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PŘEDMLUVA  

předsedkyně Rady sdružení Dobrovolnické centrum 

 

Vážení čtenáři, 

do rukou se vám dostává dokument, ve kterém jsou zúročeny zkušenosti 

z realizace a analýzy programu Rozvoj dobrovolnictví v Ústeckém kraji sebrané a 

utříděné kolegou Mgr. Františkem Klepačem v roce 2005. Dobrovolnické centrum 

se rozvoji dobrovolnictví v regionu nejprve města Ústí nad Labem a posléze v 

Ústeckém kraji věnovalo od svého počátku roku 2000 a dokument postihuje jak 

roviny filozofické, tak obsahuje praktické návody a nápady. Věřím, že 

zveřejněním Metodiky pomůžeme k rozvoji managementu dobrovolnictví 

v dalších regionech a inspirujeme kolegy k hledání vlastních a osobitých cest 

vedoucích k zapojování aktivní části veřejnosti do veřejného života. 

 

Mnoho štěstí a úspěchu všem přeje 

 

 Mgr. Lenka Černá,  

předsedkyně Rady sdružení Dobrovolnické centrum,  

www.dcul.cz 

25. 4. 2006  
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PŘEDMLUVA  

odborného konzultanta  

 

Dobrovolnictví jako jeden z prvků vývoje naší společnosti v posledních 

letech se rozvíjí možná trochu nenápadně, ale stabilně. Cestu k nové  zkušenosti 

dobrovolníka si stále ještě hledají spíše jednotlivci, lidé různého věku, různých 

profesí. Dobrovolníci s různou motivací přicházejí i odcházejí, ale většina z nich 

sděluje, že dobrovolnictví jim do jejich dalšího života přineslo mnoho nových 

zážitků, nový pohled na svět a často i změnu v žebříčku životních  hodnot.  

Dobrovolnická centra, která si vzala za své jim tuto zkušenost 

zprostředkovat, odvedla v uplynulých letech velký kus náročné práce na „poli 

neoraném“, v intenzivní práci s lidmi, v hledání nových možností a 

komunikačních cest, často spojenou s překonáváním nejrůznějších pochybností. 

Rozhodnutí Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem zpracovat 

komplexní metodiku rozvoje dobrovolnictví v regionu, bylo na začátku možná do 

značné míry odvážné. Znamenalo to jednak ohlédnout se kriticky zpět a rozřídit 

množství nabytých zkušeností, jednak se rozhlédnout kolem sebe a pokusit se 

odhadnout směr dalšího společenského vývoje v regionu tak, aby v něm 

dobrovolnictví i nadále mohlo nalézt své smysluplné a nezastupitelné místo.  
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Výsledek byl nejistý, ale domnívám se, že nakonec předčil očekávání. 

Zpracovaný materiál je ucelený, přehledný a zřetelně propojuje nutná obecná 

východiska s konkrétními výstupy. Bude jistě srozumitelný všem, kteří se 

v dobrovolnictví a jeho organizování pohybují.  

Jsem přesvědčena, že dobrovolnictví je o osobních postojích všech 

zúčastněných, proto si cením zvláště toho, že se autor tohoto metodického 

materiálu nebál jít do hloubky a hledal souvislosti i ve vlastních osobních 

rovinách. Z tohoto úhlu pohledu vidím dva důležité předpoklady úspěšné 

realizace koncepce rozvoje v praxi: 1. soulad osobních, organizačních a 

celospolečenských cílů a trendů a 2. dobré porozumění a ochota k osobnímu 

rozvoji realizátorů programu. 

Celý proces hledání a nalézání souvislostí a východisek byl i pro mě velmi 

inspirativní. Děkuji za spolupráci, jsem ráda, že jsem mohla být u toho. 

 

 

MUDr.Ivana Kořínková 

Garant zdravotně sociálních dobrovolnických programů 

Externí konzultant procesu analýzy a tvorby Metodiky programu Rozvoj 

dobrovolnictví 

15.3.2006  
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ÚVOD 

 

 

Metodika rozvoje dobrovolnictví je výsledkem roční analýzy programu 

Rozvoj dobrovolnictví v Ústeckém kraji (dále jen RDÚK) Dobrovolnického centra 

v Ústí nad Labem. Během jednoho roku jsme se zabývali funkčností jednotlivých 

modelů rozvojových aktivit, které krystalizovaly po celou dobu vývoje programu. 

Z nabytých zkušeností a výsledků této analýzy vyplynuly samostatné 

rozvojové celky, jejichž rozpracování dalo vzniknout jakémusi komplexnímu 

modulu rozvoje dobrovolnictví.   

Na následujících stránkách představujeme tento modul co možná nejvíce 

metodicky zpracovaný, abychom tím přispěli k přenesení nabytých zkušeností do 

praxe. V úvodních kapitolách se nejprve stručně zabýváme pojmem 

dobrovolnictví a jeho definováním. Dále krátce představujeme poslání 

Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem, neboť program RDÚK ze základního 

poslání přímo vychází. 

V následujících kapitolách představujeme program rozvoje od obecného 

ke konkrétnímu. Zásadní jsou kapitoly členění programu a cíle, na nichž leží 

podstata metodiky. Na dobrovolnictví jsme pohlíželi z mnoha úhlů a ve vymezení 

hlavních cílů se zaměřujeme na ten, který je rozvojově perspektivní a společensky 

přínosný.  

Koncepce programu sleduje tři rozvojové oblasti, které jsou 

rozpracovány v konkrétních a podrobněji okomentovaných dílčích cílech. 

Grafické znázornění jejich struktury a vzájemných vztahů najdete 

v odpovídajících kapitolách a přílohách. Každé ze tří rozvojových oblastí 

věnujeme samostatnou kapitolu, kde vedle dílčích cílů uvádíme formy a metody 

rozvoje v té které oblasti a konkrétní aktivity, které jsou uváděny jako ilustrační 

příklady. 

Samostatnou kapitolu věnujeme evaluaci, která se nabízí jako standardní 

metoda získávání zpětné vazby a hodnocení úspěšnosti rozvojových činností. 

Uvádíme zde příklady hypotéz na nichž stavíme konkrétní zjišťující otázky, což je 

přenositelný model na jakoukoliv činnost, kterou bychom chtěli evaluovat. 
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Nakonec nabízíme i příklady evaluačních dotazníků pro zjišťování úspěšnosti či 

rezerv v konkrétních oblastech, jichž se program rozvoje dobrovolnictví dotýká.  

Závěrečnou kapitolu věnujeme prognózám a vizím, které jsou součástí 

plánování rozvoje jakékoliv oblasti lidské činnosti. Zabýváme se zde 

perspektivním vývojem a zásadními kritérii rozvoje dobrovolnictví. Vzhledem 

k tomu, že dobrovolnictví jako lidská činnost je výrazně dynamické, prognózy 

rozvoje jsou vždy křehké a nelze je považovat za definitivně platné. Proto je 

závěrečná kapitola více hypotetická. Chceme jen předznačit, že překonávání 

nejrůznějších úskalí a bariér, je přirozené.  

 

 

1.1. DEFINICE DOBROVOLNICTVÍ 

 

Chceme-li definovat dobrovolnictví, musíme se zamyslet nad jeho 

nejrůznějšími polohami. Už ze samotného slova „dobrovolnictví“ je patrné, že 

mluvíme o dobré vůli člověka. Lidé si pomáhají zcela přirozeně, je to jejich 

přirozená vlastnost. Ostatně na solidaritě stojí základ existence lidské společnosti. 

Z historického pohledu je dobrovolnictví tradičním projevem lidské solidarity. 

Lidé si vzájemně pomáhají od prvopočátků společenského života. V českých 

dějinách bychom našli nespočetně dobrovolných spolků a organizací, které se 

věnovali nejrůznějším veřejně prospěšným službám. Zajímavé je, že za totalitního 

režimu se dobrovolné spolky rozvíjely nejvíce. Vyplývá to z toho, že trh 

nedostatečně pokrýval služby, takže lidé byli odkázáni na vzájemné protislužby. 

Vznik těchto spolků je tedy jedním z mnoha důkazů toho, že solidarita tvoří 

základ lidské společnosti. Z tohoto faktu lze také vyčíst to, že nejintenzivněji se 

dobrá vůle člověka pomáhat projevuje tehdy, jsou-li služby pomáhajících profesí 

společensky nedostačující. Nejvíce vzájemné lidské pomoci se bude projevovat 

tam, kde je to nejvíce potřeba, což je velmi pozitivní výsledek rovnice. 

Mluvíme zde o vzájemné pomoci a o společenských potřebách. Oba tyto 

pojmy s dobrovolnictvím úzce souvisí. Vzájemná pomoc se projevuje na úrovni 

příbuzenských nebo sousedských vztahů, společenské potřeby vyžadují 

organizovanější dobrovolnictví. PhDr. Jiří Tošner z  Národního dobrovolnického 

centra HESTIA vymezuje pojem dobrovolnictví ve dvou rovinách. 
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„Dobrovolná občanská výpomoc jako forma dobrovolnictví, která je 

tradiční součástí jakékoliv společnosti již od prvopočátku její existence, zejména 

v evropském prostoru pod vlivem židovské a křesťanské morálky. Běžná je 

v rámci rodiny, širšího příbuzenstva a sousedských vztahů. 

Dobrovolnictví jako projev občanské angažovanosti, kde rozlišujeme 

dobrovolnou činnost vzájemně a veřejně prospěšnou. Tedy do jaké míry je 

smyslem pomáhat si navzájem (skautský oddíl, mateřské centrum, spolek 

zahrádkářů) a do jaké míry je činnost přínosná i pro ostatní (denní centrum pro 

seniory, hipoterapeutický klub pro děti a mládež s hendikepem, útulek pro 

opuštěné psy a kočky).“ 

Na základě vymezení pojmu dobrovolnictví v těchto dvou rovinách 

dochází Tošner k „členění, kde na jednom pólu stojí dobrovolnická služba, důraz 

je kladen právě na slovo ‚služba‘, v níž nabízíme převážně veřejně prospěšnou 

činnost, i když zároveň prospíváme sobě samému. Na druhém pólu je dobrovolné 

členství v oddílu, hnutí, klubu aj., kde důraz je kladen právě na to ‚členství‘ jako 

pocit, že někam patříme, i když zároveň konáme řadu veřejně prospěšných 

aktivit.“ 

Zajímavé je to, že česká legislativa hovoří také o dobrovolnické službě. 

