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CO O SVÉ ČINNOSTI NAŠI DOBROVOLNÍCI 
ŘÍKAJÍ

Dobrovolnice, 21 let

„Péťovi jsem se začala věnovat asi před půl rokem. Chodí do 5. třídy, žije 

s maminkou a sourozenci v azylovém domě. Celá rodina má z mého pohledu 

moc hezké vztahy, často se potkávám i s jejich tatínkem, který je navštěvu−

je. S Péťou se převážně učíme. Začátky byly trošku těžší, hlavně co se týče 

komunikace – neznali jsme se, nevěděli jsme moc, co od druhého očekávat, 

já neměla předchozí zkušenosti s dětmi, pro Péťu to asi také byla nezvyklá 

situace. Teď jsme se ale sladili. Panuje mezi námi vzájemná důvěra, hodně si 

povídáme a čím více se poznáváme, tím lepší to je. Je vidět, že je hodně zvě−

davý a zajímá ho spousta věcí, ale asi pro to nedostane moc prostoru, takže 

často pokládá otázky, které mě v dobrém slova smyslu překvapí – nenapadlo 

by mě, že dítě v tomhle věku se zajímá o určitá témata. Jeho dětský pohled na 

svět je pro mě dost obohacující a často mě přinutí přemýšlet nad věcmi, které 
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bych jinak brala jako samozřejmost. Náš společně strávený čas tedy není jen 

o učení, i když o tom je primárně.

Hodně lidí se mě ptá, proč to dělám, vždyť to stejně určitě k ničemu není 

a ještě za to nic nemám. Dělám to proto, že mi to připadá správné. Myslím si, 

že když má člověk možnost, měl by pomoci lidem, kteří v životě neměli takové 

štěstí, jako on sám. Dále mi nepřipadá, že dobrovolnictví znamená jen dávat 

a nic za to nedostat nazpět. Naopak bych řekla, že odměna je velká. Vidím, že 

moje činnost je smysluplná, že opravdu někomu pomáhá – to je, myslím, dost 

velká satisfakce. Během toho půl roku, co se spolu učíme, se Péťův prospěch 

zvedl o stupeň, což pokládám za značný úspěch já i jeho maminka, a jsem 

ráda, že jsem tomu napomohla.  

Navíc díky tomu, že chodím za Péťou právě do azylového domu, 

mám možnost vidět tamější obyvatele, prostředí a život. Studuji sociologii, 

takže pro mě osobně jde o velice zajímavou zkušenost, kdy setkám se s pro−

středím, do kterého bych se jinak nejspíš nedostala.“
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NĚCO MÁLO O PROGRAMU 
DOBROVOLNÍCI V RODINÁCH
Projekt zahrnuje pomoc dobrovolníků při sociálně aktivizační službě pro 

rodiny s dětmi s názvem „Terénní sociální práce v ohrožených rodinách“ 

a v Azylovém domě pro matky s dětmi Ezer. Tento projekt vznikl v roce 2009 

jako podpůrný program k sociální službě. Naše služby využívají rodiny, 

které si již nevědí rady se svou situací a cítí, že potřebují pomoci. 

Jedná se o rodiny, které:

–   opouštějí azylový dům

–   řeší finanční obtíže

–   se rozvádějí a cítí, že je toho na ně mnoho

„Jaká rodina na mne čeká?“
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–   trápí komplikované vztahy mezi členy nebo s dětmi

–   jsou ohroženi sociálním vyloučením

–   řeší existenční problémy, které mohou mít dopad na dítě

–    jsou ohroženy odebráním dítěte mimo rodinu nebo umístěním do ústavní 

péče apod.

Terénní sociální pracovníci nabízí těmto rodinám v nelehké životní 

situaci, které mohou vést k ohrožení základních funkcí rodiny, psychosociální 

poradenství, sociálně terapeutické činnosti, podporu při vzájemné komunikaci 

s příslušnými institucemi, doprovod či podporu při navrácení dítěte zpět do rodiny.

V rámci spolupráce s rodinou je rodině nabízena možnost docházení 

dobrovolníka, který se věnuje individuálně jednomu dítěti. Dobrovolník je vázán 

mlčenlivostí a je odborně zaškolen a poučen pravidly spolupráce, jež vymezují 

vzájemný vztah.

Tím, že se zájemce dobrovolně rozhodne zapojit
do programu, získá:

–   zdarma vstupní vzdělávání

–   osvědčení o účasti v dobrovolnickém programu

–   pojištění pro výkon dobrovolnické činnosti

–   pravidelné supervize pod odborným vedením supervizora

–   průběžné vzdělávání na téma týkající se rodiny

–   soustavný kontakt s koordinátorem dobrovolníků

–   kontakt s novými lidmi a ostatními dobrovolníky

–   vzájemné obohacení při spolupráci s dítětem

„A co z toho 
budu mít?“
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Kdo je dobrovolník aneb kritéria pro přijetí:

–   osoba starší 18 let

–   trestně bezúhonná osoba

–   zdravotně způsobilá osoba

–   emočně stabilní a osobnostně vyzrálá

–   vlastnící e−mailové a telefonické spojení

–   s minimálně středoškolským vzděláním

–   ochotna věnovat 1-3 hodiny týdně svého času

–    schopna zasílat pravidelné měsíční zprávy o průběhu spolupráce 

s dítětem – a ochotna se dále vzdělávat

–   motivována k dobrovolnické činnosti

„Co mám udělat pro to, 
abych se mohl stát dobrovolníkem?“
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Dobrovolník je při své činnosti vázán smlouvou o výkonu dobrovolnické 

služby. 

