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Abstrakt  
 

Tato práce se zabývá řízením dobrovolnického programu v hospici a to především z 

pohledu koordinátorů dobrovolníků. V empirické části přináší popis obtíží a otázek, 

kterým čelí koordinátorky dobrovolníků v osmi českých hospicích. Mezi hlavní zjištění 

autorky patří to, že se dobrovolnictví v hospicích setkává s malou podporou vedení, 

nedostatkem financí a obtížným přijetím ze strany personálu. Koordinátorky dobrovolníků 

mají příliš malý nebo nejasně vymezený úvazek, který jim neumožňuje se věnovat rozvoji 

dobrovolnického programu. V žádném z navštívených zařízení neprobíhá evaluace 

dobrovolnického programu. Mobilní hospice pak čelí obavám o odpovědnost dobrovolníků 

a obtížím v komunikaci s rodinami, které v některých zařízeních vedou k tomu, že 

dobrovolníky v přímé péči dosud nevyužívají. 

V teoretické části této práce nabízí autorka odpovědi, které přináší literatura na problémy 

popsané jejím výzkumem. Ty pak společně s osvědčenými radami získanými od 

respondentek výzkumu shrnuje v podobě praktické příručky pro koordinátory 

dobrovolníků, která může být použita samostatně v elektornické formě. 

Klíčová slova: hospic, paliativní péče, dobrovolnictví, management dobrovolníků, 

koordinátor dobrovolníků 

Summary 

This thesis deals with the management of the volunteer program in hospice, mainly from 

the perspective of the Volunteer Service Managers (VSMs). In the empirical part it brings 

description of the problems and issues VSMs are facing in eight Czech hospices. Among 

the main findings of the author are that volunteering in hospices deals with little support 

from management, lack of finance and difficult acceptance by the staff. The time VSMs 

can devote to volunteers is too little or too vaguely defined, which does not allow them to 

really develop the volunteer program. In none of the hospices visited volunteer program 

evaluation does not take place. Mobile hospices are facing concerns about the 

responsibilities of volunteers and difficulties in communication with families, which in 

some hospices lead to the fact that the volunteers in direct care are not involved. 

In the theoretical part of this work the author offers answers that bring literature to the 

problems described by her research. Together with the best advice received from 
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respondents of her research are then summarized in the form of a practical handbook for 

VSMs, which can be used separately in electronic form. 

Key words: hospice, palliative care, volunteering, volunteer management, Volunteer 

Service Manager  
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Úvod 

 

Tato práce se zabývá managementem dobrovolníků v hospicové péči, a to především 

z pohledu koordinátora dobrovolníků. V českém jazyce dosud existuje velmi málo 

literatury, která by se zabývala celkovým řízením dobrovolnického programu s ohledem na 

specifika hospicového prostředí. Záměrem autorky tak bylo přinést lidem, kteří se řízením  

dobrovolníků v mobilních či lůžkových hospicích zabývají, praktická doporučení, která 

pomohou při plánování programu, jeho realizaci i hodnocení.  

Dobrovolníkem je v této práci myšlen kdokoli, kdo v hospici působí bez nároku na 

odměnu a není k ní v pracovně právním ani členském vztahu, bez ohledu na to, jestli tak 

činí pravidelně nebo jednorázově a jakou činnost vykonává. Autorka se více zabývá 

dobrovolníky, kteří pomáhají přímo pacientům, jejich rodinám, nebo pozůstalým, protože 

jejich výběr, vzdělávání i podpora je vzhledem k náročnosti jejich činnosti složitější. Tyto 

dobrovolníky nazývá dobrovolníky pracujícími v přímé péči. Koordinátorem dobrovolníků 

pak autorka nazývá osobu, jejíž odpovědností je zajistit fungování dobrovolníků v hospici, 

bez ohledu na to, na jakých dalších pozicích v hospici pracuje a jaká je přesně náplň její 

práce. Ta se v zúčastněných zařízeních značně liší podle toho, zda na dobrovolnickém 

programu spolupracují s vysílající organizací a podle toho, jakou část úvazku může 

programu koordinátor věnovat. Popis různých podob práce koordinátora dobrovolníků byl 

z jedním ze záměrů tohoto výzkumu. 

Lůžkovým (kamenným) hospicem autorka rozumí zařízení, poskytující nepřetržitou 

specializovanou paliativní péči. Paliativní péče je taková péče, která se nesnaží o úzdravu 

pacienta v terminálním stádiu, ale snaží se zmírňovat symptomy onemocnění tak, aby byla 

zachována co nejvyšší kvalita života. Terénní (též mobilní či domácí) hospic pak tuto péči 

poskytuje v domácím prostředí pacienta formou terénních zdravotních a sociálních služeb. 

Všechna zařízení, která se zúčastnila výzkumu prezentovaného v této práci, kromě 

jednoho, jsou členy Asociace hospicové a paliativní péče. Členství v této asociaci je 

určitou formou záruky, že organizace působí v souladu s hodnotami paliativní péče. Jeden 

ze zúčastněných terénních hospiců z Asociace z blíže neupřesněných důvodů vystoupil, ale 

je považován za nejvýraznějšího a nejprogresivnějšího představitele domácí paliativní péče 

v České republice. 
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Práce je rozdělená na tři části. V empirické části jsou prezentovány výsledky kvalitativního 

šetření v osmi českých hospicích, jehož cílem bylo zjistit, v jakých oblastech 

koordinátorům dobrovolníků schází podpora nebo informace a jak by rádi dobrovolnický 

program ve svém zařízení rozvíjeli. Výzkum poukázal na chybějící podporu vedení 

hospiců, která se projevuje neochotou vyčlenit prostředky na realizaci dobrovolnického 

programu a nedostatečným úvazkem koordinátorek, které mnohdy v hospici zastávají 

několik dalších pozic. Zejména koordinátorky v mobilních hospicích se také potýkají 

s nejistotou ohledně odpovědnosti dobrovolníků a toho, jak jejich pomoc nabídnout rodině, 

což může vést až k tomu, že dobrovolníky v přímé péči vůbec nevyužívají. Žádný ze 

zúčastněných hospiců neprovádí hodnocení dobrovolnického programu a chybí písemné 

standardy, které by pomohly v řízení rizik a určily, jaká je pozice dobrovolníků v rámci 

týmu. 

Teoretická část práce přináší přehled převážně zahraniční literatury, která se zabývá 

odpověďmi na některé otázky identifikované autorčiným výzkumem. Poslední část práce 

může sloužit samostatně jako příručka pro koordinátora dobrovolníků v mobilním a 

lůžkovém hospici, nebo průvodce pro zařízení, která chtějí dobrovolnický program založit 

či rozvíjet. Příručka je psaná tak, aby byla využitelná v praxi a shrnuje užitečné informace 

z literatury i z rozhovorů s respondentkami. 
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1. Empirická část: Jakým otázkám či potížím čelí koordinátoři 

dobrovolníků? 

 

V první fázi přípravy této práce autorka navštívila šest zařízení, kde provedla 

polostrukturované rozhovory s koordinátorkami dobrovolníků (ve všech případech to byly 

ženy). Jednalo se o tři lůžkové hospice (z nichž dva provozovaly i hospic mobilní a jeden 

domov pro seniory a domov se zvláštním režimem) a tři terénní hospice. Tři zařízení byla 

v Čechách a tři na Moravě či Slezsku. Rozhovory trvaly od 35 do 80 minut. Cílem 

výzkumu bylo získat informace o tom, jak se dobrovolnické programy v zařízeních 

realizují a jakou podobu má pozice koordinátora dobrovolníků a shrnout je v podobě 

praktické příručky pro koordinátory dobrovolníků v hospicích. Výzkum se zabýval dvěma 

tématy: podobou dobrovolnictví v hospicích a pozicí koordinátora dobrovolníků. V první 

oblasti si autorka kladla následující výzkumné otázky: Jaká je role dobrovolníků 

v hospicích? Kdo je typickým dobrovolníkem a jak se s ním pracuje? Jaká je jejich pozice 

v rámci týmu? S jakými obtížemi se hospice setkávají v oblasti dobrovolnictví? Jaká bude 

podle koordinátorů role dobrovolníků za deset až patnáct let? Jak se na tuto budoucnost 

připravují? V oblasti pozice koordinátora se pak zaměřila na otázky: Kdo jsou koordinátoři 

dobrovolníků, jaké mají vzdělání a podporu? Jaká je jejich pozice v rámci týmu? Jakou 

podporu využívají? Jaké informace či podpora jim v jejich práci chybí? 

 

Přestože rozhovory s respondentkami skutečně přinesly řadu doporučení a nápadů, jejich 

hlavním tématem byla spíše nejistota ohledně různých aspektů práce s dobrovolníky i 

vlastní pozice jako koordinátorky dobrovolníků. Proto se autorka při analýze rozhovorů 

rozhodla zaměřit právě na popis oblastí, ve kterých koordinátorům chybí informace či 

podpora, nebo kde čelí jiným obtížím a na postupy a strategie, které respondentky v těchto 

oblastech jmenovaly jako funkční. V další fázi výzkumu pak autorka uskutečnila ještě dva 

rozhovory s koordinátorkami lůžkového (Natálie) a mobilního hospice (Jana), jejichž 

organizace byly ostatními respondentkami jmenovány jako ty, jejichž dobrovolnický 

program je vzorem ostatním a kde řada z respondentek absolvovala stáž, nebo kam se 

obrací pro radu. Cílem těchto rozhovorů bylo získat odpovědi na otázky, identifikované 

v první části výzkumu a pohled na pojmenované potíže z pozice koordinátorky 

dobrovolnického programu s dlouhou tradicí. Celkem se tedy výzkumu účastnily 4 lůžkové 

hospice, z nichž tři provozují i hospic mobilní, a 4 terénní hospice. Šest z těchto hospiců 
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má formu obecně prospěšné společnosti, zřizovatelem dvou je pak církev. Nejdéle 

fungující z hospiců je v provozu od roku 2003, nejmladší z nich pak od roku 2010. Jména 

všech respondentek byla změněna pro zachování anonymity. 

Odpovědi na otázky identifikované výzkumem pak autorka přináší v rešerši zahraniční 

literatury na téma dobrovolnictví v hospicové péči a také v podobě praktické příručky pro 

koordinátory, která je součástí této práce a může být samostatně využívána v elektronické 

podobě. Ta shrnuje nejen doporučení z literatury, ale i informace získané v rámci výše 

popsaných rozhovorů. Autorčiným cílem je přinést materiál, který bude použitelný pro 

každodenní praxi a může pomoci při zakládání nebo rozvoji dobrovolnického programu v 

hospici. 

Tato kapitola přináší přehled oblastí, ve kterých respondentky cítily nedostatek informací 

či podpory, či ve kterých zažívají obtíže a zároveň prezentuje řešení, která ze strany 

respondentek zazněla. Velkou nejistotu respondentky cítí ohledně samotné pozice 

koordinátora dobrovolníků, jeho vzdělání, podpory, velikosti úvazku a dalších povinností 

v hospici. Často se setkávají se s malou podporou vedení. Další oblast se týká nastavení 

dobrovolnického programu, například otázky zda se vyplatí mít dobrovolnický program 

akreditovaný či kde na jeho provoz získat finance. V případě mobilních hospiců se jako 

významné ukazují otázky odpovědnosti dobrovolníků, komunikace s rodinou a vymezení 

kompetencí rodiny, dobrovolníka a personálu. Respondentky dále uváděly otázky ohledně 

náboru a přijímacího procesu zájemců o dobrovolnictví, vzdělávání a podpory 

dobrovolníků. V této souvislosti všechny respondentky zmínily jako velký úkol 

koordinátora při výběru dobrovolníků odhalení rizikové motivace zájemců. Poslední 

oblast, ve které by respondentky ocenily více informací, je organizace práce dobrovolníků. 

Jejich působení v hospici je potřeba řídit a plánovat, ale zároveň je potřeba respektovat 

odlišnou pozici a potřeby dobrovolníků oproti placeným členům týmu. Pro koordinátora 

může být velmi náročné dosáhnout toho, aby byli dobrovolníci k dispozici podle potřeb 

pacientů a zároveň aby nebyli svázáni pravidly a plánováním směn, které si spojují spíše se 

zaměstnáním.  

1.1 Pozice koordinátora dobrovolníků a jeho podpora 

 

Potíže, se kterými se respondentky setkávají v souvislosti s vlastní rolí, se týkají velikosti 

úvazku, otázky, jak skloubit roli koordinátora s dalšími pozicemi, které v hospici zastávají, 
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chybějící podpory vedení hospice či týmu a nedostatku informací, který vyplývá z finanční 

nedostupnosti vzdělávání a toho, že nemají příležitost ke sdílení zkušeností s ostatními 

hospici. 

1.1.1 Úvazek a další role koordinátora dobrovolníků v hospici 

 

Všechny respondentky zastávají v hospici kromě pozice koordinátorky dobrovolníků další 

pozici či více pozic. Úvazek, který mají věnovat dobrovolnickému programu a ostatním 

činnostem, často není definovaný a zůstává tedy na možnostech koordinátorky, kolik času 

dobrovolníkům věnuje. Vzhledem k tomu, že to je jedna z mnoha jejich povinností, 

respondentky musí volit, které úkoly mají přednost, což vede k tomu, že se věnují jen 

urgentním úkolům. Jako hlavní role, která respondentky definuje, jsou vnímané ostatní 

pozice. Nejčastěji jde o roli sociální pracovnice, která má v některých případech na starosti 

i půjčovnu kompenzačních pomůcek. Role koordinátorky je pak respondentkami vnímaná 

jako vedlejší, nebo nejasně definovaná ve vztahu k ostatním pozicím, které v hospici 

zastávají, jako v případě Aleny, která je „napůl sociální pracovník a napůl zdravotní sestra 

a někde v tom teda eště je ten koordinátor dobrovolníků“. Babora pak na otázku, jestli 

v hospici pracuje na pozici koordinátorky dobrovolníků, odpověděla, že ne. Její hlavní 

činností je provoz půjčovny kompenzačních pomůcek a koordinaci dobrovolníků má 

„trošku mimo“. Jedna z respondentek pak v hospici zastává na částečný úvazek celkem 

šest pozic, kterými je vedle koordinátorky dobrovolníků například role fundraisera či 

manažera kvality. 

Respondentky v rozhovorech opakovaně sdělovaly, že na práci s dobrovolníky nemají 

dostatek času, a že by bylo potřeba mít větší úvazek. Nedostatek času je podle nich 

způsobený právě tím, že mají v hospici další povinnosti a také nejasným vymezením 

úvazku, který dobrovolnickému programu mohou věnovat, jako to je v případě Lenky: 

„No, já to nemam uplně jakoby nakolik to mam v úvazku, já to mam jakoby v náplni práce 

jako sociální pracovník, takže to nemam rozdělený, kolik na to mam hodin. Já mam pocit, 

že by na to bylo potřeba tak minimálně půl úvazku, aby se to dělalo dobře, jo a abych to 

mohla nějak rozvinout“. V odpovědi na autorčinu otázku, jaké informace z ostatních 

hospiců by respondentky zajímaly, byla často zmiňována právě velikost úvazku a ostatní 

pozice koordinátora. 
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Respondentky volí různé strategie, jak se při nedostatku času k povinnostem koordinátorky 

postavit. Jednou z nich je snaha pracovat v časových úsecích, kdy se soustředí vždy na 

jeden úkol. Některé úkoly ale vidí jako nezbytné dělat průběžně (například vstupní 

pohovory s uchazeči). Další strategií je soustředění se pouze na nejnutnější úkoly a 

rezignace na rozvoj programu, případně práce přesčas, která je ve výpovědi Marie 

prezentována jako samozřejmost a důkaz toho, že ji její práce baví: „zabere mi to tolik 

času, kolik tomu chci dát a jak jo a kdybych tu práci dělala jenom, že tu chodim jako za 

prací, tak nevim, by asi to tak nevypadalo, já to dělám z lásky, mě to baví, když vás něco 

baví, tak to potom sypete z rukávu“. 

To, že respondentky musí skloubit více pozic, s sebou nese i nutnost vybírat si vzdělávací 

příležitosti podle role, kterou ony či jejich vedení považují za důležitější. Pokud je 

koordinátorem zaměstnanec, který nepřichází do každodenního styku s klienty, jako je 

Renata, ocitá se v obtížné pozici, kdy má dobrovolníky představovat klientům, které sama 

nezná. Tato situace je těžká i pro pacienty, protože jim dobrovolníka nepřivádí někdo, ke 

komu mají důvěru. Proto Renáta zdůrazňuje, že koordinátorem by měl být někdo, kdo je ve 

styku s klienty, například sociální pracovnice nebo psycholog: „je to těžký i pro toho 

pacienta, protože když za náma přijde někdo, s kým se zná, s kým už má nějaký vztah 

vytvořený, ví jasně, že to je zaměstnanec a jaká je tady jeho role, má už k němu nějakou 

důvěru a takhle přijdeme dva cizí lidi vlastně. Takže tam já bych docela vítala, kdyby toho 

koordinátora dělal někdo, kdo je s těma klientama ve styku“.  

1.1.2 Podpora a vzdělávání 

 

Respondentky ve své náročné práci získávají podporu různými způsoby. Velkou podporou 

je pro ně ocenění samotných dobrovolníků, s nimiž si někdy vytvoří i dlouholeté přátelství. 

Například Marie sděluje, že pokud se cítí vyčerpaná, může dobrovolníkům říct, že se jim 

bude věnovat méně a její tým je natolik stabilní, že zvládne fungovat bez ní tak, že 

zkušenější dobrovolníci dokážou podpořit ty méně zkušené. Pro respondentky je také 

důležitá podpora vedení hospice. Ta v případě Aleny slouží jako nárazník při chybějící 

podpoře a kritice, které cítí ze strany ostatních členů týmu. Od personálu se jí nedostává 

takového ocenění její práce, jaké by chtěla: „Od vedení vnímám podporu, to určitě ano a je 

to pro mě hodně důležitý, protože prostě ta podpora od personálu není vždycky úplně hned 

tak jako by si člověk představoval.“  
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Některé respondentky zmiňují, že jim podpora vedení chybí. Nedostatek podpory 

vedoucích pracovníků hospice se ve výpovědích koordinátorek objevuje v několika 

podobách. Jednou z nich je neochota vedení do dobrovolnického programu investovat 

(například vyčlenit peníze na školení dobrovolníků či jim proplatit cestovné). Další je to, 

že vedení nepodporuje, aby byli dobrovolníci ceněnými členy týmu a aby se jim dostávalo 

náležité péče v podobě supervize, porad a člověka, který bude mít dost času se jim věnovat 

(tj. koordinátora dobrovolníků, který bude mít dostatečný úvazek). To, že jsou nuceny 

svoji práci dělat na nedostatečný úvazek tak může být vnímáno jako signál ze strany 

vedení, že pro ně dobrovolnický program není priorita. Marie, která na otázku jakou má ve 

své práci podporu, odpověděla, že ji nemá od vedení a tak si ji najde jinde, zdůrazňuje, jak 

důležité je očekávání vedení od dobrovolnického programu. Vedení si musí ujasnit, na co 

dobrovolníky chce a zda je ochotné jim věnovat odpovídající péči: „záleží na tom vedení, 

co chce, co od toho očekává, jestli chce dobrovolníky, nebo to má jenom jako mám 

dobrovolníky, máme nálepku a prdíme na to, nebo opravdu máme je a my víme, proč je 

máme, protože jsou k nám k užitku“. Marie také opakovaně zmiňuje nerealistická 

očekávání vedení, která vytváří na zaměstnance tlak a vedou k tomu, že se vedení hospice 

snaží o formalizaci dobrovolnického programu, která je v rozporu s potřebami 

dobrovolníků, místo aby se věnovalo jejich podpoře.  

Další z podob chybějící podpory managementu hospice je chybějící strategie a jasné 

zadání, jaké popisuje Barbora. Ta se na pozici koordinátorky dobrovolníků ocitla bez 

předchozích zkušeností s problematikou a stál před ní úkol rozvíjet dobrovolnický program 

v organizaci, která funguje poměrně krátce. Od vedení očekávala jasné zadání a pomoc 

s přípravou strategie, kde by si ve spolupráci s celým týmem hospice definovali, jaké jsou 

jejich potřeby, co od dobrovolníků očekávají a na co je potřebují. Tato strategie ale nikdy 

nevznikla a Barbora se podle svých slov v roli koordinátorky dobrovolníků cítí ztracená a 

málo motivovaná. 

Natálie je naproti tomu jako koordinátorka dobrovolníků členem vedení hospice a může se 

tak sama podílet na rozhodování o směřování hospice, ve kterém budou dobrovolníci vždy 

hrát velkou roli jako její cenný lidský zdroj. 

Kromě podpory dobrovolníků či vedení může být zdrojem podpory supervize. Lenka a 

Alena by rády využily supervize koordinátorů dobrovolníků ve zdravotnictví, která se koná 

v Praze. Dojíždění a účastnický poplatek za supervizi však není v jejich možnostech. 
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Natálie, která této supervize využívá, na ní oceňuje zejména možnost potkávat se s lidmi 

z nemocnic i z jiných hospiců a získávat tak zajímavé kontakty na lidi, kteří jí mohou 

poskytnout radu. Pavla, jejíž organizace spolupracuje s akreditovanou vysílající organizací, 

využívá supervize koordinátorů dobrovolníků, kterou poskytuje vysílající organizace. 

Spolupráce s vysílající organizací jí také pomohla se v problematice zorientovat a začít 

s realizací dobrovolnického programu bez nutnosti hledat informace.  

Respondentky také zmiňovaly, že jim chybějí informace a možnosti vzdělávání. 

Vzdělávání se také vzdávají z důvodu nedostatku financí a času. Dvě respondentky 

absolvovaly výcvik koordinátorů dobrovolníků ve zdravotnictví MUDr. Kořínkové, o který 

se ve svojí práci hodně opírají. Na výcviku oceňují možnost sdílení zkušeností s lidmi 

z různých organizací a ucelené materiály, které účastníci dostali. Jak upozorňuje Barbora, 

důležité je i profesní vzdělání, se kterým člověk na pozici koordinátora dobrovolníků 

přichází, jestli se s problematikou dobrovolnictví setkal alespoň v teoretické rovině: „já si 

myslim, že toho koordinátora by měl dělat i člověk, kterej je v tomhle jakoby vzdělanej, jo, 

a což je třeba ta sociální pracovnice, jo, který na to mají to vzdělání a už se s tím setkali 

jakoby teoreticky, já jsem to toho vstoupila úplně jako laik.“ Toto vzdělání Barboře 

chybělo, informace hledala na internetu, kde ale nenacházela konkrétní odpovědi na svoje 

otázky. 

1.1.3 Sdílení zkušeností s ostatními hospici 

Všechny respondentky by ocenily sdílení zkušeností s ostatními hospici v oblasti 

managementu dobrovolníků. Příležitost ke sdílení informací je také oceňována Alenou, 

Lenkou i Marií na jako přínos školení koordinátorů dobrovolníků, kterých se zúčastnily.  

Alena shrnuje svoje cíle, se kterými již v minulosti udělala pokus o setkání koordinátorů 

v jejich městě. Na její nabídku ale zareagovaly pouze dva hospice a tak již další pokus 

nepodnikla. Setkání s ostatními by podle ní pomohlo nejen v předávání informací, ale i 

v tom, že by navázala kontakt s kolegy v podobné situaci a to by jí, jak zmiňuje později, 

dodalo sílu a inspiraci: „pobavíme se o tom, jak to tady funguje, jak věci děláme, jak je 

děláte vy, co se vám osvědčilo, co vás trápí, nebo co trápí nás a podobně, třeba prostě se 

můžeme společně poučit nebo si něco předat. A je milý být v kontaktu, prostě“. Podle 

Marie, která je výrazně proti využívání služeb vysílajících organizací, které školí 

dobrovolníky pro širokou škálu organizací v regionu, by setkávání s ostatními mohlo 

přispět k tomu, aby si uvědomili, že jsou i jiné cesty, jak dobrovolnický program 
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realizovat. Setkávání by podle ní mohlo pomoci uznání koordinátora dobrovolníků jako 

profese a dobrovolnictví v hospicové péči jako specifického odvětví, které vyžaduje 

přípravu dobrovolníků odlišnou od organizací s jinými cílovými skupinami, než jsou 

terminálně nemocní. 

Sdílení zkušeností může mít podle respondentek podobu stáží, vzájemných návštěv, 

výměny informací po emailu či telefonu, či pravidelného setkávání. Jako platforma, která 

by umožnila pravidelné setkávání, byla jmenována Asociace hospicové a paliativní péče, 

která v rámci svých valných hromad organizuje setkání pracovních skupin různých profesí 

(lékařů, psychologů, sociálních pracovníků, zdravotních sester). Tam by mohla vzniknout i 

skupina koordinátorů dobrovolníků.  

Shrnutí otázek 

Autorka identifikovala v oblasti pozice koordinátora dobrovolníků následující otázky, 

kterými se bude zabývat v příručce pro koordinátory dobrovolníků: 

POZICE KOORDINÁTORA A JEHO PODPORA 

 Jaký úvazek je potřeba? 

 Jak skloubit práci koordinátora s dalšími pozicemi, které v hospici zastává (sociální 

pracovník, zdravotní sestra apod.)? 

 Kde mohou koordinátoři hledat podporu (supervize, v rámci týmu)? 

 Jak by měla vypadat podpora koordinátora (dobrovolnického programu) ze strany 

vedení? 

 Jaké jsou možnosti vzdělávání? 

 Jak nastavit sdílení zkušeností s ostatními hospici? 

 

1.2 Nastavení dobrovolnického programu 

 

Další okruh, který se v rozhovorech s respondentkami objevoval, se týkal nastavení 

dobrovolnického programu. Jedná se o otázky, na které by si vedení hospice mělo 

odpovědět, než s realizací programu začne, a ke kterým se v průběhu jeho fungování může 

vracet, podobně, jako koordinátorky, které se účastnily tohoto výzkumu. Jednou z nich je, 

pro které aktivity může organizace dobrovolníky využívat a jak tomu přizpůsobit jejich 
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výběr, vzdělávání a podporu. S plánováním dobrovolnického programu souvisí i otázka 

personální kapacity a financování. Další je otázka akreditace dobrovolnického programu. 

Akreditace nepřináší jen výhody, ale i zvýšené náklady na administrativu. Respondentky 

se shodují v tom, že potenciální zisk z akreditace nepřevýší náklady, které s ní souvisí. 

Jako alternativu volí vlastní metodiku, postup podle metodiky pro zdravotnická zařízení 

Ministerstva zdravotnictví, nebo spolupráci s akreditovanou vysílající organizací, která 

zajistí školení, pojištění a supervizi dobrovolníků a metodickou podporu koordinátora.  

Působení dobrovolníků v hospici s sebou nese i rizika. Nejčastěji zmiňovaným je riziko 

úrazu nebo úmrtí pacienta, či škody na přístrojích. Koordinátorky volí různé strategie, jak 

takové situaci předejít, kromě pojištění odpovědnosti dobrovolníka jsou to různé zákazy a 

školení, jak ke klientovi přistupovat. 

1.2.1 Plánování a financování dobrovolnického programu 

 

Podle výpovědí respondentek to jsou většinou ony samy, kdo rozhodují o podobě, v jaké 

bude dobrovolnický program v jejich zařízení realizován. V žádném rozhovoru nezaznělo, 

že by koordinátorka měla jasné zadání od vedení hospice, které by se například týkalo 

množství dobrovolníků, které je potřeba, či konkrétních požadavků na jejich vzdělávání. 

Není jasné, zda v některém ze zařízení existuje písemná strategie rozvoje dobrovolnického 

programu. Absence takových výpovědí ale může být způsobená zaměřením rozhovoru, 

který se týkal právě role koordinátora osobně.  

Jedna z respondentek si na chybějící plánování stěžuje. Součástí strategie by podle ní mělo 

být, na jaké činnosti chtějí dobrovolníky využívat, na které skupiny zájemců cílit, kolik 

dobrovolníků je potřeba a jakými cestami je možné je získávat. Také je potřeba si popsat, 

co vše musí zajistit, než dobrovolníky pustí do rodin a jak řešit odpovědnost za škodu či 

úraz pacienta či dobrovolníka. Poukazuje na to, že definice kýžené podoby programu je 

nutná i pro stanovení dostatečné personální kapacity koordinátora. Její úvazek sice 

dostačuje tomu, jak v současné době dobrovolníky využívají, ale není v něm prostor na 

rozvoj programu, ani neexistuje zadání, kam by program měla rozvíjet: „Kdybych byla (jen 

koordinátor dobrovolníků, pozn. autorky), a nebo i třeba na nějakej větší prostor, tak by to 

bylo zase možná jiný, já nevim, no, ale ono se to hodně odvíjí od toho co chceme, proč je 

chceme a tak a tam už je, tam už prostě jakmile je nějaký to rozhodnutí, že to chceme tak a 
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tak, tak už ta cesta se najde nějak, jo, ale (.) no já musím říct že tak trošku plavu tady 

v tom“. 

Součástí plánování dobrovolnického programu by mělo být i vyčlenění finančních zdrojů 

na jeho provoz. Některé respondentky zmiňují finance jako největší obtíž, která omezuje 

jejich možnosti o dobrovolníky pečovat tak, jak by chtěly. Kvůli nedostatku financí se také 

nemohou účastnit supervizí koordinátorů dobrovolníků ve zdravotnictví, nebo vzdělávání.  

Lenka popis svojí pracovní náplně zahajuje slovy: „snažim se získávat dobrovolníky a 

nějak jakoby s nima pracovat, zajišťovat školení, což je teda poměrně těžký, protože na to 

nemáme vůbec žádný finance“. Tím, že nemá náklady, které smí na dobrovolnický 

program vynaložit, od vedení definované jinak než „ať je to co nejméně“, ztrácí prostor i 

chuť pro vlastní  

iniciativu. Natálie finanční situaci jejich hospice ilustruje na tom, že pokud přinese na 

pokladnu okopírovanou účtenku, která nezaplní celý papír, je jí řečeno, že má zbývající 

papír odstřihnout, aby ho mohla ještě použít. Její potíží je, že všechny prostředky, které na 

dobrovolnický program má, jsou účelově vázané a ona tak nemůže dobrovolníkům 

například koupit odměny, občerstvení, nebo pro ně uspořádat večírek jako poděkování.  

V rozhovorech zaznělo několik způsobů, jak peníze na realizaci dobrovolnického 

programu získat. Jedná se o příspěvek od Ministerstva vnitra pro akreditované organizace 

na pojištění dobrovolníků (což by podle Lenky pro jejich organizaci znamenalo asi 5 000 

Kč), případně možnost využít zdrojů vysílající organizace, která je schopná získat různé 

granty. Dobrovolnické programy v hospicích Natálie a Jany jsou financované z dotací 

Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra. Obě 

organizace také získávají prostředky z grantů soukromých nebo firemních nadací a 

z příspěvků firemních či individuálních dárců. Podle Natálie je pro ně finančně výhodné 

firemní dobrovolnictví, které je obvykle spojené s darem na materiál, který dobrovolníci 

pro svoji činnost potřebují. Dobrovolníci z firem tak v jejím hospici v loňském roce 

odpracovali víc než 700 hodin a vymalovali 80% všech prostor v hospici, což znamenalo 

další významnou úsporu. Poslední zmíněnou možností je hrazení části nákladů samotnými 

dobrovolníky. Jana od účastníků výcviku pro nové dobrovolníky požaduje spoluúčast na 

úhradě nákladů na výcvik. Jejím hlavním cílem je zvýšit závaznost absolvování kurzu, aby 

ho účastníci neopouštěli v jeho průběhu, ale získá tak i malou část ze zdrojů, potřebných na 

konání výcviku. 
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1.2.2 Které činnosti mohou dobrovolníci dělat 

 

Respondentky jmenovaly širokou škálu činností, které v jejich zařízeních v současné době 

dělají dobrovolníci. Součástí přijímacího pohovoru se zájemci o dobrovolnictví je 

dotazování se na jeho preference ohledně činnosti, kterou by v hospici chtěl vykonávat. 

Někteří zájemci vyjádří zájem působit v zázemí hospice, nebo naopak pomáhat přímo 

pacientům. Na základě přijímacího pohovoru nebo toho, jak se nový dobrovolník projevuje 

během vstupního školení, někdy respondentky usoudí, že není na přímou péči připravený a 

nabídnou mu jiné aktivity.  

Ve dvou mobilních hospicích, které se výzkumu účastnily, dobrovolníci vůbec nepůsobí 

v přímé péči a účastní se pouze fundraisingových a PR akcí, protože se jim zatím 

nepodařilo program nastavit. Příčinou jsou velké obavy z odpovědnosti dobrovolníků a 

nejistota v definování kompetencí rodiny, dobrovolníka a personálu. Těmto otázkám se 

budu podrobně věnovat v kapitole Specifika dobrovolnictví v mobilním hospici.  

Dobrovolníci, kteří přicházejí do styku s pacienty či jejich rodinami, jsou využíváni 

především jako společníci pro pacienty. Jejich pomoc má podobu sezení u lůžka, povídání 

s pacientem, doprovodu na procházky, čtení či společného sledování televize. Cílem je 

nabídnout klientovi prostor k povídání či sdílení, který mu nemůže poskytnout placený 

personál kvůli nedostatku času, a možnost navázat nový vztah, slovy Marie: „Aby šli s tím 

člověkem tu jeho cestu, kterou tady má nějakou, krátkou, dlouhou, nevíme jak dlouhou, aby 

byl prostě jako parťák nový, aby u něho byl a sdílel s ním ty pocity, ty věci, co prožívá“. 

Dobrovolníci ale také pomáhají při skupinových aktivitách, jako jsou hudební dílny, či 

obsluhují v kavárně. Věnují se také péči o pozůstalé ať formou individuálních rozhovorů, 

či výpomoci na setkáních pozůstalých. V mobilním hospici pomáhají pečujícím s hlídáním 

dětí, nákupy nebo jinými pochůzkami. Působí také jako pastorační asistenti. Některá 

zařízení také zajišťují dobrovolníky do nemocnic, kde může mít spolupráce obou institucí 

různé podoby, jejichž popis přesahuje možnosti této práce. 

Dobrovolníci, kteří nepracují v přímé péči, nejčastěji pomáhají při benefičních či PR 

akcích, jako jsou dny otevřených dveří, benefiční koncerty, či prodávají v dobročinném 

obchodě. Dále také pomáhají jako lektoři, s administrativou, údržbou či úklidem hospice, 

péčí o květiny či domácí zvířata či zajišťují odvoz a prezentaci kompenzačních pomůcek 
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rodinám pacientů. S úklidem a údržbou zahrady nebo hospice také pomáhají firemní 

dobrovolníci.  

Všechny činnosti, které respondentky jmenovaly, shrnuje tabulka 1. 

Tabulka 1. Činnosti, které vykonávají dobrovolníci. 

Fundraising: prodej výrobků na trzích, pomoc při veřejných sbírkách, benefiční akce, 

prodej v dobročinném obchodě 

Kavárny a volnočasové aktivity pro pacienty (výtvarné dílny, hudební odpoledne, pomoc 

v denním stacionáři, pomoc na výletech a kulturních akcích apod.) 