Akreditace dobrovolnických programů se udělují na veřejně prospěšnou ‚službu‘. 

Jedná se tedy o organizované dobrovolnické aktivity, které fungují jako sociální, 

pečovatelská atp. služba. Vedle toho se běžně užívá obecného pojmu 

dobrovolnická činnost, která mluví o organizovaném dobrovolnictví, do kterého 

bychom mohli zařadit výše zmíněné členství v oddílu, hnutí, klubu aj.. V tomto 

případě je dělítkem v označení ‚služba‘ a ‚činnost‘ akreditace daná zákonem.  

Uveďme si tedy jednu základní definici dobrovolnictví. „Veřejně 

prospěšné dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch 

druhých, kterou poskytují občané bezplatně. Dobrovolník dává vědomě část svého 

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

vymezena. Dobrovolnictví může být profesionálně organizováno, aniž by ztratilo 

svoji spontaneitu. Je pravidelným a spolehlivým zdrojem pomoci pro organizaci, 

která s dobrovolníky spolupracuje a zároveň zdrojem nových zkušeností, zážitků i 

příležitostí pro osobní růst dobrovolníků.“ (Tošner, Sozanská, 2002) 
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Tuto definici lze vnímat jako obecnou. Pro naší metodiku je vhodné 

zdůraznit ještě některá konkrétní fakta, která vyvstávají z hlediska rozvoje. 

Dobrovolnictví je prostředek pro zvyšování kvality služeb, pro zvyšování 

kvality života. Dobrovolnická činnost nabízí prostor pro uplatnění 

dobrovolníkovy kreativity a osobní invence. Dobrovolnictví přispívá 

k obnově společenských hodnot. 

 

 

1.2. POSLÁNÍ DOBROVOLNICKÉHO CENTRA 

 

Vzhledem k tomu, že tato metodika vychází z analýzy programu Rozvoj 

dobrovolnictví v Ústeckém kraji, který byl po dobu šesti let realizován 

v Dobrovolnivkém centru v Ústí nad Labem, je potřeba se seznámit s posláním 

sdružení, neboť právě na jeho základech se aktivity programu vyvíjely. 

Následující odstavce jsou postupně věnovány jednotlivým bodům poslání. 

Občanské sdružení Dobrovolnické centrum vytváří a nabízí zázemí 

dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života 

společnosti. Zde se tedy hovoří o centru jako vysílající organizaci, která 

připravuje dobrovolníky pro terén. Z hlediska rozvoje tento bod vyžaduje aktivity 

zaměřené na vytváření veřejného povědomí o dobrovolnictví a na informační 

servis a péči o dobrovolníky. 

Spoluobčanům nabízíme prostor pro seberealizaci, vytváříme 

podmínky pro setkávání a komunikaci, podporujeme a rozvíjíme dobré 

mezilidské vztahy. V tomto případě se rozvojové aktivity týkají zejména 

personální péče, podněcování různých setkávání a vytváření profesionálního 

komunikačního servisu. 

Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, státní správou, 

samosprávou, komerčním sektorem a veřejností rozšiřujeme nabídku 

sociálních služeb o cílené dobrovolnické programy a spoluobčany o nich 

informujeme. Bod, který apeluje jednoznačně na potřeby rozvíjet se v oblasti 

konkrétních dobrovolnických služeb. S tím souvisí především projektová činnost  

a rozvoj v oblasti zkvalitňování technicko-administrativního zázemí. 
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Nabízíme semináře, konzultace a poradenství v oblasti managementu 

dobrovolnictví, realizaci a asistenci výcviků a supervizí dobrovolníků ve 

prospěch řady cílových skupin. Z hlediska rozvoje tedy velmi důležitá 

mezioborová komunikace (psychologie, speciální pedagogika, sociální práce, ale 

také třeba public releation, media, grafický design aj.) a vzdělávací činnost. 

Jmenovanými aktivitami se snažíme o přibližování, vzájemnou 

toleranci a respekt lidí různého věku, národností a vrstev. Tento poslední bod 

zaštiťuje význam všech aktivit z hlediska dlouhodobého záměru, který je pro 

metodiku rozvoje stěžejním cílem – společenské hodnoty a kvalita života. 
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PROGRAM ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ 

 

 

2.1. VÝVOJ PROGRAMU 

 

Se založením Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem na sklonku roku 

1999 se vedle programů, které zajišťovaly přímou pomoc konkrétní sociální 

skupině, objevila logicky i potřeba dobrovolnické aktivity dále rozvíjet. Vznik 

programu Rozvoj dobrovolnictví se tedy úzce váže na vznik Dobrovolnického 

centra. 

Pojem rozvoj v sobě nese široký obsah. Obecně bychom mohli mluvit o 

rozvoji jako o zkvalitňování, o programovém, projektovém, technickém a 

administrativním zdokonalování, dále jako o zvyšování efektivity nebo také jako 

o zajišťování ekonomické stability. V obecných měřítkách bychom našli ještě 

spoustu dalších ekvivalentů k pojmu rozvoj. Mluvíme-li však o rozvoji 

dobrovolnictví, je vymezení pojmu poněkud složitější, neboť chceme-li rozvíjet 

dobrovolnictví, pouštíme se tím do rozvoje lidské činnosti, lidského potenciálu, 

lidských potřeb nebo také do rozvoje lidských tužeb a přání. Náhle jsou pojmy 

jako ekonomická stabilita nebo technické a administrativní zdokonalování jakoby 

nemístné, přestože neméně důležité. 

Vývoj programu Rozvoj dobrovolnictví od počátku sleduje dvě obsahové 

roviny. První z nich je ta technická, která zohledňuje především potřeby 

udržitelnosti dobrovolnických projektů a programů, potřebu ekonomické stability 

nebo administrativní pružnosti. Druhá rovina je pak ta lidská, která sleduje právě 

lidský potenciál, lidské potřeby, a to jak ze strany dobrovolníků, tak ze strany 

uživatelů dobrovolnictví. Hledá nové možnosti dobrovolnické činnosti nebo 

dobrovolnické služby, vytváří prostor pro konfrontaci a diskuse.  

Obě tyto roviny pak musí logicky fungovat v symbióze, což je mnohdy 

obtížné, neboť dobrovolnictví je v České republice stále novým pojmem, takže 

legislativně, právně není vše ideálně připravené jako například v zemích, kde má 

dobrovolnictví letitou tradici. Nejvýraznějším projevem této legislativní 

nepřipravenosti je fakt, že dobrovolnictví je jako služba složitě zařaditelné. 
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Například už u vypisování grantových schémat je tím složitější najít odpovídající 

opatření. Vychází to jednoduše z toho, že dobrovolník, coby vykonavatel 

služby, není odborník v dané oblasti, ve které funguje. Například 

dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních nemůže být plně kvalifikováno jako 

zdravotnická služba, protože dobrovolník není lékař, zdravotní sestra atd. Důležité 

je ale tento fakt vnímat ne jako handicap, ale jako přednost. Ze svobody, se 

kterou dobrovolník svou činnost vykonává, vyplývá profesní nezatíženost, 

která dovoluje investovat právě více lidské péče. 

Všechny aspekty integrace dobrovolnictví je nutné v programovém 

plánování dobrovolnictví zohledňovat. Šest let realizace programu Rozvoj 

dobrovolnictví v Dobrovolnickém centru v Ústí nad Labem přineslo mnoho 

důležitých poznatků a zkušeností, které jsou do této metodiky zapracovány. 

Od počátku se vývoj programu členil na dvě roviny, které jsou platné 

nadále. Na jedné straně se sledoval dobrovolník, což je první rovina, s níž přímo 

souvisí rozvoj Dobrovolnického centra, které je jakousi základnou pro 

dobrovolníka (odborně vysílající organizace). Na straně druhé jsou to organizace, 

které služeb dobrovolníků užívají (odborně přijímající organizace).  

V rovině rozvoje činností vysílajících organizací se z počátku věnovala 

velká pozornost logicky náborům nových dobrovolníků do jednotlivých 

dobrovolnických programů, které byly realizovány jednoduchým způsobem – 

prostřednictvím letáků. Náborové letáky se roznášely na místa, na kterých se 

předpokládal pohyb potenciálních dobrovolníků, vyvěšovaly se také na reklamní 

plochy městské dopravy atp. V počáteční fázi byla tato aktivita velmi důležitá 

zejména pro zjišťování zájmu o dobrovolnickou činnost. S prvními aktivními 

dobrovolníky vyvstala potřeba o dobrovolníky pečovat a chránit je před možnými 

riziky. To vedlo ke zkvalitnění nutné ochrany dobrovolníka. Vyvinul se aparát 

pojišťování, což bylo nutné legislativně a administrativně správně zajistit. Dále se 

ustálily pravidelné supervize, které dobrovolníkům nabízejí prostor řešit aktuální 

problémy své činnosti s odborníkem. Tyto jsou dnes samozřejmou a nutnou 

součástí každého dobrovolnického programu.  

V rovině rozvoje činností přijímajících organizací bylo nutné zjišťovat 

jednak zájem organizací o začlenění dobrovolnictví do jejich praxe, což s sebou 

neslo důležitý úkol, a to jakousi osvětu dobrovolnictví obecně. Většina organizací 
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vnímala dobrovolnictví více přes rizika než skrze přínosy. K tomuto účelu 

sloužily tzv. diskusní kluby, které nabízely prostor k diskusím pro odpovědné 

pracovníky z přijímajících organizací. Důležitým zdrojem informací pro rozvoj 

v této rovině byly zpětné vazby dobrovolníků působících v těchto organizacích. 

