své schopnost i komunikovat , nas louchat ,  zjist it  jaké jsou jeho  

slabé a silné st ránky, čím může být  druhým př ínosný. Pokud se skupina 

studentů věnuje nějaké dobrovo lnické akt ivitě,  bude se snažit  s  touto 
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akt ivitou seznámit  i své spo lužáky a představit  jim, čemu se věnují ve svém 

vo lném čase.  To bude mít  pozit ivní vliv na a tmosféru mezi studenty.  

Pozornost  nebude věnována jen ško lním povinnostem a úko lům, nýbrž bude 

zaměřena i na akt ivitu studentů, která má za cíl pomáhat  druhým, udělat  

nezištně něco pro druhého. Zájem jednot livců nebo skupiny studentů o 

dobrovo lnictví se může stát  mot ivací pro ostatní studenty.  

 Právě vy, pedagogičt í pracovníc i,  můžete být  těmi,  kdo dobrovo lnickou 

akt ivitu studentům představí.  Součást í výuky na st řední ško le jsou i předměty,  

které se zabýva jí spo lečenskými vědami, v  rámci kterých je možné o 

dobrovo lnictví hlouběji hovoř it .  Zároveň i vy můžete mít  s  dobrovo lnictvím 

osobní zkušenost i,  které můžete studentům předat .  Dobrovo lnictví je téma,  

které se netýká př ímo studia.  Zabývá se lidmi a jejich potřebami a zároveň se 

táže po motivech k  této činnost i,  které v sobě každý nějaké má. Cílem nen í 

k dobrovo lnictví někoho přesvědčovat . Je vhodné zabývat  se t ím, jaký 

význam má dělat  něco pro druhé, jak nás tato činnost  může obohat it .  Na 

druhou st ranu je vhodné se zabývat  i možnými r iziky. Může se stát , že jedinec 

se pro činnost  nadchne a vzápět í zjist í,  že i tato činnost  má svá pravidla,  

která je t řeba respektovat .  Jedinec př i svém nadšení a touze udělat  něco pro 

druhé, musí stále respektovat  druhého, brát  ohledy na jeho potřeby a přání.  

Pokud se mezi studenty a pedagogy otevře téma osobního růstu,  potřeb a 

schopnost í studentů, dá se předpokládat , že tento odklon od ško lních témat  

př iblíž í studentům pedagoga a pedagogovi studenty. Komunikace mez i 

pedagogem a studenty se může stát  otevřenější a přátelštějš í,  bez ohrožení 

autorit y pedagoga.  

 V neposlední řadě mohou mít  dobrovo lnické akt ivity na ško le vliv na 

vnímání ško ly veřejnost í.  Nejpř irozenějš í forma dobrovo lnictví je  na úrovni 

místa.  Tedy pomáhat  tam, kde je  to  možné a žádané v  rámci místa,  obce,  

komunity.  Ško la může touto formou spo lupracovat  s  inst itucemi, jako jsou 

domovy seniorů, dětské domovy, nemocnice,  neziskové organizace i ostatní 

ško ly.  Tímto způsobem se ško la stává otevřenějš í.  Tato činnost  a spolupráce 

může mít  pozit ivní vliv na vnímání ško ly v eřejnost í.  Škola o svých akt ivit ách 

může informovat  jak na svých int ernetových st ránkách, tak v  regionálním 

t isku.  
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 Nabídka a realizace dobrovo lnických akt ivit  na půdě ško ly může mít  

pozit ivní vliv jak na atmosféru mezi studenty, mezi studenty a pedagogy, tak i 

na vnímání ško ly veřejnost í.  Pokud např íklad student i uspějí v  nějaké soutěži,  

zvyšu je tato skutečnost  povědomí o ško le a jejich kvalitách. Ško la se chlub í 

úspěchy svých studentů. Protože je to  právě ona, kdo ovlivňuje své studenty a 

vzdělává je.  Domnívám se,  že zapo jení studentů do dobrovo lnických akt ivit  

by mohlo mít  podobný efekt .  Na dobrovo lnickou akt ivitu svých studentů může 

být  ško la hrdá, a proto stojí za to  jí nějakou formou podporovat .  

 

 

2 Co přináší dobrovolnické aktivity studentům  

 Proč má smysl podporovat  mladé lidi v dobrovo lnictví? Co jim 

tato činnost  může př inést  a nabídnout? Na otázku, zda by byli student i 

ochotni t rávit  svůj čas a energii druhým lidem, odpověděla většina že ano, a 

že by jim tato činnost  mohla být  př ínosná.  