Péče o pozůstalé – individuální rozhovory, pomoc při vzpomínkových setkáních či klubech 

pro pozůstalé 

Pastorační asistence 

Doprovázení umírajících pacientů – společník, čtení, procházky, sezení u lůžka, hlídání 

v době, kdy si pečující potřebuje něco zařídit nebo odpočívat 

Pomoc rodině pacienta (v mobilním hospici) – nákupy, pochůzky, hlídání dětí 

Pomoc s krmením pacientů při podávání obědů 

Spolupráce s nemocnicí – dobrovolníci vyslaní hospicem pomáhají na onkologii, ONP, 

dialýze 

Jiné: lektorská činnost, pomoc s údržbou či úklidem hospice, péčí o květiny či domácí 

zvířata, administrativní výpomoc, odvoz kompenzačních pomůcek do rodin 

 

V rozhovorech také zazněly vize koordinátorek, co by dobrovolníci mohli v budoucnosti 

začít dělat. Například Alena by ráda dobrovolníkům svěřila některé aktivity úplně. Jedná se 

zejména o výtvarné dílny a starost o chod dobročinného obchodu. Jejím cílem je, aby se na 

nich jen částečně nepodíleli, jak je to v současnosti, ale zajistili vše, co s jejich provozem 

souvisí. I Barbora uvažuje o zřízení dobročinného obchodu a jeho provoz by ráda svěřila 

dobrovolníkům. Marie, která má v týmu dva dobrovolníky, kteří si v průběhu svého 

působení v hospici udělali specializační kurzy, navrhuje, že by hospice měli více 

rozlišovat, na které činnosti dobrovolníky hledají a podle toho si je připravovat. I 

dobrovolníci se podle ní mohou specializovat, například na péči o pozůstalé, nebo 

pastorační asistenci. 
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V případě mobilních hospiců se jeví otázka vhodných činností pro dobrovolníky jako 

palčivější. Dobrovolník přichází k pacientovi a jeho rodině domů, s pacientem zůstává sám 

a nemá po ruce ošetřující personál, na který by mohl zazvonit, pokud cokoliv potřebuje. 

Respondentky z mobilních hospiců mají různé názory na to, zda by dobrovolník měl 

pacientovi podávat jídlo, či poskytovat hygienickou péči. Více se otázce vymezení 

kompetencí dobrovolníka a rodiny v mobilním hospici věnuje text následující kapitoly. 

1.2.3 Akreditace dobrovolnického programu 

 

Dvě zařízení, která jsem navštívila, využívají služeb akreditované vysílající organizace, 

konkrétně dobrovolnických center organizace ADRA. Ostatní organizace kromě té 

Natáliiny nemají dobrovolnický program akreditovaný, protože pro ně akreditace znamená 

příliš velkou administrativní zátěž s malým finančním efektem, případně by příliš omezila 

aktivity, které dobrovolníci mějí dělat. 

Jak upozorňuje Marie, to, že nemají akreditaci neznamená, že by byl jejich program 

nekvalitní. Marie za větší záruku kvality považuje to, že postupuje podle metodiky 

Ministerstva zdravotnictví pro dobrovolnické programy v nemocnicích, kterou vytvořila 

MUDr. Kořínková. Uvádí, že mají dobrovolníky pojištěné, má s nimi uzavřenou smlouvu a 

veškeré administrativní náležitosti, které požaduje Ministerstvo vnitra, dodržují. Hospic je 

zdravotnické zařízení a jako takové má svoje specifika, které je potřeba při řízení 

dobrovolnického programu zohlednit. Podobně se vyjadřuje i Alena: “my třeba nemáme 

akreditovaný dobrovolnický program, rozhodli jsme se pro to prostě, že ne a vyhovuje nám 

to tak. Protože prostě holt máme svá specifika a jsme takhle spokojení”. V 

administrativních úkonech se podle ní ztrácí člověk, ať člověk pacient, nebo člověk 

dobrovolník. 

Lenka uvádí, že se o získání akreditace pokoušeli, ale kvůli přílišné složitosti a malé 

částce, kterou by jim to přineslo, od akreditace upustili. Finanční zisky jsou podle ní 

vyvážené tím, že by museli splňovat požadavky akreditace, se kterými jsou spojené další 

náklady. Do budoucna by ale byla ráda, kdyby hospic akreditaci získal a stal se vysílající 

organizací, která bude připravovat dobrovolníky i do jiných zařízení.  

Janina organizace akreditaci nemá proto, že je pro ně příliš svazující. Dobrovolníci ve 

smyslu zákona o dobrovolnické službě podle Jany nesmějí dělat žádnou odbornou péči a 
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proto by nemohli provádět ani základní ošetřovatelské úkony nebo podávat pacientům 

léky. To by ale bylo v rozporu s koncepcí role dobrovolníka, kterou má Janina organizace. 

Ten má v rodině na určený čas (například přes noc) ve všem zastoupit pečujícího, tj. musí 

zajistit i podávání léků, polohování pacienta nebo mu pomoci s výměnou plen. 

Natáliin hospic má tři akreditované dobrovolnické programy. Akreditaci mají zvlášť pro 

dobrovolníky v lůžkovém hospici, pro mobilní hospic a pro dobrovolnický program v 

nemocnici. Pro akreditaci se rozhodli proto, že ji vnímají jako známku kvality, znamená 

pro ně prestiž a ukazuje na profesionalitu. Akreditace jim umožňuje získat dotace nejen od 

Ministerstva vnitra, ale i od Ministerstva zdravotnictví. Díky nim mohou pokrýt většinu 

platu koordinátora, náklady na pojištění dobrovolníků, supervize a část vzdělávání. 

Pomáhá jim i v získávání darů od firemních nadací jako známka kvality. Byť je 

akreditovaný dobrovolnický program administrativně náročný a zavazuje hospic dodržet 

podmínky akreditace, z Natáliina pohledu se jejich organizaci vyplatí. 

Obě respondentky, které spolupracují s vysílající organizací, vnímají spolupráci jako velmi 

výhodnou a bezproblémovou. Výhody této spolupráce vidí v tom, že ADRA poskytne 

dobrovolníkům školení, kde je poučí o jejich kompetencích a bezpečnosti práce, uhradí 

pojištění dobrovolníků a jejich cestovné, poskytuje jim supervize a koordinátorovi 

dobrovolníků metodickou podporu (např. vypracované dotazníky pro uchazeče či na 

zpětnou vazbu po školení, výkazy, doporučení pro nejčastější obtížné situace, do kterých 

se dobrovolníci mohou dostat apod). Díky tomu, že se vysílající organizace podílí na 

výběru potenciálních dobrovolníků, vždy tak o přijetí zájemce rozhodují dva lidé 

(koordinátorka z hospice a kontaktní osoba z ADRA) a respondentky tak mají oporu při 

rozhodnutí, zda konkrétního zájemce přijmout, či ne. Pokud se ho rozhodnou nepřijmout, 

dobrovolnické centrum mu může nabídnout jiné aktivity v některé ze spolupracujících 

přijímajících organizací. V Pavlině organizaci také ADRA pomohla s nastavením 

programu a jeho spuštěním a podílela se na něm již od fáze plánování. Díky tomu bylo 

možné do tvorby metodiky zahrnout i postup v případných rizikových situacích. Pavla 

popisuje fázi tvorby programu takto: “kolegyně přede mnou, já a kolegyně z ADRY jsme si 

udělaly veliké sezení a tam jsme naplánovaly, jak to bude vypadat, jak vypadá akreditace, 

jak budeme postupovat, kdo co udělá, (…) vytipovaly jsme taková ta rizika, jako jak 

budeme postupovat s dobrovolníky, kteří se neosvědčí nebo Adra třeba nám (…) dopředu 

řekla nějaké rizika, se kterými se setkávali v nějakých kamenných hospicích nebo 
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kamenných zařízeních, se kterými my se jako nesetkáváme, různé rizika úrazů a takové 

věci, takže tak jsme si to nastavili jakoby dopředu a podle toho se řídíme, udělali jsme si 

metodiku na to, kterou teďka předám kolegyni, podle které se bude řídit“. 

Spolupráce s vysílající organizací může mít více podob. ADRA obvykle poskytuje 

jednodenní vstupní školení, které absolvují budoucí dobrovolníci, kteří se připravují na 

činnost ve více přijímajících organizacích, jejichž cílové skupiny se mohou lišit. Podobně 

organizuje společné supervize. Taková školení a supervize absolvují i dobrovolníci v 

programu druhé z respondentek, která s dobrovolnickým centrem spolupracuje, Renaty. V 

Pavlině zařízení naproti tomu dobrovolníci procházejí tříměsíční přípravou, na které se 

podílejí zaměstnanci hospice jako lektoři, a která se zabývá specifickými dovednostmi, 

které mají dobrovolníci v hospici zvládnout. Supervize pak mají samostatně, i když je 

hrazená z prostředků vysílající organizace.  

Jak ale Pavla upozorňuje, spolupráce s vysílající organizací může nést i rizika, pokud 

nejsou představy a postupy hospice slučitelné s poždavky vysílající organizace. Povinností 

přijímající organizace je těmto požadavkům dostát: “ta ADRA jak to nastaví, tak my to 

musíme dodržet. Je to takový závazek pro nás, ale zatím jsme se nedostali do žádného 

rozporu“. 

Jedna z respondentek, která při přípravě své bakalářské práce dělala výzkum o 

dobrovolnictví v hospicové péči a měla možnost navštívit řadu hospiců, zásadně nesouhlasí 

s využíváním vysílajících organizací. Kritika takového fungování dobrovolnického 

programu byla jedním z hlavních témat autorčina rozhovoru s ní. Jednodenní školení podle 

ní nepřipravují budoucí dobrovolníky na specifika práce s uživateli služeb, do kterých se 

chystají, ale soustředí se pouze na zákazy a příkazy, co dobrovolník smí nebo nesmí. 

Takový přístup je podle ní nezodpovědný a vede k tomu, že se do styku s klienty dostávají 

dobrovolníci nepřipravení a mohou pro ně znamenat riziko. Vysílající organizace, které 

takto fungují, přirovnává k supermarketu, který produkuje levné, ale nekvalitní zboží. 

Podmínkou kvalitního dobrovolnického programu je podle ní to, aby si hospic 

dobrovolníky vybíral a školil sám a určil jim kontaktní osobu, která se jim věnuje. 

Nevýhodou akreditace je podle respondentek její administrativní náročnost a malý finanční 

přínos. Výhodou pak může být to, že slouží jako známka kvality, která umožňuje získat 

dotace nejen od státu, ale i od firemních nadací. Některé hospice pak na dobrovolnickém 
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programu spolupracují s akreditovaným dobrovolnickým centrem. To může přinést 

značnou úsporu času při náboru dobrovolníků i metodickou podporu koordinátorům 

dobrovolníků, ale nese s sebou riziko nedostatečného zaškolení a podpory dobrovolníků, 

pokud je svěřeno výhradně vysílající organizaci. 

1.2.4 Rizika dobrovolnického programu 

 

Působení dobrovolníků v hospici s sebou může nést řadu rizik. Marie a Pavla výslovně 

zmiňují, že mají taková rizika popsaná jako součást metodiky dobrovolnického programu.  

Mezi riziky respondentky jmenovaly otázku odpovědnosti dobrovolníka za škodu či újmu 

na zdraví pacienta či vlastním. Přesto v žádné z osmi organizací zatím nedošlo 

k událostem, kterých se obávají. Všechny respondentky, jejichž dobrovolníci působí 

v přímé péči, také uvedly, že se setkávají s rizikovou motivací zájemců o dobrovolnictví, 

která pokud ji neodhalily během přijímacího procesu, znamenala ohrožení pacientů a 

zvýšené náklady na supervize, pohovory a řešení vzniklé situace s dobrovolníkem. Různé 

druhy motivace zájemců o dobrovolnictví, kterou koordinátorky považují za rizikové, 

popisuje kapitola Nábor a přijímací proces níže. 

Respondentky volí různé strategie, aby minimalizovaly riziko zranění pacienta či 

dobrovolníka. Součástí vstupního školení nových dobrovolníků je poučení o tom, jak 

s pacientem smí či nesmí manipulovat, jak obsluhovat elektrickou postel a kolečkové 

křeslo. Některé organizace se rozhodly dobrovolníkům zcela zakázat jakoukoli manipulaci 

s pacientem. Dobrovolník smí pacienta vzít za ruku nebo pohladit, pokud si to přeje, nesmí 

mu ale podat pití, jídlo ani léky, nesmí ho posazovat, oblékat ani s ním jakkoli jinak 

manipulovat. Pokud má např. pacient žízeň, dobrovolník zazvoní na ošetřovatelku, aby 

přišla mu dát napít. I když si respondentky uvědomují, že taková opatření jsou nepřirozená 

a jdou proti přirozené touze dobrovolníka pomoci, vidí je jako nutná, aby nedošlo 

v případě nešťastné události ke sporům o odpovědnost. Podle Natálie jsou taková opatření 

v rozporu s filozofií hospicové péče. Prostředí hospice by mělo pacientovi umožnit si co 

nejvíce užít zbývající dny, a proto nejsou drobné radosti, které mohou být zdraví škodlivé, 

jako je kouření, alkohol nebo sladkosti, zakázané. Zakazovat dobrovolníkovi upéct 

pacientovi jeho oblíbené jídlo a pomoci mu ho sníst, je tak podle ní proti zásadám, podle 

kterých její hospic funguje. V jejím zařízení dobrovolníci nejen smějí podávat jídlo a pití a 

pomáhat s oblékáním, pokud si to pacient přeje a sestra to schválí, ale mají i dobrovolníky, 
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kteří chodí přímo v době obědů pomáhat s krmením pacientů. Zda to akreditace umožňuje, 

není podle Natálie jasné, ale případná kontrola MV se zaměřuje spíš na administrativní 

aspekty dobrovolnického programu a ne na činnosti, které dobrovolníci v hospici 

vykonávají a tak si to mohou dovolit. 

V případě, že dobrovolníci působí přímo v rodině v nepřítomnosti pečujících i personálu, 

jsou obavy koordinátorek ještě větší. Pavla se snaží s dobrovolníky při každé příležitosti 

probírat vše, co se v rodině děje a již od školení je vést k tomu, „ať radši udělají méně 

bezpečněji, než se tam více angažovat.” V případě nouzové situace dobrovolníci volají na 

pohotovostní mobil a k pacientovi může přijet sestra nebo lékař. 

Další riziko vyplývá z povahy činnosti, kterou dobrovolníci v přímé péči vykonávají. Jak 

upozorňuje Marie, komunikace s umírajícími a jejich rodinami je velmi náročná a 

dobrovolník může klientovi nechtěně uškodit nevhodně zvolenými slovy. Každá minuta 

jejich života je přitom cenná. Marie proto jako součást přípravy dobrovolníků zařazuje 

řadu modelových situací, kde je na komunikaci s umírajícími připravuje. Důležitá je také 

supervize a pravidelné získávání zpětné vazby od klientů, rodin i personálu. 

Shrnutí otázek 

Autorka identifikovala v oblasti nastavení dobrovolnického programu následující témata: 

NASTAVENÍ DOBROVOLNICKÉHO PROGRAMU 

 Co a koho zahrnout do plánování dobrovolnického programu? 

 Jaké činnosti mohou dobrovolníci vykonávat? 

 Jaké jsou výhody a nevýhody akreditace? Co přináší metodika Ministerstva 

zdravotnictví? 

 Jak metodicky ošetřit rizika dobrovolnického programu? 

 

1.3 Specifika dobrovolnictví v mobilním hospici 

 

Mobilní hospice, které poskytují paliativní péči terminálně nemocným lidem v jejich 

domácím prostředí, mohou využít dobrovolníky stejně jako lůžkové hospice na přímou 

péči o pacienty, jejich rodiny či pozůstalé, nebo na pomoc v zázemí hospice. Rozhovory 

s respondentkami ale ukázaly, že dobrovolnictví v přímé péči je koordinátorkami 
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dobrovolníků mobilních hospiců vnímané jako velmi náročné. Autorka navštívila čtyři 

zařízení, která fungují čistě jako terénní služba. Další tři pak provozují lůžkový hospic i 

terénní služby. Dobrovolníky v rodinách využívají pouze tři ze sedmi navštívených 

organizací. Působí v nich jako společníci pro pacienty, případně jako odlehčovací služba, 

aby si pečující mohl vít volno a zařídit si, co potřebuje. V této kapitole se budu zabývat 

důvody, proč je dobrovolnictví v terénní péči vnímané respondentkami jako obtížné. 

Dalšími tématy rozhovorů, které se týkaly specificky mobilních hospiců, byla komunikace 

s rodinou a vymezení kompetencí dobrovolníka, rodiny a personálu. 

Jedním z důvodů, proč je využívání dobrovolníků v mobilních hospicích pro respondentky 

obtížné, jsou velké nároky na flexibilitu. Klienti jsou v péči mobilního hospice obvykle 

dva až čtyři týdny a proto je potřeba dobrovolníka zajistit rychle. Zdravotní stav 

onkologicky nemocných pacientů se mnohdy prudce zhorší a tomu je potřeba 

přizpůsobovat poskytované služby. Pokud klient mobilního hospice nebo jeho rodina 

projeví zájem o pomoc dobrovolníka, chtějí, aby k nim docházel v průběhu dne a 

koordinátorky tak nemohou oslovit pracující dobrovolníky, kteří mají čas jen po večerech. 

Jak uvádí Barbora, jejich typický dobrovolník je zaměstnaná žena po čtyřicítce, která ráda 

vypomůže po večerech nebo občas zajde o víkendu pomoci na benefiční akci, nemůže ale 

flexibilně reagovat, pokud by byla požádána o asistenci v rodině v průběhu pracovní doby. 

Podle Barbory by bylo potřeba získat více dobrovolníků, kteří jsou buď v důchodu, nebo 

nepracují, či si mohou pracovní dobu uspořádat podle sebe. To se jí ale nedaří, možná i 

proto, že její hospic působí v menším městě, kde je potenciálních dobrovolníků méně. 

Dosud ale nezkoušela nábor cílit na konkrétní věkové či sociální skupiny zájemců. 

Další obtíží, kterou respondentky ohledně dobrovolnictví v rodinách vnímají, je to, že do 

rodiny dochází velké množství lidí. Střídá se v nich často několik sester, lékaři, sociální 

pracovník, psycholog, úředníci kvůli sociálnímu šetření. Koordinátorky vnímají přítomnost 

dalšího člověka v osobě dobrovolníka jako rušivou a mají pocit, že na ni není prostor a že 

by rodinám vnucovaly něco, o co v období přípravy na smrt nestojí, jak to popisuje Pavla: 

„že ta rodina už je trošku jinde, že se připravujou opravdu na to umírání a chtěj být spolu 

a více, nechceme je tak rušit, že i tak je to dost náročné.“ 

Tato jejich obava a to, že si nejsou jisté dalšími aspekty toho, jak má vlastně 

dobrovolnický program fungovat, vede k tomu, že rodinám možnost pomoci dobrovolníků 
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nenabízejí, přestože dobrovolníky při přijetí i na vstupním školení na práci v rodinách 

připravují. 

Barbora například uvádí, že si není jistá, jak vlastně rodině pomoc dobrovolníka nabídnout, 

aby ji rodina využila. Jednou možností, o které uvažovala, je představení konkrétního 

dobrovolníka jako člena týmu již ve chvíli, kdy je pacient přijímán do péče a kdy je mu 

představován tým lékařů a sester. Pacient a jeho rodina by tak věděli, že mohou jeho 

služby využít a o koho se jedná. Druhou možností by bylo rodinu pouze seznámit s tím, že 

taková možnost existuje (stejně jako např. možnost návštěvy duchovního) a vyčkat, zda o 

ni projeví zájem. Jana se také setkává s malým zájmem rodin o pomoc dobrovolníků. Jen 

výjimečně se o ni někdo přihlásí už zpočátku, když do služby vstupuje, obvykle ji využijí, 

až když péči vůbec nezvládají a jsou vyčerpaní, i pak si to často rozmyslí. Mezi důvody, 

proč pomoc dobrovolníků pečující odmítají, uvádí Jana stud za stav svého blízkého, 

nedostatek důvěry a to, že nechtějí dalšího člověka do rodiny. 

Dalším náročným aspektem je výběr dobrovolníka, který by byl na tuto činnost vhodný a 

vyhovoval by i konkrétní rodině. Dobrovolník bude v rodině působit bez přítomnosti a 

kontroly personálu hospice, koordinátor proto musí velmi pečlivě vybírat a vyloučit 

uchazeče s rizikovou motivací. To respondentky vnímají jako těžký úkol. 

Rozhovory ukazují i na další důvod, který se objevil se ve všech rozhovorech jako 

významné téma. Jedná se o obavy z odpovědnosti za úraz či úmrtí klienta a nedostatečná 

orientace v povinnostech, které by měl hospic splnit, aby podobným situacím předešel. 

Jedna z respondentek přímo sdělila, že neví, jestli má být dobrovolník pojištěný a kdo by 

měl odpovědnost v případě úrazu pacienta. Zajistit všechny náležitosti je náročné a 

přispívá to k tomu, že dosud dobrovolníky v rodinách nezačali využívat: No já si totiž 

myslím, že právě tam už bysme my za to byli tak jako víc zodpovědný, jo, jak to ten člověk 

provede, a teď jak to zase uchopit, že jo. Ono i takhle, tady taky není moc jasný, když ten 

dobrovolník jde do rodiny, co všechno my mu musíme zabezpečit, jestli musí bejt nějak 

pojištěnej. Jo, to asi ano, ale to my zatím nemáme, nemáme to nějak vyřešený jo, a vlastně 

protože ho tam doporučujeme my, tak my za něj zodpovídáme, jo, tak jak to teďka mít, jo, 

do jaký míry my jsme za to zodpovědný, co se tam stane, jo, jak to s tim pojištěním udělat. 

Je to prostě náročný, i v tomhletom zajištění, jo, proto možná to do těch rodin i vázne.  

Jedno ze zařízení, které autorka navštívila, se v minulosti rozhodlo vyjít vstříc požadavkům 

rodin na respitní služby tím, že do rodin vyslalo svého zaměstnance (s jeho souhlasem) bez 
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nároku na odměnu. Takovou službu považuje koordinátorka dobrovolníků za ekvivalentní 

dobrovolnictví. Toto řešení zvolila právě z obavy z možných krizových situací. Ve své 

zaměstnance, kteří mají znalosti ošetřovatelství, měla větší důvěru a i rodiny je znaly a 

proto je snadněji přijaly. Zaměstnanci tohoto zařízení věnují svůj volný čas dobrovolně i 

při jiných příležitostech, například při benefičních akcích. Takové uspořádání není možné 

považovat za dobrovolnictví v rámci zákona o dobrovolnické službě, který stanovuje, že za 

dobrovolnickou službu se nepovažuje činnost, která je vykonávána v pracovněprávním 

vztahu. Zaměstnavatel, který využívá svoje zaměstnance na neplacené činnosti bez 

písemně definovaných podmínek takové činnosti, se vystavuje řadě rizik, stejně jako 

zaměstnanec. 

Respondentky se na využívání dobrovolníků v rodinách tedy obávají rizikové motivace 

zájemců, kterou by nemusely odhalit, a rizika úrazu nebo úmrtí pacienta. Je pro ně náročné 

rodině pomoc dobrovolníka nabídnout, protože mají pocit, že je příliš lidí, kteří do rodiny 

docházejí, může obtěžovat. Na požadavky rodiny je také potřeba reagovat rychle a to klade 

velké nároky na flexibilitu, kterým je těžké dostát. 

Některé z respondentek nabídly zároveň možné řešení některých z těchto potíží. Marie 

zdůrazňuje, že velkou roli hraje důvěra rodiny v osobu koordinátora. Pokud je koordinátor 

s rodinami v kontaktu (například v roli sociálního pracovníka nebo psychologa), může 

jednak snáz odhadnout, kdo by mohl mít z pomoci dobrovolníka užitek, ale také je pro 

rodiny jednodušší jeho doporučení přijmout. Aby byla schopná reagovat včas, má několik 

dobrovolníků v „četě rychlého nasazení“, které ví, že může oslovit a oni jsou schopní 

druhý den do rodiny přijít. Její organizace nicméně působí ve větším městě a má delší 

tradici, což jí pomáhá při shánění dobrovolníků s dostatečnou časovou flexibilitou. Pro 

případ krizových situací má vypracovanou metodiku, se kterou se dobrovolníci musí 

seznámit. Stěžejní je, že v případě zdravotních komplikací dobrovolník může zavolat na 

pohotovostní mobil, stejně, jako by to udělal pečující, a přivolat tím sestru nebo lékaře. 

Podle Pavly je klíčem dobrá a otevřená komunikace s dobrovolníky. Ti se nesmí bát 

kdykoliv přijít s jakoukoliv potíží a otevřeně sdělovat svoje zážitky. Jen tak je možné 

odhalit případné problémy a řešit je dříve, než dojde k újmě rodiny nebo dobrovolníka. 

Dobrovolníky je podle ní třeba vést k opatrnosti již na vstupním školení, kde by se měli 

také naučit a prakticky si vyzkoušet základní ošetřovatelské úkony, které budou 

v rodinách provádět. Musí také ovládat zásady první pomoci. 
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Pavla, jejíž organizace poskytuje terénní paliativní péči nejen dospělým, ale i dětem, se 

setkává se zájmem o pomoc dobrovolníků spíše u rodin s dětmi. Díky tomu, že jeden 

z jejích dobrovolníků je muž a profesí sociální pracovník, se jí ale podařilo získat zájem 

rodin s dospělými pacienty o spolupráci s tímto konkrétním dobrovolníkem. Přikládá to 

tomu, že pacienti muži, kteří žijí v péči žen, vítají možnost promluvit si o svých potížích 

s mužem. Pozitivně na ně působí také to, že se jedná o sociálního pracovníka, že má 

vzdělání, přestože v rodinách působí jako laický společník a z pozice sociálního 

pracovníka tam nezasahuje. 

1.3.1 Komunikace s rodinou 

 

Hledání takové podoby služby, která by byla pro rodinu skutečně prospěšná, vyžaduje 

dobrou komunikaci mezi koordinátorem, rodinou a dobrovolníkem, případně dalšími členy 

týmu. Velkým úkolem koordinátora je získat důvěru rodiny, aby se nebála svěřit svého 

blízkého do péče cizí osoby. To popisuje Pavla, která zajišťuje služby dobrovolníků 

zejména pro rodiny s dětmi. Rodiče mají podle ní velké obavy si někoho vůbec pustit 

domů, natož ho tam nechat s dítětem samotného. Pavla se setkává s tím, že pro některé 

rodiče je nutnou podmínkou, aby dobrovolník dělal zdravotnické úkony. To ale v rámci 

dobrovolné služby není možné. Proto dosáhla kompromisu, kdy se jí podařilo získat 

dobrovolnice s profesí zdravotní sestry. Ta v rodině nedělá žádné zdravotní úkony, ale 

rodiče mají jistotu, že dokáže podat první pomoc, případně odborně zasáhnout v případě 

zdravotních komplikací pacienta. Aby mohla vyhovět potřebám rodiny, oslovila Pavla 

s nabídkou dobrovolnictví cíleně studenty zdravotnických oborů na univerzitě.  

 

Stěžejní roli v tom, zda rodina pomoc dobrovolníků přijme, hraje v Janině organizaci 

zdravotní sestra, která je s rodinou v nejčastějším kontaktu a která by měla pečujícímu 

respitní služby dobrovolníků nabídnout, pokud vidí, že by je potřeboval. Některé sestry ale 

podle Jany chtějí o rodinu pečovat samy a brání tomu, aby do ní vstoupili další lidé a tak se 

snaží jejich potřeby pokrýt samy, i když by byla potřeba pomoci jiného druhu, než je 

v odbornosti zdravotní sestry. To se děje zejména tehdy, kdy sestra o rodinu pečuje delší 

dobu a vytvoří si k ní vztah, který překračuje hranice profesionality. 

 

Další potíží, se kterou se respondentky setkávají, je stanovení a dodržování limitů pomoci. 

Čas, který dobrovolník může v rodině strávit, je omezený s ohledem na dobrovolnou 
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povahu jeho služby a prevenci vyčerpání dobrovolníka. Pavla se setkává s tím, že mezi 

rodinou a dobrovolníkem vznikne silný vztah a rodiny by rády dobrovolníka využívaly 

častěji, než je podle Pavly pro dobrovolníka dlouhodobě únosné. Děje se tak zejména ve 

chvílích, kdy je rodina v těžké situaci (dojde například k hospitalizaci dítěte) a rodiče 

hledají oporu ve svém okolí. Proto je potřeba již na první návštěvě, kde Pavla 

s dobrovolníkem a rodinou dojednává podrobnosti jejich spolupráce, popsat, jaké limity 

služba má, a pravidelně je připomínat: „hlavně s těmi rodinami s dětmi jako nastavit, že 

opravdu ten dobrovolník je tam dobrovolně a má nějaké limity, které by neměli 

překračovat, aby ho nezavalovali.“ Také je potřeba kontrolovat počet hodin, které 

dobrovolník v rodině stráví, a které uvádí v měsíčně odevzdávaném výkazu. Pavla, která 

v hospici zároveň pracuje jako sociální pracovnice, se také při každé návštěvě rodiny ptá, 

jak jsou s pomocí dobrovolníka spokojeni. Získává zároveň i informace od dobrovolníků, 

kteří z každé návštěvy odevzdávají zápis, kde je popsáno, co dělali, a který se zakládá do 

karty pacienta. 

 

V Janině programu si rodina dobrovolníka nevybírá, vybírá je koordinátorka a v rodině se 

střídají, aby se tam příliš nevázali. Jana usiluje o to, aby dobrovolníci byli nahraditelní a 

rodina nebyla závislá na konkrétním dobrovolníkovi a aby ani dobrovolník neměl výčitky 

svědomí, když do rodiny nemůže jít. Přesto se stává, že vztah mezi rodinou a 

dobrovolníkem překročí rovinu profesionálního vztahu a stává se to i u odborného 

personálu. I ten se v Janině hospici po třech měsících péče o rodinu mění, aby se tyto 

vazby přerušily. Po smrti pacienta jsou pak povolené pouze tři návštěvy dobrovolníka u 

pozůstalého, aby dobrovolník šetřil svoje síly pro práci s rodinami, které jsou aktuálně 

v péči hospice, a nevázal se tam, kde už služba skončila. 

1.3.2 Vymezení kompetencí 

 

Otázka vymezení činností, které by dobrovolník v rodině měl či neměl dělat, se objevuje 

v rozhovorech s respondentkami, které ve své praxi již dobrovolníky v rodinách mají, i 

s těmi, které to teprve plánují.  

Nejistota koordinátorek, které v této oblasti ještě nemají zkušenosti, se týká zejména toho, 

zda by měl dobrovolník provádět ošetřovatelské úkony, jako je podávání jídla, léků, mytí 

pacienta, polohování či pomoc s výměnou plen. Tato nejistota plyne z obavy z úrazu nebo 

úmrtí pacienta v důsledku špatně provedeného úkonu. Některé z výše jmenovaných 
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činností respondentky vnímají jako citlivější, protože více zasahují do intimity pacienta. 

Jedná se zejména o hygienickou péči, kterou by podle nich dobrovolník neměl vykonávat: 

nějaký to umytí, nakrmení, to samozřejmě ano. Jo, ale ne už třeba (.) já nevim, z mýho 

pohledu ne už třeba přebalení, jakoby uplně takhle vyloženě tu hygienickou péči, jo, 

výměna těch plen. To nevim, to si jako, v tomhle si nejsem uplně jistá, jestli by to měl dělat 

ten dobrovolník.“ Respondentky také mají obavy, že by pacientům nebyly jasné 

kompetence, „kdo je kdo, kdo je na co“. Jak ale dodává Lenka, pokud bude dobrovolník 

s pacientem zůstávat sám, bude docházet k situacím, kdy jsou i takové úkony nezbytné. To, 

že je dobrovolník smí provést, musí být ale domluveno s rodinou a pacientem. 

Koordinátorky, které dobrovolníky v terénním hospici využívají, řeší tento problém tím, že 

uzavírají s rodinou písemnou dohodu o tom, jaké úkony dobrovolníkovi svěřují. Jana 

zdůrazňuje, že pokud by jejich dobrovolníci měli jen sedět u lůžka pacienta, nemohli by 

plnit účel, který má podle její organizace dobrovolnický program mít – umožnit pečujícím 

si odpočinout. Dobrovolníci v jejím hospici zcela nahrazují péči rodiny, včetně zajištění 

hygieny, podávání jídla či léků. Vše se ale děje s výslovným souhlasem pečujících a podle 

instrukcí odborného personálu. Dobrovolníci také musí projít zácvikem v ošetřovatelské 

péči, aby jim tyto činnosti bylo možné svěřit. 

Vyjasnění toho, jaká má být dobrovolníkova role, je potřeba i vůči ostatnímu personálu 

terénního hospice. Jana se často setkává s tím, že zdravotní sestry, které vstup 

dobrovolníka do rodiny iniciují, mají odlišné představy o tom, co by v ní měl dělat, než 

Jana. Podle sester má dobrovolník všechno vydržet, udělat cokoli, co se po něm chce a 

dělat toho co nejvíc. Někdy vyvíjí tlak na to, aby prováděl i odborné zdravotnické úkony a 

mají tendenci ho přetěžovat. Naproti tomu pro Janu je důležité také to, aby dobrovolník 

svoji práci dělal rád, aby se do rodiny chtěl vrátit a aby personál nezapomínal na to, že je 

laik. S podobným rozdílem mezi vnímáním zdravotnického personálu a svým se setkala i 

Natálie při přípravě dobrovolníků pro mobilní hospic a jako náročné téma zaznívá i od 

koordinátorek z kamenných hospiců. Natálie i Jana by rády měly písemný materiál, kde by 

byla základní pravidla práce s dobrovolníky pro personál popsaná.  

Pečlivé vymezení kompetencí je potřeba i v případě, že je dobrovolníkem člověk 

s odborným vzděláním. V případě týmů Marie a Pavly jde o psychology, sociální 

pracovníky nebo zdravotní sestry. Ti, přestože mají odborné vzdělání, v rodině působí jako 

laici a může pro ně být obtížné se této role držet. Pavla se s tím setkala zejména v případě 

dobrovolníka se vzděláním sociálního pracovníka a terapeuta, který se snažil v rodině 
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intervenovat po odborné stránce. To se pak střetávalo s prací placeného personálu. Situaci 

se Pavle podařilo zvládnout díky otevřené komunikaci s dobrovolníkem a opakovanému 

připomínání hranic a pravidel dobrovolnické služby. 

V oblasti dobrovolnictví v mobilním hospici čelí koordinátorky dobrovolníků obavám o 

bezpečnost pacientů a malému zájmu rodin o pomoc dobrovolníků. Může pro ně být 

obtížné zorientovat se ve všech povinnostech, kterým by měl hospic dostát, pokud vysílá 

dobrovolníky do rodin. To může vést až k tomu, že dobrovolníky rodinám vůbec 

nenabízejí. Hospice, které dobrovolníky v rodinách již využívají, shledávají jako náročnou 

komunikaci s rodinou, získání její důvěry a prevenci vyčerpání dobrovolníků. Dále je 

podle nich potřeba pečlivě vymezit a připomínat kompetence rodiny, dobrovolníka a 

personálu. 

Shrnutí otázek 

Otázky specifické pro mobilní hospice, kterých se respondentky v rozhovorech dotkly, a 

kterými se dále zabývají následující části této práce, shrnuje tento přehled: 

SPECIFIKA DOBROVOLNICTVÍ V MOBILNÍM HOSPICI 

 Jak je to s odpovědností dobrovolníka, co se stane v případě úrazu či úmrtí 

pacienta? Jaké jsou povinnosti hospice, aby zajistil bezpečnost všech 

zúčastněných? 