Ty se zjišťovaly jednak při pravidelných supervizích, ale také například na 

různých akcích, které se pro ně pořádaly, přestože měly více význam jako odměna 

za jejich činnost. Jinou možností, jak zjišťovat zpětné vazby je permanentní servis 

koordinátora jednotlivého dobrovolnického programu. To znamená, že 

dobrovolník má možnost se na koordinátora obrátit kdykoliv potřebuje s čímkoliv 

poradit. Problémy, které aktuálně řeší dobrovolníci v jednotlivých zařízeních 

vypovídají zpětně o podmínkách, které přijímající organizace nastavuje.  

Informace, které se o přijímacích organizacích shromažďovaly, bylo nutné 

zpracovávat, proto se vytvořila databáze organizací. Ta slouží jako přehledný 

seznam, ve kterém lze přehledně uspořádat nejrůznější informace pod různými 

značkami a zkratkami. Následně je pak možné z nich zpracovávat různé statické 

údaje, které jsou z hlediska dalšího plánování přínosné. 

Velmi důležitým bodem rozvoje je také plánování již výše zmíněných 

akcí, které jsou pro dobrovolníka odměnou. Je nutné si neustále uvědomovat, že 

dobrovolnická činnost není samozřejmostí a že i přesto, že se člověk rozhodne 

pomáhat bez nároku na finanční odměnu, je nutné ho odměnit jiným, adekvátním 

způsobem. V rámci toho je ideální pořádat slavnostní udělování cen za 

dobrovolnickou činnost či službu, jakým se stal pravidelný každoroční ceremoniál 

Křesadlo. Odměňování neslouží jen jako poděkování nebo vyjádření úcty, ale 

slouží zpětně i jako motivace pro další činnost. 

Od zpětných vazeb je jen krůček k tomu, abychom zjistili dobrovolnický 

potenciál. Velmi významným rozvojovým článkem je právě dobrovolnická 

nabídka. Pro vykonávání dobrovolnické činnosti mají lidé nejrůznější motivace. 

Zpravidla člověk dělá zadarmo něco, co ho velmi zajímá, baví a co má rád, 

což je tou nejlepší kvalitou práce nejen z hlediska efektivity. Je tedy velmi 

nutné opírat se v plánování dobrovolnických perspektiv, ve vytváření nabídky 

dobrovolnických programů o poptávku dobrovolníků. Vhodnější by bylo v tomto 

ohledu užít tyto pojmy obráceně, tedy poptávka přijímacích organizací a nabídka 

dobrovolnického potenciálu. 
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Nastínili jsme zde stručně vývoj programu rozvoje dobrovolnictví. 

Z celého vývoje je nutné si uvědomit především význam nabytých zkušeností. 

Z výše uvedeného je jasné, že oblast rozvoje je náročná právě pro velkou šíři 

záběru a dopadu dobrovolnictví oscilující mezi legislativně jasně kvalifikovanými 

službami a lidskou přirozenou potřebou realizovat se. Tato oscilace mezi 

profesionálním a dobrovolným je stěžejní linií metodiky. Úkolem metodiky je 

vypracovat profesionální plán pro efektivní uplatnění dobré vůle.  

 

 

2.2. VNITŘNÍ ČLENĚNÍ 

 

 Po analýze vývoje programu a zhodnocení efektivity jednotlivých činností 

směřujících ke zkvalitnění konkrétních aspektů dobrovolnictví byly vyčleněny tři 

důležité rozvojové oblasti.  

 Jako stěžejní je vyčleněna oblast propagace. Stěžejní proto, že se zabývá 

dobrovolnictvím obecně. Aby bylo možné dobrovolnictví integrovat do 

jednotlivých služeb je nutné se s ním dobře seznámit. Prvním vývojovým stupněm 

propagace dobrovolnictví jsou již v předchozí kapitole zmiňované nábory 

dobrovolníků. Existuje jednoduchá rovnice úspěšnosti, jíž uplatňují všechny 

komerční firmy. Pokud chceme prodat nějaký produkt, je nutné o něm veřejnost 

informovat a představit jeho přínos, přednosti atd. Spoléhat se na to, že bude 

produkt sám objeven na konkurenčním trhu není efektivní. Když je veřejnost o 

produktu informována, dostává možnost volby si ho pořídit mezi všemi ostatními 

produkty stejné kategorie. Pokud tedy budeme uvažovat komerčně, vyplývá nám, 

že dobrovolnictví jako produkt musíme veřejnosti představit a nabídnout. 

Nabídneme tím možnost volby všem potenciálním dobrovolníkům zapojit se, být 

aktivní. A protože uvažujeme komerčně, je tedy nutné pamatovat i na to, že 

musíme produkt představit nejlepším způsobem. Nejlepší způsob je určitě ten 

nejkvalitnější. Musíme tedy kvalitně oslovit jednak obsahem toho, co prodáváme, 

což v našem případě znamená mluvit o přínosech a prospěšnosti dobrovolnictví,  a 

to nejen obecně, ale hlavně o přínosech a prospěchu jednotlivci (dobrovolníkovi).  

A stejně významné je i oslovit formou, tedy vizuálně nebo mediálně zajímavě. 

Existuje mnoho odborníků přes média nebo grafický design, pro které je 

 

Mgr. František Klepač: METODIKA PROGRAMU ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ 
 

15



dobrovolnictví profesionální výzvou. Vedle reklamy na prací prášky nebo třeba 

sýry je dobrovolnictví mnohem zajímavějším produktem. V kapitole věnované 

oblasti propagace si ukážeme některé metody a vhodné aktivity. 

 Druhá důležitá linie rozvoje je označena jako oblast vzdělávání. Pořadí 

důležitosti určuje potřeba hlubšího informování. V reklamě, tedy v nabídce 

produktu dobrovolnictví, která předchází, informujeme pouze o některých 

kvalitách, o výstupech celého produktu. Nikdy se z propagačních materiálů 

nedozvíme o zásadách aplikace, postupu nebo podmínkách realizace. Proto je 

nutné všechny zájemce dobře informovat, naučit je, jak dobrovolnictví funguje. 

Metod vzdělávání je velmi mnoho, proto je nutné je znát a volit vždy tu 

nejvhodnější. U vzdělávání je hlavní zásadou jakási pružnost a variabilita. 

Například kurz základů dobrovolnictví, který budeme realizovat v počátcích 

vzdělávání, bude mít životnost pouze do doby, než se ze začátečníků stanou 

pokročilí. Jiným důvodem potřeby pružnosti jsou různé sociální skupiny 

vzdělávaných respondentů. Určitý typ kurzu bude vhodný pro zaměstnance 

přijímajících organizací, ale nebude příliš úspěšný například pro studenty 

středních škol.  
 

 
obrázek 1: psycho-sociální trénink na Kurzu psychohygieny Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem 
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Je tedy potřeba neustále reflektovat stav a úroveň „vzdělanosti“ v oblasti 

dobrovolnictví. V kapitole věnované oblasti vzdělávání se budeme tedy věnovat 

různým typům vzdělávacích aktivit s ohledem na cílovou skupinu vzdělávaných. 

 Třetí v pořadí je oblast služeb. Ta se týká přímého rozvoje 

dobrovolnických aktivit. Vedle toho, že pracujeme na vytvoření zdravého 

povědomí o dobrovolnictví u nejširší veřejnosti, je také nutné připravovat 

podmínky pro konkrétní dobrovolnické programy a projekty. Ty jsou jednak 

přímým rozvojem, ale také nejlepším zdrojem reflexe a zpětné vazby pro další 

rozvoj. Celá metodika rozvoje tedy vlastně funguje na kruhovém principu.  

 

 obrázek 2 

valitní služba dělá dobrou reklamu, lidé si o ní vykládají a předávají si 

aktivity dobře organizovat, nahlédneme tedy i do problematiky koordinace služeb. 

 

    

 

K

zkušenosti, doporučují ji svým přátelům a známým, tedy se nám automaticky 

začne naplňovat oblast propagace. Lidé, kteří služby vykonávají, jsou stále více 

zdatnější, poznávají jejich zásady a metody, nabývají vlastních zkušeností, 

vzdělávají se, můžou předávat informace dalším, začínajícím, tedy nám 

automaticky začne fungovat oblast vzdělávání. V kapitole Oblast služeb se 

budeme zabývat jednak různými dobrovolnickými programy a projekty, jejich 

budováním a udržitelností, ale také službami, jejichž poskytování může být od 

vysílající organizace očekáváno. Důležité je také zabývat se tím, jak všechny 
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2.3. CÍLE 

 

 K tomu, abychom úspěšně realizovali rozvojové aktivity, je nutné mít 

sné cíle. Ty jsou pro celou metodiku stanovené ve dvou vrstvách. Jsou 

ů a jejich výkladu. Je nutné předeslat, že je velmi důležité chápat cíle 

 důs

Program Rozvoj dobrovolnictví 

ja

stanovené takzvané hlavní cíle, které postihují dlouhodobé perspektivy, jichž 

má aplikované dobrovolnictví dosáhnout. Mohli bychom o nich mluvit také jako o 

tzv. vyšších cílech, neboť formulují dopad dobrovolnictví na sociální život 

společnosti a na kvalitu lidského života. V předchozí kapitole jsme zmínili 

vnitřní členění programu rozvoje do třech oblastí. A pro každou z těchto oblastí 

jsou stanoveny samostatné, dílčí cíle. Tyto vymezují žádoucí dopad realizace 

jednotlivých aktivit v každé jednotlivé oblasti. Pro všechny dílčí cíle je důležité, 

aby reflektovaly cíle hlavní, proto se v  jejich formulaci opíráme o jednotlivé 

vyšší cíle.  

 Tolik ke struktuře cílů programu. Tato kapitola se věnuje vymezení 

hlavních cíl

do ledku, neboť na jejich správném naplňování stojí úspěšnost celého 

programu Rozvoj dobrovolnictví. Úskalí nastává v měření úspěšnosti, neboť 

nejsou snadno měřitelné. Určit vhodné kvantifikátory měření kvality lidského 

života je jiné než například vyčíslit úspěšnost prodeje hmotného produktu. Celé 

této problematice se věnuje kapitola Evaluace. Pamatujme na to, že 

dobrovolnictví je především o lidské vůli a ochotě pomáhat a že jeho plody jsou 

často pouze v rovině pocitů.  