  Jaké mohou  být  mot ivy k  dobrovo lnické činnost i.  Především jde o  

smysluplné t rávení svého vo lného času,  př íležitost  získat  nové zkušenost i,  

poznat  nové lidi,  pomoci druhým. Trávení vo lného času, který jedince 

naplňuje,  se zároveň stává prevencí sociálně patologických  jevů, jako jsou 

drogy a kr iminální chování.  Zkušenost  s  dobrovo lnickou činnost í se promítne 

i do žebř íčku hodnot .  Jedinec se učí empat ii,  toleranci,  respektu, zlepší své 

komunikační schopnost i a zároveň se naučí odpovědnost i.   

  Dobrovo lnická činnost  může  jedince motivovat  ke studiu oborů, které 

se zabývají mezilidskými vztahy, jako je psycho logie,  socio logie,  sociáln í 

práce nebo pedagogika. Pro ty kdo tento obor studovat  chtějí,  je  

dobrovo lnická činnost  prakt ickou zkušenost í,  která zvyšuje jejich šanci na  

př ijet í na vysokou školu. Zájem o tyto obory je veliký a součást í př ijímacích 

ř ízení bývají i pohovory, které mají za cíl zjist it  mot ivaci studenta ke studiu a 

jeho prakt ické zkušenost i.   

 

3 Konkrétní možnosti podpory dobrovolnictví studentů  

 „Studenti j sou u nás nejvděčnějším zdrojem dobrovolníků. Jsou 

otevření,  přímí a dychtiví po nových zkušenostech.“ (Tošner,  Sozanská st r.  78, 
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2006).  Jakým způsobem může st ředoškolák být  dobrovo lníkem? Může se 

jednat  o formu individuální,  kdy sám pomáhá v  některé organizaci.  Dá le může 

student ,  či skupina studentů, vytvoř it  svůj vlastní minipro jekt ,  na kterém 

pracují jako dobrovo lníc i.  Takový pro jekt  může být  buď jednorázový nebo  

průběžný. Dalš í formou je účast  při nárazových dobrovo lnických akcích č i 

účast  na tzv. letních workcampech (Novotný, 2003, st r.  9) O těch se zde 

zmiňovat  nebudu, protože se konají v  letních měsících a ško la může být  

akt ivní jen jako zprostředkovatel jejich nabídek.  

 S dobrovolnictvím lze seznamovat  i v rámci výuky. Např íklad do  

předmětu základy spo lečenských věd je možné zařadit  přednášky z  praxe. Do 

výuky mohou př ijít  pracovníc i z  neziskových organizací,  představit  jejich 

činnost  a zároveň možnost i uplatnění dobrovo lníků. Dalš í možnost í je forma 

exkurze do organizací a zař ízení,  které pracují s  lidmi.  Zde má student  

možnost  poznat ,  jak taková zař ízení fungují,  s  jakými klienty pracují,  zda je  

v nich prostor pro dobrovo lníky a jakým způsobem je možné se do chodu 

organizace či zař ízení zapo jit .  Cílem výuky je především seznámení studentů 

s neziskovým sektorem. Zároveň je toto způsob, jak na vlastní oči a na vlastní 

kůži zaž ít  atmosféru těchto zař ízení.  

 Za nejpř irozenějš í a neje fekt ivnějš í považuji dobrovo lnické akt ivit y 

v rámci komunity,  města či obce. Komunit a je „společenství lidí žijících či  

kooperujících v  jedné instituci nebo v  jedné lokalitě“ (Matoušek 2003 st r.  

92).  „Komunita je místo,  kde člověk může získávat emocionální podporu,  

ocenění a prakt ickou pomoc v  každodenním životě.“ (Hart l 1997, st r.  35) 