 Jak by měla vypadat metodika pro krizové situace? 

 Jak rodině pomoc dobrovolníka nabídnout, získat její důvěru? 

 Jak nastavit kompetence dobrovolníka, rodiny a personálu? 

 

1.4 Nábor a přijímací proces 

 

Stěžejní náplní práce koordinátora dobrovolníků je získávat a vybírat nové dobrovolníky. 

Respondentky získávají zájemce přes webové stránky, sociální sítě, média, s využitím 

letáků a dalších tištěných materiálů, pořádají besedy o dobrovolnictví na školách nebo 

prezentují možnosti dobrovolnictví na akcích, které hospic pořádá. Dobrovolníky také 

přivádějí jejich známí, kteří jsou zaměstnanci nebo dobrovolníky hospice a v některých 

hospicích pocházejí také z řad pozůstalých. Všechny metody náboru, které byly 

v rozhovorech jmenovány, shrnuje tabulka 2. 
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Tabulka 2. Metody náboru 

Webové stránky hospice 

Webové stránky vysílající organizace 

Sociální sítě 

Regionální média (rozhlas, televize, tisk) 

Letáky, rozdávané na akcích hospice, v obchodech, školách 

Besedy o dobrovolnictví pro školy či veřejnost 

Výroční zpráva a další materiály, které hospic publikuje 

Přes známé – stávající dobrovolníky nebo zaměstnance 

Prezentace na akcích, pořádaných hospicem 

 

Dobrovolníky v hospici se stávají lidé všeho věku a nejvíce jsou mezi nimi zastoupeny 

ženy ve středních letech a důchodkyně. Názory na to, zda je možné charakterizovat 

„ideálního dobrovolníka“, se mezi respondentkami liší. 

V oblasti získávání a výběru nových dobrovolníků respondentky čelí dvěma problémům. 

Prvním z nich je nezájem některých sociálních či věkových skupin zájemců o 

dobrovolnictví a otázka, jak cílit nábor jim na míru. Druhým je motivace zájemců o 

dobrovolnictví, která by mohla být riziková pro pacienty nebo dobrovolníka samotného. 

Nejčastěji se jedná o nevyřešené osobní či psychické problémy, nebo o touhu zájemců 

obracet pacienty hospice na víru. V této kapitole autorka popisuje, jak v navštívených 

zařízeních probíhá přijímací proces, jakou mají respondentky představu o vhodných a 

nevhodných charakteristikách zájemců o dobrovolnictví a jaké volí při výběru 

dobrovolníků strategie, aby zvolily co nejlépe. 

1.4.1 Průběh přijímacího procesu 

Ve dvou navštívených zařízeních není postup výběru dobrovolníků nijak standardizován. 

Jeden z těchto hospiců využívá dobrovolníky jen na příležitostnou výpomoc 

s fundraisingem či v zázemí hospice a proto koordinátorka nepovažuje zatím za nutné 

nastavovat standardizovaný proces výběru. Se zájemci dělá neformální pohovor, na 

základě kterého se rozhodne „podle celkového dojmu“. Druhá respondentka na výběru 

zájemců spolupracuje s vysílající organizací a se zájemcem se setká individuálně ona i její 
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kontaktní osoba z ADRA. Na této formě výběru dobrovolníků velmi oceňuje to, že si může 

svůj názor na zájemce porovnat s názorem kolegyně a rozhodnout tak objektivněji.  

Ostatní respondentky mají proces výběru nováčků standardizovaný. Potenciální 

dobrovolník musí nejprve vyplnit registrační kartu a dotazník, který zjišťuje jeho motivaci 

a jeho představy o tom, co by chtěl v hospici vykonávat. Následuje pohovor, kde se ho 

koordinátorka dotazuje na detaily k dotazníku, který vyplnil. Některé respondentky uvedly, 

že rozhovor má strukturovanou podobu s pevně danými otázkami. Marie zdůrazňuje, že 

účelem pohovoru má být vyjasnění vzájemných očekávání a reality práce v hospici. Proto 

je při pohovorech drsná a snaží se zájemce otestovat a zjistit, zda v náročných podmínkách 

hospice obstojí a bude schopný se vyrovnávat se smrtí klientů: „když mi tu začne krásně 

vyprávět, jo, tak já jim pár otázek dám a oni se sami odrovnaj, že jako to tady jakoby e: to 

tady fakt neni legrace, tady se, jako když si vezmeme, tady jsme lidi z masa a kostí a tady 

vidím každý den, mám dveře otevřené, přijede člověk, dole odjede, jako jsem člověk, mě se 

to taky dotýká.“ 

Do výběru dobrovolníků by měl podle respondentek být ideálně zahrnut i psycholog. 

Respondentky jeho služby využívají buď u všech zájemců, nebo jen tehdy, pokud si nejsou 

uchazečem jisté. Alena v minulosti dělala všechny pohovory s kolegyní psycholožkou, její 

místo je ale nyní neobsazené a Aleně její pomoc velmi chybí, protože je jí nepříjemné o 

uchazečích rozhodovat sama. Aby se vyhnula tomu, že by někoho nespravedlivě vyloučila, 

tak i pokud si není jistá některým ze zájemců, pozve ho na školení, kde je možné zájemce 

více poznat a kde ho mohou posoudit i kolegyně, které s ní školení pořádají. Podobně 

postupují i ostatní respondentky. Vstupní školení je tak vlastně pokračováním přijímacího 

procesu, kde je možné uchazeče pozorovat v modelových situacích a zjistit, jaké jsou jeho 

komunikační dovednosti, jaký má postoj k dobrovolnictví a jak pracuje v týmu. Zároveň 

může pomoci i samotnému zájemci si uvědomit, že dobrovolnictví v hospici není pro něj. 

Po absolvování školení tak následuje druhý pohovor, kde je zhodnocen průběh školení a na 

kterém může být zájemce odmítnut, případně může být omezen rozsah jeho činnosti 

v hospici (nejčastěji na aktivity, které nezahrnují individuální práci s klienty). 

V případě, že se respondentky rozhodnou někoho odmítnout, snaží se mu nabídnout jiné 

možnosti dobrovolnictví buď v rámci jejich organizace, nebo ve spolupráci 

s dobrovolnickým centrem. Některé respondentky již zájemce, který se přihlásil motivován 

potřebou řešit osobní problémy, odkázaly i na psychologickou pomoc. Činnost v jiné 
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organizaci může být brána i jako příprava na činnost v hospici, kdy je zájemce nejprve 

odkázán jinam s tím, že si má dobrovolnictví vyzkoušet v lehčím prostředí, než se znovu 

přihlásí do hospice.  

1.4.2 Charakteristika zájemců o dobrovolnictví 

 

Mezi dobrovolníky v autorkou navštívených zařízeních dominují dvě skupiny. První z nich 

jsou ženy ve středních letech, bezdětné nebo s již většími dětmi, které do hospice docházejí 

odpoledne po práci nebo o víkendech. Pro některé respondentky je taková žena prototypem 

ideálního dobrovolníka, jako pro Renatu: „To jsou takový nejlepší dobrovolníci, ty mámy, 

kterým vyletěly děti z hnízda a najednou maj docela dost času, že jo, protože nemusej dělat 

teplý večeře kvůli dětem a tak, a ty si počínaj hodně samostatně.“ Podle zkušeností 

koordinátorek jsou tyto dobrovolnice velmi spolehlivé a samostatné a přicházejí často 

s jasnou motivací pracovat právě v hospici. Jejich přáním je využít volný čas ve prospěch 

druhých. Hospic často samy vyhledají a přihlásí se rovnou tam, aniž by využily služeb 

dobrovolnického centra. 

Druhou výraznou skupinou mezi dobrovolníky (která se ale může i překrývat s tou první) 

jsou pozůstalí, jejichž blízcí zemřeli v péči hospice, do kterého se hlásí. Respondentky, 

které mají pozůstalé mezi dobrovolníky, mají stanovenou dobu, po kterou nepovažují 

takovou činnost pro pozůstalého za vhodné, aby mu umožnily nejprve nalézt potřebnou 

duševní rovnováhu. Jedná se o půl roku až rok. Motivací těchto dobrovolníků je pocit 

vděku za péči, které se dostalo jejich blízkému, to, že chtějí stejnou péči umožnit i dalším 

lidem, ale i to, že hospicové prostředí již znají a mají v něj důvěru. 

Ve všech hospicích se také vyskytují dobrovolníci, kteří mají vzdělání v oboru blízkém 

hospicové péči. Jedná se o psychology, sociální pracovníky, zdravotní sestry nebo 

ošetřovatelky. V Pavlině pětičlenném týmu jsou dvě zdravotní sestry a sociální pracovník, 

přestože na odborné vzdělání při náboru nijak necílila. Rodiny, do kterých dochází, jejich 

vzdělání ale velmi oceňují a bylo rozhodujícím faktorem, který přispěl k tomu, aby 

v dobrovolníka získaly důvěru a pustili si ho domů. Motivací těchto odborníků podle Pavly 

byla touha rozšířit svoje profesní dovednosti o další rozměr, naučit se něco nového. Jedna 

ze sester pracovala na neonatologii a díky tomu se s většinou rodin setkala při narození 

jejich dítěte. Příklad Pavlina týmu ukazuje, že pokud je koordinátor schopný identifikovat, 

jakou motivaci mají lidé, které hledá, mohl by nábor zacílit a oslovit potenciální zájemce 
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cíleně tam, kde je může dosáhnout (například na vysokých školách či různých 

kvalifikačních kurzech, v odborných časopisech) a s takovou zprávou, která bude s jejich 

motivací korespondovat (např. zdůraznit nové zkušenosti, které mohou využít ve své praxi, 

nebo možnost vzdělávání zdarma). 

Naopak málo jsou mezi hospicovými dobrovolníky zastoupeni muži, zejména ti 

v důchodovém věku, a studenti středních škol.  

Pokud respondentky mají v týmu muže, jedná se buď o studenty vysoké školy, nebo mladé 

podnikatele. Důvod, proč o dobrovolnictví není mezi staršími muži zájem, není 

koordinátorkám známý, Renata se domnívá, že důvod by mohl být v tom, že pro starší 

muže je smrt tabuizovaným tématem, na které se snaží nemyslet. Protože na ženách leží 

častěji péče o nemocné členy rodiny, mívají i častěji zkušenost s umíráním. 

Studenti středních škol se pak o nabídce dobrovolnictví v hospici dozvídají nejčastěji na 

besedách ve škole, které některé koordinátorky pořádají. Tam se pro dobrovolnictví snadno 

nadchnou, nadšení jim ale nevydrží tak dlouho, aby nastoupili. Alena se setkává s tím, že i 

pokud studenti projdou přijímacím procesem, cítí se mezi staršími kolegy – dobrovolníky 

špatně a nepodaří se jim stát se součástí týmu, přestože se je Alena snaží podporovat.  

Jak ale zdůrazňují některé respondentky, věk není ukazatelem zralosti a ta je pro ně 

rozhodující. Hledají takové dobrovolníky, kteří budou mít srovnané životní hodnoty a 

budou vyrovnaní se smrtí. Podle Lenky to bývají lidé, kteří si úspěšně prošli náročným 

životním obdobím a mají osobní zkušenost s péčí o někoho blízkého. 

Úkolem, se kterým koordinátorky bojují, je přizpůsobit metody náboru a to, co mohou 

zájemcům o dobrovolnictví nabídnout, zájmům těch potenciálních dobrovolníků, které 

chtějí získat. Muže v důchodovém věku zaujme nejspíš jiný druh činnosti a jinak 

formulovaná výzva, než studenty středních škol. Tento problém se ale netýká jen výše 

zmíněných skupin. Přestože mají mnohdy jasnou představu o tom, jaké charakteristiky, 

motivaci a časové možnosti by měl ideální dobrovolník mít, žádná z respondentek 

nezkoušela nábor podle těchto charakteristik zacílit. Například Barbora, která nemá v týmu 

dostatek dobrovolníků, kteří by byli časově flexibilní, říká: „nevim, možná že to tady 

existuje, my to teda nemáme nijak zmapovaný, jestli takovádle skupina by se tu našla (…) 

zatím jsme ještě todlecto nedokázali oslovit, nevim ani, jestli to jde nějak“.  
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1.4.3 Riziková motivace 

 

Různé osobnostní rysy, postoje, nebo důvody, které zájemce vedly k touze být 

dobrovolníkem v hospici, mohou být rizikové pro pacienta, nebo pro dobrovolníka 

samotného. Rizikem myslí respondentky nevhodnou komunikaci dobrovolníka s pacienty, 

vznik konfliktů v týmu, nebo to, že dobrovolnická činnost povede ke zhoršené duševní 

pohodě dobrovolníka.  

Při výběru zájemců se respondentky setkávají s několika rysy, které považují za nevhodné. 

Jedním z nich je silná náboženská orientace dobrovolníka, který se snaží obracet pacienty 

na víru nebo je nutí o spirituálních tématech mluvit, i když si to nepřejí. Podle zkušeností 

respondentek se nejedná se jen o příslušníky běžných náboženských skupin, ale i o členy 

sekt. Dalším je přílišné samaritánství a touha „všechny zachránit“, která vede k tomu, že 

dobrovolník nedokáže držet hranice a dělá za pacienta či rodinu i věci, s kterými pomoci 

nepotřebují. To může vést také k vyčerpání dobrovolníka. Za deklarovanou touhou 

pomáhat druhým se také může skrývat touha pomoci sám sobě a dobrovolnictvím řešit 

svoje osobní či psychické problémy. Ty ale vedou k tomu, že dobrovolník nemůže svoji 

službu vykonávat kvalitně. Spasitelské chování pak může být pro pacienty škodlivé. Lidé, 

kteří neznají dobře sami sebe a neumí zvládat svoje emoce, by se nejprve měli soustředit 

na sebe. Slovy Marie: „hodně lidi řeší vlastně sami sebe, všichni chcou pomáhat, my první 

máme vyřešit sami sebe v životě a pak teprve máme jít pomáhat, ale my to děláme 

obráceně“. Pavla uvádí, že dobrovolnictví v hospici přitahuje lidi s patologickými 

vlastnostmi, kteří mohou být fascinováni smrtí nebo motivovaní prostě zvědavostí, jak 

vypadá umírající člověk. Podle Marie je také překážkou, pokud je zájemce dobrovolníkem 

již někde jinde. To je pro ni signál, že nedělají nic pořádně a práce v hospici pro ně nebude 

priorita. Pro Renátu je pak varováním pokud dobrovolník přichází pod vlivem nějaké 

aktuální emočně nabité události. Taková motivace podle ní není trvalá. 

Ne vždy se koordinátorkám podaří vybrat vhodné dobrovolníky a s problémy se setkají až 

ve chvíli, kdy začnou pracovat s klienty. Podle Natálie zvlášť v menších městech, kde není 

zájemců o dobrovolnictví tolik, aby si mohly koordinátorky vybírat pouze ty nejlepší, se 

může stát, že pod tlakem získat co nejvíc dobrovolníků koordinátorka nevezme potenciální 

riziko v úvahu. Proto je nutné aktivně vyhledávat zpětnou vazbu od pacientů i personálu a 

s dobrovolníky být v častém styku. 



35 

 

Shrnutí otázek 

Při získávání nových dobrovolníků a jejich výběru čelí koordinátoři následujícím otázkám: 

NÁBOR A PŘIJÍMACÍ PROCES 

 Jak cílit na konkrétní skupiny zájemců (např. muže, důchodce, studenty)? Jaké jsou 

zkušenosti s různými věkovými nebo sociálními skupinami dobrovolníků? 

 Jak poznat rizikovou motivaci zájemců? (Jak poznat, zda je zájemce vhodný pro 

práci v přímé péči?) 

 

1.5 Vzdělávání 

 

Každý dobrovolník v hospici absolvuje určitou formu zaškolení, které má různou podobu 

podle potřeb konkrétního zařízení a podle činnosti, kterou bude dobrovolník vykonávat. 

Hospic také dobrovolníkům zprostředkovává možnosti dalšího vzdělávání v průběhu jejich 

působení v zařízení. V této kapitole i v rozhovorech se autorka zaměřovala na vzdělávání 

dobrovolníků, působících v přímé péči. Následující text přináší popis vstupního školení 

nových dobrovolníků, který ukazuje, které dovednosti či znalosti respondentky považují za 

důležité pro to, aby mohl dobrovolník odvádět dobrou práci. Dále se zabývá kontinuálním 

vzděláváním dobrovolníků, které v navštívených hospicích probíhá velmi vzácně a 

možnými důvody, proč tomu tak je. 

1.5.1 Vstupní školení 

 

Vstupní školení, které má nové dobrovolníky připravit na doprovázení pacientů nebo 

pomoc pečujícím, má různý formát, od jednodenního školení pořádaného vysílající 

organizací, po půlroční vzdělávací cyklus. Kromě vzdělávání má kurz i další cíle. 

Koordinátorovi dává možnost zájemce o dobrovolnictví více poznat a identifikovat oblasti, 

ve kterých bude potřebovat podporu, nebo ve kterých bude naopak vynikat. Na základě 

toho, jak se zájemce projevuje na školení, se koordinátor může také rozhodnout ho 

odmítnout, nebo omezit rozsah činností, které bude v hospici vykonávat. Na školení také 

vznikají první přátelské vztahy mezi novými dobrovolníky, které mnohdy vydrží po celou 

dobu jejich působení v hospici a poskytují jim neformální podpůrnou síť. Zájemci o 
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dobrovolnictví také kurz nabídne ochutnávku toho, co ho v hospici čeká a pomůže mu 

ujasnit si, jestli se chce dobrovolnictví věnovat. 

 

Nejdůležitější dovedností, kterou mají účastníci školení získat, je komunikace 

s umírajícími a jejich rodinou. K jejímu nácviku jsou používány modelové situace, hry a 

videotrénink. Marie zdůrazňuje, že dobrá příprava dobrovolníků je odpovědností 

koordinátora a dobrovolníci, kteří neprošli kvalitním školením, by vůbec neměli přijít do 

styku s pacienty, protože mohou i špatně zvolenou větou ublížit: „pokud ten člověk nemá 

fakt jako to dobře připravené, to školení, já bych měla strach tam nějakého člověka poslat. 

A já kdybych byla rodinný příslušník (…) tak já bych měla strach, tam stačí něco, blbě 

řeknete a toho člověka tak rozhodíte, že: je to jako, jo, ti umírající jsou abnormálně citově, 

oni jsou prostě citlivější, vnímavější než my běžně v tom životě uspěchaném. Takže když mi 

tam přijde nějaký člověk, který není na to dobře připravený, tak může více ne být k užitku, 

ale myslím, že může spáchat jakoby dost nedobrého.“ K dalším tématům školení patří 

etika, základní přehled o diagnózách nebo nácvik manipulace s kompenzačními 

pomůckami. Všechna témata, která respondentky jmenovaly, shrnuje tabulka 3. 

 

Tabulka 3. Témata vstupního školení 

Motivace 

O dobrovolnictví – přínosy a rizika pro dobrovolníka, pacienta, rodinu 

Etika – o eutanazii, zásadách paliativní péče, hranice pomoci 

Komunikace s pacientem 

Spiritualita v hospici 

Bezpečnost práce, první pomoc 

Diagnózy a příznaky, se kterými se mohou v hospici setkat 

Ošetřovatelská péče 

Nácvik manipulace s kolečkovým křeslem, elektrickou postelí 

Pravidla fungování hospice 

 

Dvě respondentky spolupracují na přípravě dobrovolníků s vysílající organizací. Renata, 

jejíž dobrovolníci absolvují školení, které pořádá vysílající organizace pro dobrovolníky 

z více organizací, na školení byla pouze jednou v minulosti a nezná přesně jeho obsah. Je 

pro ni důležité, že dobrovolník „přesně ví, co může a nemůže“. Její dobrovolníci se na 
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specifickou komunikaci s umírajícími nijak nepřipravují a na koordinátorce a personálu 

zůstává, aby jim pomohli kontakt s pacienty zvládnout.  

 

Proces zaučování a adaptace dobrovolníka ale pro respondentky nespočívá jen ve vstupním 

školení. V některých organizacích dobrovolníci absolvují školení až po nějaké době, 

strávené v hospici. K tomu vede hlavně to, že aby mělo smysl organizovat školení, musí 

být zájemců více. V Alenině zařízení se tak dobrovolník předtím, než absolvuje kurz, může 

podílet na skupinových aktivitách pro pacienty, jako je hudební odpoledne či výtvarná 

dílna. V jeho první den, kdy má do hospice přijít, se mu věnuje zkušenější dobrovolník, 

který ho provede hospicem a vše mu ukáže. Nový dobrovolník se tak učí od zkušenějších, 

jak komunikují s pacienty a s personálem a jak to v hospici chodí. To je podle Aleny stejně 

důležité, jako vstupní kurz. Podobný systém má i Lenka, která se snaží zájemce o 

dobrovolnictví co nejdříve zapojit do aktivit, které v hospici probíhají, ať jsou to akce pro 

veřejnost, nebo kluby pro pozůstalé. To má kromě toho, že dobrovolníci získají zkušenosti, 

přínos i v tom, že se jejich chuť pomáhat během čekání na školení nevytratí. 

 

Proces zaškolování v některých zařízeních pokračuje i po kurzu pro nové dobrovolníky. 

V Alenině hospici má podobu jednodenní stáže na oddělení, kdy je dobrovolník přítomen 

po celý den činnostem, které v hospici probíhají. Cílem stáže je, aby se dobrovolník 

seznámil s tím, jak je den v hospici organizovaný a jak probíhá péče o pacienty, ale také 

aby se seznámil s personálem. I pro personál je podle Aleny snazší dobrovolníky přijímat, 

pokud je znají. Renata nového dobrovolníka doprovodí k pacientovi, seznámí je a snaží se 

ho v průběhu prvních návštěv sledovat. Podobně postupují i ostatní koordinátorky. 

Zaučování nového dobrovolníka tedy pokračuje v průběhu prvních týdnů, kdy začne 

docházet za pacienty, v podobě zvýšené podpory a dohledu koordinátorky. 

1.5.2 Další vzdělávání 

 

Další vzdělávání nabízejí dobrovolníkům zejména ty hospice, které pořádají vzdělávací 

aktivity pro veřejnost nebo pro zaměstnance. Na ty umožňují svým dobrovolníkům vstup 

zdarma. Jak zdůrazňuje Marie, i dobrovolníci potřebují růst a vzdělávat se a pokud chodí 

zaměstnanci na školení, měli by takovou možnost mít i dobrovolníci. To platí zvlášť pro 

dlouholeté dobrovolníky, kteří potřebují nové impulzy a novou inspiraci pro svoji činnost. 

Služebně starší dobrovolníci, kteří školení absolvují, pak mohou získané vědomosti nebo 
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dovednosti předávat mladším. Podle zkušeností Natálie je potřeba při pořádání školení pro 

dobrovolníky hledat téma, které pro ně bude skutečně atraktivní. Ne všichni její 

dobrovolníci mají zájem se odborně vzdělávat, protože už tak věnují hospici hodně času, 

musí chodit na porady a supervize a školení vnímají jako další povinnost. 

 

Vzdělávací potřeby dobrovolníků nejsou v žádném z navštívených hospiců systematicky 

mapovány a dobrovolníci nemají plán dalšího vzdělávání, využívá se akcí, které se zrovna 

konají z jiného důvodu. V jednom zařízení se tak uskutečnila v celé historii 

dobrovolnického programu jedna přednáška. 

To, že další vzdělávání dobrovolníků v autorkou navštívených hospicích probíhá v malé 

míře nebo vůbec, může být způsobeno nedostatečným úvazkem koordinátorek, které 

nemají čas se dobrovolníkům systematicky věnovat. Aby bylo možné zjišťovat 

individuální vzdělávací potřeby dobrovolníků, bylo by nutné se s nimi pravidelně scházet a 

pravidelné individuální schůzky s dobrovolníky nejsou v časových možnostech 

respondentek, i když zmiňují, že by byly potřeba. Dalším důvodem může být limitovaný 

rozpočet, který neumožňuje pořádat akce pro dobrovolníky na míru. Myšlenka sledování 

vzdělávacích potřeb a plánování osobního rozvoje pak také nemusí být koordinátorkám, 

které kromě jedné z nich nemají vzdělání v personálním řízení, vůbec známá. 

Shrnutí otázek 

Z oblasti vzdělávání dobrovolníků se autorka v dalším textu bude věnovat následujícím 

tématům: 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 Jak dobrovolníky připravit na komunikaci s pacienty a jejich rodinami? 

 Jak nastavit systém dalšího vzdělávání dobrovolníků? 

 

1.6 Podpora dobrovolníků a jejich pozice v týmu 

 

Dobrovolníci získávají podporu ve své činnosti neformální cestou, jakou je podpora 

ostatních dobrovolníků a přátelské vztahy s nimi, a formálně v podobě supervize či 

konzultací s personálem. Všechny způsoby podpory, které respondentky jmenovaly, 

shrnuje tabulka 4. 
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Tabulka 4. Podpora dobrovolníků 

Peer-to-peer podpora (zkušenější dobrovolník podporuje méně zkušeného) 

Neformální setkání dobrovolníků (posezení u kávy, výlety, kulturní akce) 

Neformální setkání s personálem hospice 

Porady dobrovolníků 

Konzultace s koordinátorem dobrovolníků (osobně, emailem, telefonem) 

Konzultace s psychologem nebo lékařem 

Podpora vlastní iniciativy dobrovolníků (materiální a finanční) 

Supervize 

 

Některé respondentky cítí, že by bylo potřeba poskytovat jejich dobrovolníkům větší 

podporu, například organizovat pro ně setkání, podporovat jejich motivaci nebo s nimi 

častěji mluvit. Nedělají to z časových důvodů. Ve dvou zařízeních se v posledním roce 

neuskutečnila žádná akce, na které by se dobrovolníci sešli. Pokud koordinátor nechá 

organizaci supervizí a setkání na vysílající organizaci, může to vést k tomu, že neví, zda 

jeho dobrovolníci supervize využívají a jaká témata na ně přináší. Renata, která kromě 

pozice koordinátorky dobrovolníků v hospici zastává ještě pět dalších rolí, zdůrazňuje, že 

dobrovolníci si zaslouží, aby se koordinátor zajímal o to, jak se cítí, v čem potřebují pomoc 

a jak jim vyhovuje práce v týmu, protože jejich práce je skutečně obtížná. Zároveň nejspíš 

nevědomky poodhaluje, v čem by mohla být podpora dobrovolníků v jejím hospici lepší – 

dobrovolníci by měli od personálu dostat o pacientech dostatek informací a být jím 

pacientovi představeni, aby se nedostávali do tak těžké situace: „podle mě teda určitě ty 

dobrovolníci stojej za to a je to potřeba s nima nějak komunikovat, zajímat se o to, jak oni 

se na tý pozici cejtěj, co jim tam chybí, jak vnímaj třeba spolupráci s tím personálem a tak, 

protože to je člověk, kterej, jako když si sama sebe představím, že přijdu někam na pokoj a 

vidím tam člověka na lůžku a teď vůbec nic o něm nevím, nikdo mi o něm nic neřekl, že a 

měla bych mu dělat společnici hodinu třeba, tak je to strašně těžká pozice, že jo, čili 

myslim si, že tu péči si opravdu zasloužej, no. Potřebujou jí.“ 

V některých rozhovorech se objevila otázka, zda dobrovolníci potřebují zvláštní podporu 

ve chvíli, kdy zemře pacient, ke kterému si vytvořili vztah, a jak by taková podpora měla 

vypadat. Pavla v takovém případě dobrovolníkovi hned zavolá a domluví si s ním schůzku, 

na které se dohodnou, zda potřebuje pomoc se s úmrtím pacienta vyrovnat (například 
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konzultaci s psychologem nebo přestávku v dobrovolnictví). Renátě pak chybí metodika, 

jak v případě úmrtí klienta postupovat. Pokud k němu dojde, tak se snaží s dobrovolníkem 

sejít a poskytnout mu laickou pomoc, ale toto řešení jí nepřijde dostatečné. 

Pro to, aby se dobrovolníci v hospici cítili dobře, je také důležitá fungující spolupráce se 

zaměstnanci hospice. Setkávání profesionálů a laiků na jednom oddělení může být zdrojem 

nedorozumění a konfliktů, se kterými se setkávají i respondentky. Klíčem k tomu, jakou 

podporu dobrovolníci potřebují, může být analýza důvodů, proč dobrovolníci z hospice 

odcházejí. Respondentky nejčastěji uvádějí změnu životní situace dobrovolníka (např. 

zahájení studia, rodičovství, změnu zaměstnání). Někdy se ale důvod odchodu nedozví a 

dobrovolník se přestane ozývat. Marie proto zdůrazňuje, že je důležité s dobrovolníky 

budovat vztah a vést je k otevřené komunikaci, aby koordinátorovi sdělili, že chtějí skončit 

a on jim mohl vyjít vstříc například nabídnutím pauzy nebo pomoci najít jinou činnost, 

která by jim více vyhovovala. 

1.6.1 Vztahy s personálem 

 

Několik respondentek mluvilo otevřeně o tom, že v jejich hospici personál s dobrovolníky 

nevychází vždy dobře. Slovy Aleny: „prostě jsou sestřičky a ošetřovatelky, který vnímaj 

dobrovolníky velmi pozitivně a jsou ty, který je vnímaj spíše jako že jim někdo kouká pod 

prsty“. Alena také zmiňuje, že si jí personál stěžuje, že je dobrovolníků málo a že jim 

nepomáhají tolik, jak by chtěli. Natálie a Jana pak poukazují na odlišné vnímání role 

dobrovolníků ze strany zdravotnického a sociálního personálu. Lenka pozici dobrovolníků 

v jejich týmu pojmenovává slovy, že dobrovolníci nemají v jejich hospici vážnost. To se 

projevuje jednak tím, že vedení hospice není ochotné na provoz dobrovolnického 

programu vyčlenit žádné peníze, ale také tím, že se dobrovolníci málo setkávají s ostatními 

členy týmu, neúčastní se porad a nedostávají podporu, které se dostává zaměstnancům. 

Kdyby se dobrovolníci mohli více podílet na chodu hospice, mohlo by to podle Lenky být 

pro celý tým prospěšné, protože by mohli využít schopností a kontaktů dobrovolníků, mezi 

nimiž jsou i lidé na manažerských pozicích nebo podnikatelé. Ke střetům mezi personálem 

a dobrovolníky dochází také tehdy, kdy má dobrovolník jiné představy o tom, jak by měla 

vypadat péče o pacienta, než personál. Podle Natálie si pacienti s demencí někdy např. 

stěžují, že jim sestry nedávají napít. Dobrovolník by měl takovou stížnost řešit 

s koordinátorem dobrovolníků a ne přímo se sestrami. Natálie v někdy obtížných vztazích 

mezi zdravotníky a dobrovolníky slouží jako nárazník a snaží se co nejvíc omezovat 
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přímou komunikaci dobrovolníků se sestrami a veškeré předávání informací 

zprostředkovávat sama.  

Ve vztazích mezi dobrovolníky a personálem může tedy docházet k různým druhům tření a 

s různou intenzitou. To může mít podoby nedostatečného respektu dobrovolníků jako 

partnerů, kteří se mohou podílet na chodu hospice, rozdílných představ o ideální péči či o 

tom, co by dobrovolníci v hospici měli dělat.   

Některé respondentky nabízejí i svá řešení těchto obtížných situací.  Jaká je role 

dobrovolníků v hospici, jaké činnosti mohou vykonávat a jak s nimi pracovat by podle nich 

mělo být součástí písemných metodik hospice. V Mariině hospici pak každý nový člen 

personálu při nástupu absolvuje školení o práci s dobrovolníky. Díky tomu se vztahy 

v týmu zlepšily. Noví zaměstnanci se ale také učí příkladem ostatních členů personálu, 

kteří je nejlépe mohou naučit, jak s dobrovolníky jednat.  

V Janině organizaci se v případě, že je pacient v péči domácího hospice dlouhodobě, 

konají setkání členů multidisciplinárního týmu, který o pacienta pečuje, včetně 

dobrovolníků. Dobrovolníci tak mají možnost sdílet s personálem svůj pohled na péči i se 

mohou od ostatních členů týmu učit. 

Pavla uvádí, že má zpětnou vazbu od dobrovolníků, že jsou rádi, že jsou součástí jejich 

týmu. Jejím cílem je, aby se účastnili různých akcí, které hospic pořádá, aby viděli, jak tým 

funguje, sžili se s jeho posláním a poznali, jaké jsou jejich zásady práce a drželi se jich. 

Díky tomu jsou pak dobrovolníci schopní samostatně fungovat, sami nabízejí pomoc a 

přicházejí s vlastními nápady. 

Shrnutí otázek 

V rozhovorech se vyskytly následující otázky ohledně podpory dobrovolníků: 

PODPORA DOBROVOLNÍKŮ 

 Jakou podporu může koordinátor dobrovolníkům zajistit? 

 Jakou podporu potřebuje dobrovolník v případě úmrtí pacienta, za kterým 

docházel? 

 Jak posílit pozici dobrovolníků v rámci týmu, jak řešit střety s personálem? 

 Jakou podporu potřebuje personál, který pracuje s dobrovolníky? 
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1.7 Organizace dobrovolnického programu 

 

Cílem koordinátora dobrovolníků je zajistit, aby dobrovolnický program v co největší míře 

naplňoval potřeby pacientů a zároveň aby dobrovolníkům přinášel to, co od dobrovolnictví 

v hospici očekávají. Aby bylo možné zajistit společnost dobrovolníka co nejvíce klientům, 

je potřeba plánování a organizace návštěv dobrovolníků. Aby byla zajištěna bezpečnost 

pacientů a dobrovolníků, musí se dobrovolníci seznámit s různými dokumenty (například 

podepsat mlčenlivost, seznámit se s metodikou pro krizové situace apod.). Součástí 

dobrovolnictví je ale svoboda a to, že se nejedná o činnost organizovanou podobně jako 

zaměstnání. Potřeba koordinátora formalizovat procesy, které s dobrovolnictvím souvisí, 

tak může být v rozporu s očekáváním dobrovolníků. Organizační problémy, které 

respondentky zmiňovaly, se týkaly zejména plánování návštěv dobrovolníků. Pro personál 

je lepší, pokud předem ví, že někdo přijde a v kolik hodin. Podle Renaty i pacienti čekají 

na svého dobrovolníka a je pro ně důležitá pravidelnost. V jejím zařízení se ale někdy 

stává, že když dobrovolník přijde, nikdo z pacientů nemá o jeho společnost zájem, protože 

jsou unavení nebo mají bolesti. Pro jednu z jejích dobrovolnic to bylo i důvodem 

k ukončení dobrovolnické služby. Pro Alenu by ideální stav byl, kdyby každý den byli 

v hospici dva dobrovolníci a personál věděl, že se na ně může obrátit o pomoc. Řešení 

těchto problémů by ale vyžadovalo pečlivé plánování podobné plánování směn 

zaměstnanců. 