 Pro rozvoj dobrovolnictví vymezujeme tři hlavní cíle. 

 
            

 

Hlavní cíle: 

 
1. Posilovat 

dobrovolnictví jako 
nástroj pro rozvoj 

osobnostních kvalit 
člověka. 

 
2. Posilovat 

dobrovolnictví jako 
nástroj pro rozvoj 

komunikace a spolupráce.

 
3. Zvyšovat  

kvalitu života. 

tabulka 1 
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 1. Posilovat dobrovolnictví jako nástroj pro rozvoj osobnostních kvalit 

člov dlouh lečenských hodnot. O všech 

hlav h bycho ké mluvit jako dlouhodobých 

cíle o c zont dlouhodobého vývoje. 

Pokud jde o posilování dobrovolnictví jako nástroje pro rozvoj osobnostních 

pohybujeme se v rovině základních lidských hodnot. Důležité pro tento cíl 

ěka. Jde o proces 

ních, vyšších cílec

ch. Naplňování těcht

odobého vývoje spo

m obecně mohli ta

ílů v sobě vždy nese hori

kvalit, 

je to, abychom dobrovolnictví prezentovali jako svobodný prostor pro 

kreativitu. Existuje mnoho lidí, kteří se zajímají o oblasti, na něž profesionálně 

nemohou dosáhnout. Pro konkrétní příklad uveďme člověka, který vystudoval 

obchodní akademii a živí se jako vedoucí ekonomického oddělení významné 

firmy. Přestože jeho profesionální pozice mu dává pocit důležitosti a 

nezastupitelnosti, nezažívá pocit prospěšnosti, stále jen kontroluje čísla a faktury. 

Možnost dobrovolné práce takovému člověku otevře dveře například do 

zdravotnických nebo sociálních zařízení, kde namísto čísel komunikuje s lidmi. 

Profesně by se takový člověk do těchto zařízení bez potřebné rekvalifikace 

nedostal, jako dobrovolník však může odvést spoustu velké práce. Jiný příklad je 

třeba dlouhodobě nezaměstnaný, který je frustrovaný a zažívá pocit méněcennosti 

z toho, že na trhu práce nemá své uplatnění. Dobrovolnická činnost takovému 

člověku nabídne smysluplné investování osobní energie a k tomu mu dá zažít ještě 

pocit úspěšnosti. Sebevědomí takové člověka se zvýší, což je důležité mimo jiné i 

pro aktivní řešení jeho životní situace. Ne jednou se stalo, že dobrovolník našel ve 

své činnosti novou profesionální kariéru. Tedy se tím, co dělal s osobním zájmem, 

ochotou a láskou jako dobrovolník, začal živit. Tento cíl tedy mluví o jakési 

osvětě dobrovolnictví, o nabídnutí prostoru pro seberealizaci každého jednotlivce, 

o podněcování lidského potenciálu. Tento princip v sobě nepřímo nese také 

obnovu společenských hodnot. Spokojený člověk, který prožívá osobní úspěch a 

štěstí, je pokorný, ohleduplný, zdravý. Sledování tohoto cíle zahrnuje budování 

tradice dobrovolnictví, vypěstování povědomí široké veřejnosti o dobrovolnictví 

jako o prospěšné lidské aktivitě a otevření možností seberealizace každému 

člověku. 

 2. Posilovat dobrovolnictví jako nástroj pro rozvoj komunikace a 

spolupráce. Tento cíl lze vysvětlit jako tvorbu sítě organizací, které chápou 

význam, přínos a dopad dobrovolnictví ve všech jeho ohledech. Dobrá 
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komunikace a spolupráce nejrůzněji profilovaných organizací otevírá široké 

možnosti vývoje. Ředitel velké nemocnice se může například zasloužit o 

zkvalitnění péče o jejich pacienty pouze pokud bude dobře informovaný a 

oučen

ost 

ré 

p ý. Za jiných okolností může dobrovolnictví vnímat například jako 

zbytečnou personální zátěž. Zasvěcený ředitel, který má ve své nemocnici 

dobrovolnictví odzkoušené, může být dobrým zdrojem informací a příkladem pro 

ředitele jiných nemocnic. Pozitivní zkušenosti ze zdravotnictví pak mohou být 

například motivací pro zástupce ekologických, kulturních nebo sportovních 

organizací. Vedle podpory lidského potenciálu, o níž hovoří první cíl, je tedy 

stejně významné pracovat na kvalitní komunikaci mezi všemi společnostmi a 

organizacemi, které jsou v dobrovolnictví aktivní. Na jedné straně jde o předávání 

praktických zkušeností, které jsou dobrým rozvojovým zdrojem. Jednotlivé 

organizace si mohou být motivací k dalšímu vývoji a zkvalitňování práce. Na 

druhé straně zde může vzniknout prostor ke konfrontaci a kontrole kvality 

realizace dobrovolnických projektů a programů. Kontrola v tomto případě nemá 

pejorativní význam. Naším cílem je vytvořit síť organizací, které dobrovolnictví 

chápou v jeho nejvyšších kvalitách. O takové organizace musíme pečovat a 

komunikovat, abychom případné nesnáze mohli regulovat. A protože zde 

mluvíme o organizovaném dobrovolnictví, musíme také organizovaně jednat.  

Na závěr je ještě vhodné uvést význam sdružování organizací z hlediska 

dobrovolníka samotného. Výše jsme se zmiňovali o tzv. kruhovém principu 

členění rozvoje, který se promítá i do toho cíle. Jestliže budeme vytvářet síť 

organizací zajímajících se o dobrovolnictví, vznikne nám zároveň i široká škála 

možností uplatnění dobrovolníka. Vytvoříme jakousi nabídku dobrovolnické 

práce. A jestliže na jedné straně chápeme dobrovolnictví jako možn

seberealizace, jako prostor pro využití osobnostního potenciálu a kreativity, 

potřebujeme mít také dostatečně velkou základnu možností uplatnění těchto sil. 

 3. Zvyšovat kvalitu života. Poslední cíl postihuje dopad dobrovolnictví na 

lidský život. Z hlediska rozvoje je nevyhnutelné, abychom kvalitu života 

vnímali jako cíl, obzvlášť budeme-li dobrovolnictví kvalifikovat jako sociální 

službu. Dobrovolnictví se dotýká lidských hodnot. Každý člověk, který se 

rozhoduje pro dobrovolnou činnost, se hodnotami lidského života zabývá. Pokud 

se nakonec rozhodne být aktivní, stává se nepochybně nositelem hodnot, kte
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jsou společensky žádoucí, ať už je motivace jakákoliv. Rozhodnout se, že budu 

něco dělat zadarmo je v současné materiálně zaměřené době úctyhodné. Nutno 

podotknout, že je celá řada dobrovolníků, kteří otázku toho, že dělají něco 

zadarmo, vůbec neřeší. Mnoho dobrovolníků je dokonce zaskočeno otázkou, proč 

nedělají svou práci za peníze. Je také spousta lidí, kteří něco s největším zápalem 

dělají a vůbec je nenapadne, že by to mohlo být chápáno jako dobrovolnictví. 

Nicméně i zde se ukazuje tzv. kruhový princip. Jestliže něco nadšeně se zájmem a 

s láskou dělám, pak to dělám dobře a úspěšně. A z mé práce pak mají jiní lidé 

užitek nebo přinejmenším radost. Přímo se tak předává energie spokojenosti, 

radosti, dobra. A protože pracujeme s lidmi, nepřímo tím zkvalitňujeme sociální 

kontakt. I zde uveďme příklad. Mladý  dvacetiletý student, který pomáhá 

v domově důchodců, se stará o osmdesátiletou ženu. Protože je k této práci 

motivovaný, vykonává ji velmi dobře. Tráví se stařenkou několik hodin týdně, 

povídají si spolu, doprovází ženu na procházkách atd. Logicky mezi nimi vzniká 

vztah, který stojí na důvěře, respektu a ochotě sdílet. Projevuje se zde tedy hned 

několik ukazatelů zkvalitňování sociálního kontaktu. Mezigenerační tolerance, 

aktivní společenský život nebo sociální integrace. 

 Z výše uvedených hlavních cílů vyplývá směr rozvoje. Jestliže chápeme 

dobrovolnictví jako prostředek zkvalitňování služeb, pak musíme mít na 

paměti, že máme tři účastnické strany (kruhový princip). Zařízení, které 

službu poskytuje, klienta, který služeb užívá, a dobrovolníka, který pomáhá 

služby zkvalitňovat. Uvádíme zde příklad „trojlístku“ ze sociálních služeb, který 

je však přenositelný na jakoukoliv jinou oblast působení. U ekologických 

organizací bude na místě klienta příroda, u kulturních organizací bude klientem 

spokojený divák atd. 

 Následující kapitoly postupně zpracovávají všechny výše vytyčené oblasti 

programu Rozvoj dobrovolnictví. Pro každou z těchto oblastí uvedeme dílčí cíle, 

které z hlavních cílů vycházejí.  
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OBLAST PROPAGACE 

 

 

3.1. DÍLČÍ CÍLE  

 

Z hlavních cílů vyplývají pro oblast propagace níže uvedené dílčí cíle. Ty 

jsou označovány vždy velkým písmenem „P“ jako označení cíle v oblasti 

propagace a dále číslicí, která určuje souvztažnost s hlavním cílem, a malým 

písmenem, které jednotlivé cíle rozčleňuje. Tedy cíl P1a. vymezuje první dílčí cíl 

oblasti propagace vztahující se k hlavnímu cíli 1, P3b. vymezuje druhý dílčí cíl 

oblasti propagace vztahující se k hlavnímu cíli 3 atp.  

 
            

Program Rozvoj dobrovolnictví 

 

Hlavní cíle: 

 
1. Posilovat 

dobrovolnictví jako 
nástroj pro rozvoj 

osobnostních kvalit 
člověka. 