 Není nutné vyhledávat  neziskové organizac e, které se zabývaj í 

dobrovo lnickými akt ivitami.  Postačí se zamyslet  nad t ím, jaké jsou 

př íležitost i k  dobrovo lnictví ve městě,  ve kterém je st řední ško la.  Kde by 

mohli student i svůj čas a energii věnovat  druhým. Nemocnice,  domovy 

seniorů, dětské domovy, neziskové organizace nebo i mateřské ško ly,  jsou 

inst ituce,  ke kterým mohou směřovat  dobrovolnické akt ivity.  Na tomto míst ě 

chci nabídnout  možnost i angažování ško ly v  dobrovo lnictví,  bez ohledu na to 

zda ško la sídlí ve velkém či malém městě.  Nabídnout  činno st i,  které jsou 

možné téměř kdeko li,  pokud do jde ke spolupráci mezi inst itucemi, ško lou a 

studenty.  
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Sbírky  

 Každý z  nás byl na ulici osloven s  prosbou o finanční př íspěvek na 

nějaký pro jekt .  Nejznámějš í celostátní sbírky v  České republice jsou 

Tř íkrálová sbírka,  Bílá pastelka,  Květ inový den. Účast  na finančních sbírkách 

je spíše formou dárcovství než dobrovo lnictví.  Přesto je to  způsob vyjádření,  

že nám není lhostejný osud ostatních, a že chceme udělat  něco dobrého.  

 Sbírka není jen finanční ale i mater iá lní.  Sbírají se víčka od PET lahví,  

autolékárničky, staré mobilní telefony,  oblečení a jiné věci.  Organizace 

pořádají t yto sbírky podle aktuálních potřeb.  

Student i se mohou zamyslet  a najít  inst ituci či skupinu lidí,  které by 

chtěli nějakou formou pomoci.  Mohou např íklad uspořádat  sbírku hraček, za 

účelem věnovat  je dětem v  dětském domově, nemocnici,  mateřské ško le nebo  

jako ceny do soutěží.  Je možně uspořádat  sbírku ošacení,  formou bazaru je za 

symbolickou cenu prodat  a výtěžek věnovat  na č innost  některé o rganizace 

nebo podpořit  nějaký pro jekt ,  který je  studentům sympat ický. Je možné 

sbírkou krmiva podpoř it  útulky pro zvířata.  Tyto příklady s louží pro inspirac i 

a pro nast ínění množství možnost í jak pomoci.   

Sbírky jsou specifické t ím, že pokud škola takovou  sbírku zorganizuje,  

osloví všechny studenty formou letáku, článku v  časopise,  hlášením 

v rozhlase nebo jiným způsobem. Účast  na sbírkách je dobrovo lná. Již  

v minulost i sběr papíru či kaštanů vzbuzoval soutěživého ducha a zároveň 

bylo cílem spo lečnou činno st í dosáhnout  nejlepš ích výs ledků. Sbírka může 

studenty spo jit  a sblížit  spo lečnou činnost í.  

Specifickou formou sbírky je pro jekt  adopce na dálku, kdy 

prostřednictví finančních prostředků v  řádu něko lika t isíc korun za rok ško la,  

či ško lní t ř ída,  př ispívá na vzdělávání konkrétního dít ěte v  rozvo jové zemi.  

Jedná se o dět i,  které nemají prostředky na to ,  aby mohly ve své zemi 

studovat .  S t ímto dítětem jsou dárci v  kontaktu prostřednictví dopisů,  

vysvědčení,  fotografií.  

Forma sbírky není př ímo dobrovo lnickou č innost í.  Jedinec př i ní 

nevěnuje svůj čas,  schopnost i ani dovednost i.  Je to  činnost ,  př i které 

vyjadřuje,  že mu jeho okolí není lhostejné a je ochotný pomoci,  pokud je to v 

jeho možnostech.  
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Vzdělávání  

 Tímto způsobem mám na mysli předávání znalost í nebo dovednost í 

studentů další osobě. Co mohou student i předávat? Mezi studenty jsou t i,  

kteří vynikají v  některém předmětu či činnost i.  Mohou mít  t řeba specifické 

zájmy č i zkušenost i.  Je možné např íklad doučovat  mladší spo lužáky, pomáhat  

s učením dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí.  Pokud někdo ovládá 

nějakou dovednost ,  může ji předávat  ostatním třeba ve formě kroužku. Někdo  

navšt ívil nějakou zajímavou či neobvyklou zahraniční dest inaci,  může tedy 

svým spo lužákům sdělit  svo je zkušenost i.  Student i mohou  seniory nebo jiné 

zájemce učit  práci na počítači či int ernetu.  Společným znakem těchto činnost í 

je,  že jsou vykonávány bezplatně.  Student  má zájem takové akt ivit y 

vykonávat  dobrovo lně, t yto činnost i ho baví a př ináší mu pocit  radost i a  

uspokojení.  Pokud jsou tyto podmínky splněny, můžeme o těchto akt ivitách 

hovoř it  jako o dobrovolnictví.  Student  se učí jak předávat  své znalost i a  

zkušenost i dalš í osobě, zdokonaluje se v  komunikačních dovednostech, zjist í,  

jak působí na druhé.  