Marie, která získala zkušenosti s různými pokusy o plánování návštěv (nástěnky, tabulky, 

emaily), naproti tomu tvrdí, že každý takový pokus dobrovolníky omezuje a vede k tomu, 

že jsou pod tlakem a ve stresu a nejsou svobodní: „já nechci aby můj dobrovolník byl pod 

nějakým tlakem, protože je zrovna čtyři ve čtvrtek, čtyři hodiny čtvrtek a on tu musí být, to 

já takového dobrovolníka nechci s vyplazeným jazykem a bude ještě víc vystresovaný, já ho 

chci pohodového, klidného, vyrovnaného, aby byl k užitku tomu pacientovi. No a to že tu v 

úterý není žádný dobrovolník, no tak neni, tak bude ve středu, ale bude zas k užitku“. 

Protože se žádný systém plánování návštěv neukázal jako funkční (dobrovolníci na směny 

zapomínali, rušili je, chodili pozdě a personál to hněvalo), nechává jejich docházku nyní na 

jejich uvážení. To, že toho dosáhla navzdory požadavkům vedení a personálu, prezentuje 

jako svoje vítězství. Ve chvíli kdy je dobrovolník svázaný pravidly, nejedná se už podle ní 

o dobrovolnictví. 
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V oblasti organizačního zajištění dobrovolnického programu respondentky tedy čelí střetu 

požadavků na formalizaci působení dobrovolníků, které přicházejí ze strany vedení a 

personálu, a snahy zachovat jejich co největší svobodu. 

Další otázkou je, jak najít k pacientovi dobrovolníka, se kterým si bude rozumět. To podle 

respondentek vyžaduje dobrou znalost osobnosti dobrovolníků, které je možné poznat 

nejen na školeních a supervizích, ale i při neformálních akcích. Také je potřeba být 

v kontaktu s pacienty, nebo mít mezi personálem kontaktní osobu, která umí popsat 

potřeby a přání pacientů. Když stál tento úkol poprvé před Pavlou při zahájení 

dobrovolnického programu, uspořádala setkání všech rodin a dobrovolníků, kde je 

seznámila. Měla již předem představu, které dobrovolníky chce přiřadit které rodině, 

kterou rodinám při seznamování sdělila, ale pokud se některé rodiny na setkání domluvily 

s jiným dobrovolníkem, dala přednost jejich přání. Pavla mohla zvolit tuto cestu proto, že 

prognóza dětských pacientů jejich hospice je mnohem delší, než prognóza dospělých 

pacientů. Alternativou pro lůžkové hospice ale může být to, že se dobrovolníci a pacienti 

setkávají a poznávají na skupinových aktivitách, jako jsou různé tvůrčí dílny. 

Shrnutí otázek 

S tématem organizačního zajištění práce dobrovolníků souvisí následující otázky: 

ORGANIZACE DOBROVOLNICKÉHO PROGRAMU 

 Jak (a jestli vůbec) plánovat návštěvy dobrovolníků, aby se nenarušila svoboda 

dobrovolníků a personál s nimi mohl počítat? 

 Jak řešit nedostatek dobrovolníků či naopak jejich nedostatečné vytížení? 

 Jak najít k pacientovi či rodině „vhodného“ dobrovolníka? 

 

1.8 Závěr 

 

Výzkum identifikoval sedm oblastí, ve kterých by koordinátorky dobrovolníků uvítaly více 

informací či podporu, nebo byly zmíněny jako slabé stránky dobrovolnického programu 

v jejich zařízení. Všechny tyto oblasti shrnuje tabulka 5.  

Zejména problematika pozice koordinátora dobrovolníků v hospicovém týmu, jeho 

úvazku, vzdělávání a podpory, a problematika financování dobrovolnického programu se 
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ale dotýká především vedení hospiců. Bez jeho podpory nemůže koordinátor program 

kvalitně řídit a dochází tak k nevyužívání lidského potenciálu, jaký dobrovolníci do 

hospice přináší. Různé přístupy hospiců k akreditaci pak ukazují, že i spolupráce 

s vysílající organizací může mít mnohé výhody, ale vyžaduje pečlivou přípravu a 

intenzivní zapojení koordinátora do školení a podpory dobrovolníků. Díky tomu, že se 

výzkumu účastnily i dva mobilní hospice, které dosud nevyužívají dobrovolníky v přímé 

péči, bylo možné popsat obavy, které koordinátorky z působení dobrovolníků v rodinách 

mají. V rozhovorech ale zazněla i řada zajímavých zkušeností, které mohou být jako 

inspirace pro ostatní využity v příručce pro koordinátory v poslední části této práce.  

V prvních šesti rozhovorech se autorka nedotazovala na to, zda dobrovolnické programy 

prochází nějakou formou evaluace a ze strany respondentek nic takového nezaznělo. Podle 

autorčina názoru by měl požadavek na evaluaci programu vzejít od vedení hospice. 

Některé navštívené hospice ale vznikly zdola a v jejich vedení nejsou lidé s manažerskými 

zkušenostmi nebo vzděláním, kterým může být koncept systematického hodnocení kvality 

cizí. V rozhovorech s Natálií a Janou, jejichž hospice byly ostatními respondentkami 

označeny za nositele dobré praxe, se autorka tedy zaměřila na otázku, zda provádějí 

hodnocení kvality dobrovolnického programu. Jediným evaluačním nástrojem, který 

respondentky jmenovaly, ale jsou každoroční individuální rozhovory s dobrovolníky, 

zaměřené na jejich spokojenost. Ty navíc pro nedostatek času provádějí pouze výjimečně. 

Díky iniciativě Ivany Štverky Kořínkové vznikla v roce 2011 metodika evaluace 

dobrovolnických programů ve zdravotnictví, která je k dispozici na webu Ministerstva 

zdravotnictví a může být použita i pro hodnocení hospicových programů, bohužel se tak 

ale neděje. Proto se autorka rozhodla do teoretické části práce a příručky zahrnout alespoň 

stručný nástin toho, jak je možné dobrovolnický program v hospici hodnotit. 

Další témata, která autorka na základě svého výzkumu zvolila pro příručku dobrovolníků, 

jsou plánování dobrovolnického programu (z hlediska financování, akreditace, role 

koordinátora, pozice dobrovolníků v týmu a řízení rizik), nábor a výběr, vzdělávání a 

podpora dobrovolníků a specifika dobrovolnictví v mobilním hospici. 

Všichni respondenti se shodli v potřebě sdílet zkušenosti s ostatními hospici a získávat tak 

informace, inspiraci a povzbuzení od ostatních kolegů. Cílem této práce je k tomuto sdílení 

udělat první krok a na základě zkušeností, které s autorkou respondentky sdílely, vytvořit 

manuál, který bude využitelný v jejich praxi.  
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Tabulka 5. Shrnutí témat z rozhovorů.  

POZICE KOORDINÁTORA A JEHO PODPORA 

 Jaké jsou možnosti vzdělávání? 

 Jaký úvazek je potřeba? 

 Jak skloubit práci koordinátora s dalšími pozicemi, které v hospici zastává (sociální 

pracovník, zdravotní sestra apod.)? 

 Kde mohou koordinátoři hledat podporu (supervize, v rámci týmu)? 

 Jak by měla vypadat podpora koordinátora (dobrovolnického programu) ze strany 

vedení? 

 Jak nastavit sdílení zkušeností s ostatními hospici? 

NASTAVENÍ DOBROVOLNICKÉHO PROGRAMU 

 Co a koho zahrnout do plánování dobrovolnického programu? 

 Jaké činnosti mohou dobrovolníci vykonávat? 

 Jaké jsou výhody a nevýhody akreditace? Co přináší metodika Ministerstva 

zdravotnictví? 

 Jak metodicky ošetřit rizika dobrovolnického programu? 

SPECIFIKA DOBROVOLNICTVÍ V MOBILNÍM HOSPICI 

 Jak je to s odpovědností dobrovolníka, co se stane v případě úrazu či úmrtí 

pacienta? Jaké jsou povinnosti hospice, aby zajistil bezpečnost všech 

zúčastněných? 

 Jak by měla vypadat metodika pro krizové situace? 

 Jak rodině pomoc dobrovolníka nabídnout, získat její důvěru? 

 Jak nastavit kompetence dobrovolníka, rodiny a personálu? 

NÁBOR A PŘIJÍMACÍ PROCES 

 Jak cílit na konkrétní skupiny zájemců (např. muže, důchodce, studenty)? Jaké jsou 

zkušenosti s různými věkovými nebo sociálními skupinami dobrovolníků? 

 Jak poznat rizikovou motivaci zájemců? (Jak poznat, zda je zájemce vhodný pro 

práci v přímé péči?) 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 Jak dobrovolníky připravit na komunikaci s pacienty a jejich rodinami? 

 Jak nastavit systém dalšího vzdělávání dobrovolníků? 
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PODPORA DOBROVOLNÍKŮ 

 Jakou podporu může koordinátor dobrovolníkům zajistit? 

 Jakou podporu potřebuje dobrovolník v případě úmrtí pacienta, za kterým 

docházel? 

 Jak posílit pozici dobrovolníků v rámci týmu, jak řešit střety s personálem? 

 Jakou podporu potřebuje personál, který pracuje s dobrovolníky? 

ORGANIZACE DOBROVOLNICKÉHO PROGRAMU 

 Jak (a jestli vůbec) plánovat návštěvy dobrovolníků, aby se nenarušila svoboda 

dobrovolníků a personál s nimi mohl počítat? 

 Jak řešit nedostatek dobrovolníků či naopak jejich nedostatečné vytížení? 

 Jak najít k pacientovi či rodině „vhodného“ dobrovolníka? 
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2. Teoretická část 

 

Cílem této části je přinést přehled literatury na téma managementu dobrovolnického 

programu v hospici s ohledem na otázky a potíže koordinátorů dobrovolníků 

identifikované autorčiným výzkumem. Na téma dobrovolnictví v hospicové péči existuje 

v zahraničí mnoho odborných studií, z nichž většina pochází z Velké Británie či USA, kde 

mají hospice největší tradici. V ČR se praktickým aspektům řízení dobrovolnického 

programu ve zdravotnickém zařízení věnuje Ivana Štverka Kořínková, která je autorkou 

metodiky pro zavádění dobrovolnictví v nemocnicích a zaštiťuje školení pro koordinátory 

takových programů a jejich supervize. Přímo hospicovým dobrovolníkům se pak věnovalo 

několik absolventských prací (např. Keprt, 2009, Mrázová, 2005 a další), které ale 

zkoumaly zejména perspektivu samotných dobrovolníků, případně se zaměřovaly na popis 

dobrovolnického programu v jednom konkrétním hospici. Chybí ale výzkumy z českého 

prostředí, které by přinesly informace o tom, jak jsou dobrovolnické programy v českých 

hospicích řízeny a jakou roli v nich mají koordinátoři dobrovolníků. Ne všechna zjištění 

angloamerických autorů mohou být pak platná v českém prostředí, vzhledem k odlišné 

sociální a ekonomické situaci a k tomu, že rozvoj dobrovolnictví v ČR výrazně ovlivnila 

léta socialismu. Dalším cílem autorky je tedy srovnat její zjištění z osmi českých hospiců 

s literaturou. Podněty vyplývající z literatury a autorčina výzkumu pak budou v podobě 

přístupné čtenářům mimo akademické prostředí zařazeny do příručky pro koordinátory 

dobrovolníků v poslední části této práce. 

2.1 Kontext – co dobrovolnictví v hospicové péči ovlivňuje? 

 

Obsahem této kapitoly je vymezení kontextu, ve kterém dobrovolnické programy a 

dobrovolníci v hospicích existují a který má vliv na společenské, právní i praktické aspekty 

dobrovolnictví v hospicové péči. Jedná se o obecnou charakteristiku dobrovolnictví 

v České republice, legislativní úpravu dobrovolnické služby a postoje české veřejnosti k 

hospicové péči a dobrovolnictví obecně. 

2.1.1 Dobrovolnictví v České republice 

 

Podle výzkumu Friče a Pospíšilové se v roce 2009 v ČR věnovalo formálnímu 

dobrovolnictví (tj. v organizovanému v rámci spolků či společností, ne sousedské 
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výpomoci) 30% obyvatel starších 15 let. Většina z nich je dobrovolníky ve sportu, 

tradičních zájmových spolcích, jako jsou zahrádkáři, sběratelé nebo chovatelé, 

dobrovolnými hasiči či se podílejí na přípravě kulturních akcí. 2,7% obyvatel je 

dobrovolníky v sociálních službách a 2,2% ve službách zdravotních. Většina z 

organizovaných dobrovolníků se své činnosti věnuje alespoň jednou měsíčně a 60% z nich 

pracuje pro jednu organizaci déle než 3 roky. Průměrný dobrovolník pak odpracuje 11 

hodin za měsíc. Největší podíl dobrovolníků je u lidí s vysokoškolským vzděláním. Lidé 

od 15 do 55 let jsou stejně aktivní, podíl dobrovolníků je pak o třetinu nižší u lidí starších 

65 let (Frič a Pospíšilová, 2009). 

 

Podle zjištění Friče a Pospíšilové (2009) je české dobrovolnictví vysoce 

profesionalizované. Za indikátory profesionalizace dobrovolnictví v organizaci považují 

existující pozici koordinátora dobrovolníků, vstupní pohovor, to, že dobrovolník obdrží 

popis práce, že jsou vyžadovány reference, dobrovolník projde cíleným školením, má s 

organizací uzavřenou smlouvu nebo je vyslán dobrovolnickým centrem. Polovina 

dobrovolníků se setkala alespoň s dvěma těmito prvky (nejčastěji s pozicí koordinátora a 

vstupním pohovorem) a pětina pak se čtyřmi nebo více charakteristikami profesionálního 

řízení dobrovolníků.  

2.1.2 Legislativa 

 

Dobrovolnictví v České republice upravuje zákon o dobrovolnické službě (2002, poslední 

novela 2014). Podle tohoto zákona může být dobrovolníkem fyzická osoba starší 15 

případně 18 let (jedná-li se o zahraniční dobrovolnickou službu). Dobrovolnickou službu 

pak definuje výčtem činností, které jsou za takovou službu považované (§2). Mezi nimi 

v odstavci a) je jmenována pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým a 

seniorům, která je z výčtu uvedeného v zákoně nejblíže cílové skupině, které slouží 

hospicové péče. Zákon dále rozlišuje krátkodobou a dlouhodobou dobrovolnickou službu, 

kdy za dlouhodobou je považována služba delší než 3 měsíce. 

Kromě definice toho, co je považováno za dobrovolnickou službu, zavádí zákon také 

pojem přijímající a vysílající organizace a jejich práva a povinnosti a stanovuje podmínky 

pro získání akreditace dobrovolnického programu. 
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Vysílající organizace vybírá a školí dobrovolníky, zajišťuje jim pojištění a smlouvu, to vše 

na základě smlouvy s organizací přijímající. Vysílající nesmí uzavřít smlouvu s přijímací 

organizací na takové činnosti, jejichž účelem by bylo nahradit činnosti, které jinak v 

přijímající organizaci vykonávají lidé v pracovně právním vztahu. Přijímající organizace je 

pak tou, kde dobrovolníci působí a která musí zajistit další nezbytné podmínky pro výkon 

jejich činnosti (především ošetřit rizika, spojená s činností dobrovolníků a umožnit 

vysílající organizaci kontrolu dobrovolnického programu). Vysílající organizace musí mít 

akreditaci, kterou uděluje Ministerstvo vnitra a jejíž podmínky stanoví dokument Pravidla 

pro udělování akreditací vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby
1
. 

Vysílající organizace může školit dobrovolníky a uzavřít s nimi smlouvu i o výkonu 

dobrovolnické služby ve svůj prospěch a stává se tak zároveň organizací přijímající 

s odpovídajícími právy a povinnostmi. 

 

Ne každá organizace, která uzavírá dobrovolnické smlouvy nebo pracuje s dobrovolníky, 

musí mít akreditaci Ministerstva vnitra. Akreditace je dobrovolná a její získání by podle 

záměru ministerstva mělo organizacím přinést tyto možnosti: čerpání státních dotací na 

pojištění dobrovolníků a na část nákladů dobrovolnického programu, uplatnění hodnoty 

činnosti dobrovolníků v rámci kofinancování projektů, na které žádají o státní dotace a 

umožnění dobrovolnické činnosti osob evidovaných na úřadu práce. Akreditace má sloužit 

také jako známka kvality a působit tak jako motivace pro potenciální dobrovolníky. 

 

Samotní dobrovolníci pak mají v akreditované organizaci smluvně zaručené postavení s 

vyšším stupněm právní ochrany. Kromě pojištění mu vysílající organizace může hradit 

cestovné či ubytování. Pokud pak jeho činnost přesáhne 20 hodin v týdnu, stát mu může 

hradit zdravotní pojištění.
2
  

 

Tyto výhody, jak je prezentuje ministerstvo vnitra, nedávají ale hospicům dostatečný 

důvod se o akreditaci ucházet. Podle průzkumu Asociace hospicové a paliativní péče
3
 mělo 

v roce 2010 dobrovolnický program 13 ze 17 členských organizací, ale pouze 5 z nich bylo 

akreditováno ministerstvem vnitra. Přestože novější údaj není k dispozici, z osobní 

zkušenosti autorky vyplývá, že ani v současnosti řada hospiců o akreditaci neusiluje. 

                                                
1 [online, 24.2.2016] dostupné z: http://www.mvcr.cz/dobrovolnicka-sluzba.aspx 
2[online, 24.2.2016] dostupné z http://www.mvcr.cz/clanek/dobrovolnicka-sluzba-

akreditace.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d 
3[online, 24.2.2016] dostupné z: http://asociacehospicu.cz/dobrovolnici-v-hospicove-a-paliativni-peci/ 

http://www.mvcr.cz/dobrovolnicka-sluzba.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/dobrovolnicka-sluzba-akreditace.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/dobrovolnicka-sluzba-akreditace.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
http://asociacehospicu.cz/dobrovolnici-v-hospicove-a-paliativni-peci/
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Několik z důvodů zmínily i respondentky v rámci výzkumu, představeného v první části 

této práce. Akreditace pro ně znamená velkou administrativní zátěž s malým finančním 

efektem. Příspěvek, který by od Ministerstva vnitra na program dostaly, nepokryje 

náklady, které jsou s akreditací spojené. 

 

Otázka akreditace dobrovolnického programu se objevila i při výzkumu Vodáčkové a 

Sedlárové (Vodáčková in Tomeš, Dragomirecká, Sedlárová, Vodáčková 2015), v rámci 

kterého autorky uskutečnily focus groups se zaměstnanci čtyř hospiců, zaměřené mimo 

jiné na etické otázky a dilemata v práci personálu hospice. Současná legislativní úprava 

dobrovolnictví se respondentům jeví jako svazující a splnění akreditačních podmínek 

vnímají dokonce v rozporu s tím, aby dobrovolníci poskytovali pacientům dobrou službu.  

Sedlárová cituje výrok z focus group “Kdybychom se měli držet toho, že potřebujeme 

akreditace pro dobrovolnický program, a splňovat věci, které akreditace ukládá, naši 

dobrovolníci by byli úplně zbyteční… My se nepyšníme tím, že bychom měli akreditaci, ale 

pyšníme se tím, že naši dobrovolníci jsou důležitou součástí týmu a fungují tak, jak je 

rodiny potřebují, a ne jak říká akreditace” (Vodáčková in Tomeš, Dragomirecká, 

Sedlárová, Vodáčková 2015, str. 98).                                                                                                 

2.1.3 Postoj české veřejnosti k dobrovolnictví a hospicové péči 

 

Frič a Pospíšilová (2010) poukazují na přetrvávající předsudky vůči dobrovolnictví, které 

přikládají hlavně dědictví z doby komunismu, kdy dobrovolnictví ztratilo kredit v důsledku 

“povinně dobrovolných” kolektivních akcí. Přestože si většina respondentů jejich výzkumu 

myslí, že v ČR převládá názor, podle kterého by se každý člověk měl alespoň jednou za 

život věnovat dobrovolnictví a Češi podle nich považují dobrovolnickou práci za něco, na 

co člověk může být pyšný, čtvrtina dotázaných vyjádřila souhlas s výrokem Dobrovolníci 

jsou naivní lidé, kteří nevidí, že je někdo zneužívá (Frič, Pospíšilová, 2010). I zahraniční 

výzkum (Cnaan, Handy a Wadsworth, 1996 in Scott a Howlett, 2009) ale ukázal, že lidé si 

s dobrovolnictvím často ztotožňují role, kde člověk dává více, než dostává. Jak ukazuje 

Gaskin (2003), při snaze oslovit potenciální dobrovolníky je třeba mít na mysli právě 

takové předsudky nebo neporozumění smyslu dobrovolnictví, které mohou lidi odradit, aby 

příležitost k dobrovolnictví vůbec začali hledat. Veškerou komunikaci o dobrovolnictví je 

třeba přizpůsobit tak, aby nabízela na podobné předsudky či obavy odpovědi. Součástí 

sdělení by mělo být i to, co může dobrovolnictví zájemci přinést, v čem ho obohatí.  



51 

 

 

Podle výzkumu Vodáčkové a Sedlárové (in Tomeš, Dragomirecká, Sedlárová, Vodáčková, 

2015), které zjišťovaly představy pracovníků hospiců o problémech hospicové péče a jejím 

optimálním fungování, vnímá podle zaměstnanců hospiců veřejnost hospice jako 

“odkládací ústav”. V instituci hospice tak mají nedůvěru. Téma smrti je tabuizované a 

veřejnost má o existenci a potřebnosti paliativní péče malé povědomí. 

 

Na tabuizaci smrti a umírání poukazuje i výzkum společnosti Cesta domů (2013), kde se 

74% respondentů vyjádřilo, že se o tématech konce života a umírání ve společnosti 

nedostatečně hovoří. 61% populace nikdy s nikým nemluvilo o svých přáních ohledně péče 

na sklonku života. Mezi důvody, proč se tomuto tématu vyhýbají, uvádějí, že smrt je ještě 

daleko, že ji nechtějí přivolávat, že nemají s kým o tomto tématu mluvit či že je jim 

nepříjemné o smrti hovořit. Většina populace by si přála umírat doma, ale pokud by museli 

konec života trávit v institucionální péči, dali by přednost nemocnici před hospicem nebo 

jiným sociálním zařízením. To může být způsobeno právě tím, že hospice jsou poměrně 

neznámé a mohou být spojené s negativním obrazem odkladiště, jak ukazují Vodáčková a 

Sedlárová (in Tomeš, Dragomirecká, Sedlárová, Vodáčková, 2015). Výzkum Cesty domů 

pak také pojmenovává, čeho se lidé na umírání nejvíc obávají. Jedná se o ztrátu 

důstojnosti, bolest, odloučení od blízkých, osamocenost, duševní strádání a to, co bude po 

smrti. I zájemci o dobrovolnictví musí překonávat svoje obavy ze setkání se smrtí, se 

kterou si mohou spojovat výše uvedené charakteristiky – bolest, samotu, ztrátu 

soběstatčnosti a další. Mohou se také setkat s nepochopením svých blízkých, že se chtějí 

vystavovat smrti, která je pro mnohé tabu. 

 

Některé respondentky v autorčině výzkumu vyjádřily přesvědčení, že je dobrovolnictví v 

hospicové péči na vzestupu. Příčinou je podle nich to, že se o vzrůstající potřebě péče o 

nejstarší ve společnosti více mluví, rozšiřuje se i povědomí o hospicích a zároveň se 

zvětšuje skupina lidí, kteří mají dostatečné ekonomické zázemí, aby se mohli 

dobrovolnictví věnovat. O dobrovolnictví se také více mluví a věnují mu pozornost média i 

úřady a stává se tak běžnější součástí života. Podle údajů ČSÚ (Prouzová, 2015) se za 

posledních deset let počet hodin odpracovaných dobrovolníky v ČR nezvyšuje a 

dobrovolnictví obecně se tedy nerozšiřuje. Nárůst počtu dobrovolníků se může týkat 

specificky zařízení paliativní péče, kde se dobrovolnické programy teprve zavádějí. 

Bohužel nejsou dostupná data, která by tuto hypotézu potvrdila. Vzhledem k tomu, že 
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některé hospice vůbec nedělají aktivní nábor dobrovolníků a pracují pouze se zájemci, 

kteří je sami vyhledají, lze ale předpokládat, že při využití různých metod náboru a dalším 

rozvoji dobrovolnických programů bude možné dosáhnout většího množství zájemců a 

počet dobrovolníků v hospicích se tak bude skutečně zvyšovat. V zahraničí (např. Morris, 

Wilmot, Hill, Ockenden a Payne 2012, Scott a Howlett, eds. 2009) ale koordinátoři 

dobrovolníků v hospicích čelí spíše snižování počtu dobrovolníků vlivem rostoucí 

konkurence v “soutěži” o dobrovolníky (která je vyvolaná i zvýšenou podporou 

dobrovolnictví ze strany státu) a demografických změn. Toto riziko může být brzy aktuální 

i v České republice. 

2.2 Dobrovolnictví v hospicové péči 

 

Tato kapitola přináší odpovědi na otázku, jaké mohou být přínosy dobrovolnického 

programu pro pacienty, personál a širší komunitu a jaká s ním mohou být spojená rizika. 

Shrnuje také zjištění z literatury o tom, co dobrovolnictví v hospici přináší samotným 

dobrovolníkům a jaké jsou jejich osobnostní a demografické charakteristiky a motivace 

k dobrovolnické službě. Dále představuje různé možnosti, jak se dobrovolníci mohou 

zapojit do činnosti hospice a to nejen v přímé péči o pacienty, ale i v administrativě, jako 

firemní či profesionální dobrovolníci.  

2.2.1 Přínosy a rizika dobrovolnického programu v hospici 

 
Podle Scott (2014) dobrovolníci mohou být pro pacienty a personál přínosem v těchto 

oblastech: 

 jsou přáteli a společníky pacientů a rodin 

 pomáhají zmenšovat jejich osamělost a izolaci 

 pomáhají snižovat stres a normalizovat zkušenosti s medicínským prostředím 

 pomáhají klientům se zorientovat ve službách, které využívají 

 reagují na potřeby pacientů nebo jejich rodin, které nepotřebují intervenci ze strany 

personálu 

 pomáhají uvolnit personálu ruce, aby se mohli zaměřit na odborné činnosti 

 práce s dobrovolníky poskytuje personálu příležitosti k profesnímu růstu 
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Dobrovolníci tak mají v hospicovém týmu specifickou roli, kterou přispívají k naplňování 

sociálních a duchovních potřeb pacientů. Mnohdy snáze než zaměstnanci se mohou 

přizpůsobit potřebám pacienta, protože ve chvíli, kdy do hospice přicházejí, jsou připraveni 

věnovat svůj čas takovým způsobem, jaký bude potřeba. K tomu je potřeba, aby byl 

personál ochotný se o pacienty „podělit“ a uznat, že někdy může být pomoc dobrovolníka 

pro pacienta ta nejvhodnější. To umožní personálu se věnovat ostatním pacientům a 

činnostem, na které jsou odborníci. Pacienti pak získají větší možnost volby ohledně 

podoby péče (Scott, 2014). 

 

Jak upozorňuje Kořínková (2010), i když hlavní předpokládaný přínos dobrovolnického 

programu je pro pacienty, spolupráce s dobrovolníky přináší i řadu dalších pozitiv.  

„Dobrovolník ve zdravotnickém zařízení vystupuje v odlišné pozici a v jiném modu, než na 

jaký byly všechny strany zúčastňující se léčebného procesu dosud zvyklé. Není 

profesionálním zdravotníkem, není pacientem a není ani rodinným příslušníkem nebo 

návštěvou. Není ani placeným pracovníkem, i když je také vázán řadou pravidel. Ukazuje 

se, že takto postavený dobrovolný model činnosti pozitivně narušuje stereotypy chování a 

vnáší do mezilidské interakce prvek lidské vzájemnosti a to nejen mezi dobrovolníka a 

pacienta, ale i mezi dobrovolníka a zdravotníka.“ (Kořínková, 2010, str. 13) 

 

Působení dobrovolníků na pracovišti může být pro personál přínosné nejen v tom, že jim 

pomohou v jejich péči o pacienty, ale i tím, že do hospice vnáší jiný, často inspirativní 

pohled. Dobrovolníci často práci odborníků oceňují a mohou tak pro ně být zdrojem 

povzbuzení (Kořínková, 2010). 

 

Svoji zkušenost s dobrovolnictvím a s tím, jak to ve zdravotnickém zařízení chodí, nese 

dobrovolník dál do svého okolí a přispívá tak k lepšímu obrazu organizace a větší 

informovanosti veřejnosti. Dobrovolnictví je ale přínosné i pro dobrovolníky samotné. 

Kontakt s nemocnými a se smrtí je podle Kořínkové (2009) impulzem k velkému 

osobnímu rozvoji a změně životních hodnot. Podle Grimma a kol. (in Kořínková, 2010) je 

možné při dobrovolnické aktivitě v rozsahu 40 – 100 hodin ročně vysledovat pozitivní 

účinek na psychickou pohodu, životní spokojenost, sebeúctu i tělesné zdraví. Ve výzkumu 

Mrázové (2005) nejvíce dobrovolníků označilo za největší osobní přínos dobrovolnické 
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služby pocit prospěšnosti a dobře vykonané práce a možnost sebereflexe a uspořádání 

hodnot. 

Podle zjištění autorky respondentky jako největší přínos dobrovolníků oceňují to, že se 

mohou pacientům věnovat v takové míře, v jaké to personál nestíhá, a pomáhájí jim trávit 

volný čas podle jejich představ. Jedna z respondentek zmiňuje i společenský přínos 

dobrovolnictví, které podle ní pomáhá ke zlepšování vztahů v rodině, vztahu ke starým 

lidem a k morální obrodě společnosti. 

Žádné z autorkou navštívených zařízení ale systematicky nezískává zpětnou vazbu od 

pacientů a jejich rodin, která by mohla potvrdit implicitní předpoklad, že je pro ně 

spolupráce s dobrovolníkem přínosem. Ve výzkumné literatuře existují jen velmi kusá 

data, která by přinášela důkazy o jasném vztahu mezi vnímanou kvalitou péče nebo 

zdravotním stavem pacientů a dobrovolnickým programem. O pacienta je v hospici 

pečováno mnoha způsoby, z nichž všechny určitým způsobem působí na jeho pohodu a 

proto může být těžké přesně rozlišit, který z nich má jaký efekt. I když lze předpokládat, že 

kdyby dobrovolníci pro pacienty nebyli přínosem, nebyli by v takové míře využíváni, 

pravidelné a systematické zaznamenávání zpětné vazby klientů a rodin může vést k plnému 

využití potenciálu, jaký dobrovoníci nabízí. 

 
Rizika dobrovolnického programu 

S působením dobrovolníků mohou vznikat situace, které jsou ohrožující nebo nepříjemné 

pro pacienty nebo jejich rodiny, pro dobrovolníky samotné, nebo pro personál. Podle 

Burns (in Connors ed., 2011) by měl mít hospic vypracované písemné standardy ohledně 

povinnosti mlčenlivosti, toho, kteří dobrovolníci mají podstoupit zdravotní prohlídku a 

jakou, stejně jako pro výpis z trestního rejstříku. Dále je potřeba přesně stanovit, kdo smí 

s pacientem manipulovat, jaké u toho má dodržet postupy a jaké školení k tomu potřebuje. 

Popsaný by měl být i postup, jak zacházet s hotovostí pacienta, pokud dobrovolník pro 

pacienta vyřizuje např. nákupy. 

Rizika dobrovolnictví ve zdravotnickém zařízení a způsoby, jak jim předcházet, popisuje 

tabulka 6 (Kořínková, 2010). 
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Tabulka 6. Možná rizika dobrovolnického programu ve zdravotnickém zařízení. (Kořínková, 2010, str. 17) 

 MOŽNÁ RIZIKA PREVENCE TĚCHTO RIZIK 
P

R
O

 P
A

C
IE

N
TA

 A
 R

O
D

IN
U

 
Únik a zneužití osobních informací o 

pacientech (rodinných poměrech) 

Závazek mlčenlivosti jako součást dohody 

o spolupráci v rámci dobrovolnické 

činnosti 

Odcizení nebo poškození osobních 

věcí pacientů dobrovolníky  

Prokázání trestní bezúhonnosti a 

uzavřená pojistka dobrovolníka  

Přenos infekce z dobrovolníka na 

pacienty  

Prokázání zdravotní způsobilosti 

dobrovolníků před zahájením činnosti  

Fyzické nebo psychické poškození 

pacientů v důsledku nevhodného 

přístupu nebo postupu 

dobrovolníků  

Vstupní síto, vstupní a specializovaná 

příprava dobrovolníků, spolupráce 

personálu při výběru vhodných 

dobrovolnických aktivit, písemné 

stanovení podmínek pro jejich 

vykonávání, zaškolení a spolupráce 

personálu při manipulaci dobrovolníků s 

pacienty  

Přílišná fixace pacientů na 

dobrovolníky  

Informovanost pacientů o možnostech a 

limitech dobrovolnické činnosti  

P
R

O
 P

ER
SO

N
Á

L 

Poškození vybavení zařízení při 

nevhodném zacházení nebo 

odcizení dobrovolníky  

Poučení dobrovolníků o bezpečnosti 

práce, specializované zaškolení a 

prokázání trestní bezúhonnosti, pojištění 

dobrovolníků  

Průnik cizích osob nebo 

odmítnutých nevhodných uchazečů 

na pracoviště a záměna za 

dobrovolníky  

Jednotná a zřetelná identifikace 

dobrovolníků, kontakt s personálem při 

průchodem pracovištěm, písemná 

evidence návštěv dobrovolníků  

Dobrovolník vykonává činnost, za 

kterou nese zodpovědnost personál  

Informovanost personálu, zodpovědný 

výběr dobrovolnických činností 

personálem a dobře provedená vstupní 

příprava dobrovolníků  
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P
R

O
 D

O
B

R
O

V
O

LN
ÍK

A
 

Odcizení nebo poškození osobních 

věcí dobrovolníků  

Úložný prostor pro potřeby dobrovolníků 

na pracovišti  

Přenos infekce z pacientů na 

dobrovolníky  

Poučení o hygienických zásadách, 

spolupráce personálu při výběru pracovišť 

a pacientů  

Emocionální zátěž (např. při 

zhoršení stavu či úmrtí pacienta, 

konflikty s personálem…)  

Povinná účast na supervizích a možnost 

konzultace s psychologem bezprostředně 

po zátěži  

Opakované odmítání pacienty  Spolupráce personálu při výběru 

pracovišť a pacientů  

 

2.2.2 Charakteristika dobrovolníků a jejich motivace 

 

Znalost demografických i osobnostních charakteristik lidí, kteří si jako místo výkonu 

dobrovolné služby volí hospic, je důležitá pro zacílení náboru na správnou cílovou skupinu 

i pro hledání způsobů, jak zatraktivnit či zjednodušit dobrovolnictví lidem, kteří ho 

v současné době nevyhledávají (např. mladším lidem či mužům). 

 

Podle přehledu 12 studií s celkem 1527 respondenty, který přinesli Starnes a Wymer 

(1999) je průměrným hospicovým dobrovolníkem v USA, Kanadě a Velké Británii vdaná 

žena ve středním věku, běloška, která je finančně zajištěná, má vysokoškolské vzdělání a 

nepracuje. V ČR dosud nevznikla žádná rozsáhlá studie, zaměřující se na dobrovolnictví 

v hospicové péči. Jediná data přímo o českých dobrovolnících v hospicích jsou k dispozici 

od Mrázové (2005), která ve výzkumu realizovaném v roce 2004 pracovala se vzorkem 57 

respondentů z osmi hospiců. Lze předpokládat, že se některé demografické charakteristiky 

hospicových dobrovolníků za 12 let, které od tohoto výzkumu uplynuly, změnily (zejména 

zaměstnanost a s ní i věk dobrovolníků), přesto ale její výzkum ukazuje na rozdílný 

kontext českého dobrovolnictví, který způsobuje, že dobrovolníci v českých hospicích se 

v některých ohledech od svých anglo-amerických protějšků liší. 