 
2. Posilovat 

dobrovolnictví jako 
nástroj pro rozvoj 

komunikace a spolupráce.

 
3. Zvyšovat  

kvalitu života. 

 

Dílčí cíle pro oblast propagace: 
 

P1a. Informovat širokou 
veřejnost o možnostech 

uplatnění 
v dobrovolnických 

programech. 

 

P2a. Propagovat 
dobrovolnictví 

v komerčním sektoru. 

 

P3a. Propagovat 
výsledky. 

 

P1b. Propagovat 
dobrovolnictví v oblasti 
vzdělávání a školství. 

 

P2b. Posilovat 
dobrovolnictví jako 

nástroj partnerství mezi 
organizacemi. 

 

P3b. Prezentovat 
příklady. 

tabulka 2 
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Cíl 1a. Informovat širokou veřejnost o možnostech uplatnění 

v dobrovoln  tedy přímou propagací prezentujeme 

dobrovolnictví jako nástroj pro rozvoj osobních kvalit člověka, jak hovoří 

louhodobý cíl. Propagace se odehrává ve smyslu nabídky možnosti uplatnění 

osobní kreativity a invence. Dobrovolnické programy předkládáme jednak jako 

onkrétní činnost, ale i obecně jako možnost seberealizace. 

í materiál pro učitele těchto 

předmě  je pak jen další možností zajistit přímou propagaci dobrovolnictví.  

Cíl P2a. Propag  sektoru. V komentáři 

pro druhý hlavní cíl jsme se věnovali tvorbě sítě organizací, které přijímají 

dobrovolnictví jako pozitivní pří zvoji. Oblast propagace v tomto 

ohledu tedy apeluje na komunikaci s komerčním sektorem, který je rozvojově 

výz ska do ostí, ale anční 

podp ktor fu ím principu, proto je nutné 

dob kom fesionálně, neboť všechny 

dobrovolné služby lze v komerčním firmě nahradit placenou službou, což je pro 

rozvoj dobrovolnictví nabízet širokou škálu 

možností dobrovolníkovy seberealizace. 

t do ástroj partnerství mezi 

organiza o navaz merčním sektoru. Pojítkem 

spolupráce se zde stává dobrovolník a dobrovolnická činnost. Jestliže vybudujeme 

síť komerčních organizací, které chápou a přijímají principy dobrovolnictví, pak 

lze propojit ziskový a neziskový sektor prostřednictvím dobrovolnických 

pro ůže ích mechanizmů. Například 

za finanční nebo materiální podporu nabídne nezisková organizace reklamu 

ující ziskové organizace atp. 

íl P3a. Propagovat výsledky. Jestliže hlavní cíl 3 hovoří o zvyšování 

kvality života, pak je na úrovni propagace ideální dosažené výsledky propagovat. 

P

ických programech. Zde

d

k

Cíl P1b. Propagovat dobrovolnictví v oblasti vzdělávání a školství. 

Rozvojově velmi významný cíl, neboť informováním školní mládeže přímo 

vytváříme budoucí zasvěcenou, znalou veřejnost. Jestliže chceme, aby se 

dobrovolnictví stalo tradičním, pak určitě nesmíme školní prostředí zanedbávat. 

Dobrovolnictví by se koneckonců mohlo objevovat i jako téma v občanské 

výchově nebo společenských vědách. Zpracovat učebn

tů

ovat dobrovolnictví v komerčním

nos jejich ro

namný nejen z hledi

ory. Komerční se

rovolnictví nabízet 

brovolnických možn

nguje na ryze tržn

erčním způsobem a pro

i z hlediska fin

mínus zejména z hlediska šancí 

 

Cíl P2b. Posilova

cemi, přím

brovolnictví jako n

uje na propagaci v ko

gramů. Propojení se m  odehrávat na úrovni tržn

podpor

C
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Ověřen

u veřejnost. 

 lidé 

bez živ

. 

 

 klasických způsobů propagace existuje ještě 

spoustu

é výstupy dobrovolnických projektů a programů zpracujeme a postavíme 

na nich reklamní kampaň. Není nic účinnějšího než prokázat efektivitu a 

úspěšnost propagovaného produktu dosaženými výsledky. Taková kampaň bude 

zajímavá opět především pro komerční sektor, neboť tento způsob propagace 

vychází z klasického tržního managementu. Prokazatelné výsledky jsou stejně tak 

jednoduchou, čitelnou prezentací dobrovolnictví i pro široko

Cíl P3b. Prezentovat příklady. Podobně jako propagace výsledků slouží i 

zveřejňování praktických příkladů. Jeden konkrétní příběh, kdy dobrovolnictví 

přispělo k nějakému zplepšení, je ověřenou a dobře doléhající reklamou. Vedle 

propagace výsledků má konkrétní příběh větší sílu v tom, že nás uvádí i do 

jakéhosi zákulí. Tedy vytváříme si představu, jak dobrovolnictví funguje jako 

celek. Dále se na základě příběhu seznamujeme s konkrétními dobrovolníky, tedy 

uvádíme na pravou míru předsudky, že dobrovolníci musí být nutně zoufalí

otních cílů.  

Šest uvedených dílčích cílů vymezuje základní roviny, na které je vhodné 

v případě propagace pamatovat. Je zřejmé, že sledovat všechny dílčí cíle současně 

je náročné. Navíc v počátcích, kdy s dobrovolnictvím začínáme, nemáme možnost 

prezentovat vlastní příklady a propagovat výsledky. I zde však není od věci 

připomenout, že dobrá spolupráce s jinými organizacemi může posloužit i 

v případě propagace. Ať už s dobrovolnictvím začínáme nebo chceme třeba 

spustit nový dobrovolnický program, můžeme propagaci postavit na příkladech a 

výsledcích spolupracujících organizací. Jednotlivé cíle propagace budeme 

sledovat vždy dle svých aktuálních potřeb

 

3.2. FORMY PROPAGACE 

 

Forem propagace je celá řada. Některé jsou finančně nenáročné, jiné jsou 

velmi nákladné. Jiné kriterium členění jednotlivých forem je dostupnost realizace 

a efektivita, kde srovnáváme náročnost přípravy propagační akce s jejím dopadem 

na konkrétní cílovou skupinu. Vedle

 forem, které nemají přímý propagační účel, ale jako reklama ve výsledku 
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slouží. Na následujících řádcích představíme několik příkladů propagačních 

aktivit, které jsou funkční a které bychom mohli považovat za tradiční. 

Standardní formou propagace je v současné době internetová prezentace. 

Webové stránky slouží jako pružné a trvalé médium, kde lze aktuálně informovat 

o všech vašich aktivitách. Specifikem je nejširší dosah za jednu cenu. Ideální je 

zpracovat několikajazyčnou verzi stránek pro mezinárodní dopad. Způsob, jakým 

se bud

me pamatovat na dvě základní věci. Vizuální atraktivnost a 

funkčn

anizací. 

Dalším příkladem propagace s širokým dopadem je mediální kampaň. Na 

zdíl od internetu je realizace mediální kampaně finančně nákladnější, i když 

zajištění mediální kampaně například sponzorsky 

ebo partnersky. Nicméně je efektivní co se týče dopadu na cílovou skupinu. 

Pokud 

putovní výstavy atp. Důležitou zásadou pro mediální kampaň je opět vizuální a 

eme prezentovat, určujeme sami, což je například oproti tisku výhoda, 

protože se nemusíme spoléhat na redaktora, který za nás podávané informace 

formuluje. S touto výhodou je však třeba nakládat velmi zodpovědně. Internet je 

vizuální medium, tudíž musíme pamatovat na to, aby naše webové stránky 

nabízely i pěknou podívanou. Informace, které podáme v pěkném designu, budou 

vyhledávané. Jsme tedy opět u tržního myšlení. Pokud chceme uspět se svými 

webovými stránkami mezi nekonečným množstvím jiných internetových 

prezentací, pak musí

ost. O vizuální podobu stránek se postará designér a o funkčnost 

webmaster. Kriterium úspěšnosti webové prezentace je návštěvnost. Webové 

stránky věnující se dobrovolnictví určitě nebudou masově navštěvované, ale 

jestliže jsou pružné, lidé mají důvod se na ně vracet a návštěvnost minimálně 

neklesá. Budeme-li mít na stránkách půl roku staré informace bez jediné změny, 

pak nemůžeme očekávat, že nám budou sloužit jako propagační medium. Velmi 

důležité je zařadit si naší doménu do nejrůznějších internetových vyhledávačů pod 

odpovídajícími klíčovými hesly nebo zajistit odkazy na naše stránky 

z internetových prezentací partnerských org

ro

existuje samozřejmě způsob 

n

chceme oslovit cílovou skupinu v regionálním rozsahu, pak zajistíme 

například spolupráci s místním rádiem nebo televizí, pokud chceme realizovat 

kampaň v celorepublikovém rozsahu, pak musíme hledat celoplošná media (rádio, 

deníky atp.). Za media v tomto případě nepovažujme pouze rádio, televizi a tisk. 

Kampaň lze uspořádat také například prostřednictvím elektronické pošty, plakátů, 
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obsahová atraktivnost. Propagované myšlence musíme dát úroveň nebo třeba 

adekvátní kultivovaný humor. Vynakládáme-li na takovou kampaň nemalé 

finančn

udíž opět musíme zdůraznit 

požada

í prostředky, pak se určitě vyplatí spolupracovat s odborníky na reklamu.  

Poměrně levnou propagaci můžeme zajistit reklamními plakáty a letáky. 

Tato forma má jednorázovou funkčnost a je náročná zejména na distribuci 

propagačních materiálů. Výroba plakátu nebo letáku je relativně snadná, ale výlep 

nebo roznos je nejen časově náročný. I v tomto případě je platná zásada vizuální a 

obsahové atraktivnosti. Dodržení této zásady je možná ještě důležitější než u 

předchozích dvou způsobů propagace, neboť výlepové plochy jsou přeplněné 

plakáty nejrůznějších forem a barev, proto je celkem snadné informace 

přehlédnout. Ideální je užívat jednoho vizuálního stylu, který na první pohled 

vypoví o jaký druh informací jde. To platí obecně, nejen pro plakáty a letáky. 