Dále:
–    podstoupí vstupní vzdělávání, které ho připraví na aktivní účast v programu

–   pravidelně zasílá měsíční zprávy o průběhu spolupráce s dítětem 

–    účastní se supervizí (5x ročně), průběžných vzdělávání a půlročních 

hodnotících schůzek.

Dobrovolník ze své dobré vůle a bez nároku na odměnu vstupuje 
do zprostředkovaného vztahu s dítětem, přičemž využívá svých 
osobnostních předpokladů, aby motivoval dítě k rozvoji jeho schopností.

Dobrovolník není odborník, učitel, kamarád, pečovatel, chůva, či „kasička“. 

Nepřebírá kompetence ani odborníků ani rodičů. Zájemce nemusí mít odborné 

znalosti v psycho−sociální oblasti, protože je interně zaškolen.
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Náplň dobrovolnické činnosti:

Dobrovolník dochází do rodiny na dobu 1-3 hodiny týdně a po dobu 

nejméně 6 měsíců věnuje individuálně svůj volný čas bez nároku na odměnu 

konkrétnímu dítěti od 0 do 18 let. Děti mají vzhledem k náročné rodinné 

situaci závažné překážky zvládat aktivity samy nebo s pomocí svých rodičů. 

„Jak dlouho se budeme 
s dítětem vlastně vídat? 

A co spolu budeme dělat?“
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Dobrovolník pomáhá s:

–    Přípravou do školy – plnění domácích úkolů, organizace školních 

povinností, zlepšování výsledků dítěte v problémových předmětech, 

rozšiřování slovní zásoby a především podpora samostatnosti dítěte.

–    Podporou a rozvojem dítěte – aktivizace dítěte, zlepšování jeho 

teoretických i praktických znalostí a dovedností, mimoškolní aktivity, 

výtvarné činnosti, hry aj. Dobrovolník učí dítě svépomoci a sebedůvěře 

tím, že mu přiměřeně umožňuje zakusit odpovědnost při společných 

činnostech.

–    Napomáhání úspěchu ve vrstevnické skupině – dítě má často 

zkušenost s odmítavými postoji okolí ke své osobě. Dobrovolník se snaží 

vytvářet v dítěti kladný postoj ke vzdělání, k lidem a ke světu vůbec. 

Společně mohou navštěvovat nízkoprahová zařízení, dětská hřiště, 

knihovny či organizované spolky.

–    Zprostředkování volnočasových aktivit – dobrovolník přispívá 

k socializaci dítěte, seznamuje ho s novými lidmi, společně navštěvují 

muzea, zoo, divadla a jiné. Dobrovolník jde dobrým příkladem rodičům 

dítěte, kteří se inspirují ve vytváření podnětného prostředí svému dítěti.

CÍLEM dobrovolnického programu je jednak pomoc při přípravě dětí do 

školy, doučování, stanovení režimu dne a zprostředkování volnočasových 

aktivit, tak i prevence sociálně patologických jevů a kriminality mládeže. Tyto 

jevy mohou vznikat v důsledku nevhodně tráveného volného času, nudy, 

nemožnosti aktivně vyplnit čas, opakovaného zažívání školního neúspěchu 

a působení nežádoucích faktorů v prostředí dítěte. 

„K čemu je to 
všechno dobré??“
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Do programu se může zapojit kdokoli bez ohledu na svoji víru a náboženské 

vyznání. Důležitá je chuť pomoct jinému člověku při zachovaní tolerance vůči 

jeho potřebám a jedinečnosti.

„Musím být věřící?“

SMYSLEM dobrovolnické činnosti je přispívat ke zkvalitňování celkové 

situace v rodině tím, že dobrovolník pomáhá rodičům s rozvojem jejich dítěte 

a snaží se představit jim vzdělání jako jednu z hodnot.

„Čím budu platný?“
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Kontaktní údaje: 

Dobrovolnický projekt DOBROVOLNÍCI V RODINÁCH
http://www.skp.diakonie.cz

Kontakt na koordinátora dobrovolníků:
E−mail: dobrovolnevrodine.skp@diakonie.cz

Tel.: 777 734 183

Konzultace, vstupní rozhovory, vstupní vzdělávání a supervize se konají na adrese: 
Belgická 22, Praha 2

GPS: 50.0727425N, 14.4363617E

Sídlo organizace, pod kterou je dobrovolnický program akreditován Ministerstvem vnitra ČR: 
Diakonie ČCE – SKP v Praze, Bruselská 4, Praha 2, 120 00, 

tel.: 222 520 589, IČO: 45248842

GPS: 50.0721233N, 14.4341942E

Tento program je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR. 