Většina českých dobrovolníků v hospici je starší 60 let (Mrázová 2005), následuje skupina 

„středního věku“, pokud bychom za takovou považovali lidi ve věku 31-60 let. Podíl 

těchto dobrovolníků by ale byl jen nepatrně vyšší, než lidí mladších.  
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Graf 1: Věk dobrovolníků v osmi českých hospicích v roce 2004 (Mrázová, 2005, str.130). 

Zjištění Mrázové ukazují, že oproti celkovému trendu popsanému Fričem a Pospíšilovou 

(2009), kdy se zapojení české populace do dobrovolnické činnosti výrazně snižuje od 

dosažení 55 let, dobrovolnictví v hospici naopak preferují lidé starší. To může být 

způsobené tím, že častou motivací pro dobrovolnou službu v hospici je osobní zkušenost 

s úmrtím blízké osoby, nebo předchozí pozitivní zkušenost s fungováním hospice (Starnes 

a Wymer, 1999), kterou budou mít s větší pravděpodobností lidé starší.  

Další důvodem pro menší zapojení dobrovolníků středního věku mohou být omezenější 

možnosti organizace pracovní doby českých zaměstnanců oproti těm ve Velké Británii 

nebo USA. Nejvíce respondentů (43,9%) Mrázové uvedlo, že jsou v důchodu, což 

koresponduje s vysokým zastoupení lidí starších 60 let. Následují lidé pracující na plný 

úvazek (26,3%), studenti (17,5%) a nezaměstnaní (8,8%). Mezi respondenty téměř nebyly 

zastoupeny osoby samostatně výdělečně činné nebo na rodičovské dovolené (obě možnosti 

zvolilo po jednom respondentovi), ani pracující na částečný úvazek nebo v domácnosti 

(tyto možnosti nezvolil nikdo). Právě tyto skupiny by přitom mohly mít více času věnovat 

se dobrovolnictví. I podle zjištění autorky se některé respondentky potýkají s nedostatkem 

dobrovolníků, kterým by jejich zaměstnání nebo ekonomická situace umožňovaly větší 

časovou flexibilitu. Podle MPSV
4
 se jen mezi roky 2011 a 2013 o čtvrtinu zvýšil počet lidí, 

pracujících na částečný úvazek a lze očekávat, že dále poroste. Je tedy možné, že se 

věková i zaměstnanostní struktura hospicových dobrovolníků bude proměňovat. 

Vezmeme-li v úvahu jejich věkovou strukturu, jsou mezi českými dobrovolníky 

nadprůměrně zastoupeni lidé s vysokoškolským vzděláním (ve skupině žen starších 60 let 

má podle ČSÚ pouze 8% žen vysokoškolské vzděláním). To koresponduje se zjištěním 

                                                
4 http://www.mpsv.cz/cs/16054 

3,5% 

26,3% 

19,3% 

10,5% 

40,4% 

Méně než 18 let

18 - 30 let

31 - 45 let

46 - 60 let

více než 60 let

Věk dobrovolníků (Mrázová, 2005) N=57 
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Friče a Pospíšilové (2009), že lidé s vysokoškolským vzděláním se dobrovolnictví věnují 

více, než lidé s nižším vzděláním. 

 

Graf 2: Vzdělání dobrovolníků v osmi českých hospicích v roce 2004 (Mrázová, 2005, str. 134 

Česká a zahraniční data naopak jsou naprosto shodná, jde-li o pohlaví dobrovolníků. 75% 

dobrovolníků v českých i zahraničních hospicích tvoří ženy, čtvrtinu muži (Mrázová, 2005, 

Starnes a Wymer, 1999). I mezi českými dobrovolníky pak převládají lidé, žijící 

v manželství (47%) a lidé věřící (79%). 

Starnes a Wymer (1999) také přinášejí přehled osobnostních charakteristik, které 

identifikovaly různé výzkumy u dobrovolníků v hospicích (tabulka 7). Koordinátorky 

dobrovolníků kladou podle zjištění autorky největší důraz na osobní zralost, empatii a 

vyrovnanost se smrtí. 

Tabulka 7. Osobnostní charakteristiky dobrovolníků v hospici (Paradis a Usui 1987, Mitchell a Shuff 1995, 
Lafer 1989, Briggs 1987 in Starnes a Wymer 1999) 

OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY DOBROVOLNÍKŮ V HOSPICÍCH 

 soucit 

 schopnost introspekce 

 skromnost 

 flexibilita 

 trpělivost 

 zralost 

 kreativita 

 důvěra 

 menší úzkost ze smrti 

 tolerance 

 schopnost zůstat klidný 

 sebedůvěra 

 empatie 

 citlivost 

 respektování mlčenlivosti 

 

Potenciální dobrovolníci ale mohou mít i osobnostní charakteristiky, které mohou být 

důvodem k jejich odmítnutí. Werner, Chard, Hawkins a Marshall (1981 in Starnes a 

5,3% 

17,5% 

50,9% 

26,3% 

Základní

Střední bez maturity

Střední s maturitou

Vysokoškolské

Vzdělání dobrovolníků (Mrázová, 2005) N=57 
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Wymer, 1999) a Houston (1981 in Starnes a Wymer, 1999) popsali pět typů dobrovolníků, 

které mohou být rizikové: 

1. rigidně věřící zájemci: takoví jedinci bývají schopní jen jednoho pohledu na svět 

a utrpení, který je často negativní, nebo silně zatížený náboženským přesvědčením. 

Tato nepružnost může vést k potížím v práci s pacienty, kteří jejich víru nesdílejí, a 

k osobním konfliktům. 

2. zájemci s nevyřešeným zármutkem: práce v hospici může přitahovat lidi, kteří 

sami zažili ztrátu, se kterou se ještě nevyrovnali. Je dobré zavést pravidlo, že od 

úmrtí blízké osoby zájemce o dobrovolnictví by měl uplynout alespoň rok. 

3. zájemci s negativním přístupem: Tito lidé snadno vzbuzují hněv v lidech kolem 

sebe, hledají ve všem a všech chyby. Mohou trvat na tom, že jejich názor je ten 

správný. 

4. velmi upovídaní zájemci: Přílišná upovídanost je často symptomem nervozity 

nebo nejistoty v kontaktu s umírajícími. Mluvení může sloužit jako obrana proti 

tomu, aby pacient sám nezačal mluvit o tématech, ze kterých má dobrovolník 

obavy. Tito lidé zaplňují každou chvilku ticha mluvením a nemohou tak naslouchat 

pacientům.  

5. příliš zapálení zájemci: Zájemci, kteří mají velmi silnou potřebu někomu 

pomáhat, mohou mít potíže držet hranice ve vztahu k pacientům a pracovat příliš, 

což vede k vyčerpání a vyhoření. 

Respondentky výzkumu, prezentovaného v předchozí části této práce, nejčatěji jmenovaly 

jako rizikovou potřebu dobrovolníka obracet pacienty na víru, nevyřešený zármutek z 

úmrtí nebo nemoci v rodině a přílišné samaritánství. Znalost těchto charakteristik může být 

užitečná pro výběr vhodných dobrovolníků. Koordinátor může např. využít některou z 

technik testování kreativity či trpělivosti, či v průběhu vstupního školení zařazovat 

modelové situace, které umožní sledovat projevy dobrovolníků i jejich schopnost 

sebereflexe při následné diskuzi. 

Starners a Wymer (1999) shrnují výsledky čtyř studií zaměřených na motivaci 

hospicových dobrovolníků s celkem 2 204 respondenty. Nejčastější uváděná motivace ve 

všech čtyřech studiích (Scott a Caldwell 1996, Murrant a Strathdee 1995, Briggs 1987, 
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Field a Jonhson 1993) byla zkušenost s úmrtím člena rodiny nebo blízkého přítele. 

Následovaly tyto motivy: 

 

1. přání pomoci, být užitečný 

2. přání dozvědět se něco nového o umírání, nemoci nebo palliativní péči 

3. zájem o dobrovolnictví v hospici vzbudila náborová kampaň 

4. předchozí pozitivní zkušenost s hospicovou péčí 

5. pocit odpovědnosti nebo povinnost splatit společnosti svůj dluh 

 

I v zařízeních, která se zúčastnila autorčina výzkumum jsou ale lidé, kteří se pro 

dobrovolnou službu rozhodli v důsledku zkušenosti s úmrtím v rodině, často zastoupeni. 

To klade velké nároky na výběr vhodných zájemců. Vstupní pohovor, případně setkání s 

psychologem, by mělo odhalit, zda zájemce svůj zármutek zpracoval natolik, aby mohl v 

hospici odvádět kvalitní práci a nevystavoval riziku sebe ani pacienty a jejich rodiny.  

 

Jak upozorňuje Howlett (in Scott a Howlett, 2009) je třeba ale mít na mysli, že se motivace 

dobrovolníků v průběhu času stráveném v hospici proměňuje – i když na počátku mohla 

být touha splatit dluh společnosti či získat nové zkušenosti, nebo jiné motivy, v průběhu 

jejich působení v zařízení vznikají mezi dobrovolníky osobní vztahy a zvlášť u starších 

dobrovolníků se můžou stát hlavní motivací (Howlett in Scott a Howlett, 2009). Také 

Kořínková (2010) zmiňuje, že motivace k dlouhodobé dobrovolnické službě bývá jiná, než 

byla motivace k jejímu zahájení a dlouhodobí dobrovolníci ji často ani neumí pojmenovat. 

Role dobrovolníka se postupně stává součástí jejich identity a životního stylu (Kořínková, 

2010). 

2.2.3 Co dobrovolníci dělají 

 

V této kapitole se autorka zabývá popisem specifik dobrovolnictví v hospicové péči a 

činností, které dobrovolníci v hospicích mohou vykonávat. Dále se věnuje novým formám 

dobrovolnictví, jako je dobrovolnictví pracovních týmů a profesionální dobrovolnictví a 

podobám, jakých nabývají v hospicích, které autorka navštívila. 

 

Nutnou podmínkou dobrovolnické činnosti ve zdravotně sociální oblasti je podle 

Kořínkové (2010) to, že nenahrazuje práci odborného personálu. Dobrovolníci ve 
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zdravotních službách slouží nejčastěji jako „odborníci na lidský kontakt“. Dobrovolníkem 

se člověk stává ve chvíli, kdy přijme pravidla stanovéná organizací a potvrdí to písemným 

nebo ústním závazkem. Oboustranné vymezení pravidel je důležité pro to, aby byla účast 

v programu bezpečná pro dobrovolníka, pacienty i personál (Kořínková, 2010). 

 

Dobrovolnictví v hospicové péči má svoje specifika, vzhledem ke smrti a umírání, se 

kterým se dobrovolníci setkávají, i vzhledem k tomu, že dobrovolník musí fungovat jako 

součást multidisciplinárního týmu. Ivana Kořínková shrnuje specifika dobrovolnictví v 

hospicích v rozhovoru pro Asociaci hospicové a paliativní péče (2011): 

 

“Dobrovolnický program v hospicové péči je ještě o stupínek náročnější (než v nemocnici, 

pozn. autorky) a to hlavně v tom, že dobrovolníci by měli mít zvládnuto a zpracováno 

tabuizované téma umírání a smrti i tabuizaci hospicového prostředí. Proto je zde velmi 

důležité vstupní školení dobrovolníků a systematická podpůrná supervize dobrovolníků. 

Velmi důležitou osobou je koordinátor dobrovolníků, který zaujímá pozici mostu mezi 

umírajícím pacientem, jeho rodinou, zdravotnickým personálem a laikem - 

dobrovolníkem.” 

Rovnováha, APHPP, str.5, (1) 2011. 

Dobrovolníci mohou v lůžkovém i domácím hospici působit v přímém kontaktu s pacienty, 

obvykle jako jejich společníci, kteří jim čtou knihy, povídají si s nimi, doprovázejí je na 

procházky či sedí u lůžka a tiše sdílí s pacientem jeho chvíle. Mohou také zajišťovat různé 

volnočasové aktivity pro pacienty, pomáhat v denním stacionáři, obsluhovat v kavárně či 

na vrátnici. Po patřičném zaškolení mohou vést také trénink paměti či nácvik sebeobsluhy 

nebo provádět jednoduché masáže na úrovni, na které by je prováděli rodinní příslušníci, 

např. míčkování rukou (Kořínková, 2009). Autorčin výzkum ukázal, že působení 

dobrovolníků v přímé péči je omezováno řadou zákazů, které vyplývají z obav o 

bezpečnost pacienta a dobrovolníka. V domácích hospicích se pak může koordinátorkám 

zdát bezpečnější dobrovolníky vůbec nevyužívat. Na tento problém poukazují i Morris et 

al. (2012), kdy je snaha o řízení rizik podle nich jednou z příčin toho, že většina 

hospicových dobrovolníků ve Velké Británii působí ve fundraisingu či zázemí hospice. 9 

z 10 britských hospiců také omezuje ošetřovatelské úkony, které smí dobrovolníci dělat. 

Kromě přímé péče hospice pomoci dobrovolníků využívají i v administrativě, péči o 

květiny či domácí zvířata, úklidu, či dobročinných obchodech. Dobrovolníci také pomáhají 
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při jednorázových akcích, jako jsou benefiční akce a sbírky, dny otevřených dveří a 

kulturní akce. Do jednorázových akcí se často zapojují i celé pracovní týmy v rámci 

firemního dobrovolnictví – většinou volí konkrétní aktivitu, kterou je možné stihnout za 

jeden den a za kterou bude odpoledne vidět výsledek, např. výzdobu hospice, mytí oken či 

úpravy okolí budovy (viz výzkum autorky, prezentovaný v této práci). Firemní 

dobrovolnictví je cestou, jak do hospice přivést lidi, kteří by ho jinak nikdy nenavštívili a 

získat tak potenciální příznivce a dárce, vede také k budování vztahu s firmou, která 

program mezi svými zaměstnanci organizuje, a která podle autorčiny zkušenosti často 

zároveň patří mezi významné dárce hospice.  

V zahraničí je také poměrně rozšířenou formou tzv. profesionální dobrovolnictví, kdy 

hospici věnuje svůj čas někdo, jehož odborné znalosti jsou hospici přínosem, např. 

kadeřník, kosmetička nebo canisterapeut. Jeho působení v hospici je potřeba smluvně 

ošetřit, nezapomenout na pojištění (Má canisterapeut psa pojištěného? Je sám pojištěný, 

nebo má pojištění zajistit hospic?) a zdroje, které odborník pro svoji činnost potřebuje 

(např. sál na canisterapii nebo kadeřnické křeslo) (Lean a McDermott in Scott a Howlett, 

2009). Autorka se s obdobou profesionálního dobrovolnictví setkala i v českých hospicích, 

kdy na dobrovolnické pozici působí lidé, kteří mají odborné vzdělání zdravotní sestry či 

sociálního pracovníka. Přestože nevykonávají činnosti, které by vykonával odborník, jejich 

vzdělání pomáhá získat důvěru rodin či pacientů. V jednom hospici se také dobrovolníci v 

průběhu svého působení v hospici profesionalizovali a dodělali si odborné vzdělání péče o 

pozůstalé či pastorační asistence. Tím se vlastně stali profesionálními dobrovolníky. 

2.3 Řízení dobrovolnického programu 

 

Plánování a řízení dobrovolnického programu patří v hospicích, které se zúčastnily 

autorčiny studie, ke slabým stránkám. Chybí písemná strategie, která by definovala, jaká 

by měla být role dobrovolníků v hospici a kolik jich je pro naplnění této role potřeba, 

koordinátorky nemají informace o rozpočtu, který mají pro program k dispozici, nesledují 

se systematicky vzdělávací potřeby dobrovolníků ani jejich zpětná vazba k fungování 

programu. Program také neprochází systematickou evaluací, která by zhodnotila jeho silné 

a slabé stránky a pomohla v jeho rozvoji. Přestože ministerstvo zdravotnictví vytvořilo 

řadu metodických materiálů pro dobrovolnické programy ve zdravotnických zařízeních, 

většina z oslovených koordinátorek s nimi nepracuje. 
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Tato kapitola se proto zaměřuje na aspekty, které je třeba mít při plánování a rozvoji 

dobrovolnického programu v hospici na paměti. Jedná se o plánování podoby 

dobrovolnického programu (od definování činností a počtu dobrovolníků, přes nábor a 

školení, až po ošetření rizik, která mohou být s programem spojena) a o standardy a 

metodiky, ošetřující postavení, práva a povinnosti dobrovolníků v hospici. Text se dále 

zabývá finančním zajištěním dobrovolnického programu. 

2.3.1 Strategický plán 

 

Při plánování dobrovolnického programu v hospici je podle Bates (in Scott, Howlett, eds. 

2009) potřeba si odpovědět na tyto otázky: 

 

 Proč naše organizace chce dobrovolníky? Je to proto, že ostatní podobné 

organizace je mají, nebo proto, že opravdu věříme, že nám budou užiteční? 

 Co od dobrovolníků očekáváme? 

 Je naše organizace připravená aktivně a otevřeně zapojení dobrovolníků přijímat a 

podporovat jejich přijetí personálem? 

 Jaké zdroje jsme ochotní věnovat rozvoji dobrovolnického programu? 

 

Tyto otázky si musí položit a zodpovědět vedení hospice a seznámit s nimi všechny členy 

týmu, aby všichni věděli, co mají od dobrovolnického programu očekávat a co pro to mají 

udělat. Otázka dobrovolníků je pak součástí širšího strategického plánu, vzhledem k tomu, 

že dobrovolníci tvoří cenný lidský zdroj organizace (Bates in Scott, Howlett, eds. 2009). 

Scott (2014) zdůrazňuje, že je k plánování dobrovolnického programu potřeba pozvat i 

personál a stávající dobrovolníky, i klienty hospice, pokud je to možné. Jejich úhel pohledu 

může pomoci definovat potřeby, které mohou nejlépe naplnit dobrovolníci, konkrétní 

činnosti, které by mohli dělat, i kompetence, které k tomu potřebují. Zapojení personálu do 

plánování také přispívá k tomu, aby zaměstnanci dobrovolníky mezi sebe přijali a aby 

pochopili a pomohli spoluurčovat, jaký může být jejich přínos pro ně samotné a pro 

uživatele služeb (Scott, 2014). 
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2.3.2 Standardy 

 

Standardy, které definují práci dobrovolníků v hospici, by měly být součástí písemných 

materiálů hospice.  Tato volunteering policy by měla obsahovat (podle Scott, 2014, Burns 

in Connors ed., 2011 a McCurley a Scott in Scott, Howlett, eds. 2009): 

 popis možných rizik dobrovolnického programu a postupy, jak jim předcházet, 

včetně písemného poučení o mlčenlivosti 

 popisy rolí, které mohou dobrovolníci v hospici zastávat a k nim potřebných 

kompetencí 

 popis kritérií pro výběr nových dobrovolníků 

 zásady pro personál, který pracuje s dobrovolníky 

 písemné etické standardy pro fungování dobrovolnického programu. Příkladem 

takových standardů může být Volunteer Standards for Hospice Palliative Care in 

British Columbia5 (2007). 

2.3.3 Finance  

 

Vzhledem k tomu, že akreditace nenabízí dostatek finančních prostředků pro provoz 

dobrovolnického programu, musí hospice na náklady s ním spojené hledat jiné zdroje. To 

je pro některé hospice, které se zúčastnily autorčina výzkumu, problematické. Vedení 

některých hospiců nepovažuje dobrovolnický program za prioritu a proto ani nevěnuje úsilí 

zajištění zdrojů pro dobrovolnický program. Činnost koordinátora je považována za 

součást pracovní náplně osob, které jsou na pozici sociální pracovnice nebo zdravotní 

sestry a náklady na plat koordinátora se tak „schovají“. Všechny ostatní náklady, které je 

potřeba přímo uhradit (školení, materiály pro dobrovolníky, odměna supervizora apod.) se 

tak pro některé respondentky stávají neřešitelným problémem, protože nemají k dispozici 

žádný rozpočet. Podle výzkumu prováděného ve Velké Británii se přitom každá libra 

investovaná do dobrovolnického programu vrátí sedmi až devítinásobně v hodnotě 

dobrovolnické práce (Gaskin, 2003) a podobně tomu může být i v českých hospicích. Jak 

upozorňuje Bates (in Scott, Howlett, eds. 2009), je chybou si myslet, že využití 

dobrovolníků bude natolik levné, že nepotřebuje žádný stanovený rozpočet. Z těchto 

důvodů se autorka rozhodla do příručky pro koordinátory zahrnout přehled položek, na 

                                                
5 [online, 20.3.2016] dostupné z: 

http://www.virtualhospice.ca/Assets/bchpcastandardscompleted_20081127165936.pdf 
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které je potřeba v rozpočtu dobrovolnického programu myslet a možností, jak je možné 

získat na dobrovolnický program prostředky. Jedná se o individuální a firemní fundraising 

a spoluúčast dobrovolníků na hrazení některých nákladů. 

2.4 Koordinátor dobrovolníků v hospici 

 

Tato kapitola se věnuje popisu role koordinátora dobrovolníků a jejích specifik v 

hospicové péči.  

Stěžejní náplní práce koordinátora dobrovolníků je podle respondentek autorčina výzkumu 

administrativa (výkazy hodin, smlouvy, pojištění apod.). Dále se věnují především 

získávání nových dobrovolníků, přijímacím pohovorům a školení nových dobrovolníků a 

podpoře dobrovolníků stávajících. Účastní se také supervizí a pořádají formální i 

neformální akce pro dobrovolníky. Slouží také jako zprostředkovatel informací a mediátor 

konfliktů mezi personálem a dobrovolníky a v případě mobilních hospiců se účastní 

nastavování podoby služby v rodinách. 

V roce 2014 byla pozice koordninátora dobrovolníků zařazena do Národní soustavy 

kvalifikací a byl pro ni vydán kvalifikační a hodnotící standard. Zároveň byla zařažena do 

Národní soustavy povolání a povolání koordinátora dobrovolníků se tak stalo státem 

uznávaným povoláním, které obsahuje prvky sociální práce a personalistiky a na které je 

možné složit zkoušky osvědčující získání profesní kvalifikace.  

 

Hodnotící kritéria standardu přináší komplexní pohled na činnosti, které koordinátor v 

organizaci zajišťuje a přehled k nim potřebných kompetencí a může tak být dobrým 

východiskem při plánování popisu práce koordinátora dobrovolníků v hospici. Vedle 

činností, které popsaly respondentky autorčina výzkumu, totiž klade důraz na aspekty, 

které jsou v hospicích, které autorka navštívila, opomíjeny: plánování a evaluaci 

dobrovolnického programu, zajišťování financí a kontinuální vzdělávání dobrovolníků. 

Odborné kompetence koordinátora dobrovolníků podle tohoto standardu shrnuje tabulka 8 

(detailněji viz Příloha 2). 
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Tabulka 8. Odborné kompetence koordinátora dobrovolníků podle Národního kvalifikačního standardu. 

 

 

Podle Scott (2014) je potřeba, aby bylo vedení a dohled nad dobrovolníky rozděleno mezi 

více členů personálu v různých částech organizace. Koordinátor dobrovolníků pak slouží 

jako odborník, který poskytuje inforamce a podporu personálu, který s dobrovolníky 

pracuje. To vede k větší integraci dobrovolníků do hospicového týmu a jejich 

efektivnějšímu fungování. Tento model řízení dobrovolnického programu je ale podle 

zkušeností autorky českému prostředí hodně vzdálený, vzhledem k tomu, že v mnoha 

hospicích dosud neexistuje ani zaměstnanec, který by měl na podporu dobrovolníků 

alespoň poloviční úvazek. 

 

Na řízení dobrovolníků se také podle Scott (2014) mají podílet zkušení dobrovolníci, kteří 

mohou sloužit jako vedoucí týmů, lektoři či mentoři nových dobrovolníků, nebo pomoci 

s administrativou při náboru. To by mohlo uvolnit ruce koordinátorům k činnostem, které 

nyní opomínají. 

  

Kompetence 

Analýza přínosu zapojení dobrovolníků 

Tvorba struktury činností dobrovolníků v organizaci, určování jejich pravomocí a 

odpovědnosti za příslušné oblasti 

Plánování a příprava dobrovolnictví v organizaci 

Aplikace managementu dobrovolnictví 

Evaluace dobrovolnictví v organizaci 

Zajišťování vícezdrojového financování organizace/projektu 

Zajišťování marketingu a vztahů s veřejností 

Individuální řízení dobrovolníků, jejich motivace, rozvoj a oceňování 

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce pro potřeby koordinátora dobrovolníků 

Orientace v organizačních, administrativních a právních aspektech dobrovolnictví 
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2.5 Oblasti řízení dobrovolnického programu 

 

Tato kapitola se podrobněji zabývá jednotlivými oblastmi řízení dobrovolnického 

programu a přináší pro každou oblast praktická doporučení. Jako východisko autorka 

zvolila výzkum Gaskin (2003), která popsala, co dobrovolníci od organizace očekávají a 

jak může koordinátor dobrovolníků a celá organizace v jednotlivých fázích dobrovolnické 

zkušenosti přispět k tomu, aby se ze zájemce o dobrovolnictví stal dlouholetý, spolehlivý a 

zapálený dobrovolník. Následující text prezentuje praktické aspekty náboru dobrovolníků, 

jejich výběru, vzdělávání, podpory a supervize. Zabývá se také vztahy personálu a 

dobrovolníků. V oblasti podpory dobrovolníků pak shrnuje zjištění dalších autorů o 

faktorech, které ovlivňují délku působení dobrovolníků v hospici. V poslední části kapitoly 

se autorka zabývá popisem metodiky evaluace dobrovolnického programu ve 

zdravotnictví, navržené Ministerstvem zdravotnictví, a jejich možného využití v hodnocení 

podobného programu v lůžkovém či mobilním hospici. 

 

Když mluvíme o řízení dobrovolníků, je třeba mít na mysli, že se jedná o řízení odlišné od 

managementu placených zaměstnanců. Jak upozorňuje Gaskin (2003), hlavním tématem 

literatury o motivaci, náboru a řízení dobrovolníků je především hledání rovnováhy mezi 

kontrolou dobrovolníků a podporováním jejich samostatnosti. Na tento střet narážejí i 

některé z respondentek, především při plánování návštěv dobrovolníků. Organizace chtějí 

dobrovolníky plné nadšení, ale zároveň potřebují jejich energii usměrňovat tak, aby co 

nejlépe sloužila cílům organizace (Cameron, 1999 in Gaskin 2003). Bylo by chybou 

k managementu dobrovolníků přistupovat jako k řízení pracovníků – už v samotném slově 

dobrovolník je zakotvená svoboda dobrovolníka jednat dobrovolně, na základě své vůle 

(Gaskin, 2003). Na tato specifika je potřeba brát zřetel od počátku plánování 

dobrovolnického programu. 

2.5.1 Co dobrovolníci očekávají od organizace? 

 

Kathy Gaskin (2003) vytvořila model práce s dobrovolníky, který se zaměřuje na 

očekávání ze strany dobrovolníků a ukazuje, co mohou organizace dělat, aby na tuto 

“poptávku” odpověděly. Dobrovolník podle ní prochází čtyřmi stupni dobrovolnické 

zkušenosti a v každém stádiu může organizace různými způsoby vyjít vstříc jeho potřebám 

(tabulka 9).  



68 

 

Tabulka 9. Stupně dobrovolnické zkušenosti (Gaskin, 2003) 

Stupeň Charakteristika 

1. Pochybující  

(doubter) 

Není dobrovolníkem a může mít postoje, vlastnosti nebo 

okolnosti v životě, které mu brání se dobrovolníkem stát. 

2. Zájemce  

(starter) 

Vyjádřil zájem o dobrovolnictví tím, že podal žádost nebo 

vznesl dotaz na dobrovolnictví. 

3. Aktivní dobrovolník 

(doer) 

Začal působit jako dobrovolník. 

4. Věrný dobrovolník 

(stayer) 

Působí v organizaci dlouhodobě jako dobrovolník. 

 

Gaskin (2003) dále popsala sedm zlomových oblastí (pressure points), ve kterých mohou 

organizace svojí intervencí dosáhnout toho, aby dobrovolníky získaly či udržely. 

 

 

Konkrétní aktivity, které podle Gaskin (2003) odpovídají potřebám dobrovolníků v 

jednotlivých stupních, shrnuje Příloha 3 – Stádia dobrovolnické zkušenosti. Ta mohou být 

dobrým vodítkem pro koordinátora při snaze vyjít vstříc očekáváním dobrovolníků. 

 

2.5.2 Nábor a přijímací proces 

 

V oblasti náboru a výběru nových dobrovolníků se respondentky potýkají s otázkami, jak 

zacílit nábor na určité skupiny a jak poznat rizikové zájemce. K tématu rizikové motivaci 

viz kapitola 2.2.2.  

Pochybující - 
zájemce 

• Image a přitažlivost dobrovolnictví 

• Způsoby náboru dobrovolníků 

Zájemce - 
aktivní 

• Uvedení do organizace 

• Trénink a vzdělávání 

Aktivní - 
věrný 

• Management 

• Hodnoty a kultura organizace 

• Podpora a dohled 
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Při tvorbě náborových materiálů je třeba vzít v úvahu negativní stereotypy, které si lidé 

mohou s dobrovolnictvím spojovat a přizpůsobit tomu prezentované informace – např.že 

stát se dobrovolníkem znamená přijít o všechen volný čas (Gaskin, 2003). Informace o 

příležitostech k dobrovolnictví by také měly být co nejdostupnější tak, aby je mohli 

zájemci snadno nalézt a to nejen na webových stránkách, ale na všech veřejně dostupných 

materiálech vydávaných hospicem, jako jsou letáky a výroční zprávy. (Scott a Howlett, 

eds., 2009)  

 

V případě určité cílové skupiny je vhodné komunikaci přizpůsobit prostředkům, které 

pomohou se dané cílové skupině přiblížit – pokud například hledáme dobrovolníky 

důchodového věku, je možné obrátit se například obrátit na kluby seniorů, vyjednat 

reklamu nebo článek o dobrovolnictví v lokálním tisku, rozhovor či spot v regionálním 

rádiu či rozdávat letáky na akcích, kterých se senioři účastní. Způsob, jakým mohou zájem 

o dobrovolnictví vyjádřit, může být pro zájemce překážkou – například seniory může 

odradit, že by měli vyplňovat dotazník online a posílat ho emailem. Proto je vhodné 

umožnit zájemcům o dobrovolnictví hospic kontaktovat různými způsoby (Scott a Howlett, 

eds., 2009).  

 

Nejúčinnějším “náborem” je ale osobní doporučení a příklad někoho, kdo má s 

dobrovolnictvím v hospici osobní zkušenost. 85% z respondentů ve výzkumu Friče a 

Pospíšilové (2010) se stalo dobrovolníky na základě osobního doporučení přátel, kolegů, 

nebo dobrovolné organizace, které jsou členy (např. Junáku). Stávající dobrovolníci mohou 

být těmi, kdo budou nabídku příležitostí k dobrovolnictví propagovat ve svém okolí, pokud 

jsou v tom povzbuzováni.  

 

2.5.3 Vstupní školení 

 

První seznámení dobrovolníka s organizací (které může proběhnout na informační schůzce 

po přijetí nebo na vstupním školení, případně v den, kdy dobrovolník začíná svoji činnost 

v hospici) by mělo obsahovat představení organizace a vysvětlení všeho, co bude 

dobrovolník dělat. Začínající dobrovolník by se měl dozvědět, co ho čeká a co je 

očekáváno od něj, aniž by byl nucen číst stohy směrnic. Měl by znát pravidla a postupy, 
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které se ho týkají (Gaskin, 2003). Všechny hospice, které autorka navštívila, poskytují 

začínajícím dobrovolníkům nějakou formu zaškolení, které má různé podoby, od krátké 

schůzky po sérii celodenních školení. Dobrovolníci, kteří mají pracovat v přímé péči, 

obvykle procházejí komplexnějším tréninkem, než ostatní. 

 

Cíle vstupního školení by podle Spencer-Gray (in Scott, Howlett, eds. 2009) měly být: 

 předání potřebných informací a dovedností, které zajistí bezpečnou a kvalitní 

službu 

 podpora kvality a standardů péče 

 dlouhodobá motivace dobrovolníků 

 podpora osobní růstu 

 zlepšení spokojenosti s dobrovolnickou činností 

 

Pro respondentky výzkumu prezentovaného v první části této práce patří k dalším cílům 

vstupního školení i podpora vzniku přátelských vztahů mezi účastníky, které jim jsou 

později oporou v jejich dobrovolnické službě a bližší poznání účastníků, které jim umožní 

odhalit rizikové chování či postoje dobrovolníka. Vstupní školení je tak koordinátorkami 

chápáno jako součást přijímacího řízení. 

 

Nutnost absolvovat vstupní školení může být pro některé dobrovolníky odrazující. Jedna 

z respondentek zmiňuje, že školení vzbuzuje v dobrovolnících pocit závazku, a proto ho 

někteří odmítají, i když to znamená, že nemohou působit v přímé péči. Pro dobrovolníky 

staršího věku to může být po mnoha letech od školní docházky první vzdělávací akce, 

kterou by měli absolvovat a mohou z ní proto mít obavy (Spencer-Gray in Scott, Howlett, 

eds. 2009). Studenti mohou pak mít tendenci přikládat vstupnímu školení menší váhu – 

podle výzkumu Institutu dětí a mládeže (2002 in Kořínková, 2010) ji za důležité 

považovalo jen 27% respondentů. Pomoci může, pokud budou začínající dobrovolníci 

přesně vědět, jaký bude obsah školení a jak konkrétně jim může v jejich službě pomoci. 

 

Čím intenzivněji bude dobrovolník přicházet do styku s pacienty a jejich rodinami, tím 

větší bude potřebovat trénink. Pokud má samostatně pracovat s pacienty, je nezbytné 

poskytnout mu školení před tím, než začne tuto činnost vykonávat. Dobrým řešením, které 

doporučuje Hamilton (in Scott, Howlett, eds. 2009) a se kterým se autorka setkala 

v několika hospicích, může být také dobrovolníkovi, který má zájem o práci v přímé péči, 
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nejprve nabídnout jinou činnost, kde si může osahat, jak to v hospici chodí a jací jsou jeho 

klienti – například ve volnočasových aktivitách, stacionáři či kavárně. To koordinátorovi a 

ostatnímu personálu také umožní dobrovolníka lépe poznat a posoudit, zda je na 

individuální doprovázení pacientů vhodný. 

 

Obsah školení i zvolené metody výuky závisí na tom, jakou činnost budou dobrovolníci 

vykonávat. Na školení by měli účastníci dostat možnost potkat se se zkušeným 

dobrovolníkem a dozvědět se o jeho zážitcích a zkušenostech (Hamilton in Scott, Howlett, 

eds. 2009). Podle zjištění autorky koordinátorky využívají při školení různých výukových 

metod, jako jsou přednáška, diskuze, hry a modelové situace, a kladou důraz na praktický 

nácvik, který se zaměřuje zejména na komunikaci. V některých hospicích, které se 

zúčastnily autorčina výzkumu, se využívá mentoringu zkušenějších dobrovolníků 

v začátcích působení nového dobrovolníka v hospici.   