 

Jednorázové akce  

 Studentů v ro li dobrovo lníků lze využít  př i pořádání jednorázových 

akcí,  ať už v rámci ško ly,  tak ostatních organizací.  Např íklad př i pořádání 

celostátních sbírek může ško la oslovit  studenty, zda se sbírky nechtějí 

účastnit  v roli pořadatelů.  Dále je možné využít  pomoci studentů př i 

organizování ško lních, sportovních či regionálních akcí.   

 Tento způsob zapo jení studentů je vhodný vzhledem k  tomu, že se jedná 

o jednorázovou pomoc. Není nutné se zavazovat  k  další činnost i.  Proto je  

tento způsob vhodný pro širokou skupinu studentů, kteř í chtějí pomoci a  

zároveň si vyzkoušet  něco nového. Student i personá lně zajišťují,  aby nějaká 

akce mohla proběhnout .  Jejich činnost  může být  různorodá. Typickým 

př íkladem může být  t řeba den otevřených dveř í na ško le,  kdy student i 

představují zájemcům o studium svou školu, seznamují je s  výukou a 

s akt ivit ami,  kterým se ško la věnuje.   

 Tento způsob zapo jení studentů je pro studenty zdro jem zkušenost í,  

poznání nových lidí,  spo lupráce se svými spo lužáky. Student  se stává př ímým 



63 

 

aktérem, který napomohl k uskutečnění akce, a to  mu může př inést  pozit ivní 

pocity.  

 

Ekologie a životní prostředí  

 Zájem o životní prostředí je možné podporovat  ško lními akt ivitami a 

t ímto způsobem napomáhat  k  odpovědnému chování k  životnímu prostředí.   

Nejpř irozenějš ím způsobem je t řídění odpadu na ško le.  Je možné udělat  na 

ško le i sběrné místo pro ostatní odpady, jako jsou bater ie nebo hliník.  Pokud 

to pozemky ško ly umožňují,  je možné sbírat  i bioodpad. Dalš ím způsobem jak 

zapo jit  studenty, je péče o okolí ško ly,  jeho čistotu i podobu. Student i mohou 

diskutovat ,  jak si představují okolí své ško ly.  Mohou ho zvelebit  např.  

vysázením květ in.  Pokud má ško la nějaký pozemek, vhodný k  zahradnické 

činnost i,  může ho studentům k  těmto účelům nabídnout .  Běžné je,  že se ško ly 

zapo juj í do akcí pořádaných ke dni země, kdy např íklad student i sbíraj í 

odpadky v krajině,  seznamují se s  problemat ikou životního prostředí.   Větš í 

př ínos má, pokud se této činnost i věnuje ško la dlouhodoběji než jednou 

v roce.   

 

Dobrovolnické aktivity v  rámci komunity, města  

 Tyto akt ivity se zaměřují na problémy v  regionu, městě - tedy místa,  

kde síd lí ško la.   „Komunita je v  širším smyslu přirozené společenství v  určité  

lokalitě…“ (Hart l 2000, st r.  267).  Tuto formu považuji za nejpř irozenějš í.  

Nezáleží na tom, je st li je ško la ve velkém či malém městě.  Cílem je zamyslet  

se nad t ím, zdali student i mohou pomoci v   organizac ích či inst ituc ích, které 

ve městě fungují.  Není ani podstatné jest li již  v  regionu dobrovo lníci fungují.  

Je dobré mít  na zřeteli,  že i iniciat iva  školy a studentů může vést  k  založení 

dobrovo lnického projektu.  

 Co je možné dělat ? Pokud se zaměř íme na dět i,  je možné pro ně  

uspořádat  akce, soutěže,  pohádkový les.  Student i vlastní akt ivitou a svými 

nápady, uspořádají program pro dět i.  Pokud je v  místě  dětský domov,  

mateřské centrum, nízkoprahový klub, mohou student i své pro jekty směřovat  

k těmto zař ízením. Mohou zajišťovat  vo lnočasové akt ivity,  sportovní kroužky,  

tvůrčí dílny.  
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 Domov seniorů je dalš í zař ízení,  ke kterému mohou směřovat  

dobrovo lnické činnost i studentů. Senioř i pozit ivně reagují na zájem okolí.  