Jako samozřejmost se považuje logo, které funguje jako značka organizace, proto 

bychom ho měli ve všech vizuálních materiálech uvádět. Prohledněte si například 

letáky propagující zboží nejrůznějších hypermarketů. Často poznáte na první 

pohled už jen podle barev a celkového vizuálního řešení o který z hypermarketů 

se jedná. Vizuální identita se musí budovat, proto je důležité prezentovat se 

v jednotném stylu, díky čemuž se naše organizace snadněji vryje do povědomí 

veřejnosti. 

Dobrým propagačním materiálem jsou také výroční zprávy. Neposlouží 

sice jako reklama zacílená na širokou veřejnost, ale pro jiné organizace může být 

ideálním zdrojem faktických informací, na kterých lze stavět partnerskou 

spolupráci. Výroční zpráva je tiskový materiál, t

vek na zajímavé vizuální zpracování. Velké komerční firmy zadávají 

realizaci výročních zpráv prestižním grafickým studiím, vyhlašují výběrová řízení 

na jejich zpracování atd. To jen dokazuje trend vysoké vizuální kvality takového 

propagačního materiálu. V případě výročních zpráv jde především o nalezení 

zajímavého způsobu prezentace strohých a faktických údajů, kterým pěkné 

„pozlátko“ přidá na zajímavosti. Při přípravě obsahu výroční zprávy mějte na 

paměti míru stravitelnosti. Příliš mnoho statistik nebo naopak příliš mnoho 

upovídaných slov pozbývají čtenářské atraktivnosti. Velmi dobrá propagační 

forma prezentování činnosti je fotografická dokumentace, ovšem i zde je důležité 

nepovolit v nárocích na kvalitu. Efektivní řešení kvalitní fotografické 
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dokumentace je například profesionální fotograf dobrovolník (nebo student 

fotografie), který si na fotografování terénní činnosti organizace zrealizuje 

dokumentární cyklus, který na výstavách poslouží k prezentaci jeho tvůrčí práce i 

jako re

ěco 

osobně

klama organizace. 

Běžný způsob propagace činnosti organizace je informování 

prostřednictvím tisku. Ideální je navázat s deníkem ve vašem regionu partnerskou 

spolupráci. Například lze vyjednat dohodu, že bude ten který deník informovat o 

všech vašich zásadních veřejných aktivitách a vy ho budete ve své další propagaci 

uvádět jako mediálního partnera. Nabídnete reklamu za reklamu, což je běžná 

politika. Druhá varianta využití tisku jako propagačního media je placená 

reklama. Ta je vhodná například pro jednorázovou inzerci některé vaší novinky 

nebo jako součást větší reklamní kampaně. Dalším způsobem propagačních aktivit 

prostřednictvím tisku je možnost vydávat vlastní periodikum. To je samozřejmě 

nákladný a pracný způsob rozvoje informovanosti o dobrovolnictví, kdy musíme 

vyřešit otázky redakční, vydavatelské, produkční a distribuční. Nicméně je opět 

možné spojit se s více organizacemi, a to jak pro spolupráci obsahovou, tak 

formální. 

Časově náročný, avšak o to interaktivnější způsob propagace je osobní 

prezentace. Ta nese jednu podstatnou výhodu, a to flexibilitu. Jestliže n

 prezentujeme, můžeme přizpůsobit formu dle daných podmínek. Při 

osobní prezentaci se tedy může běžně stávat, že oslovíte nabízenými informacemi 

člověka, který by se nad nimi jinak nepozastavil. Obecně je tato forma propagace 

náročná na přípravu materiálů, které při prezentaci využíváme (tiskoviny, video, 

multimediální pomůcky atp.), a vyžaduje dobrou lektorskou zdatnost. Nutné je 

v tomto případě počítat s tím, že nemůžeme dosáhnout stoprocentní efektivity. 

Zpravidla je platné, že úspěchem je oslovit třicet respondentů ze sta. Ideální je 

proto osobní prezentace realizovat tzv. na objednávku. 

Jinou formou osobní propagace jsou informační besedy. Z hlediska účelu 

bychom je mohli přirovnat k tiskové konferenci. Například uspořádáme besedu na 

téma nového projektu, který budeme realizovat. Sezveme odborníky, kteří mají 

k tématu co říci, koordinátory a ostatní členy realizačního týmu, kteří budou 

besedovat s veřejností. V případě takové besedy půjde zejména o odbornou 

veřejnost, o lidi, kteří mají o diskutovanou problematiku hlubší zájem. Taková 
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beseda je pro naší organizaci propagační aktivitou, která slouží především 

v oblasti spolupráce s ostatními organizacemi. Besedy lze připravovat na 

nejrůznější témata, tedy můžeme oslovit široké spektrum respondentů. A protože 

není taková beseda vázána na konkrétní prostředí, můžeme ji uspořádat kdekoliv 

v terén

oužit jako příklad teorie v praxi. A nemusí jít nutně pouze o prezentaci 

slovem

3.3. AK

u, přizpůsobit se cílové skupině. Vždy pamatujme na to, že naše tvář 

neprozrazuje nic o naší organizaci, proto je důležité mít minimum propagačních 

materiálů, které mohou nasměrovat zájemce na další informace. 

Poslední formou propagace, kterou zde uvádíme jsou knižní publikace a 

brožury. Tímto způsobem budeme sledovat především propagační cíle označené 

číslem 3, tedy prezentace příkladů a úspěchů nebo propagace výsledků naší 

činnosti. Pokud budeme hovořit o brožurách, pak je můžeme vydávat sami nebo i 

přispívat svými texty do brožur vydávaných jinými organizacemi. Nejvhodnější je 

prezentovat jedinečné projekty, tedy takové, které by se v České republice daly 

považovat za pilotní, nebo projekty, které svou problematikou pilotní nejsou, ale 

byly realizovány mimořádně úspěšně nebo netradičně. Pokud jde o knižní 

publikace, pak máme na mysli odborné knihy, ve kterým může některý z našich 

projektů sl

. Výše jsme uváděli příklad spolupráce s fotografem, který zpracuje 

dokumentární fotografický cyklus na téma dobrovolnická činnost. Takový 

fotografický dokument můžeme nejen vystavovat, ale samozřejmě zpracovat i do 

knižní podoby. 

Uvedený výčet forem propagace není konečný. Je pouze otázkou bystrosti 

a kreativity, jak využít různých příležitostí k propagaci myšlenky dobrovolnictví. 

Na následujících stránkách uvedeme příklady konkrétních aktivit, které 

propagačnímu účelu slouží. 

 

 

TIVITY 

 

Příklady aktivity, které uvádíme v této kapitole, ilustrují propagační 

činnost Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem v rámci programu Rozvoj 

dobrovolnictví v Ústeckém kraji (dále jen RDÚK), který byl v roce 2005 

předmětem analýzy pro výstavbu celé této metodiky. Pro Dobrovolnické centrum 
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je RDÚK stěžejním programem, jehož hlavní náplň vychází přímo z poslání 

organizace a je základem pro další specializované programy.  Ilustrační příklady 

uvádíme jako ověřené a funkční způsoby propagace dobrovolnictví. Vrátíme-li se 

k dílčím cílům v oblasti propagace, vyplyne nám mnoho dalších realizovatelných 

aktivit, které zde neuvádíme. Následující výčet aktivit tedy nelze považovat za 

vyčerpávající. Smyslem je ukázat na několika příkladech koncepci jednotlivých 

propagačních aktivit. 

1. Budování vizuální identity organizace 

V předchozí kapitole jsme kladli důraz na vizuální zpracování jednotlivých 

forem propagace, proto bylo i v programu RDÚK jako výchozí bod úspěšné 

propagace dobrovolnictví stanoveno budování kompaktního vizuálního stylu 

Dobrovolnického centra. Jednotný vizuální styl, který odpovídá poslání celé 

organizace, nese pro veřejnost srozumitelnou symboliku, díky níž se pojem 

dobrovolnictví snadno šíří a fixuje. V této snaze navázalo DC spolupráci 

s profesionální společností zabývající se vizuální komunikací. 

Koncepce celé vizuální identity se odvíjí od základního prvku, jímž je 

logo, které slouží jako značka organizace. Podoba všech dalších tiskovin a 

propagačních materiálů včetně webových stránek se odvíjí právě od vizuálního 

pojetí loga. Každý profesionál vám potvrdí, že logo je základem vizuální identity 

a že jeho symbolika musí nést znaky činnosti organizace, firmy. 

Uveďme si tedy designérův výklad značky Dobrovolnického centra jako 

příklad

 sdělení je to, že centrum sdružuje a koordinuje lidi, 

kteří jsou ochotni okolnímu světu dát kus ze sebe. Barevná kombinace čerstvé 

zelené s tmavě růžovou je vhodná kombinace pro symboliku centra jako 

é jádra, které vysílá láskyplné dobrovolníky se srdcem na 

právném místě (tmavě růžová).“ 

: „Logo má výrazný kruhový bod, který symbolizuje centrum. Kruhový 

bod je jeho nejintenzivnější vizuální element. Text (název Dobrovolnické 

centrum) je umístěn dole, aby byl prostor kolem srdce, které „letí“ a v cestě mu 

nic nebrání. Stěžejní princip

čerstvého, zdrav

s

Všechny vizuální znaky loga lze dále uplatňovat v dalších materiálech. 

Například design webových stránek je laděn do barev, které jsou v logu užity. 

Vizitky, dopisní a faxové papíry, plakáty, výroční zprávy nebo brožury užívají 

princip kruhu nebo negativu srdce v kruhu atp. Vizuální identita tedy stojí na 
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koncepci jednoty, aby z každého produktu bylo na první pohled patrné, že jde o 

Dobrovolnické centrum.  