   

Samozřejmou součástí každé vzdělávací akce by mělo být její hodnocení účastníky. Cílem 

hodnocení je zjistit, zda se splnilo očekávání účastníků, co by bylo možné zlepšit a co 

naopak oceňují (Spencer-Gray in Scott, Howlett, eds. 2009). Získávání tohoto hodnocení je 

jednou ze známek kvality i podle metodiky Ministerstva zdravotnictví. Důležitou 

informací může být i to, jaká část dobrovolníků se vzdělávacích akcí účastní a jak se jejich 

absolvování odráží v jejich práci (Kořínková, 2011). 

2.5.4 Spolupráce mezi dobrovolníky a personálem 

 

Míra, ve které je organizace otevřená vlivu dobrovolníků, rozhoduje o tom, zda 

v organizaci vytrvají dlouhodobě. Úkolem koordinátora dobrovolníků je usnadňovat 

zapojení dobrovolníků do plánování a řešení problémů organizace (Nelson 1995 in Gaskin, 

2003). Organizace by měla nejen vytvářet takové podmínky, ve kterých mohou mít 

dobrovolníci vliv, ale také být schopná na jejich podněty reagovat (Gaskin, 2003). 

 

Důležitou roli hraje také postoj personálu vůči dobrovolníkům. Jak upozorňují McCurley a 

Scott (in Scott, Howlett, eds. 2009) a Gaskin (2003) dobrovolníci mohou být vnímaní 

personálem jako hrozba, zvlášť pokud organizace musí přistoupit ke snižování rozpočtu. 

Vedení organizace musí dávat jasně najevo, že dobrovolníci nikdy nebudou nahrazovat 
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personál, ale pouze ho doplňovat – pomáhat s činnostmi, které vedou k vyšší kvalitě nebo 

rozmanitosti služeb a na které by personál neměl čas. 

 

McCurley a Scott (in Scott, Howlett, eds. 2009) poukazují na etická dilemata, kterým musí 

koordinátor dobrovolníků mnohdy čelit. Jedním z nejvýraznějších problematických témat 

jsou vztahy mezi personálem a dobrovolníky, které zároveň mají zásadní vliv na 

spokojenost dobrovolníků v hospici (Gaskin 2003). Illsley (1990 in Kořínková, 2010) 

uvádí, že 29 z 30 dotazovaných koordinátorů v 18 různých organizacích považovalo za 

nejnáročnější aspekt své práce právě nedorozumění a konflikty mezi dobrovolníky a 

zaměstnanci. Tyto konflikty zmiňují i respondentky autorčina výzkumu. Úkolem 

koordinátora je zajišťovat dobrovolnickou podporu placených kolegů tak, aby vyhovovala 

jejich potřebám a zároveň zastupovat zájmy dobrovolníků a zajišťovat, aby se jim 

v hospici co nejlépe působilo. To může vést ke konfliktu rolí, jak to vyjadřuje jedna 

z respondentek autorčina výzkumu, když byla dotázána na vztahy mezi personálem a 

dobrovolníky: „Jsme jen lidé a to jak my… ee… teď nevim, jestli říkáme my personálové, 

nebo my dobrovolníci, já mám trošku jako střet rolí“. 

 

Ellis (2008) poukazuje na to, že tím, že přijímá dobrovolníky, se koordinátor zavazuje, že 

se dobrovolníci budou podílet na plnění cíle, který má smysl a že budou ceněnými partnery 

a členy týmu. Tento závazek může být ohrožen v případě, že postoj organizace 

k dobrovolníkům není v souladu s deklarovaným přáním dobrovolníky využívat. Příznaky 

takového nesouladu mohou být následující (Ellis 2008, str. 1-2): 

 

„Podle mého názoru máme etické dilema ve chvíli, kdy zjistíme, že: 

 se snažíme obejít odpor placených členů týmu, nebo dobrovolníků - veteránů, 

místo abychom se mu snažili čelit a změnit ho 

 pokud zaměstnanci dobrovolníky nepodporují, nemá to žádné následky a ještě 

hůř, že ani skvělá práce s dobrovolníky není odměňována 

 přijímáme nařízení o tom, co dobrovolníci smějí a nesmějí dělat, která jsou 

založená na negativních, zastaralých nebo jinak chybných stereotypech o tom, 

kdo dobrovolníci jsou a jestli je možné jim věřit 

 svolujeme s tím, aby byli dobrovolníci neviditelní, nebo se jim dostávalo 
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nejnižší pozornosti v organizační struktuře, letácích, výroční zprávě, na webu 

apod.  

 dárci peněz jsou vynášeni do nebes, zatímco darování času a talentu je 

nedoceňováno“ 

Etická dilemata ve vztahu dobrovolníků a personálu. Ellis, 2008, str. 1-2. 

 

Ivana Kořínková v rozhovoru pro APHPP (2011) zmiňuje největší potíže, se kterými se 

setkává při zavádění dobrovolnických programů do zdravotnických zařízení. Jednou z nich 

je i představa personálu, způsobená nedostatečnou informovaností ze strany vedení, že 

dobrovolníkem je možné levně nahradit odborný personál. Dochází tak k „záměně 

dobrovolnictví za nevolnictví“. Dále se podle jejích zkušeností stává, že vedení zařízení má 

představu, že vzhledem k tomu, že dobrovolníci nedostávají plat, nebudou 

s dobrovolnickým programem spojené žádné náklady. Pokud vedení organizace podcení 

časovou náročnost řízení dobrovolníků, dochází nejen k nevyužití potenciálu 

dobrovolníků, ale také k ohrožení pacientů. Dobrovolnický program pak podle ní někdy 

také slouží jako „falešná reklama“, která má posílit jméno organizace a vedení nemá 

skutečný zájem ho rozvíjet. Se všemi těmito potížemi se setkala i autorka. 

2.5.6 Podpora dobrovolníků 

 

Podle Gaskin (2003) dobrovolníci nejvíce potřebují vědět, že mají v hospici někoho, za 

kým mohou přijít, pokud potřebují radu nebo podporu. Dále potřebují, aby byla jejich role 

v organizaci respektována a aby se organizace snažila vyjít vstříc jejich potřebám (Gaskin, 

2003). V této kapitole autorka nabízí přehled literatury, která přináší odpovědi na otázku, 

co ovlivňuje setrvání dobrovolníků v hospici. 

 

Rochester a Hutchison (2001, in Gaskin, 2003) identifikovali následující faktory, které 

přispěly k dlouhodobému udržení dobrovolníků:  

 

 Dobrovolníci byli stále aktivní a zaneprázdnění 

 Cítili smysl v aktivitě, kterou dělali. 

 Organizace byla flexibilní v nárocích na jejich čas a tak se mohli věnovat rodinným 

závazkům, jet na dovolenou apod. 
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 Měli možnost změnit činnost, kterou jako dobrovolníci vykonávali, pokud se jejich 

zájmy, závazky nebo kapacita v průběhu let změnila. 

 Byla jim svěřena skutečná odpovědnost a autonomie, nebyli nuceni do předem 

vytvořené role.  

 Měli příležitost se zapojit do vytváření standardů a do rozhodování. 

 Příležitost k učení, získávání nových dovedností a osobnímu růstu.  

 Příležitost navazovat vztahy. 

 Pomoc dobrovolníků byla ceněná a ocenění zvyšovala jejich sebedůvěru a míru 

zapojení. 

 

Starnes a Wymer (1999) shrnují nejčastější důvody, proč dobrovolníci v hospicích 

ukončují svoji činnost (kromě nemoci, přestěhování a dalších důvodů, které není možné 

ovlivnit) (Lafer 1991, Chevrier, Steuer a McKenzi 1994 in Starnes a Wymer 1999): 

 

 vyhoření 

 práce a rodinné povinnosti 

 jiné dobrovolnické povinnosti 

 komunikační problémy mezi dobrovolníky a personálem a neuznávání pozice 

dobrovolníků týmem 

 nerealistická očekávání 

 nejasné rozdělení rolí 

 nedostatečný trénink 

 personál nedostatečně využívá pomoci dobrovolníků 

 

Podle Kořínkové (2010) jsou nejčastějšími důvody spojenými s organizací, pro které 

dobrovolníci ukončují svoji činnost: 

 

 pocit, že jejich úsilí je nepovšimnuto a nedoceněno 

 úkoly, které nezohledňují silné stránky a zájmy dobrovolníka 

 nemožnost uplatnit svobodnou vůli v tom, jak a komu mají pomáhat tak, aby 

pomoc považovali za smysluplnou 

 

Tošner a Sozanská (2002) představují přehled možných faktorů, které dobrovolníky 

v jejich činnosti podporují, nebo které je naopak brzdí 
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Tabulka 10. Faktory, které ovlivňují motivaci dobrovolníků setrvat v organizaci. Tošner a Sozanská, 2002, 

str.55 

FAKTORY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ MOTIVACI DOBROVOLNÍKŮ SETRVAT V ORGANIZACI 

(TOŠNER A SOZANSKÁ, 2002) 

Co dobrovolníky podporuje: 

 mají pocit, že jsou oceňováni 

 uvědomují si, že jejich přítomnost něco znamená 

 mají naděje na změnu, postup ve své činnosti 

 dostává se jim uznání na veřejnosti i soukromě 

 mají pocit, že dokážou zvládnout předkládané úkoly 

 mají pocit sounáležitosti a týmové práce spolupracovníků 

 podílejí se na řešení problémů, na rozhodování i na stanovování cílů organizace 

 uvědomují si, že v důsledku jejich činnosti se děje něco podstatného 

 jejich osobní potřeby jsou uspokojovány 

Co dobrovolníky brzdí: 

 zjistí velký rozdíl mezi jejich očekáváním a skutečnou činností 

 mají pocit, že jejich pomoc je k ničemu 

 nedostanou žádnou zpětnou vazbu, ani pochvalu, ani ocenění 

 úkoly jsou příliš rutinní, žádná rozmanitost 

 cítí nedostatečnou podporu spolupracovníků 

 úkol či tým nepřináší téměř žádnou prestiž 

 činnost jim nedává možnost osobního růstu 

 mají příliš malé možnosti projevit iniciativu či tvořivost 

 cítí napětí mezi spolupracovníky 

 

Všichni výše uvedení autoři se tedy shodují na následujících faktorech, které přispívají 

k tomu, aby dobrovolníci v organizaci byli spokojení. Více se jimi zabývá příručka 

v poslední části této práce. 

 

 ocenění 

 zapojení do rozhodování 

 dobré vztahy s personálem 
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 naplnění očekávání 

 dopad pomoci 

 dobrá příprava a možnost osobního růstu 

 přátelství s ostatními dobrovolníky 

 flexibilita 

 

K nejčastějším stresorům v práci hospicového dobrovolníka patří (Morris, Wilmot, Hill, 

Ockenden, Payne, 2012) špatná komunikace, nedostatek emocionální podpory, 

nedostatečné školení a informace, kontakt s rodinou pacienta, vyrovnávání se se smrtí a 

umíráním, malé vytížení, „spárování“ s klientem, když je jeho stav již tak špatný, že nelze 

navázat kontakt, pocit nedocenění některými členy týmu, neschopnost lépe pomoci 

pacientům a jejich rodinám. To jsou témata, s jejichž řešením může pomoci supervize. Ta 

plní podle zjištění Mrázové (2005) pro dobrovolníky i další funkce: 

 

 

Graf 3. Význam supervize pro hospicové dobrovolníky. Mrázová, 2005, str. 12 

2.5.7 Metody evaluace dobrovolnického programu  

 

Ministerstvo zdravotnictví představilo v roce 2011 metodiku evaluace dobrovolnických 

programů ve zdravotnických zařízeních. Cílem metodiky je nabídnout zařízením a 

především přímo koordinátorům dobrovolníků sebehodnotící nástroj, který jim umožní 
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komplexně zhodnotit fungování celého programu a jeho silné a slabé stránky, s využitím 

indikátorů, které zohledňují specifika dobrovolnictví ve zdravotnictví (Věstník MZ ČR, 

2011). Sledování kvality dobrovolnického programu je dobré provádět průběžně a to 

především v jeho počátcích. Celkový obraz pak může doplnit hloubková evaluace, která se 

zaměřuje na všechny aspekty programu, prováděná např. jednou za dva roky (Věstník MZ 

ČR, 2011). 

 

Jako nástroje, které pomohou zjistit relevantní data, je možné využít číselné údaje z výkazů 

o dobrovolnickém programu – např. počty dobrovolníků a jimi odpracovaných hodin, 

počet zapojených pacientů, průměrná délka působení dobrovolníka v zařízení nebo 

procento aktivních dobrovolníků, kteří využívají možnost supervize. Dále je možné 

pomocí dotazníků průběžně zjišťovat spokojenost dobrovolníků se vstupním nebo 

specializovaným školením či důvody ukončení jejich činnosti. Také písemné zápisy ze 

supervizních setkání, zpětných vazeb a směrnice stanovující podobu programu v hospici 

mohou být cenným zdrojem řady kvalitativních údajů.  

 

Další možnost hodnocení kvality dobrovolnického programu přímo pro hospice nabízí 

Scott (2014) v podobě sebehodnotícího checklistu. Hodnotící sám doloží splnění každého 

z jeho bodů dokumenty a jinými důkazy podle svého uvážení. Checklist autorka přeložila a 

upravila s ohledem na české prostředí – viz Příloha 4. 

 

Hodnocení kvality dobrovolnického programu podle metodiky MZ se zaměřuje na čtyři 

oblasti kvality, kterým v jednotlivých podoblastech přiřazuje konkrétní kritéria a 

indikátory kvality (přehled v tabulce 11).   
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Tabulka 11. Oblasti a podoblasti kvality v hodnocení dobrovolnického programu. (Věstník MZ ČR 

2011/11) 

Oblasti kvality Podoblasti kvality 

I. Management dobrovolníků 1. Vstupní síto 

2. Vstupní příprava 

3. Průběžné učení 

II. Vlastní dobrovolnická činnost 1. Motivace 

2. Přínos dobrovolnické činnosti 

3. Závazek dobrovolníka 

III. Kontaktní funkce personálu 1. Příprava pracoviště 

2. Spolupráce personálu s dobrovolníky 

3. Specifické zaškolení 

IV. Činnost realizačního týmu 1. Organizace a řízení 

2. Komunikace 

3. Účinnost supervizní podpory 

 

Oblast managementu dobrovolníků se zaměřuje na hodnocení náboru, přijímacího 

procesu a zaškolení nových dobrovolníků. Hodnotící kritéria v jednotlivých podoblastech 

se zaměřují na následující faktory: 

 

1. Kvalita a efektivita vstupního síta 

Koordinátor usiluje o propagaci programu a nábor pojímá tak, aby mohl potenciální 

dobrovolníky zaujmout a motivovat je k přihlášení se do programu. Proces přijímání 

nového dobrovolníka je nastavený tak, aby bylo možné odhalit rizikové faktory. Pro 

činnost v organizaci se daří vybírat takové dobrovolníky, kteří odpovídají potřebám 

organizace. 

2. Kvalita vstupní přípravy dobrovolníka 

Vstupní příprava nových dobrovolníků splňuje následující cíle: Nováček získá všechny 

potřebné informace a dovednosti, sníží se jeho obavy z působení v zařízení, příprava 

přispěje ke sladění očekávání zařízení a dobrovolníka a motivuje ho se dále vzdělávat. 

Organizace zjišťuje, jak účastníci hodnotí vstupní školení a zda a jak jim pomohlo v jejich 

činnosti. 

3. Proces průběžného učení dobrovolníků 
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Dobrovolnická činnost by měla přispívat k osobnímu rozvoji dobrovolníka – organizace 

mu zprostředkovává příležitosti ke kontinuálnímu vzdělávání, které ho povzbuzují, aby se 

do činnosti zařízení více zapojoval. Dobrovolníci existující nabídku vzdělávání využívají. 

 

Oblast vlastní dobrovolnické činnosti se zabývá motivací dobrovolníků a jejich postojem 

k závazku, který k organizaci mají, a přínosem dobrovolnického programu pro zařízení, 

jeho pacienty a personál: 

 

1. Motivace dobrovolníků k dobrovolnické službě 

Zařízení má popsané, jaká motivace pro dobrovolnickou službu je pro ně riziková a má 

stanovený postup, jak postupovat v případě, že se u zájemců o dobrovolnictví vyskytne. 

Koordinátor dobrovolníků zjišťuje, jaký význam má jejich činnost pro samotné 

dobrovolníky, jak se to odráží v jejich práci a nakolik jsou v souladu s cíli programu. 

2. Přínos dobrovolnických aktivit 

V této podoblasti se hodnocení zaměřuje na to, jak je účast dobrovolníků žádaná v různých 

odděleních, kolik pacientů a jak často je s dobrovolníky v kontaktu, jaká je jejich zpětná 

vazba na pomoc dobrovolníků a jak ji vnímají sami dobrovolníci. Dále se zaměřuje na to, 

zda působení dobrovolníků nějak ovlivňuje vztahy na pracovišti. 

3. Postoj dobrovolníků k dobrovolnickému závazku 

Tato podoblast se zabývá vytrvalostí dobrovolníků a průměrnou délkou jejich působení 

v zařízení, stejně jako tím, jak dobrovolníci hodnotí míru zátěže, kterou jim dobrovolnická 

služba přináší. 

 

Oblast kontaktní funkce personálu zdůrazňuje roli placeného personálu jako těch, kdo 

vytváří spojení mezi pacienty a dobrovolníky a zajišťují, aby byl dobrovolnický program 

pro pacienty co největším přínosem. Hodnocení role personálu vychází z těchto podoblastí: 

 

1. Příprava podmínek pro efektivní využití dobrovolnických činností 

Personál rozumí tomu, jaký smysl má dobrovolnický program v jejich organizaci a při 

návrhu činností pro dobrovolníky vychází z potřeb pacientů. Pro působení dobrovolníků 

vytváří odpovídající podmínky a snaží se ošetřit možná rizika. 

2. Spolupráce personálu s dobrovolníky 
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Dobrovolníci dostávají ve srozumitelné podobě potřebné informace o specifikách a 

omezeních konkrétních pacientů, se kterými mají pracovat, a respektují je. Původní návrh 

možných aktivit, na kterých se dobrovolníci mají podílet, je aktualizován tak, aby 

odpovídal skutečným potřebám pacientů. 

3. Specializované zaškolení dobrovolníků na pracovištích 

Odborný personál se podílí na školení dobrovolníků podle potřeb daného oddělení. 

Hodnocení také sleduje, zda je ze strany dobrovolníků o tato školení zájem, jak hodnotí 

jejich provedení a kvalitu a zda se jejich absolvování odráží v kvalitě jejich práce. 

 

Poslední oblast evaluace se zaměřuje na činnost realizačního týmu a tedy na celkový 

systém řízení dobrovolnického programu s těmito podoblastmi: 

 

1. Organizace a systém řízení programu 

Realizace dobrovolnického programu je personálně, materiálně i finančně zajištěna a jsou 

popsané role a odpovědnost všech, kdo se na něm podílejí. Pozice dobrovolníků 

v organizační struktuře je jasně definována. Dobrovolníci jsou pojištění, podepsali závazek 

mlčenlivosti, jejich docházka se eviduje a zařízení si vyžádalo výpis z jejich trestního 

rejstříku. Organizace má strategický plán pro realizaci programu. 

2. Komunikace a zacházení s informacemi 

Pacienti, personál i veřejnost jsou informováni o dobrovolnickém programu a tom, co jim 

může přinášet, všemi dostupnými prostředky. Zpětné vazby (zápisy ze supervizí či 

individuálních schůzek s koordinátorem) vypovídají o oboustranné otevřené komunikaci 

mezi všemi, kdo se na programu podílejí. Organizace pravidelně hodnotí kvalitu 

dobrovolnického programu a s výstupy hodnocení pracuje a informuje o nich všechny 

zúčastněné.  

3. Podpora dobrovolníků v jejich činnosti 

V této podoblasti je hodnoceno, kolik % aktivních dobrovolníků se účastní supervize, 

účastníci ji hodnotí kladně a pomáhá jim v jejich činnosti. Dále se zjišťuje, zda existuje 

systém oceňování dobrovolníků, zda mají prostor pro vlastní iniciativu a jak je jim 

poskytována pomoc při řešení problémů, se kterými se při svém působení setkávají.  
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2.6 Závěr 

 

V zahraniční literatuře je role koordinátora dobrovolníků prezentována jako role manažera, 

který musí být zároveň metodikem a mediátorem a dbát na kvalitu dobrovolnického 

programu. K tomu se musí orientovat v legislativních a finančních aspektech 

dobrovolnictví. Oproti tomu v autorkou navštívených hospicích jsou koordinátorky spíše 

v roli administrátora, který se věnuje organizačním aspektům dobrovolnictví a nemají čas 

ani mnohdy potřebné vzdělání a podporu k tomu, aby se věnovaly analýze, plánování a 

hodnocení programu. 

Podobně jako v zahraničí (Starners a Wymer, 1999) jsou častými hospicovými 

dobrovolníky lidé, kteří ztratili někoho blízkého, mnohdy v péči hospice, kde se později 

stali dobrovolníky. Při jejich přijímání je potřeba se ujistit, že se se ztrátou již vyrovnali. 

Starners a Wymer (1999) popsali i další rizikové rysy zájemců o dobrovolnictví, které se 

shodují se zkušenostmi respondentek.  

 Literatura, která se zabývá praktickými aspekty řízení dobrovolnického programu 

v hospici (Scott, Howlett, 2009, Scott, 2014, Gaskin, 2003b) klade důraz na dostatečné 

finanční a personální zajištění dobrovolnického programu. Všichni autoři shodně 

upozorňují, že to, dobrovolníci nedostávají plat, neznamená, že jsou zadarmo. Podle 

zjištění autorky jsou ale právě nedostatek financí a malý úvazek nejčastějším problémem 

respondentek. Proto se v následující příručce věnuje popisu možností, jak na 

dobrovolnický program získat finance a na co myslet v rozpočtu. 

Autorčin výzkum poukázal shodně s literaturou na důležitost vztahů mezi personálem a 

dobrovolníky. Respekt a ocenění personálu, možnost zasahovat do dění v hospici a dobré 

vztahy jsou mezi hlavními faktory, které přispívají k dlouhodobé motivaci dobrovolníků. 

Zároveň je role prostředníka mezi personálem a dobrovolníky pro respondentky jednou 

z nějtěžších. Tématu těchto vztahů se proto autorka rozhodla věnovat velký prostor 

v příručce v následující části této práce. 
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3. Příručka koordinátora dobrovolníků 

 

Cílem této příručky je nabídnout koordinátorům dobrovolníků v lůžkových nebo mobilních 

hospicích praktická doporučení, která jim mohou pomoci při plánování a rozvoji 

dobrovolnického programu. Autorka se zabývá tématy, která jmenovaly koordinátorky 

dobrovolníků ze čtyř mobilních a čtyř lůžkových hospiců, které se zúčastnily jejího 

výzkumu. Tento text vychází z jejich zkušeností a z literatury, která se dobrovolnictvím 

v paliativní péči zabývá. 

Příručka přináší odpovědi na následující otázky: 

 Jaký může být přínos dobrovolníků pro pacienty a jejich rodiny a personál hospice? 

 Jaké činnosti mohou dobrovolníci dělat v lůžkovém hospici a jaké v mobilním? 

 Co vzít v úvahu při plánování dobrovolnického programu? 

 Kde získat potřebné prostředky? 

 Jaké jsou výhody a nevýhody akreditace dobrovolnického programu? 

 Jaká je náplň práce koordinátora dobrovolníků a jak velký potřebuje úvazek? 

 Jaká rizika jsou s působením dobrovolníků spojena a jak jim předcházet? 

 Jak oslovit a vybrat vhodné dobrovolníky? 

 Jak je připravit na jejich činnost? 

 Jakou podporu dobrovolníci potřebují, aby v hospici zůstali dlouhodobě? 

 Co je potřeba zajistit, aby mohli dobrovolníci v mobilním hospici působit přímo 

v rodinách? 

 Jak hodnotit kvalitu dobrovolnického programu? 

Autorka v této příručce vychází z jednoduchých zásad, které podle zkušeností z hospiců, 

které navštívila, přispívají k tomu, aby dobrovolnický program plnil očekávání pacientů, 

personálu i dobrovolníků samotných: 

Podmínky fungování dobrovolnického programu v hospici 

 Dobrovolnický program nemůže fungovat bez podpory vedení hospice 

 Dobrovolnický program není zadarmo a potřebuje odpovídající zdroje, včetně 

dostatečného úvazku koordinátora 
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 Práce s dobrovolníky se netýká jen koordinátora. Dobrovolníci musí být 

respektováni všemi členy týmu. Personál, který s dobrovolníky pracuje, k tomu 

potřebuje odpovídající školení a podporu. 

 Dobrovolníci potřebují vstupní školení, které odpovídá činnosti, kterou mají 

v hospici vykonávat, a mít možnost se dále zdokonalovat 

 Působení dobrovolníků v přímé péči s sebou nese rizika, které je potřeba popsat a 

seznámit dobrovolníky s postupem v krizových situacích 

 Dobrovolnický program je potřeba pravidelně hodnotit a zjišťovat zpětnou vazbu 

uživatelů služeb, personálu a samotných dobrovolníků 

3.1 Dobrovolník v hospici 

 

Dobrovolníci mohou v lůžkovém i domácím hospici působit v přímém kontaktu s pacienty, 

obvykle jako jejich společníci, kteří jim čtou knihy, povídají si s nimi, doprovázejí je na 

procházky či sedí u lůžka a tiše sdílí s pacientem jeho chvíle. Mohou také zajišťovat různé 

volnočasové aktivity pro pacienty, pomáhat v denním stacionáři, obsluhovat v kavárně či 

na vrátnici. Pokud dobrovolníci působí v přímém kontaktu s pacienty a jejich rodinami, 

mohou pro pacienty i personál hospice znamenat následující přínos: 

 jsou přáteli a společníky pacientů a rodin 

 pomáhají zmenšovat jejich osamělost a izolaci 

 pomáhají snižovat stres a normalizovat zkušenosti s medicínským prostředím 

 pomáhají klientům se zorientovat ve službách, které využívají 

 reagují na potřeby pacientů nebo jejich rodin, které nepotřebují intervenci ze strany 

personálu 

 pomáhají uvolnit personálu ruce, aby se mohli zaměřit na odborné činnosti 

 práce s dobrovolníky poskytuje personálu příležitosti k profesnímu růstu 

 

Kromě přímé péče hospice pomoci dobrovolníků využívají i v administrativě, péči o 

květiny či domácí zvířata, úklidu, či dobročinných obchodech. Zvlášť na tyto 

dobrovolníky, kteří nejsou v kontaktu s uživateli služeb, a jejich činnost může být dost 

jednotvárná, se často zapomíná, co se týče podpory a ocenění. Protože ale nemohou čerpat 

ocenění a vědomí smysluplnosti své práce od klientů, o to víc je potřeba, aby jim ho 

dodával personál hospice.  
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Dobrovolníci také pomáhají při jednorázových akcích, jako jsou benefiční akce a sbírky, 

dny otevřených dveří a kulturní akce. Do jednorázových akcí se často zapojují i celé 

pracovní týmy v rámci firemního dobrovolnictví. Většinou volí konkrétní aktivitu, kterou 

je možné stihnout za jeden den a za kterou bude odpoledne vidět výsledek, např. výzdobu 

hospice, mytí oken či úpravy okolí budovy. Firemní dobrovolnictví je cestou, jak do 

hospice přivést lidi, kteří by ho jinak nikdy nenavštívili a získat tak potenciální příznivce a 

dárce, vede také k budování vztahu s firmou, která program mezi svými zaměstnanci 

organizuje a která podle autorčiny zkušenosti často zároveň patří mezi významné dárce 

hospice.  

Jaké činnosti mohou dobrovolníci v hospici vykonávat? 

Fundraising: prodej výrobků na trzích, pomoc při veřejných sbírkách, benefiční akce, prodej v dobročinném 

obchodě 

Kavárny a volnočasové aktivity pro pacienty (výtvarné dílny, hudební odpoledne, pomoc v denním 

stacionáři, pomoc na výletech a kulturních akcích apod.) 

Péče o pozůstalé – individuální rozhovory, pomoc při vzpomínkových setkáních či klubech pro pozůstalé 

Pastorační asistence 

Doprovázení umírajících pacientů – společník, čtení, procházky, sezení u lůžka, hlídání v době, kdy si pečující 

potřebuje něco zařídit nebo odpočívat 

Pomoc rodině pacienta (v mobilním hospici) – nákupy, pochůzky, hlídání dětí 

Pomoc s krmením pacientů při podávání obědů 

Spolupráce s nemocnicí – dobrovolníci vyslaní hospicem pomáhají na onkologii, ONP, dialýze 

Jiné: lektorská činnost, pomoc s údržbou či úklidem hospice, péčí o květiny či domácí zvířata, administrativní 

výpomoc, odvoz kompenzačních pomůcek do rodin 

 

3.2 Plánování dobrovolnického programu  

 

Pokud organizace dobrovolníky ještě nevyužívá, bude před spuštěním dobrovolnického 

programu potřeba učinit řadu rozhodnutí v těchto oblastech: 

 

 činností, které by dobrovolníci měli v hospici zajišťovat 

 počtu dobrovolníků, který pro to bude potřeba 

 definice role, které budou dobrovolníci zastávat v týmu 
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 metod výběru dobrovolníků a popisu charakteristik, které má mít vhodný 

dobrovolník 

 akreditace: je pro organizaci výhodné akreditaci získat, navázat spolupráci 

s vysílající organizací, nebo si bude dělat program sama a bez akreditace? 

 personálního zajištění programu: kdo bude koordinátor dobrovolníků, jaká bude 

jeho pozice v týmu, jak velký úvazek bude potřebovat, aby mohl svoji práci dělat 

kvalitně? 

 rozpočtu: z jakých zdrojů bude hospic program financovat? Je možné získat dotace 

nebo soukromé dary? Jaké náklady budou s programem spojené? 

 právních aspektů: Jaké jsou naše právní povinnosti vzhledem k bezpečnosti a 

zachování soukromí klientů i dobrovolníků?  

 rizik, která mohou být s působením dobrovolníků spojená a možností, jak jim 

předcházet 

 kritérií, podle kterých bude dobrovolnický program hodnocen 

 

I pokud ale dobrovolnický program funguje, je dobré mít základy, na kterých stojí, 

písemně, a pravidelně je revidovat. To se týká zejména proměňující se legislativy, rozpočtu 

a činností, které dobrovolníci vykonávají a rizik s nimi spojených. 

 

Při hledání možností, jak zapojit dobrovolníky, je vhodné požádat klienty, personál a 

stávající dobrovolníky, aby pomohli identifikovat, kde jsou limity služby a kdo by mohl 

pomoci je řešit. Mohou tak pomoci při hledání nových projektů a činností, do kterých je 

možné zapojit dobrovolníky. Při hledání místa, jaké by měli dobrovolníci v týmu zastávat, 

mohou pomoci tyto otázky: 

 Jaké jsou potřeby uživatelů, které mají dobrovolníci naplnit? 

 Co mohou dobrovolníci přinést jiného, než personál? 

 Jaké vlastnosti, dovednosti a schopnosti potřebujeme od budoucích dobrovolníků? 

 

Při plánování potřebného počtu dobrovolníků je pak potřeba zvážit následující: 

 Proč dobrovolníky potřebujeme? 

 Jaké role budou zastávat? 

 Kdy budou potřeba? 

 Kolik dní v týdnu je potřeba pokrýt? 

 Jak dlouhá by měla být „směna“ jednoho dobrovolníka? 
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3.2.1 Finanční zajištění programu 

 

Je chybou si myslet, že dobrovolnický program je natolik levný, že nepotřebuje žádný 

stanovený rozpočet. Přestože dobrovolníci nedostávají plat, s provozem programu je spjatá 

řada nákladů a pokud ho má koordinátor dobrovolníků efektivně řídit, musí vědět, jaké má 

k dispozici zdroje. Podle výzkumu prováděného v britských hospicích se ale každá libra, 

investovaná do dobrovolnictví, vrátí sedmi až devítinásobně. Podobně tomu může být i 

v českých hospicích. 

Na co je potřeba myslet v rozpočtu? 

Plat koordinátora 

Vzdělávání a supervize koordinátora 

Vzdělávání a supervize dobrovolníků 

Školení a podpora personálu, který s dobrovolníky pracuje 

Prostory pro dobrovolníky 

Pojištění dobrovolníků 

Další náklady (materiální zajištění aktivit dobrovolníků, náborové materiály, cestovné) 

 

Jak na to získat peníze? 

 Od Ministerstva vnitra: Ministerstvo vnitra přispívá organizacím, které mají 

akreditovaný dobrovolnický program, na pojištění dobrovolníků a část nákladů 

spojených s fungováním programu. Plnění podmínek akreditace je nicméně časově 

náročné a je tedy potřeba zvážit, zda by finanční přínos akreditace převážil náklady 

s ní spojené. 

 Další státní dotace: Na dobrovolnické programy některých hospiců, které autorka 

navštívila, přispívá Ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo Ministerstvo 

zdravotnictví v rámci různých grantových výzev. 

 Od individuálních dárců: Vzdělávání nebo podpora dobrovolníků je silné téma pro 

individuální fundraising. Některé z českých hospiců, které aktivně žádají 

individuální dárce o příspěvky, hradí z těchto darů i část nákladů dobrovolnického 

programu. Prostředky od individuálních dárců na svoje aktivity získává i Hestia – 

Centrum pro dobrovolnictví. Dárce mohou zaujmout například příběhy 

jednotlivých dobrovolníků o tom, jak je práce v hospici ovlivnila, nebo vyprávění 
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rodin o jejich zkušenostech s dobrovolníky. Pokud se rozhodnete požádat svoje 

dárce o příspěvek, uveďte konkrétní částky, o které je žádáte a příklady toho, co za 

ně můžete pořídit – např. hodinu supervize pro dobrovolníka, jeden den školení 

apod. Pokud vám poskytnou dar, nezapomeňte jim pak občas poslat krátkou zprávu 

o tom, jak se vašim dobrovolníkům a pacientům daří a jak využíváte jejich 

příspěvky. 

 Od firem a firemních nadací: Působení dobrovolníků v hospicové péči podporují 

také firmy a firemní nadace. Budování vztahů s firmami pomáhá i tzv. firemní 

dobrovolnictví, které samo o sobě může vést k úspoře nákladů, pokud se pro 

firemní dobrovolníky podaří najít činnost, která je pro hospic skutečně užitečná. 

Může se jednat např. o malování pokojů pacientů, kdy firma hradí i náklady na 

výmalbu. 

3.2.2 Výhody a nevýhody akreditace 

 

Možnost akreditovat dobrovolnický program je podle české legislativy dobrovolná. 

Většina hospiců akreditaci nevyužívá, protože její finanční přínos nepřevýší náklady, které 

jsou s ní spjaté. Akreditace nicméně nemusí sloužit jen k získání příspěvků Ministerstva 

vnitra, ale i jako známka kvality, která usnadní získávání dalších dotací nejen od státu, ale i 

od firemních nadací. Výhody a nevýhody akreditovaného dobrovolnického programu 

shrnuje následující tabulka: 

Výhody Nevýhody 

 Možnost čerpání dotací Ministerstva vnitra na 

pojištění dobrovolníků a část nákladů 

dobrovolnického programu. 