Kontakt se studentem může starému člověku zprostředkovat  kontakt se 

světem, vytrhnout  ho z  pocitu osamocení.  Př i práci se starými lidmi je  nutné 

pracovat  se vztahem a důvěrou. Vytvoř it  člověku poci t  bezpečí a jistoty (ko l.  

2005, Janečková, kap. Sociální práce se starými lidmi).  Př i činnost i se senior y 

je zapotřebí respektovat  jejich potřeby a přání.  Starý člověk může studentovi 

předat  své zkušenost i a  životní moudrost .  Je možné uspořádat  nějakou akc i 

pro obyvatele domu seniorů, nebo do tohoto zař ízení pravidelně docházet  a  

upevňovat  tak vztah mezi seniorem a studentem. Tato činnost  má formu 

skupinovou nebo ind ividuální - to  znamená, že činnost  je zaměřena na 

všechny obyvatele domu seniorů či jen na jednoho klienta.  Za ním student  

dochází a t ráví s  ním svůj vo lný čas nějakou činnost í,  která oba uspokojuje.  

Může to  být  četba,  luštění kř ížovek, procházky, šachy. Student i mohou 

uspořádat  exkurzi,  na které budou v  ro li průvodců nebo pro seniory př ipravit  

d ivadelní představení,  čtení,  hudební program č i karneval.  Je mnoho způsobů 

a záleží na nápadech studentů. Možnost i jsou v  této oblast i opravdu široké.  

Spolupráce s  domovem seniorů může mít  př ínos pro obě st rany, ško lu i domo v 

seniorů. I  senioř i mají potenc iá l hovoř it  o  svých zkušenostech a t y předávat  

studentům. Tato činnost  je oboustranně obohacující a př ínosná. Student  se 

naučí,  kromě jiného, respektovat  specifika staršího věku.  

 

Lidé nemocní a se zdravotním handicapem  

 Je ve městě nemocnice,  léčebna dlouhodobě nemocných (LDN),  

organizace zabýva jící se lidmi se zdravotním či duševním post ižením? I zde 

mohou student i věnovat  svůj čas a energii a t ím zpř íjemnit  čas lidem, kteř í 

mají zdravotní pot íže.  Dobrovo lnictví v  nemocnic i je pro jekt ,  který funguje 

v mnoha nemocnic ích a jeho cílem,  je zpř íjemnit  nemocným pobyt  

v nemocnic i.  Dobrovo lník se stává nemocnému spo lečníkem, díky němuž je 

pacient  v kontaktu se světem. Činnost i,  které je možné vykonávat ,  se liš í 

podle věku pacientů,  ale spo lečným cílem zůstává t ráv it  s pacientem čas ke 

vzájemné spoko jenost i.  Náplní činnost i dobrovo lníků je docházet  do 

nemocnice a tam trávit  s  pacienty čas hraním her,  výtvarnou činnost í č i 

„pouhým“ rozhovorem. Př i této činnost i je t řeba brát  ohledy na pac ientův 
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zdravotní stav i na respektování pravidel nemocnice (např.  návštěvní doba,  

dodržování hygienických pravidel,  léčebného režimu).  Př i dobrovo lnické 

činnost i v nemocnici je vhodné se napo jit na dobrovo lnické centrum, pokud 

v nemocnic i funguje.  Tato dobrovolnická centra provádějí i  zaško lení 

dobrovo lníků i supervizi.  Na činnost  studenta př ipraví a zároveň dostane 

prostor na řešení obt íží spo jených s  jeho činnost í dobrovo lníka v  podobě 

supervize.  

 V organizacích pro lidi se zdravotním či duševním post ižením je možné 

př ipravit  nějaký program či pomoci př i přesunu klientů.  Takové organizace 

mají povětšinou s  dobrovo lníky zkušenost i a mají pro ně uplatnění.  

 

 

Slovo na závěr  

 Pojďme spo lu pomáhat  je výzva. Je to výzva pro všechny zúčastněné 

st rany, které se při pomáhání mohou stát partner y a vzájemně se obohat it .  