Budování vizuální identity je dlouhodobý proces a souvisí hlavně 

s jednoduchým přenosem informace. Při dodržení principů jednotné vizuální 

propagace může ve výsledku Dobrovolnické centrum dosáhnout nejen snadné 

identifikace organizace jako takové, ale i jednoduché propagace dobrovolnictví 

jako pojmu, myšlenky.  

e dobře zpracovaná koncepce 

vizuáln

, který bude nejen 

inform

 být sestavena ze 

zaměst

 a dalo by se tvrdit odborný. Cílovou skupinou 

čtenářů

V závěru bychom rádi ještě zdůraznili, ž

ího stylu organizace je jakýmsi průkazem serióznosti a profesionality pro 

klienty i partnery. 

2. Časopis o dobrovolnictví 

Rozvojově významnou aktivitou může být časopisecké periodikum, které 

slouží přímé propagaci dobrovolnictví. Dobrovolnické centrum připravilo 

koncepci časopisu, jehož hlavním cílem je podpořit informovanost veřejnosti ve 

všech aspektech dobrovolnictví. Záměrem je vydávat časopis

ovat o aktivitách Dobrovolnického centra, ale především šířit myšlenku 

dobrovolnictví. Smyslem je dosáhnout určité konfrontace názorů a postojů, do 

které budou vtaženi lidé v dobrovolnictví aktivní, odborníci z oblasti psychologie, 

sociologie, sociální práce, filozofie a samozřejmě široká veřejnost. 

Za realizaci časopisu odpovídá redakční rada, která může

nanců, externích redaktorů, ale i dobrovolníků, kteří mohou z terénu 

přinést mnoho zajímavých podnětů. 

Koncepčně je časopis zpracován jako pravidelné periodikum (například 

čtvrtletník), které může vycházet v tiskové nebo elektronické podobě. Tisková 

podoba je samozřejmě finančně nákladnější a distribučně méně pružná. Je však 

vhodná pro archivaci v odborných knihovnách nebo jiných archivech a zejména 

pak pro cílové skupiny čtenářů, kteří zpravidla nemají snadný přístup k internetu. 

Obecně je pro takový druh časopisu platné, že je určen pro užší cílovou 

skupinu, neboť je monotematický

 pak budou nejpravděpodobněji lidé a organizace aktivní v sociální nebo 

socio-kulturní sféře, uživatelé dobrovolnických služeb, dobrovolníci a kulturní 

veřejnost. 
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Obsah časopisu je dán jeho záměrem. Čtenářsky přehledné je vytvořit 

ustálený seznam rubrik, které jsou pravidelně naplňovány. Uveďme si příklad 

časopis

 rozhodující se o zapojení do dobrovolnické činnosti 

motivu

d bychom zde mohli hovořit o jakémsi diagnostikování těchto 

hodnot istorické vývoje dobrovolnictví získáváme. 

Do tře

ňovat vnímání 

dobrov

ží jako přímý nástroj propagace směrem 

k širok

 

objedn

ctví zejména pro školy. Na exkurze přicházejí jednotlivé třídy v rámci 

hodin občanské výchovy nebo společenských věd.  

u Dobrovolnického centra. Rubrika Seznamte se, kde jsou rozhovory 

s lidmi působícími v sociální oblasti, s dobrovolníky aktivně působícími 

v některém z projektů, s lidmi využívajícími dobrovolnických služeb atp., což je 

vlastně motivační metoda propagace, kdy prezentujeme konkrétní příběhy, které 

mohou být pro čtenáře

jící. Rubrika Bylo nebylo je pravidelným pohledem do historie 

dobrovolnictví, díky níž se poodkrývají trvalé společenské hodnoty a motivace 

dobrovolnictví. Sna

 a motivací, které analýzou h

tice zmiňme ještě rubriku Představujeme, která prezentuje konkrétní 

dobrovolnický program či projekt, což bychom mohli považovat samostatně za 

expoziční metodu propagace, kdy seznamujeme čtenáře se škálou 

dobrovolnických aktivit. O těch se v této rubrice uvažuje obecně, tedy prezentovat 

nejen projekty českých dobrovolnických center, ale i příklady funkčních 

zahraničních projektů. Srovnání se zahraničím, kde má dobrovolnictví jiné 

podmínky, díky nimž mohou dobrovolnické aktivity expandovat i mimo sociální 

oblast, může být inspirací a zároveň to může obecně pozitivně ovliv

olnictví v České republice. 

3. Dny otevřených dveří 

Dny otevřených dveří slou

é veřejnosti. Standardně se tato aktivita v organizaci pořádá jednou dvakrát 

ročně. Dobrovolnické centrum však pojalo dny otevřených dveří částečně jako 

službu. V rámci propagace dobrovolnictví je zajímavé pořádat den otevřených 

dveří kdykoliv někdo projeví zájem „za dveře nahlédnout“.  

Koncepčně je tedy tato propagační aktivita zpracována jako služba na

ávku. Dobrovolnické centrum vítá zájemce kdykoliv mají chuť a čas. 

Existuje standardně připravený program, který sestává z jednoduché přednášky, 

následné diskuse, promítání videodokumentu a prohlídky kluboven. Toto pojetí 

dne otevřených dveří se osvědčilo jako ideální způsob informování o 

dobrovolni
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4. DOBROfest 

Realizovat kulturní akci věnovanou tématu dobrovolnictví vyšlo 

především z potřeby rozšířit servis péče o dobrovolníky. DOBROfest je tedy 

festival pořádaný na počest všech dobrovolníků. V České republice se jedná o 

vůbec první festival tohoto typu. Pro svůj účel bychom ho měli řadit paralelně 

také do oblasti služeb, nicméně jako kulturně-společenská událost určená pro 

všechny generace má především aspekty propagace.  

Festival je pořádán v červnu, kdy začíná festivalová sezóna. Mezi 

ostatními festivaly DOBROfest vyčnívá právě tématikou. Samotná reklama 

festivalu už tedy vzbuzuje pozornost mezi všemi hudebními, divadelními nebo 

literárními festivaly právě svou výjimečností. Myšlenka dobrovolnictví se tak 

přirozeně dostává do povědomí kulturní veřejnosti, byť jen jako téma 

k popřemýšlení, jak asi může festival dobrovolnictví vypadat.  

Samotný program festivalu má v podstatě klasickou kulturně-zábavnou 

stavbu. Pro příklad uveďme program DOBROfestu 2005, do něhož byly zapojeny 

umělecké školy v Ústí nad Labem. Divadelní soubor Literárně-dramatického 

oboru Základní umělecké školy Evy Randové zahrál divadelní představení.  
 

 
obrázek 3: stařenky z Domova důchodců Severní Terasa v Ústí nad Labem na divadelním představení DOBROfestu 
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Výstav n druhému, kterou připravil pro změnu Výtvarný obor 

ZUŠ E

yšleno i na děti, pro které 

byly př

 velké propagační 

akce. J

e. Na 

táži v International Institute of St. Louis v Missouri ve Spojených státech 

amerických jsme měli možnost nahlédnout do programových materiálů tradičního 

dobrovolnického festivalu, který je ovšem koncipován jako oslava lidské 

solidarity a tolerance. International Institute of St. Louis se věnuje pomoci 

uprchlíkům. Dobrovolníci pomáhají jako asistenti učitelům anglického jazyka 

nebo jako asistenti uprchlíkům v úředních záležitostech. Činnost dobrovolníků je 

velmi pestrá, neboť je tam, stejně jako u nás, uplatňován model dobrovolnictví 

jako možnost seberealizace. Celý festival pak sami dobrovolníci připravují a 

pomáhají organizovat. Klasickým programem je přehlídka různých kultur a 

dovedností. Dalo by se říci, že je to takový velký jarmark, kde není jasně daný 

časový harmonogram. Lidé se spontánně baví, seznamují, přicházejí v oblečení 

typickém pro jejich kulturu, vaří a pečou tradiční pokrmy, zpívají nebo se jen tak 

seznamují. 

Zajímavé je, že dobrovolníci, byť se na přípravách festivalu podílejí, 

vnímají celou akci jako poděkování za jejich činnost, jako akci pořádanou na 

a s názvem Jede

vy Randové spolu se ZUŠ Výtvarné studio, byla výsledkem výtvarného 

zpracování tématu dobrovolnictví. Studenti se zabývali podstatou, přínosy a 

kvalitami dobrovolnické činnosti, aby pak celé téma mohli zajímavě výtvarně 

vyjádřit. Tato aktivní účast studentské veřejnosti je ideálním způsobem propagace 

myšlenky dobrovolnictví. Na počest všech dobrovolníků se stavěla mohyla, kam 

mohl každý přiložit svůj kámen. V programu bylo m

ipraveny nejrůznější hry nebo výtvarné workshopy na nejrůznější témata. 

Ve večerních hodinách se mohli návštěvníci zaposlouchat do jazzových 

standardů, připraveno bylo samozřejmě drobné občerstvení nebo upomínkový 

předmět, jímž bylo speciální festivalové tričko s logem DOBROfestu a 

Dobrovolnického centra, tedy i zde bylo myšleno na další reklamu. 

Uvedený program je ukázkou jednoduché koncepce

e logické, že festival s takovým programem, bude více komorní. Pokud 

však program vystavíme atraktivně pro širokou veřejnost, bude to organizačně 

náročnější, ale co do návštěvnosti úspěšnější.  

Na tomto místě bychom rádi uvedli ještě jiný typ festivalové koncepc

s

jejich počet. Je to logické, uprchlíci, kterým se dobrovolníci celý rok věnují, 
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nabízejí dobrovolníkům zpět zase kus ze sebe. Celý festival je sice otevřený, ale 

svým programem, byť velice zajímavým, zacílený více na uzavřenou komunitu. 

Uvádíme to zde jako inspiraci, že pokud se organizace věnuje různorodé skupině 

klientů, může být festival pojatý opravdu jako oslava jejich jedinečnosti.  

Důležité je podotknout, že nepostradatelnou součástí přípravy každého 

festivalu je dobrá reklamní kampaň. 