 Usnadňuje získání dotací od státu i od 

soukromých nadací. 

 Známka kvality pro potenciální dobrovolníky, 

může signalizovat profesionalitu 

 Administrativní náročnost 

 Malý finanční přínos 

 Nutnost dodržet podmínky akreditace může být 

svazující 

 Dobrovolníci nesmí provádět žádné činnosti, 

které jsou považovány za odborné 

 Člověk, který má s hospicem dobrovolnickou 

smlouvu, pro něj nesmí v žádné podobě 

pracovat (ani krátkodobě) 

 

Další možností je spolupracovat s akreditovanou vysílající organizací, kterou je obvykle 

dobrovolnické centrum. To zajistí smlouvy a pojištění dobrovolníky a může také snáze 

zajistit prostředky na vzdělávání a supervize dobrovolníků. Nevýhodou takové spolupráce 

ale může být to, že školení a podporu dobrovolníků není možné ušít na míru potřebám 
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hospice, protože probíhá pro dobrovolníky z různých přijímajících organizací dohromady. 

Konkrétní podoba spolupráce s dobrovolnickým centrem ale vždy záleží na ochotě obou 

stran se na realizaci programu podílet a autorka se setkala i s hospicem, kde vysílající 

organizace pořádá školení a supervize pro hospicové dobrovolníky samostatně a s účastí 

personálu hospice. Výhody a nevýhody spolupráce s akreditovanou vysílající organizací 

shrnuje tato tabulka: 

Výhody Nevýhody 

 metodické vedení 

 vysílající organizace může snáze získat 

zdroje na přípravu či supervizi 

dobrovolníků 

 časová úspora při náboru a přípravě 

dobrovolníků 

 vysílající organizace zajistí pojištění a 

smlouvy dobrovolníků 

 dobrovolnické centrum může odmítnutým 

zájemcům nabídnout jiné možnosti 

dobrovolnictví 

 nutnost dodržet podmínky vysílající organizace, 

včetně administrativních požadavků 

 školení a podpora dobrovolníků nezohledňují 

specifika hospicové péče, pokud je provádí 

vysílající organizace 

 supervize se konají hromadně pro dobrovolníky 

z různých organizací 

 menší kontakt koordinátora s dobrovolníky 

 

3.2.3 Role koordinátora dobrovolníků 

 

Pozice koordinátora dobrovolníků v sobě spojuje prvky personalistiky, managementu, ale i 

marketingu a fundraisingu. Obvyklá náplň práce koordinátora dobrovolníků v hospici, 

který si zajišťuje dobrovolnický program sám (bez vysílající organizace), se podle zjištění 

autorky skládá z těchto činností: 

 plánování podoby programu (rozpočet, metodiky) 

 fundraising 

 nábor a výběr vhodných dobrovolníků 

 příprava a lektorování vstupního školení, zajišťování dalšího vzdělávání 

dobrovolníků 

 zajištění administrativní agendy, spjaté s programem (smlouvy, výkazy hodin a 

různé další dokumenty, které se dobrovolnictví týkají) 

 podpora dobrovolníků: konzultace, porady, účast na supervizích, vyjednávání 

s personálem a jeho podpora v práci s dobrovolníky, pořádání neformálních akcí 

Základní podmínkou, aby mohl koordinátor dobrovolníků svoji práci dělat dobře, je 

dostatečný úvazek. V českých hospicích pozici koordinátorky často zastávají zdravotní 
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sestry nebo sociální pracovnice, které mají dobrovolnictví nad rámec ostatních pracovních 

povinností. Počet hodin, který mohou věnovat dobrovolníkům, není definovaný a ostatní 

povinnosti jim tak často „přetékají“ do času pro dobrovolníky. Nezbývá tak čas věnovat se 

rozvoji dobrovolnického programu, vzdělávání nebo aktivnímu náboru nových 

dobrovolníků. Dobrovolníci v hospici, kteří nedostávají odpovídající školení, podporu a 

zpětnou vazbu o své práci, znamenají ale pro pacienty riziko a pro hospic nevyužití 

potenciálu, který mu přináši. Finance, které je potřeba do platu koordinátora investovat, se 

přitom zcela jistě vrátí, pokud bude mít prostor vést dobrovolnický program kvalitně. 

Odpovědnost za úspěch dobrovolnického programu v hospici nicméně neleží jen na osobě 

koordinátora dobrovolníků, ale na celém týmu. Ke spolupráci dobrovolníků a personálu viz 

následující kapitola.  

3.2.4 Pozice dobrovolníků v týmu 

 

Pro spokojenost dobrovolníků v organizaci a dobré fungování dobrovolnického programu 

jsou velmi důležité vztahy s personálem hospice. Ten může mít z působení dobrovolníků 

různé obavy, které vedou k pasivnímu či aktivnímu odporu proti spolupráci s dobrovolníky 

a ke konfliktům. Tyto potíže mohou způsobené tím, že personál nemá dost informací o 

tom, proč by měla být spolupráce s dobrovolníky výhodná, nedostal příležitost se vyjádřit 

k tomu, v jakých oblastech by bylo využití dobrovolníků prospěšné a chybí mu 

odpovídající trénink a podpora k práci s dobrovolníky.  

 

Zaměstnanci mohou mít také obavy z toho, že dobrovolníci nahradí jejich práci, což vede 

k tomu, že si brání svoji pozici a nechtějí nikoho pustit k činnostem, které dosud dělali oni. 

Proto je zásadní, aby vedení hospice zdůraznilo, že dobrovolníci nemají nahradit 

zaměstnance, ale naopak jim odlehčit, aby mohli dělat ty činnosti, na které jsou odborníci.  

Personál by měl být zahrnut do diskuze o podobě dobrovolnictví v jejich hospici, o 

činnostech, které budou nejvíce prospěšné pacientům a o možných rizicích, které jsou 

s nimi spojeny. Měl by se také podílet na popisu jednotlivých dobrovolnických rolí a jejich 

hranic. To pomůže tomu, aby dobrovolnický program přijímal za svůj.  

 

Základní pravidla práce s dobrovolníky je dobré mít písemně, aby se s nimi mohl každý 

zaměstnanec seznámit. Koordinátor dobrovolníků by pak měl pravidelně vyhledávat 

zpětnou vazbu od kolegů, jak jsou s prací dobrovolníků spokojeni a pomáhat řešit vzniklé 



90 

 

potíže. Zvlášť pokud koordinátor osobně nepřichází do styku s pacienty, je zásadní zapojit 

do péče o dobrovolníky ty členy týmu, kteří znají pacienty a jejich potřeby a mohou 

dobrovolníkům poskytnout cenné informace. Zdravotnický personál a sociální pracovníci 

jsou také těmi, kdo mohou bezprostředně pozorovat, jak dobrovolníci pracují a pomáhat 

tak koordinátorovi při hodnocení přínosu programu pro pacienty a jeho slabých míst. 

 

Jak můžete podporovat dobrou spolupráci mezi dobrovolníky a zaměstnanci? 

 

 Uspořádejte otevřenou diskuzi s personálem o tom, proč máte v plánu zapojit do 

činnosti hospice dobrovolníky a jaký to bude mít přínos pro uživatele vašich služeb 

 Popište jim zkušenosti z ostatních hospiců o tom, jak mohou dobrovolníci pomoci i 

jim  

 Přizvěte personál, dobrovolníky i pacienty či jejich rodiny, pokud to je možné, 

k plánování nových činností pro dobrovolníky, popisu jejich rolí a pozice v týmu a 

postupu výběru a tréninku nováčků  

 Poskytněte personálu, který přichází do styku s dobrovolníky, odpovídající školení 

a podporu 

 Podpora dobrovolníků a spolupráce s nimi může být součástí popisu pracovní 

náplně klíčových členů personálu 

 Sepište společně s personálem zásady pro práci s dobrovolníky a poskytněte je 

novým zaměstnancům 

 Vyhledávejte zpětnou vazbu od personálu o práci dobrovolníků 

 Podporujte neformální setkání zaměstnanců a dobrovolníků 

3.2.5 Rizika a jak jim předcházet 

 

S působením dobrovolníků mohou vznikat situace, které jsou ohrožující nebo nepříjemné 

pro pacienty nebo jejich rodiny, pro dobrovolníky samotné, nebo pro personál. Rizika, 

které je možné předvídat, je dobré mít popsaná včetně postupů, jak jim předcházet. Zcela 

zásadní je pojištění odpovědnosti dobrovolníků a úrazové pojištění, prokázání jejich trestní 

bezúhonnosti, dohoda o mlčenlivosti a náležité školení o bezpečnosti práce a postupu 

v krizových situacích. Možná rizika dobrovolnického programu ve zdravotnickém zařízení 

podle MUDr. Kořínkové a způsob, jak jim předcházet, popisuje následující tabulka:  
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 MOŽNÁ RIZIKA PREVENCE TĚCHTO RIZIK 

P
R

O
 P

A
C

IE
N

TA
 A

 R
O

D
IN

U
 

Únik a zneužití osobních informací o 

pacientech (rodinných poměrech) 

Závazek mlčenlivosti jako součást dohody o 

spolupráci v rámci dobrovolnické činnosti 

Odcizení nebo poškození osobních věcí 

pacientů dobrovolníky  

Prokázání trestní bezúhonnosti a uzavřená 

pojistka dobrovolníka  

Přenos infekce z dobrovolníka na pacienty  Prokázání zdravotní způsobilosti dobrovolníků 

před zahájením činnosti  

Fyzické nebo psychické poškození pacientů 

v důsledku nevhodného přístupu nebo 

postupu dobrovolníků  

Vstupní síto, vstupní a specializovaná příprava 

dobrovolníků, spolupráce personálu při výběru 

vhodných dobrovolnických aktivit, písemné 

stanovení podmínek pro jejich vykonávání, 

zaškolení a spolupráce personálu při manipulaci 

dobrovolníků s pacienty  

Přílišná fixace pacientů na dobrovolníky  Informovanost pacientů o možnostech a limitech 

dobrovolnické činnosti  

P
R

O
 P

ER
SO

N
Á

L 

Poškození vybavení zařízení při 

nevhodném zacházení nebo odcizení 

dobrovolníky  

Poučení dobrovolníků o bezpečnosti práce, 

specializované zaškolení a prokázání trestní 

bezúhonnosti, pojištění dobrovolníků  

Průnik cizích osob nebo odmítnutých 

nevhodných uchazečů na pracoviště a 

záměna za dobrovolníky  

Jednotná a zřetelná identifikace dobrovolníků, 

kontakt s personálem při průchodem pracovištěm, 

písemná evidence návštěv dobrovolníků  

Dobrovolník vykonává činnost, za kterou 

nese zodpovědnost personál  

Informovanost personálu, zodpovědný výběr 

dobrovolnických činností personálem a dobře 

provedená vstupní příprava dobrovolníků  

P
R

O
 D

O
B

R
O

V
O

LN
ÍK

A
 

Odcizení nebo poškození osobních věcí 

dobrovolníků  

Úložný prostor pro potřeby dobrovolníků na 

pracovišti  

Přenos infekce z pacientů na dobrovolníky  Poučení o hygienických zásadách, spolupráce 

personálu při výběru pracovišť a pacientů  

Emocionální zátěž (např. při zhoršení stavu 

či úmrtí pacienta, konflikty s personálem…)  

Povinná účast na supervizích a možnost 

konzultace s psychologem bezprostředně po 

zátěži  

Opakované odmítání pacienty  Spolupráce personálu při výběru pracovišť a 

pacientů  

Možná rizika dobrovolnického programu ve zdravotnickém zařízení. (Kořínková, 2010, str. 17) 

3.3 Práce s dobrovolníky 

 

Tato kapitola se zabývá stěžejními oblastmi práce s dobrovolníky – jejich náborem a 

výběrem, vzděláváním a podporou. Ty jsou zásadní zejména v případě dobrovolníků, 

působících v přímé péči.  
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Co přispívá k fungování dobrovolnictví v přímé péči? 

Ve výzkumu prováděném mezi 83 koordinátory dobrovolníků v britských hospicích 

jmenovali účastníci řadu faktorů, které podle jejich zkušeností přispívají k úspěchu 

dobrovolnictví v přímé péči o pacienty a jejich rodiny: 

 dobré vstupní školení a vzdělávání 

 přijetí dobrovolníků personálem a jeho porozumění účelu dobrovolnictví a 

zapojení do práce s dobrovolníky 

 jasné role, hranice a očekávání všech zúčastněných 

 dohled a podpora personálu a zkušených dobrovolníků 

 funkční nábor, výběr a zařazování dobrovolníků, které zajistí, že správní 

dobrovolníci budou dělat činnosti, na které se hodí 

 nadšení a osobnost dobrovolníka 

 efektivní zapojení dobrovolníků do týmu profesionálů 

 jasné standardy a procesy 

 efektivní řízení 

 oceňování a povzbuzování dobrovolníků ve využívání jejich schopností 

3.3.1 Nábor a výběr dobrovolníků 

 

Při snaze oslovit zájemce o dobrovolnictví je potřeba vzít v úvahu, jaké dobrovolníky 

hledáme. Např. pokud hledáme pro mobilní hospic dobrovolníky, kteří mají být časově 

flexibilní a schopní rychle zareagovat na požadavek rodiny a být v ní přítomní i přes den, 

je třeba při náboru zacílit na skupiny, které mohou těmto požadavkům vyhovět – například 

důchodce nebo ženy v domácnosti. Pro prezentaci nabídky dobrovolnictví je pak třeba 

zvolit prostředky, které pomohou se dané cílové skupině přiblížit – pokud například 

hledáme dobrovolníky důchodového věku, je možné obrátit se například na kluby seniorů, 

vyjednat reklamu nebo článek o dobrovolnictví v lokálním tisku, rozhovor či spot v 

regionálním rádiu či rozdávat letáky na akcích, kterých se senioři účastní. Způsob, jakým 

se mají k dobrovolnictví přihlásit, také může být pro zájemce překážkou – například 

seniory může odradit, že by měli vyplňovat dotazník online a posílat ho emailem. Proto je 

vhodné umožnit zájemcům o dobrovolnictví hospic kontaktovat různými způsoby 
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Kromě zacílení je ještě potřeba zvážit, jakou motivaci mohou mít zájemci o dobrovolnictví 

v hospici a co je od podání přihlášky může odrazovat. Ve výzkumech, které se zabývaly 

motivací dobrovolníků působících v paliativní péči, je nejčastější uváděnou motivací 

zkušenost s úmrtím člena rodiny nebo blízkého přítele. Následovaly tyto motivy: 

 

1. přání pomoci, být užitečný 

2. přání dozvědět se něco nového o umírání, nemoci nebo palliativní péči 

3. zájem o dobrovolnictví v hospici vzbudila náborová kampaň 

4. předchozí pozitivní zkušenost s hospicovou péčí 

5. pocit odpovědnosti nebo povinnost splatit společnosti svůj dluh. 

 

Při tvorbě náborových materiálů je třeba vzít v úvahu negativní stereotypy, které si lidé 

mohou s dobrovolnictvím spojovat a přizpůsobit tomu prezentované informace – např.že 

stát se dobrovolníkem znamená přijít o všechen volný čas. Informace o příležitostech k 

dobrovolnictví by také měly být co nejdostupnější tak, aby je mohli zájemci snadno nalézt 

a to nejen na webových stránkách, ale na všech veřejně dostupných materiálech 

vydávaných hospicem, jako jsou letáky a výroční zprávy. Nejúčinnějším “náborem” je ale 

osobní doporučení a příklad někoho, kdo má s dobrovolnictvím v hospici osobní 

zkušenost. Stávající dobrovolníci mohou být těmi, kdo budou nabídku příležitostí k 

dobrovolnictví propagovat ve svém okolí, pokud jsou v tom povzbuzováni. Následující 

tabulka shrnuje všechny metody náboru, se kterými se autorka setkala: 

Webové stránky hospice 

Webové stránky vysílající organizace 

Sociální sítě 

Regionální média (rozhlas, televize, tisk) 

Letáky, rozdávané na akcích hospice, v obchodech, školách 

Besedy o dobrovolnictví pro školy či veřejnost 

Výroční zpráva a další materiály, které hospic publikuje 

Přes známé – stávající dobrovolníky nebo zaměstnance 

Prezentace na akcích, pořádaných hospicem 
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Jak vybrat vhodného dobrovolníka? 

 Společně s klienty, personálem a dobrovolníky si popište, jaké vlastnosti a 

dovednosti potřebují dobrovolníci v každé z rolí, pro které je hledáte. Člověk, který 

bude prodávat v charitativním obchodě, bude potřebovat jiné dovednosti než někdo, 

kdo má poskytovat podporu pozůstalým.  

 Tyto dovednosti by měly být jasně popsané v popisu dobrovolnických rolí 

 Nikdy nedělejte kompromisy při výběru potenciálních dobrovolníků. Přijímejte jen 

ty, kteří mají nezbytné kvality a postoje. 

 Daří se vám získávat dobrovolníky, se kterými jste spokojení? Pokud ne, co byste 

mohli dělat jinak? 

 Ujasněte si, co mají noví dobrovolníci umět už ve chvíli, kdy do hospice přicházejí 

a co je můžete naučit 

 

Jací dobrovolníci mohou být rizikoví? 

 

Při výběru zájemců se můžete setkat s dobrovolníky, jejich vlastnosti, postoje nebo 

chování nejsou pro dobrovolnictví v hospici vhodné. Jedním z nich je silná náboženská 

orientace dobrovolníka, který se snaží obracet pacienty na víru nebo je nutí o spirituálních 

tématech mluvit, i když si to nepřejí. Mnohdy se nejedná se jen o příslušníky běžných 

náboženských skupin, ale i o členy sekt. Dalším je přílišné samaritánství a touha „všechny 

zachránit“, která vede k tomu, že dobrovolník nedokáže držet hranice a dělá za pacienta či 

rodinu i věci, s kterými pomoci nepotřebují. To může vést také k vyčerpání dobrovolníka. 

Za deklarovanou touhou pomáhat druhým se také může skrývat touha pomoci sám sobě a 

dobrovolnictvím řešit svoje osobní či psychické problémy. Ty ale vedou k tomu, že 

dobrovolník nemůže svoji službu vykonávat kvalitně. Spasitelské chování pak může být 

pro pacienty škodlivé. Lidé, kteří neznají dobře sami sebe a neumí zvládat svoje emoce, by 

se nejprve měli soustředit na sebe. Práce v hospici může také přitahovat lidi, kteří sami 

zažili ztrátu, se kterou se ještě nevyrovnali. Je dobré zavést pravidlo, že od úmrtí blízké 

osoby zájemce o dobrovolnictví by měl uplynout alespoň rok.  

Pokud si nejste jistí, zda zájemce o dobrovolnictví přijmout, můžete požádat o konzultaci 

psychologa, nebo pokud ho nemáte v týmu, tak jiného kolegu. Pokud vaše vstupní školení 

obsahuje praktické nácviky a modelové situace, budete mít také možnost zájemce 

pozorovat v různých situacích a rozhodnout se, zda s ním chcete pracovat. 
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3.3.2 Vstupní školení a další vzdělávání 

 

Každý dobrovolník v hospici musí při vstupu do hospice obdržet informace, jejich rozsah 

se ale bude značně lišit podle činnosti, kterou má vykonávat. I pokud ale bude pomáhat 

v administrativě nebo fundraisingu, bude potřebovat při zahájení své dobrovolnické služby 

vědět, co se od něj očekává, jak to v organizaci chodí, či na koho se má obracet o radu. 

Obsah školení by měl vycházet z toho, na jakou činnost se dobrovolník připravuje a jaké 

znalosti a dovednosti bude skutečně potřebovat. V případě školení dobrovolníků v přímé 

péči se nejčastěji dotýká těchto oblastí: 

Motivace k dobrovolnictví, očekávání 

O dobrovolnictví – přínosy a rizika pro dobrovolníka, pacienta, rodinu 

Etika – o eutanazii, zásadách paliativní péče, hranice pomoci 

Komunikace s pacientem a rodinou 

Spiritualita v hospici 

Bezpečnost práce, první pomoc 

Diagnózy a příznaky, se kterými se mohou v hospici setkat 

Ošetřovatelská péče 

Nácvik manipulace s kolečkovým křeslem, elektrickou postelí 

Pravidla fungování hospice 

 

Takové školení může mít formát např. dvoudenního setkání, nebo série několika večerních 

kurzů v rozsahu 8 - 40 hodin podle množství témat. Na realizaci školení se mohou podílet i 

zkušení dobrovolníci. To dá nováčkům možnost se dozvědět o jejich zážitcích a 

zkušenostech a povzbudí jejich motivaci. Některé hospice s úspěchem využívají podpory 

zkušenějších dobrovolníků i v prvních dnech po nástupu nováčka. Nový dobrovolník se tak 

učí od zkušenějších, jak komunikují s pacienty a s personálem a jak to v hospici chodí. 

Jako lektoři se také mohou zapojit různí členové personálu. 

 

Zaučování nového dobrovolníka ale pokračuje i v průběhu prvních týdnů, kdy začne 

docházet za pacienty, obvykle v podobě zvýšené podpory a dohledu koordinátorky a 

dalších členů personálu. 

Samozřejmou součástí každé vzdělávací akce by mělo být její hodnocení účastníky. Cílem 

hodnocení je zjistit, zda se splnilo očekávání účastníků, co by bylo možné zlepšit a co 
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naopak oceňují. Důležitou informací může být i to, jaká část dobrovolníků se vzdělávacích 

akcí zúčastní a jak se jejich absolvování odráží v jejich práci. 

 

Kromě vzdělávání může mít vstupní trénink i další cíle. Koordinátorovi dává možnost 

zájemce o dobrovolnictví více poznat a identifikovat oblasti, ve kterých bude potřebovat 

podporu, nebo ve kterých bude naopak vynikat. Na základě toho, jak se zájemce projevuje 

na školení, se koordinátor může také rozhodnout ho odmítnout, nebo omezit rozsah 

činností, které bude v hospici vykonávat. Na školení také vznikají první přátelské vztahy 

mezi novými dobrovolníky, které mnohdy vydrží po celou dobu jejich působení v hospici a 

poskytují jim neformální podpůrnou síť. Zájemci o dobrovolnictví také kurz nabídne 

ochutnávku toho, co ho v hospici čeká a pomůže mu ujasnit si, jestli se chce dobrovolnictví 

věnovat. 

 

Vzdělávání dobrovolníků by nemělo končit vstupním školením. Podobně jako se personál 

neustále vzdělává, i dobrovolníci by měli mít možnost se rozvíjet. Hospic jim může 

nabídnout účast na vzdělávacích akcích, pořádaných pro zaměstnance hospice, členství 

v knihovně či školení, která vzejdou přímo z požadavků dobrovolníků. Je také možnost 

využít nabídky vzdělávání od jiných organizací, které se zabývají zdravotní či sociální 

péčí. V jednom hospici se autorka setkala i s tím, že si dobrovolníci, kteří v hospici 

působili dlouho a měli zájem se vzdělávat, udělali i specializační kurz na pastorační 

asistenci nebo péči o pozůstalé. Nabídka vzdělávání by ale měla vždy vycházet z potřeb 

dobrovolníků, protože povinné vysedávání na školeních jde proti smyslu dobrovolné 

činnosti. Jednou z možností, jak takové potřeby zjišťovat, jsou individuální hodnotící 

pohovory s dobrovolníky, na kterých může koordinátor získat i cenné informace o tom, jak 

je dobrovolník v hospici spokojený a jaké jsou jeho podněty k dobrovolnickému programu. 

Mapování vzdělávacích potřeb a toho, v čem se dobrovolník cítí silný a v čem by se rád 

zdokonalil, může být součástí takového pohovoru. Více se tohoto tématu dotkne kapitola 

Hodnocení dobrovolnického programu. 

3.3.3 Podpora dobrovolníků 

 

Podpora dobrovolníků může mít mnoho podob a noví dobrovolníci by měli být na 

vstupním školení seznámeni s tím, jaké možnosti podpory v hospici mají. Nejedná se 
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pouze o supervizi nebo porady. Tato tabulka shrnuje různé způsoby, jak hospice, které 

autorka navštívila, poskytují podporu dobrovolníkům:  

Peer-to-peer podpora (zkušenější dobrovolník podporuje méně zkušeného) 

Neformální setkání dobrovolníků (posezení u kávy, výlety, kulturní akce) 

Neformální setkání s personálem hospice 

Porady dobrovolníků 

Konzultace s koordinátorem dobrovolníků (osobně, emailem, telefonem) 

Konzultace s psychologem nebo lékařem 

Podpora vlastní iniciativy dobrovolníků (materiální a finanční) 

Supervize 

 

Některé hospice cíleně využívají zkušenějších dobrovolníků při zácviku a podpoře 

dobrovolníků nových. To dává nováčkům možnost se učit od lidí, kteří si prošli stejnou 

zkušeností, a pro jejich mentory může být takový úkol oceněním jejich dlouhodobého 

přínosu hospici. Podporu od ostatních dobrovolníků mohou také získávat na neformálních 

akcích, jako jsou společné výlety či grilování. Důležitou motivací je pro dobrovolníky 

ocenění personálu a to, že jsou vnímáni jako součást týmu. Tomu napomůže, pokud se 

mohou účastnit rozhodování o směřování hospice a jsou zváni na akce pro zaměstnance. 

Speciální podporu pak potřebují dobrovolníci v přímé péči, pokud zemře klient, ke 

kterému delší dobu docházeli. Může mít podobu rozhovoru s psychologem, nebo 

dočasného přerušení dobrovolnické služby.  

Co přispívá k tomu, aby dobrovolníci v organizaci zůstali co nejdéle? 

 

Výběr a školení dobrovolníků pro hospic je velmi náročný. Řada výzkumů se proto 

zabývala tím, co dobrovolníci potřebují, aby zůstali co nejdéle a spokojení. Jaké potřeby to 

jsou a jak na ně může organizace reagovat? 

 

Ocenění: Práce dobrovolníků by měla být oceňována veřejně i v soukromí, nejen ze strany 

koordinátora, ale i ze strany vedení a ostatních členů personálu. Bývá samozřejmé, že ve 

výroční zprávě, na webu a při veřejných akcích je děkováno dárcům, kteří hospic 

podporují finančně, ale na dobrovolníky se zapomíná, přestože věnují hospici svůj čas a 

energii. Ocenění dobrovolníků může mít různé formy. Potěší, i pokud si koordinátor najde 

čas na rozhovor s dobrovolníkem, poděkuje mu za jeho pomoc a zeptá se ho, jak je 
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spokojený. Dobrovolníkům, kteří slaví „výročí“ svého působení v hospici, je možné 

poděkovat např. předáním dárku nebo květin na veřejné akci či na neformální akci pro 

zaměstnance a dobrovolníky. Ocenění činnosti dobrovolníků ale není jen o velkých 

gestech. Dobrovolníci se budou cítit oceňováni jen tehdy, pokud jim personál v každodenní 

komunikaci dává najevo, že jsou plnohodnotnými členy týmu. 

 

Zapojení do rozhodování: Dobrovolníci by měli vědět, že ostatní členy týmu zajímá jejich 

názor. Měli by mít možnost ovlivnit podobu dobrovolnického programu i sdílet svůj 

pohled na péči o pacienty, kterým se věnují. Koordinátor může zjišťovat, jak jsou 

spokojení se vzděláváním a podporou, které v hospici dostávají. Dobrovolníci jsou také 

tím, kdo může poskytnout i zajímavé informace o pacientech ostatním členům týmu. Musí 

k tomu ale dostat příležitost, například tím, že jsou zváni k případovým konferencím ke 

konkrétním pacientům, nebo na porady personálu.  

 

Dobré vztahy s personálem: Personál musí vědět, jaká je role dobrovolníků v hospici, jaké 

činnosti mohou vykonávat a jak s nimi pracovat. Základní pravidla pro personál by měla 

být písemně, aby se s nimi mohl seznámit každý nový zaměstnanec. Součástí úvodního 

školení nového zaměstnance hospice může také být školení o práci s dobrovolníky. 

Dobrovolníci by se pak při vstupu do organizace měli dozvědět, jaké jsou role jednotlivých 

členů týmu a na koho se mají s čím obracet. Dobrým vztahům s personálem ale pomůže 

také, pokud se budou dobrovolníci s ostatními členy týmu potkávat na neformálních 

akcích, které hospic pořádá.  

 

Naplnění očekávání: Lidé hledají dobrovolnické příležitosti z různých důvodů. Může mezi 

nimi být touha získat nové zkušenosti a praxi ke studiu, přání být užitečný a splatit svůj 

dluh společnosti, nebo se seznámit s novými lidmi s podobným smýšlením. Mohou mít 

také různá očekávání ohledně toho, co jim může hospic poskytnout z hlediska činností, 

které budou vykonávat, školení či podpory. Úkolem koordinátora je zjistit, s jakým 

očekáváním dobrovolník přichází a pomáhat mu je naplnit. Ne vždy to je však možné a 

v takovém případě je potřeba si to s dobrovolníkem vyjasnit. Na webových stránkách 

hospice nebo v jiných materiálech, které jsou určené zájemcům o dobrovolnictví, je dobré 

přesně popsat, jaké činnosti dobrovolníci v hospici vykonávají a jak probíhá jejich školení 

a podpora, kterou dostávají. I na vstupním pohovoru a následném školení je třeba 

vyjasnění očekávání dobrovolníka a organizace věnovat čas. 
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Dopad pomoci: Stejně jako motivaci zaměstnanců pomáhá, když mají pocit, že má jejich 

práce smysl a mohou vidět její výsledky, je smysl činnosti a její reálný dopad důležitý i pro 

dobrovolníky. Pokud dobrovolníci pomáhají s fundraisingem, měli by se dozvědět, kolik 

prostředků je potřeba získat, na co budou použité a jak se jim to daří. Pokud působí jako 

společníci u pacientů, může jim pomoci pravidelná zpětná vazba od koordinátora nebo 

hodnocení programu od pacientů či pečujících. 

 

Dobrá příprava a možnost osobního růstu: Dobrovolník se musí cítit dobře připravený na 

činnost, kterou má v hospici vykonávat a vědět, jak postupovat, pokud si s něčím nebude 

vědět rady. Vstupní školení by mělo být zaměřené na získání znalostí a dovedností, které 

jsou skutečně potřeba. Základní pravidla fungování hospice i postupy pro případ krizové 

situace by měli dobrovolníci dostat písemně. Pro některé dobrovolníky může být motivací i 

to, že jim hospic poskytuje možnosti, jak se dál vzdělávat a jak se zdokonalovat v jejich 

činnosti. Příležitostí pro osobní rozvoj může být i zapojení zkušených dobrovolníků do 

školení a podpory nových dobrovolníků.  

 

Přátelství s ostatními dobrovolníky: Přátelské vztahy a nová parta, která mezi 

dobrovolníky vznikne, jsou podle řady výzkumů jednou z nejvýznamnějších motivací 

dobrovolníků, kteří v hospici působí dlouhodobě. Organizace může tuto motivaci podpořit 

tím, že bude pro dobrovolníky vytvářet příležitosti se potkat a to nejen formálně na 

poradách či supervizích, ale i při jiných příležitostech. Může jít o kulturní akce, výlety, 

posezení u kávy nebo v hospodě, záleží na preferencích samotných dobrovolníků. Takové 

akce neslouží jen k posilování přátelských vztahů, ale i jako zdroj podpory a prostor pro 

sdílení zážitků dobrovolníků, kde je možné otevřít i témata, která by z různých důvodů na 

supervizi nezazněla. 

 

Flexibilita: K nejčastějším důvodům, proč dobrovolníci ukončují svou činnost v hospici, 

patří změna jejich životní situace – stěhování, ukončení studia, změna práce nebo 

rodičovství.  Proto je důležité, aby organizace flexibilně reagovala na jejich potřeby a 

umožňovala jim skloubit práci, rodinu i dobrovolnictví. Dobrovolníci by měli vědět, že 

pokud potřebují změnit míru svého zapojení v hospici, nebo se například o prázdninách 

věnovat dětem, bude jim to umožněno. Podobně by měli mít možnost změnit činnost, které 

se v hospici věnovali. 
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3.4 Specifika dobrovolnictví v mobilním hospici 

 

Mobilní hospice mohou využít dobrovolníky stejně jako lůžkové hospice na přímou péči o 

pacienty, jejich rodiny či pozůstalé, nebo na pomoc v zázemí hospice. V domácnostech 

pacientů působí jako společníci pro pacienty, případně jako odlehčovací služba, aby si 

pečující mohl vít volno a zařídit si, co potřebuje. Mohou také hlídat děti, venčit psa, či 

zařizovat různé pochůzky. 

Působení dobrovolníků v rodinách s sebou podle zkušenosti autorky nese určité obtíže, na 

které je potřeba při plánování takového programu myslet.  

Co může být na využití dobrovolníků v domácnostech náročné? 

 velké nároky nároky na flexibilitu – dobrovolníka je potřeba zajistit rychle a musí 

být dostatečně časově flexibilní, aby mohl do rodiny docházet i ve všední dny 

 do rodiny dochází velké množství lidí (sestry, lékař, sociální pracovník, úředníci 

apod.) – může být těžké nabídnout jim dalšího člověka 

 rodiny mají o pomoc dobrovolníků malý zájem, protože mají obavy nechat svého 

blízkého samotného ve společnosti cizí osoby, nechtějí další cizí osobu 

v domácnosti, nebo se stydí za jeho stav 

 dobrovolník je v rodině sám, musí jít tedy o osobu, která je opravdu prověřená, 

samotu unese, a jeho působení s sebou nese větší rizika, než v kamenném hospici, 

kde je stále pod dohledem personálu 

 rodina, ale i personál, mohou dobrovolníka přetěžovat, těžko se hlídají hranice 

Velkou roli v tom, zda rodina pomoc dobrovolníka přijme, hraje důvěra rodiny v osobu 

koordinátora. Pokud je koordinátor s rodinami v kontaktu (například v roli sociálního 

pracovníka nebo psychologa), může jednak snáz odhadnout, kdo by mohl mít z pomoci 

dobrovolníka užitek, ale také je pro rodiny jednodušší jeho doporučení přijmout. Pokud 

s nimi v kontaktu není, je úkolem personálu, který je s rodinou v nejčastějším styku, si 

všímat, zda by pro ně nebyla tato pomoc vhodná a aktivně ji nabízet. K tomu je ale 

potřeba, aby dobře rozuměl tomu, jaká je role dobrovolníků, jaké činnosti mohou v rodině 

provádět a v jakém rozsahu. 

Úkolem hospice je zajistit bezpečnost dobrovolníka i pacienta. To se týká nejen pojištění a 

prevence úrazů či narušení intimity pacienta, ale i předcházení přetěžování dobrovolníka. 
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Jak zajistit bezpečnost pacienta a dobrovolníka? 

 Dobrovolníci se na vstupním školení musí dozvědět, jak postupovat v případě 

zhoršení zdravotního stavu pacienta nebo při jiných potížích. Musí také umět 

poskytnout první pomoc. 

 Metodika pro krizové situace by měla existovat v písemné podobě. 

 Jedním z cílů vstupního školení by mělo být i to, aby dobrovolníci porozuměli, 

v jaké situaci je rodina, kam vstupují, jaké může mít pocity, když svěřuje péči o 

svého blízkého cizímu člověku a jak tyto náročné situace zvládat 

 S rodinou je potřeba uzavřít dohodu o tom, jaké úkony smí dobrovolník vykonávat 

a zápis o ní mít písemně. 