Student  je plný nápadů a energie a pedagog je zdro j zkušenost i,  odpovědný a 

rozvážný. Co se stane pokud spo jí své síly a budou spo lečně věnovat  energ i i 

druhým? Třeba se vám podař í spo lečnými silami vytvoř it  projekt ,  který nejen 

smys luplně naplní vo lný čas studentů, ale bude pomáhat  někomu, kdo tuto 

pomoc potřebuje.  Pak je možné tento projekt  podporovat  a předávat  ho 

studentům v průběhu let  a učit  je tak tomu, aby nebyli lhostejní k osudům 

druhých. Ško la,  tak kromě vědomost í,  předává mladému člověku hodnoty,  

které utvář í jeho osobnost ,  pomáhá mu poznat  sebe sama, učí ho respektu a 

pokoře.  Začít  je možné kdyko liv.   

 Pro jednodušš í or ientaci v  tématu dobrovo lnictví naleznete v  př íloze 

slovníček po jmů, odkazy a literaturu.  

 

 

Přílohy  

1 Slovníček pojmů  

DÁRCOVSTVÍ   

- peněžní či nepeněžní dary určené př ímo potřebám občanů nebo na 

veřejné  sbírky, prospěšné účely prostřednictvím účtů,  nadací  
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DOBROČINOST  

- filantropie -  lidumilnost ; pomoc sociálně slabým  

 

DOBROVOLNÁ ČINNOST (SLUŽBA)  

- vlastní výkon dobrovo lné pomoci  

 

DOBROVOLNÁ ORGANIZACE  

- jejich činnost  postavena na dobrovo lnících; např.  YMCA, skaut  –  

Junák, Sokol 

 

DOBROVOLNICKÁ CENTRA   

- získávají dobrovo lníky, nabízejí uplatnění,  informace. Podporují 

dobrovo lnictví v  regionu. Jejich cílem je  zapo jení co největšího počtu 

obyvatel do řešení komunitních problémů. Spo lupracují s  masmédii,  

obcemi i ostatními orgány, vzdělávají,  provádějí výzkumy, navazuj í 

mezinárodní spo lupráci (Matoušek, 2003, st r.  54)  

 

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST  

- akt ivita spo jená s  organizací dobrovo lníků  

 

DOBROVOLNICKÁ ORGANIZACE  

- zabývá se organizací dobrovo lné činnost i; např.  INEX, VOLONTÉ  

 

DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA  

- definována zákonem č. 198/2002 Sb.,  o dobrovolnické službě.  

Považují se za ní akt ivity,  př i nichž dobrovo lník poskytuje ve svém 

vo lném čase,  ze svobodné vůle a bez nároku na odměnu pomoc 

spo luobčanům a spo lečnost i obecně.  

 

DOBROVOLNICTVÍ VZÁJEMNĚ PROSPĚŠNÉ  

- v rámci komunity v  obci,  okolo fary,  sportovního klubu.  
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HUMANITÁRNÍ POMOC  

- V př ípadě katast rof,  válek se jedná o krátkodobou mater iáln í 

pomoc. Základními cíli této pomoci jsou záchrana lidských životů,  

zajištění základních lidských potřeb, poskytnut í základní zdravotnické 

pomoci.  

 

CHARITA   

- z lat .  Car itas –  láska. Prakt ická láska k  bližnímu, která se 

projevuje dobročinnost í.  Také  označení mezinárodních a národních 

inst itucí katolické církve zajišťujíc í sociální a humanitární pomoc 

(Hart l 2000, st r.  2008).  

 

KOMUNITA   

- Je př irozené spo lečenství v  určité lokalit ě nebo skupina lid í 

sdílejíc ích spo lečné zájmy; lidské společenství.  Předp okladem je 

vzájemná znalost  nebo alespoň povědomí o ostatních př íslušníc ích 

komunity (Hart l,  2000, st r.  267)  

 

KOORDINÁTOR  

- klíčová postava dobrovo lnického managementu, která má za úko l 

výběr dobrovo lníků, propagaci činnost í pro dobrovolníky, zařazován í 

dobrovo lníků do chodu organizace. Vede dobrovolníky a hodnot í jejich 

činnost ,  styk s  nejbližším dobrovo lnickým centrem,  médii a dalš ími 

organizacemi. Zpracovává kodexy, práva a povinnost i dobrovo lníků a 

vede administ rat ivu (Tošner,  Sozanská, 2006, st r.  76).  

 

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NNO)  

- organizace, které nevytvářejí zisk.  Existují vedle státních 

subjektů.  Do NNO patří občanská sdružení,  obecně prospěšné 

spo lečnost i,  nadace, nadační fondy, církve. Akt ivně zasahují do  

veřejných záležitost í (AGNES, 1999).  

 

OBČANSKÁ VÝPOMOC  

- převážně zaměřená na rodinné př íslušníky nebo sousedy  
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SBÍRKA  

- forma získávání finančních prostředků pro předem určený účel způsobem 

akt ivního oslovení veřejnost i.  Sbírka může být  i věcná např.  šatstva.  

 

SUPERVIZE DOBROVOLNÍKŮ   

- komunikace dobrovo lníka (skupiny dobrovo lníků) se supervizorem v 

neohrožujíc ím prostředí.  Umožňu je dobrovo lníkovi konzultovat  své postoje a 

pocity pramenící z jeho činnost i a zároveň chrání zájmy klienta před př ípadně 

nevhodnou akt ivitou dobrovo lníka (Tošner,  Soza nská 2006, st r.  81)  

 

VÝCVIK DOBROVOLNÍKŮ  

- seznamuje dobrovo lníky s  činnost í v konkrétní organizaci.  Seznamuje je  

s možnými úskalími,  s  jejich právy i povinnostmi.  Obvykle prohloubí 

mot ivaci nebo nabude reálně jší podoby  

 

 

2. Odkazy  

 

ht tp://www.bilapastelka.cz/   stránky sbírky  

ht tp://www.denprot irakovine.cz/  stránky sbírky  

ht tp://www.dobrovo lnik.cz/ Informace o tématu dobrovolnictví,  články,  

zkušenosti,  příležitosti  

ht tp://www.dcmotol.cz/cs  Dobrovolnické centrum ve FN Motol s  projektem 

dobrovolnictví v nemocnici  

ht tp://www.hest .cz/   Hestia,  o.s.  se zabývá propagací dobrovolnictví a  

realizuje vlastní projekty  

ht tp://nesehnut i.cz/  o.s.  Nesehnutí se zabývá ochranou lidských práv, práv 

zvířat a životním protředím  

ht tp://www.portus.cz/ o.s.  Portus,organizuje sbírku Cihla  

ht tp://www.pro-contact .cz/cs  Zabývá se projektem Adpce na dálku  

http://www.bilapastelka.cz/
http://www.denprotirakovine.cz/
http://www.hest.cz/
http://nesehnuti.cz/
http://www.pro-contact.cz/cs
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ht tp://www.trikralovasbirka.cz/   stránky sbírky  
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Shrnutí  

 Příručka Po jďme spo lu pomáhat  si klade za cíl inspirovat  pedagogy k 

nabízení dobrovo lnických akt ivit  studentům. Hlavním úko lem ško ly je  

vzdělávat  studenty. Kromě předávání vědomost í,  má ško la i nemalý prostor 

k tomu, aby jed ince učila k  sebepoznání,  odpovědnost i,  toleranci a empat ii.  

Aby př ipravila jedince pro život  nejen vědomostmi ale i dovednostmi.  Ško la 

může k  dobrovo lnickým akt ivit ám na škole zaujmout  něko lik postojů.  Může 

např.  tyto akt ivity nabízet  formou informací nebo může studenty podporovat  

k tvorbě projektů zaměřených na druhé.  Dobrovo lnická činnost  neprobíhá 

v rámci výuky, jde jen o to  začít  vést  se studenty dia log na téma, co může 

ško la udělat  pro druhé, co by byl ochotný udělat  student .  Spatřuje 

dobrovo lnictví jako činnost ,  která by ho mohla naplňovat? Ško la může 

nabídnout  své prostory, může nabídnout  studentům podporu a mot ivac i 

k dobrovo lnictví.  Nejvhodnějš í forma je podpora studentů k  vymýšlení a  

realizaci vlastních pro jektů.  Ty student i tvoř í ve skupině a mohou se zde 

naučit  mnoha novým dovednostem. Pokud student i najdou p odporu 

v pedagogovi,  se kterým mohou pro jekt  konzultovat ,  jedná se o ideáln í 

př ípad. Škola dále zašt iťuje dobrovo lnické akce studentů.  