 Pokud má dobrovolník podávat léky, nebo poskytovat jiné zdravotní úkony, 

potřebuje k tomu písemné instrukce a možnost kdykoli zavolat sestře o radu. 

 Dobrovolník musí být proškolený ve všech ošetřovatelských úkonech, které má 

vykonávat, a to s ohledem na bezpečnou manipulaci s pacientem. 

 Od rodiny je potřeba pravidelně získávat zpětnou vazbu, jak je s dobrovolníky 

spokojená. 

 Důležitá je otevřená komunikace s dobrovolníky, aby se nebáli sdělit, pokud se 

něco děje, a pravidelná supervize. 

Čas, který dobrovolník může v rodině strávit, je omezený s ohledem na dobrovolnou 

povahu jeho služby a prevenci vyčerpání dobrovolníka. Může se stát, že mezi rodinou a 

dobrovolníkem vznikne silný vztah a rodiny by rády dobrovolníka využívaly častěji, než je 

pro dobrovolníka dlouhodobě únosné. 

 

Jak zajistit, aby rodina dobrovolníka nepřetěžovala? 

 

 Již na první návštěvě, kde se dojednávají podrobnosti spolupráce, je potřeba popsat, 

jaké limity služba má, a pravidelně je připomínat. 

 Počet hodin, které dobrovolník v rodině stráví, je potřeba kontrolovat. 

 Dobrovolníci mohou z každé návštěvy vytvořit zápis, kde je popsáno, co dělali, a 

který se založí do karty pacienta. 

 Pokud máte dobrovolníků dost a rodina je ve vaší péči dlouho, je dobré, když se 

dobrovolníci budou v rodině střídat, aby se tam příliš nevázali. Tím také posílíte 
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jejich nahraditelnost a rodina nebude závislá na konkrétním dobrovolníkovi. 

Dobrovolník by neměl mít výčitky svědomí, když do rodiny nemůže jít.  

 Zaveďte pravidla, která stanoví, jak může vypadat kontakt dobrovolníka s rodinou 

po smrti pacienta – např. v jednom hospici, který autorka navštívila, jsou povolené 

pouze tři návštěvy dobrovolníka u pozůstalého, aby dobrovolník šetřil svoje síly 

pro práci s rodinami, které jsou aktuálně v péči hospice. 

 Vyjasnění toho, jaká má být dobrovolníkova role, je potřeba i vůči ostatnímu 

personálu terénního hospice. Noví zaměstnanci by měli mít k dispozici písemný 

materiál, kde by byla základní pravidla práce s dobrovolníky popsaná. 

3.5 Hodnocení dobrovolnického programu 

 

Hodnocení kvality dobrovolnického programu je důležitou součástí práce koordinátora 

dobrovolníků, na kterou se často zapomíná. Pravidelné získávání a vyhodnocování zpětné 

vazby od klientů a jejich rodin, dobrovolníků i personálu ale výrazně napomůže při 

plánování rozvoje dobrovolnického programu a vede ke zvyšování kvality služeb a 

spokojenosti dobrovolníků. Ministerstvo zdravotnictví představilo v roce 2011 metodiku 

evaluace dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních, kterou lze využít i 

v hospicovém prostředí. Metodika je dostupná na webu MZ. Jejím cílem je nabídnout 

zařízením a především přímo koordinátorům dobrovolníků sebehodnotící nástroj, který jim 

umožní komplexně zhodnotit fungování celého programu a jeho silné a slabé stránky a 

přitom zohledňuje specifika zdravotnických zařízení.  

Hodnocení kvality dobrovolnického programu podle MZ se zaměřuje na čtyři oblasti: 

management dobrovolníků, vlastní dobrovolnickou činnost, kontaktní funkci personálu a 

činnost realizačního týmu. Popis známek kvality v každé z těchto oblastí shrnuje 

následující tabulka. Vzory dotazníků a dalších nástrojů, jak program hodnotit, jsou 

dostupné na webu MZ. 

 

1. Management dobrovolníků 

1. Kvalita a efektivita vstupního síta 

Koordinátor usiluje o propagaci programu a nábor pojímá tak, aby mohl potenciální dobrovolníky zaujmout 

a motivovat je k přihlášení se do programu. Proces přijímání nového dobrovolníka je nastavený tak, aby 

bylo možné odhalit rizikové faktory. Pro činnost v organizaci se daří vybírat takové dobrovolníky, kteří 

odpovídají potřebám organizace. 

 

2. Kvalita vstupní přípravy dobrovolníka 
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Vstupní příprava nových dobrovolníků splňuje následující cíle: Nováček získá všechny potřebné informace a 

dovednosti, sníží se jeho obavy z působení v zařízení, příprava přispěje ke sladění očekávání zařízení a 

dobrovolníka a motivuje ho se dále vzdělávat. Organizace zjišťuje, jak účastníci hodnotí vstupní školení a 

zda a jak jim pomohlo v jejich činnosti. 

 

3. Proces průběžného učení dobrovolníků 

Dobrovolnická činnost by měla přispívat k osobnímu rozvoji dobrovolníka – organizace mu zprostředkovává 

příležitosti ke kontinuálnímu vzdělávání, které ho povzbuzují, aby se do činnosti zařízení více zapojoval. 

Dobrovolníci existující nabídku vzdělávání využívají. 

2. Vlastní dobrovolnická činnost 

1. Motivace dobrovolníků k dobrovolnické službě 

Zařízení má popsané, jaká motivace pro dobrovolnickou službu je pro ně riziková (například nedávné úmrtí 

blízkého nebo potřeba řešit vlastní psychická traumata) a má stanovený postup, jak postupovat v případě, 

že se u zájemců o dobrovolnictví vyskytne. Koordinátor dobrovolníků zjišťuje, jaký význam má jejich činnost 

pro samotné dobrovolníky, jak se to odráží v jejich práci a nakolik jsou v souladu s cíli programu. 

 

2. Přínos dobrovolnických aktivit 

V této podoblasti se hodnocení zaměřuje na to, jak je účast dobrovolníků žádaná v různých odděleních, 

kolik pacientů a jak často je s dobrovolníky v kontaktu, jaká je jejich zpětná vazba na pomoc dobrovolníků a 

jak ji vnímají sami dobrovolníci. Dále se zaměřuje na to, zda působení dobrovolníků nějak ovlivňuje vztahy 

na pracovišti. 

 

3. Postoj dobrovolníků k dobrovolnickému závazku 

Tato podoblast se zabývá vytrvalostí dobrovolníků a průměrnou délkou jejich působení v zařízení, stejně 

jako tím, jak dobrovolníci hodnotí míru zátěže, kterou jim dobrovolnická služba přináší. 

3. Kontaktní funkce personálu 

1. Příprava podmínek pro efektivní využití dobrovolnických činností 

Personál rozumí tomu, jaký smysl má dobrovolnický program v jejich organizaci a při návrhu činností pro 

dobrovolníky vychází z potřeb pacientů. Pro působení dobrovolníků vytváří odpovídající podmínky a snaží 

se ošetřit možná rizika. 

 

2. Spolupráce personálu s dobrovolníky 

Dobrovolníci dostávají ve srozumitelné podobě potřebné informace o specifikách a omezeních konkrétních 

pacientů, se kterými mají pracovat, a respektují je. Původní návrh možných aktivit, na kterých se 

dobrovolníci mají podílet, je aktualizován tak, aby odpovídal skutečným potřebám pacientů. 

 

3. Specializované zaškolení dobrovolníků na pracovištích 

Odborný personál se podílí na školení dobrovolníků podle potřeb daného oddělení. Hodnocení také 

sleduje, zda je ze strany dobrovolníků o tato školení zájem, jak hodnotí jejich provedení a kvalitu a zda se 

jejich absolvování odráží v kvalitě jejich práce. 

4. Činnost realizačního týmu 

1. Organizace a systém řízení programu 

Realizace dobrovolnického programu je personálně, materiálně i finančně zajištěna a jsou popsané role a 

odpovědnost všech, kdo se na něm podílejí. Pozice dobrovolníků v organizační struktuře je jasně 

definována. Dobrovolníci jsou pojištění, podepsali závazek mlčenlivosti, jejich docházka se eviduje a 

zařízení si vyžádalo výpis z jejich trestního rejstříku. Organizace má strategický plán pro realizaci programu. 

 

2. Komunikace a zacházení s informacemi 

Pacienti, personál i veřejnost jsou informováni o dobrovolnickém programu a tom, co jim může přinášet, 
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všemi dostupnými prostředky. Zpětné vazby (zápisy ze supervizí či individuálních schůzek s koordinátorem) 

vypovídají o oboustranné otevřené komunikaci mezi všemi, kdo se na programu podílejí. Organizace 

pravidelně hodnotí kvalitu dobrovolnického programu a s výstupy hodnocení pracuje a informuje o nich 

všechny zúčastněné.  

 

3. Podpora dobrovolníků v jejich činnosti 

V této podoblasti je hodnoceno, kolik % aktivních dobrovolníků se účastní supervize, účastníci ji hodnotí 

kladně a pomáhá jim v jejich činnosti. Dále se zjišťuje, zda existuje systém oceňování dobrovolníků, zda 

mají prostor pro vlastní iniciativu a jak je jim poskytována pomoc při řešení problémů, se kterými se při 

svém působení setkávají. 

 

Pokud jste dosud neprováděli žádné hodnocení dobrovolnického programu, je možné začít 

postupně malými kroky, které vás tolik časově a administrativně nezatíží: 

Jak začít s hodnocením dobrovolnického programu? 

Alespoň jednou za rok si naplánujte individuální rozhovor s každým z vašich 

dobrovolníků. Domluvte si s ním schůzku předem a řekněte mu, o čem byste se rádi bavili, 

aby se mohl připravit. Zdůrazněte, že vaším cílem není ho hodnotit, ale dozvědět se od něj 

zajímavé podněty, které vám umožní zlepšit organizaci dobrovolnického programu. Na co 

se v rozhovoru můžete zaměřit: 

 jak je v hospici spokojený 

 co ho baví a co naopak nebaví 

 v čem si není jistý nebo potřebuje podporu 

 co by mu pomohlo se v jeho činnosti zdokonalit 

 co by rád zlepšil na organizaci dobrovolnického programu 

 jak vnímá spolupráci s personálem 

 jaké má podněty k péči o pacienty a dalším záležitostem hospice 

Po každém vstupním školení i jiné vzdělávací akci, kterou pro dobrovolníky pořádáte, si 

vyžádejte jejich hodnocení. Podobně se dotazujte na jejich spokojenost se supervizí.  

Můžete využít jednoduchý dotazník. Pokud dobrovolník z hospice odchází, je to dobrá 

příležitost požádat ho o zhodnocení jeho zkušeností. 

 

Další zajímavá data jsou např. počty dobrovolníků a jimi odpracovaných hodin, počet 

zapojených pacientů, průměrná délka působení dobrovolníka v zařízení nebo procento 

aktivních dobrovolníků, kteří využívají možnost supervize.  
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3.7 Závěr 

 

Tato příručka nabízí pouze stručné shrnutí toho, co řízení dobrovolnického programu 

obnáší. Další zajímavé informace a metodiky můžete najít na webu Ministerstva 

zdravotnictví. Vzděláváním a supervizemi koordinátorů dobrovolníků ve zdravotnictví se 

zabývá sdružení adVitam. V angličtině si můžete přečíst tento text, který mimojiné nabízí 

sebehodnodnotící nástroj kvality dobrovolnického programu přímo pro hospice.  

Nejlepším zdrojem informací ale může být sdílení zkušeností s ostatními hospici v České 

republice. Neváhejte je oslovit s žádostí o radu nebo stáž. Podle autorčiny zkušenosti je o 

takové sdílení velký zájem a může přinést odpovědi na řadu otázek, které koordinátoři 

dobrovolníků v hospicích mají. 

 

  

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/dobrovolnik-ve-zdravotnictvi-_2921_3.html
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/dobrovolnik-ve-zdravotnictvi-_2921_3.html
http://www.advitam.cz/programy/dobrovolnici/pro-koordinatory/
http://www.togetherforshortlives.org.uk/assets/0000/7991/TfSL_Volunteering_-_Vital_to_our_Future__FINAL_.pdf
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Příloha 1 - Projekt diplomové práce 

 

Bc. Zdeňka Sobotová 

u.č.o. 25201261, imatrikulační ročník 2014 

Název práce: Management dobrovolnictví v hospicích 

Kontext a cíle práce: 

V rámci výzkumného záměru Výzvy v hospicové péči v ČR společnosti TŘI o.p.s. 

provádím výzkum jedné z osmi oblastí, která se týká role dobrovolníků v hospicové péči. 

Dalšími oblastmi jsou např. kvalita péče, financování, péče o zaměstnance a jejich rozvoj, 

PR hospicové péče apod. Cílem výzkumu je nejen popsat současný stav hospicové péče, 

ale i pojmenovat, na jaké změny by se poskytovatelé hospicové péče měli v nejbližších 

letech připravit. Data mnou získaná díky tomuto výzkumu (především z rozhovorů 

s koordinátory dobrovolníků) jsem se se svolením respondentů rozhodla využít pro 

diplomovou práci, kde je možné se tématu věnovat hlouběji. 

Na téma managementu dobrovolnictví v hospicové péči bylo publikováno několik 

absolventských prací, např. Wegerová (2010), Kostlánová (2009), ale ty popisují 

problematiku dobrovolníků v jednom zvoleném hospici. Pouze Mrázová (2005) a 

Camrflová (2012) provedly rozsáhlejší studii stavu dobrovolnictví v hospicích v ČR, 

nicméně data jimi uváděná nejsou již vzhledem k rozvoji hospicové péče v posledních 

letech relevantní – za dobu od publikace jejich prací se počet českých hospiců významně 

zvýšil. Zároveň v českém jazyce neexistuje literatura určená přímo hospicům, kterou by 

mohl management hospice využít při zavádění, rozvoji nebo evaluaci dobrovolnického 

programu. Proto chci v rámci své práce nabídnout možné odpovědi na otázky, které si 

kladou koordinátoři dobrovolníků, s kterými jsem se v rámci výzkumu setkala a zároveň 

shromáždit informace, praktická doporučení a příklady dobré praxe, které jsem od 

jednotlivých respondentů získala. 

Výzkumné otázky: 

Výzkumné otázky, které si kladu, se týkají dvou oblastí: 

1. podoby, jakou má dobrovolnictví v hospicích: Jaká je role dobrovolníků v hospicích? 

Kdo je typickým dobrovolníkem a jak se s ním pracuje? Jaká je jejich pozice v rámci 
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týmu? S jakými obtížemi se hospice setkávají v oblasti dobrovolnictví? Jaké jsou možnosti 

pro rozvoj v práci s dobrovolníky? Jaká bude podle koordinátorů role dobrovolníků za 

deset až patnáct let? Jak se na tuto budoucnost připravují?  

2. pozice koordinátora dobrovolníků: Kdo jsou koordinátoři dobrovolníků, jaké mají 

vzdělání a podporu? Jaká je jejich pozice v rámci týmu? Jakou podporu využívají? Jaké 

informace či podpora jim v jejich práci chybí? 

Vymezení pojmů a design výzkumu: 

Pro účely výzkumu jsem se rozhodla zahrnout nejen lůžkové hospice, ale i hospice domácí 

(které poskytují péči umírajícím pacientům v jejich domácím prostředí prostřednictvím 

terénních sociálních a zdravotních služeb), protože v oblasti dobrovolnictví mohou být 

zkušenosti domácích hospiců pro lůžkové hospice velmi přínosné – v domácí péči se 

dobrovolníci často podílejí i na přímé péči o umírajícího (hygieně, krmení apod.), což je 

v lůžkových hospicích zatím zcela výjimečné. Dobrovolníkem pro účely tohoto výzkumu 

rozumím každého, kdo se jakkoli podílí na chodu hospice bez nároku na finanční odměnu, 

bez ohledu na náplň jeho práce v hospici. Koordinátorem dobrovolníků pak nazývám 

osobu, která má v hospici na starosti výběr a podporu dobrovolníků a zajišťuje, aby byli 

k dispozici ostatním členům týmu a klientům.  

Výzkum má kvalitativní design. V rámci výzkumu provedu polostandardizované 

rozhovory s koordinátory dobrovolníků v lůžkových a mobilních hospicích v ČR. 

Odhadované množství spolupracujích institucí je 10 (do současné chvíle se uskutečnilo 7 

schůzek, další jsou v jednání). Na základě zjištění výzkumu pak zpracuji ve spolupráci 

s respondenty a dalšími experty a na základě existujících metodik praktická doporučení pro 

management dobrovolníků v hospicích a příklady dobré praxe, která budou s podporou 

Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech publikována v podobě online příručky. 

Osnova práce: 

1. smysl a podoby dobrovolnictví v paliativní péči – přehled literatury 

2. dobrovolnictví v paliativní péči v ČR - přehled literatury 

3. prezentace výsledků výzkumu:  

- jak je to s dobrovolnictvím v hospicích: kdo jsou dobrovolníci v hospici, co tam 

dělají, jak se nabírají, školí a jak se s nimi pracuje, jaká je jejich pozice v rámci 

týmu 
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- koordinátor jako pracovní pozice: kdo vykonává tuto pozici, na jaký úvazek, 

s jakým vzděláním, s jakou podporou, jaká je jeho role v týmu 

- otázky, se kterými se hospice potýkají: např. otázka odpovědnosti, financování 

dobrovolnického programu, chybějící strategie, jak nabídnout dobrovolníky do  

rodin, přijetí dobrovolníků týmem 

- budoucnost dobrovolnictví: jak to vidí koordinátoři? 

- příklady dobré praxe 

4. existující metodiky managementu dobrovolnictví ve zdravotnictví 

5. jak funguje dobrovolnictví v hospicích v zahraničí 

6. praktická doporučení pro management dobrovolnictví v hospicích na základě dat, 

získaných z výzkumu a studia dostupných zdrojů 

 

Harmonogram: 

Studium literatury březen - říjen 2015 

Rozhovory s koordinátory srpen – prosinec 2015 

Zpracování dat leden 2016 

Příprava praktických doporučení – schůzky s konzultanty únor – březen 2016 

Finalizace textu duben 2016 

Termín odevzdání DP 6. 5. 2016 
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Příloha 2 – Hodnotící standard profese koordinátora dobrovolníků 

Kompetence Konkrétní znalosti / činnosti koordinátora 

Analýza přínosu zapojení 

dobrovolníků 

 Koordinátor zná smysl a cíl dobrovolnictví z hlediska potřeb 

organizace.  

 Provádí analýzu potřebnosti dobrovolníků ve své organizaci a 

na jejím základě plánuje podobu dobrovolnického programu, 

kde zohlední i možné bariéry rozvoje dobrovolnictví 

v organizaci 

Tvorba struktury činností 

dobrovolníků v organizaci, určování 

jejich pravomocí a odpovědnosti za 

příslušné oblasti 

 Koordinátor definuje pozici dobrovolníků v organizační 

struktuře a jeho vztahy a formu spolupráce se zaměstnanci.  

 Stanovuje požadavky na znalosti, dovednosti a další 

charakteristiky dobrovolníků, vhodných pro potřeby 

organizace. 

 Stanovuje postup a kritéria výběru dobrovolníků. 

 Definuje práva a povinnosti dobrovolníků v organizaci. 

Plánování a příprava dobrovolnictví 

v organizaci 

 Navrhuje konkrétní podobu dobrovolnického programu, 

včetně harmonogramu jeho řízení. 

 Sestavuje plán vzdělávání dobrovolníků, který odpovídá 

činnosti, kterou budou vykonávat a plánuje personální a 

materiálně technické zabezpečení vzdělávacích aktivit. 

 Zná roli a povinnosti přijímající a vysílající organizace. 

Aplikace managementu 

dobrovolnictví 

 Zná principy managementu obecně, i managementu 

dobrovolníků a pracuje s rizikovými faktory v dobrovolnickém 

programu 

 Zná roli koordinátora a dobrovolníka z hlediska legislativy  

 Umí vysvětlit postavení a roli koordinátora dobrovolníků v 

týmu managementu organizace  

 Komunikuje se všemi zúčastněnými stranami (dobrovolníky, 

klienty, vedením, personálem, veřejností) 

 Rozumí principu, významu a přínosu supervize koordinátora 

dobrovolníků i supervize dobrovolníků samotných 

Evaluace dobrovolnictví v organizaci  Zná možné způsoby evaluace dobrovolnického programu a 

jejich využití 

 Stanovuje plán vyhodnocení dobrovolnického programu, 

provádí hodnocení a pracuje s jeho výstupy 

 Sestavuje evaluační dotazníky či osnovu evaluačních 

rozhovorů pro jednotlivé cílové skupiny hodnocení 
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Zdroj: Hodnotící standard Koordinátor dobrovolníků (kód: 75-006-M), dostupné z www.narodnikvalifikace.cz. 

Upraveno. 

 

  

Zajišťování vícezdrojového 

financování organizace/projektu 

 Orientuje se v možných způsobech financování 

dobrovolnického programu  

 Ovládá základní principy fundraisingu se zaměřením na 

dobrovolnický sektor včetně aktivní práce s dotačními tituly  

 Vytváří rozpočet dobrovolnického programu 

Zajišťování marketingu a vztahů 

s veřejností 

 Zajišťuje či koordinuje propagaci dobrovolnictví, připravuje 

letáky, tiskové zprávy a další PR materiály 

Individuální řízení dobrovolníků, 

jejich motivace, rozvoj a oceňování 

Koordinátor dobrovolníků zajišťuje: 

 Vstupní pohovory s dobrovolníky, zjišťování jejich kompetencí 

 Přípravu plánu osobního rozvoje dobrovolníků a podporu 

v jeho naplňování 

 Ocenění dobrovolníků 

 Intervizi a supervizi dobrovolníků a jejich podobu a cíle 

Dodržování bezpečnosti a hygieny 

práce pro potřeby koordinátora 

dobrovolníků 

 Sestavuje metodiku pro prevenci rizik vyplývajících z 

charakteru dobrovolnické činnosti ve vztahu ke klientům, 

dobrovolníkům i organizaci 

 Zná práva a povinností dobrovolníků ve vztahu k BOZP a 

zajišťuje jejich bezpečnost 

Orientace v organizačních, 

administrativních a právních 

aspektech dobrovolnictví 

 Vede všechny potřebné záznamy o dobrovolnickém programu 

(výkazy hodin, smlouvy, pojistky apod.) 

 Dbá na ochranu osobních údajů dobrovolníků i klientů 

 Zná legislativní zakotvení dobrovolnictví v ČR 

http://www.narodnikvalifikace.cz/
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Příloha 3 – Stádia dobrovolnické zkušenosti 

PŘECHOD POTŘEBY DOBROVOLNÍKA ZLOMOVÉ 

OBLASTI 

CO MŮŽE ORGANIZACE UDĚLAT 

Od 

pochybujícího 

k zájemci 

Pozitivní image dobrovolnictví 

Povědomí o různých podobách 

dobrovolnictví 

Povědomí o tom, že různí lidé 

mohou být dobrovolníky 

 

Výzvy k tomu, stát se 

dobrovolníkem 

Snadno dostupné informace 

Jednoduchou cestu, jak se 

dobrovolníkem stát 

Image a 

přitažlivost 

dobrovolnictví 

 

 

 

Způsoby 

náboru 

 

Propagovat dobrovolnictví na 

veřejnosti 

Pravidelná inzerce – tisk, plakáty a 

letáky 

Cílená propagace mezi cílovými 

skupinami 

Zkoušet nové cesty a nová media 

Formulovat sdělení s ohledem na to, 

co cílovou skupinu osloví 

Rozhovory, účast na akcích 

Aktivní propagace ve školách, firmách 

apod. 

Spolupracovat s výchovnými poradci, 

dobrovolnickými a informačními 

centry 

Srozumitelné informace ve všech 

materiálech a na webu 

Větší propagace webových stránek 

Podporovat stávající dobrovolníky 

jako ambasadory 

 

Od zájemce 

k aktivnímu 

dobrovolníkovi 

Pozitivní zkušenost při prvním 

kontaktu s organizací 

Personál, který se o něj zajímá 

a věnuje se mu 

Individuální přístup 

Efektivní (dozví se, co se 

potřebuje dozvědět, to, co 

nabízí, je porovnáno s tím, co 

organizace očekává), ale 

neformální přijímací postup 

Tak málo zdržení, jak je jen 

možné 

Dostat na výběr, čemu se může 

v organizaci věnovat 

 

 

 

 

 

 

Pochopit, jak to v organizaci 

funguje 

Cítit se dostatečně vybavený a 

sebejistý, aby mohl 

Nábor a 

proces 

přijímání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod do 

dobrovolnictví 

 

 

 

 

 

 

 

Trénink  

 

Umožnit zájemcům osobní, emailový 

a telefonický kontakt 

Atraktivní letáky a materiály, které si 

zájemce může odnést s sebou 

Přátelská a rychlá odpověď na 

přihlášku 

Neformální pohovor, kde se ale dozví 

vše, co potřebuje 

Hledat příležitosti, které odpovídají 

individuálním přáním zájemce 

Připravit popis role dobrovolníka a 

jeho zařazení v organizační struktuře 

Pokud dojde ke zpoždění, vysvětlit 

zájemci proč 

Pokud pro dobrovolníka není možné 

najít uplatnění, odkázat ho na jiné 

příležitosti/organizace 

 

Seznámit dobrovolníka s organizací a 

personálem 

Jasně vysvětlit předpisy a postupy 

Jasně vysvětlit, zda a jak budou 

uhrazeny cestovní a další náklady 

Neformální a přátelský přístup 
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s dobrovolnictvím začít 

Mít dovednosti, které jsou 

nezbytné pro jeho roli 

Možnost stínovat zkušeného 

dobrovolníka 

Aktualizovaný balíček informací pro 

nováčky v tištěné podobě 

Užitečný vstupní trénink, který 

odpovídá tomu, co bude dobrovolník 

skutečně potřebovat 

Informovat nováčky o možnostech 

dalšího vzdělávání 

Nabídnout získání certifikátu, 

potvrzení o absolvování kurzu 

 

Od aktivního 

k věrnému 

dobrovolníkovi 

 

Vzdělávání odpovídající jeho 

roli 

Možnosti postupu a rozvoje 

dovedností 

 

Dobrá organizace a 

komunikace 

Respekt k dobrovolníkovu 

přání, nakolik se chce zapojit 

 

Pomoc s řešením osobních 

překážek (např. dojíždění, 

hlídání pro děti) 

Cítit se vítaný 

Cítit, že dělá pro organizaci 

něco užitečného 

Cítit se součástí organizace 

 

 

Nedělat si starosti se svými 

náklady, dopravou nebo 

bezpečností 

Vědět, že má někoho 

z personálu, na koho se může 

kdykoli obrátit 

Vzájemná podpora mezi 

dobrovolníky 

Necítit se pod tlakem 

Mít možnost vzít si volno, 

omezit svoje aktivity či změnit 

čas docházení do organizace 

bez pocitu viny 

 

 

Trénink 

 

 

 

 

Management 

 

 

 

 

Hodnoty a 

kultura 

organizace 

 

 

 

 

 

 

Podpora a 

dohled 

 

Užitečné průběžné vzdělávání podle 

potřeby dobrovolníků 

Nabídnout získání certifikátu, 

potvrzení o absolvování kurzu 

 

Efektivní řízení, zkombinované 

s neformálností 

Dostatečná flexibilita, aby dobrovolník 

mohl zvládat svoje ostatní závazky 

Respekt ke kulturním a věkovým 

odlišnostem 

Vybrat koordinátora dobrovolníků / 

teamleadery mezi dobrovolníky, 

podporovat dobrovolníky, aby se 

zapojili do řízení dobrovolnického 

programu 

Pro-dobrovolnická kultura v organizaci 

Vyškolit personál, jak s dobrovolníky 

pracovat, včetně lékařů, sester, 

pečovatelů 

Zajistit dostatečnou kapacitu na 

konzultace a podporu dobrovolníků 

Zprostředkovat každému 

z dobrovolníků osobní podporu – má 

svoji kontaktní osobu 

Mírný dohled 

Srozumitelná a pravidelná úhrada 

dobrovolníkových nákladů 

Přesvědčivé ocenění práce 

dobrovolníků 

Organizovat setkávání dobrovolníků a 

jejich vzájemnou podporu – radši 

setkání u kávy, než porady 

Nikdy nevyužívat toho, že 

dobrovolníci pracují zadarmo – 

nenechávat je dělat práci, kterou by 

nikdo z personálu dělat nechtěl 
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Věrný 

dobrovolník 

(na celý život) 

Možnost změnit činnost, kterou 

jako dobrovolník vykonává 

Možnost přizpůsobení změnám 

v životě (narození dětí, odchod 

do důchodu) 

Management 

 

Podpora a 

dohled 

 

Umožnit změny role a intenzity 

zapojení dobrovolníka v organizaci 

Konkrétní aktivity, které odpovídají potřebám dobrovolníků v jednotlivých stupních (podle Gaskin, 2003).  

Upraveno. 
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Příloha 4 – Sebehodnotící checklist organizace 

Plánování, standardy a rozpočet  

Všichni členové týmu znají důvody, proč hospic dobrovolníky využívá, a jsou pro ně srozumitelné. 

Napříč organizací existuje odhodlání k zapojování a rozvoji dobrovolníků, které jim umožní využít jejich 

dovednosti naplno. 

Hospic má písemnou politiku dobrovolnictví 

Existují strategické a operační plány pro dobrovolnický program 

Existuje dostatečná personální kapacita. 

Jsou k dispozici odpovídající zdroje. 

Jsou přesně vymezené oblasti, v kterých budou dobrovolníci zapojení, včetně jejich rolí.  

Činnosti, které dobrovolníci v hospici vykonávají, jsou v souladu s legislativou a stadardy péče a 

dobrovolníci rozumí svým povinnostem.  

Struktury a procesy 

Je určen člověk nebo lidé se zkušenostmi a dovednostmi potřebnými k vedení dobrovolnického programu. 

Dobrovolnický program prochází hodnocením, do kterého je zapojené vedení hospice i klíčoví členové 

týmu z každého oddělení 

Využívají se efektivní metody komunikace s dobrovolníky. 

S personálem se o dobrovolnictví komunikuje otevřeně, aby rozuměl jeho přínosu a předcházelo se 

nedorozuměním. 

Personál je zapojený spolu s dobrovolníky do určování nových rolí a popisu hranic a kompetencí.  

Personál, který pracuje s dobrovolníky, dostává odpovídající trénink a podporu. 

Zkušení dobrovolníci dostávají příležitost vést ostatní dobrovolníky, nebo řídit projekty.  

Způsob řízení dobrovolnického programu je vnímaný jako efektivní, využívá naplno všech dostupných 

zdrojů a odpovídá potřebám dobrovolníků i organizace. 

Organizace má jasno v tom, kolik dobrovolníků potřebuje, aby mohla poskytovat ty služby, které má v 

úmyslu. 

Pořizují se a vyhodnocují záznamy o dobrovolnické činnosti v hospici. 

Hodnota a dopad dobrovolnické činnosti  jsou měřeny. 

Existuje jasný postup, jak ukončit spolupráci s dobrovolníkem, pokud je to nezbytné. 

Hledání těch správných lidí 

Příležitosti k dobrovolnictví jsou dostupné a ví o nich co nejvíc lidí. 

Činnosti, do kterých se dobrovolníci mohou zapojit, jsou různorodé, zajímavé a mohou se přizpůsobit 

potřebám konkrétního zájemce. 

Informace o dobrovolnictví jsou k dipozici v různých formách, aby se k zájemcům o dobrovolnictví 

skutečně dostaly a aby věděli, do čeho jdou. 

Proces výběru nových dobrovolníků je jasně popsaný, efektivní a konzistentní. 

Dobrovolnictví je přístupné i lidem s postižením a je jim uzpůsobený proces výběru dobrovolníků. 

Existují jasné popisy dobrovolnických rolí, které zahrnují potřebné dovednosti a zkušenosti, kompetence a 

hranice – co dobrovolníci mohou a nemohou dělat. 

Existují jasná kritéria a postup pro odmítnutí zájemce o dobrovolnictví. 

Role, které dobrovolníci zastávají, jim umožňují využívat svých dovedností takovým způsobem, jakým si 

přejí a s maximálním přínosem pro organizaci. 

Dovednosti a očekávání dobrovolníků jsou v souladu s potřebami uživatelů služeb. 

Do náboru a výběru dobrovolníků pro svoje oddělení je zapojen personál daného oddělení. 

Vzdělávání, rozvoj a podpora 

Indukční proces seznámí dobrovolníky s organizací a jejich rolí a vede k vyjasnění vzájemných očekávání. 
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Na vstupním školení se dobrovolník seznámí s tématy, které potřebuje pro svoji činnost (nejčastěji 

paliativní péče, etiky, ošetřovatelství, práce v multidisciplinárním týmu, duchovní péče, podpory 

pozůstalých a zásadami bezpečnosti). 

Informace a směrnice pro dobrovolníky jsou dostupné v písemné podobě. 

Dobrovolníci jsou žádáni o zpětnou vazbu a ta je využívána ke zlepšení služeb i jejich spokojenosti. Existuje 

efektivní systém, jak jejich zpětnou vazbu zaznamenávat. 

Pro všechny činnosti, které dobrovolníci v hospici vykonávají, existuje popis rizik a postupů, jak jim 

předcházet. 

Napříč organizací je oceňován přínos, který dobrovolníci pro hospic mají. Prganizace vyhledává příležitosti, 

jak jejich práci ocenit, například setkání týmu, zpráva v newsletteru apod. 

Dobrovolníci mají příležitost využívat svoje silné stránky a získávat nové zkušenosti a dovednosti. 

Všichni dobrovolníci dostávají efektivní podporu a mají kontaktní osobu, na kterou se mohou obrátit pro 

radu nebo podporu v každém týmu, kde pracují. 

Dobrovolníci, kteří pracují v úzkém styku s pacienty a rodinami, mají supervizi. 

Na co se zaměřit u dobrovolníků, kteří pracují v přímé péči 

Vedení hospice má jasný zájem na tom, aby dobrovolníci v přímé péči působili 

Uživatelé služeb, personál a dobrovolníci jsou zahrnutí do rozhodování o tom, kde mohou být dobrovolníci 

v přímé péči nejvíce užiteční. 

S personálem jsou otevřeně prodiskutovány důvody, které vedly k rozhodnutí zapojit dobrovolníky do péče 

a mezi členy týmu jsou indentifikováni lidé, kteří si působení dobrovolníků přejí a budou ho podporovat. 

Pozice dobrovolníků v týmu je jasně určená a celý tým jí zná. 

Vedení respektuje obavy, které může mít personál mít z působení dobrovolníků v péči, a snaží se 

nabídnout řešení. 

Personál i dobrovolníci se podílají na stanovování hranic, ve který bude jejich spolupráce fungovat. Tyto 

hranice jsou připomínány na supervizích a při dalších příležitostech. 

Existují pravidla bezpečnosti práce pro dobrovolníky a dobrovolníci vědí, jak se chovat v rizikové situaci. 

Existují pravidla pro práci mimo prostory hospice, kdy je dobrovolník s pacietem sám.  

Dobrovolníci mají přístup k psychologické pomoci či poradenství. 

Sebehodnotící checklist pro dobrovolnický program v hospici. (Scott, R. 2014) 
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