http://www.trikralovasbirka.cz/
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 V kapito le jsou představeny př íklady dobrovolnických činnost í a jejich 

cílem je zdůraznit ,  že dobrovo lnické akt ivity jso u zcela př irozené a stačí jen 

projevit  zájem. Student i jsou plni energie a touhy změnit  svět  a  

v dobrovo lnické činnost i mohou najít  způsob, jak vlastními nápady, svým 

časem, a svými schopnostmi mohou udělat  někomu radost .   
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ZÁVĚR  

  

Tato diplomová práce si kladla za cíl,  informovat  pedagogickou 

veřejnost  o  možnostech dobrovo lnické činnost i st ředoško láků a ukázat  

způsoby jak a proč tyto akt ivit y nabízet  studentům ze st rany ško ly. Pro účely 

práce se cílovou skupinou stali student i st ředních  ško l,  a to  především proto, 

že již  samostatně rozhodují o  způsobu t rávení svého vo lného času.  

Teoret ická část  představu je vývo jové období dospívání a věnuje se 

tématu dobrovolnictví.  Zájemci o dobrovo lnictví má usnadnit  or ientaci,  

představit  co to  je dobrovo lnictví,  formy a oblast i dobrovo lnických činnost í,  

nast ínit  histor ii dobrovo lnictví a ukotvení dobrovo lnictví v  zákonech České 

republiky. Př íklady činnost í jednot livých dobrovo lnických organizací maj í 

poukázat  na široké možnost i uplatnění dobrovo lníků a konkrétní možnost i 

uplatnění st ředoškoláků jako dobrovo lníků v  nich.  

Prakt ická část ,  která se zabývá dobrovo lnictvím na ško le,  je podložena 

průzkumem. V něm se ukázalo,  že dobrovo lnictví je v  povědomí studentů 

známo a většina dotazovaných by byla ochotna  se věnovat  dobrovolnickým 

akt ivitám a po lovina z  nich by uvítala nabídku těchto akt ivit  na ško le.  

Očekávání st ředoško láků od dobrovo lnické činnost i se shoduje s  př ínosy,  

které dobrovolníc i popisují.  Mezi nejčastěji zmiňované patř í smysluplně 

st rávený čas a nové zkušenost i.  

Kapito la dobrovo lnictví na ško le popisuje dále konkrétní možnost i a  

př íklady, jak podporovat  dobrovolnické akt ivity studentů ze st rany ško ly.  

Ačko li to  nebylo původním záměrem, vyp lynulo z  kontextu,  že by bylo  

vhodné po jmout  tuto část  jako př íručku pro pedagogy, kterou jsem nazvala 

„Po jďme spo lu pomáhat .  Příručka pro pedagogy jak a proč podporovat  

dobrovo lnické akt ivit y studentů st ředních ško l“.  Je jím cílem je mot ivovat  a  

inspirovat  pedagogy a ško lu k  nabízení dobrovo lnických akt ivit  studentům.  

Popisuje vliv dobrovo lnických akt ivit  na jedince i ško lu.  Jsou v ní 

představeny konkrétní př íklady uplatnění st ředoško láků jako dobrovo lníků.  

Tato příručka by mohla být  rozšířena mezi pedagogickou veřejnost  a navázat  

tak na publikac i Dobrovo lnictví st ředoško láků. Manuál pro učitele,  

zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce, o  

tom jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým  (Novotný, 2003).  
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Tato ukazuje především formy dobrovo lnické práce studentů, zat ímco  

př íručka Pojďme spo lu pomáhat  představuje konkrétní př íklady činnost í,  

kterým se mohou st ředoškoláci,  ve spo lupráci s pedagogy a ško lou, věnovat .  

Důraz klade na př ínosy těchto činnost í studentům i ško le a na inic iat ivu, která 

může vycházet  od studentů nebo pedagogů.  

Při zpracování práce jsem naplnila cíle,  které jsem si klad la a 

informovala pedagogickou veřejnost  formou př íručky „Po jďme spo lu 

pomáhat .  Příručka pro pedagogy jak a proč podporovat  dobrovo lnické akt ivit y 

studentů st ředních ško l“.  Tato práce poukazuje na to , že dobrovo lnictví je  

činnost  pro všechny. A že především pro středoškoláky má významný učíc í 

potenciá l,  a proto je vhodné jim tyto akt ivity nabízet .  Při zpracovávání práce 

jsem čerpa la z  vlastních zkušenost í.  Tato práce může být  př ínosná 

pedagogickým pracovníkům, ředitelům ško l či zájemcům o téma 

dobrovo lnictví.  
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