5. Portfolio 

Informační portfolio není přímou propagační aktivitou. Jedná se o tiskový 

materiál, který k aktivní propagaci slouží. V rámci rozvoje dobrovolnictví funguje 

portfolio jako jakýsi katalog, ve kterém se eviduje aktuální nabídka možností 

dobrovolnických činností v jiných organizacích. Portfolio slouží zejména 

dobrovolníkům, kteří přicházejí se zájmem aktivně se zapojit do činnosti. Snahou 

je tedy

brovolníci pomáhat v místě svého 

trvaléh

i deníky, televizí, odbornými časopisy nebo místním rádiem je 

důležit

 tuto nabídku neustále aktualizovat a rozšiřovat. Vzhledem k tomu, že 

mnoho dobrovolníků registrovaných v Dobrovolnickém centru je z řad studentů, 

kteří trvale nežijí v Ústí nad Labem, evidují se v takovém portfoliu organizace 

z celého kraje pro případ, že by chtěli tito do

o bydliště. Portfolio tohoto typu splňuje tedy hlavně cíle, které sledují 

komunikaci a spolupráci s jinými organizacemi. Nabídka prezentace 

dobrovolnické činnosti v jiných zařízeních je vlastně pro evidované organizace 

službou a pro nás propagací, která pomáhá pěstovat partnerské vztahy. 

Portfolio může samozřejmě sloužit i k jiným účelům. Můžeme například 

sestavit katalog vlastních dobrovolnických aktivit, kde uvedeme faktické 

evaluační údaje a různé kvantifikátory úspěšnosti, a pak nám může sloužit 

k fundraisingovým účelům atd. A znovu připomeňme, že jako vizuální propagační 

materiál, musí řešení portfolia odpovídat vizuálnímu stylu organizace. 

6. Media 

Samozřejmou propagační aktivitou je spolupráce s medii, prostřednictvím 

kterých se o dobrovolnických aktivitách a o dobrovolnictví jako takovém dozví 

nejširší spektrum lidí. V tomto případě leží důraz na slově ‚spolupráce‘. S 

regionálním

é komunikovat jako s partnery, jak již bylo uvedeno v předchozích 

kapitolách. Znamená to, že zástupce medií zveme na prestižní akce jako čestné 

hosty, propagujeme jejich jméno v rámci činnosti atp. Stáváme se tím pro media 
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obchodními partnery. Samotná propagace dobrovolnictví pak v mediích musí 

vycházet přímo od nás. To znamená, že informujeme redaktory o konkrétních 

akcích, které si přejeme propagovat, zpracováváme podklady k propagaci 

v médiích (např. tiskové zprávy), poskytujeme rozhovory atp.   
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OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

4.1. DÍLČÍ CÍLE  

Oblast vzdělávání je blíže vymezena následujícími dílčími cíli. Pravidla 

členění jsou totožná s členěním v oblasti propagace, jednotlivé cíle jsou 

označovány velkým písmenem „V“. 

 
            

Program Rozvoj dobrovolnictví 

 

 

Hlavní cíle: 

 
1. Posilovat 

dobrovolnictví jako 
nástroj pro rozvoj 

osobnostních kvalit 
člověka. 

 
2. Posilovat 

dobrovolnictví jako 
nástroj pro rozvoj 

komunikace a spolupráce.

 
3. Zvyšovat  

kvalitu života. 

 

Dílčí cíle pro oblast vzdělávání: 
 

V1a. Rozvíjet osobnost 
dobrovolníků. 

 

V2a. Rozvíjet osobnost  
koordinátora. 

 

V3a. Aktivizovat, 
motivovat a posílit 

vědomí zodpovědnosti za 
svůj život. 

 

V1b. Zajišťovat dobrou 
orientaci v prostoru 

dobrovolnické činnosti. 

 

V2b. Předávat konkrétní 
zkušenosti a metodiku 

fungování 
dobrovolnictví. 

 

V3b. Prezentovat 
evaluační  
výstupy. 

tabulka 3 

 

Cíl V1a. Rozvíjet osobnost dobrovolníků. Hlavní cíl jedna hovoří o 

rozvoji lidských zdrojů, lidského potenciálu. V oblasti vzdělávání je tedy nutné 

zaměřit se na osobnost dobrovolníka, kterému musíme nabídnout potřebný 

vzdělávací servis. Na vzdělávacích aktivitách je dobré spolupracovat s odborníky 
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(psychology, pedagogy atd.), kteří zajistí jejich kvalitní obsah. Tento cíl sleduje 

zejména rozvoj osobnosti, tedy se budeme zaměřovat na psycho-sociální 

dovednosti, multikulturní studia nebo pedagogiku. Konkrétní vzdělávací program 

 samozřejmě odvislý od prostředí, ve kterém bude dobrovolník svou činnost 

vykonávat. Jestliže se bude pohybovat v ekologickém zařízení, nebudeme ho 

kolit ve zdravotnické problematice. 

aktivit je příprava dobrovolníka na výkon 

činnosti. I přesto, že dobrovolník se rozhodne pro výkon své činnosti na základě 

své vnitřní motivace, k aticky, že se v oblasti, 

v níž má zájem pracovat, orientuje. Je logické, že bude pracovní prostředí znát 

pouze z pohledu uživatele služ hledu poskytovatele. Každého 

dobrovolníka tedy musíme proškolit, připravit na vstup do nového prostředí, kde 

fun vidla. ogicky ž covat 

s odborníky. Ideální je zaměř á cvičení realizovaná přímo 

v ko ru  aktivitou jsou semináře a 

kurzy zaměřené na širokou orientaci v dobrovolnických možnostech. Tématem 

takových kurzů pak bu á služba, mezinárodní 

sp ol i mě

dlouho odobé dobr že atd. 

poskytnout širokou nabídku možností uplatnění dobrovolnického potenciálu. Je 

zřejmé, že dobrovolník se zkušenostmi z evropských programů nebo z různých 

dobrovolnických stáží je zpě obrov ý. 

íjet osobnost koordinátora. Ve s ilování 

do oje pr ikace a spolu  hovoří 

hlavní cíl 2, je žádoucí vyvíjet vzdělávací aktivity pro koordinátory, kteří 

u know how do svého regionu. Jestliže na jedné straně školíme 

dobrovolníky, pak musíme na druhé straně školit i koordinátory, kteří budou  

schopni poskytnout dobrovolník

je

š

Cíl V1b. Zajišťovat dobrou orientaci v prostoru dobrovolnické 

činnosti. Tento cíl hovoří zejména o vzdělávacím servisu potřebném pro praxi. 

Jednou z praktických vzdělávacích 

terá je pevná, neznamená to autom

eb, ne z po

gují určitá interní pra

nkrétním zařízení. D

I v tomto případě je l

it se na praktick

hou praktickou vzdělávací

ádoucí spolupra

de například Evropská dobrovoln

olupráce, přehled dobrov

dobé a krátk

nických programů v rámc sta, regionu, republiky, 

Hlavním záměrem je ovolnické stá

tně přínosem pro rozvoj d

o rozvoj komun

olnictví jako takov

myslu posCíl V2a. Rozv

brovolnictví jako nástr práce, jak

přeneso

ům profesionální servis. Školení koordinátorů je 

náročnější vzdělávací celek, ve kterém je potřeba postihnout od obecných zásad 

dobrovolnictví až po projektovou činnost vše. Ideální je v tomto případě sestavit 

pestrý lektorský tým, jehož členové budou zkušenými odborníky na jednotlivé 
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tématické celky. Vzhledem k tomu, že tento cíl hovoří zejména o rozvoji 

osobnosti koordinátora, je dobré v kurzech nebo seminářích vymezit dostatečně 

velký prostor pro praktická cvičení, na nichž si respondenti jednak osvojí 

dovednosti a jednak poznají hranice svých schopností. 

Cíl V2b. Předávat konkrétní zkušenosti a metodiku fungování 

dobrovolnictví. Druhý dílčí cíl vztahující se k hlavnímu cíli 2 popisuje obdobný 

vzděláv

 

zpracovanou

ací záměr jako dílčí cíl V2a.. Nadstavbou je v tomto případě cílová 

skupina respondentů. Konkrétní zkušenosti a metodika fungování dobrovolnictví 

je vhodným tématem zejména pro zaměstnance konkrétní organizace, která má 

potenciál pro realizaci dobrovolnických programů a projektů. Vzdělávací aktivity 

zde budou určené zejména pro ředitele, zřizovatele, manažery a jiné pracovníky, 

kteří mají kompetence rozhodovat o přijetí dobrovolnických programů. Důležité 

je v tomto případě uvažovat opět tržně. Metody takového vzdělávání budou 

specifické, budou se pohybovat zejména v rovině individuálního poradenství. 

Dobrovolnické zkušenosti a metodiku bude vhodné podávat především z hlediska 

přínosů a zisků. Lektorsky se musí takové vzdělávání zpracovávat jako efektivní a 

profesionální projektový záměr. Jako samostatnou skupinu respondentů bychom 

zde vyčlenili pedagogické pracovníky. Jestliže cíl P1b. hovoří o propagaci 

dobrovolnictví v oblasti vzdělávání a školství zaměřenou zejména na studentskou 

mládež, pak nesmíme opomenout i rozvoj informovanosti učitelů těchto studentů. 

A usilujeme-li o to, aby se dobrovolnictví stalo tématem školních předmětů jako 

je občanská výchova nebo společenské vědy, pak musíme poskytnout učitelům 

těchto předmětů dostatečný odborný aparát. I v tomto případě se bude jednat o 

specifickou metodu vzdělávání, tentokrát však lektorsky profesionálně

 z hlediska pedagogické práce. Přínosné by v případě vzdělávání 

učitelů mohla být praktická cvičení. Učitelé se mohou stát například realizačním 

týmem pro tvorbu školních pomůcek vhodných pro téma dobrovolnictví atp. 

Cíl V3a. Aktivizovat, motivovat a posílit vědomí zodpovědnosti za svůj 

život. Specifikací dílčích cílů pro hlavní cíl 3 se dostáváme do roviny programů 

celoživotního vzdělávání. Třetí obecný cíl jsme vymezili jako zvyšování kvality 

života, čímž jsme obsáhli jakousi nadstavbu všech dobrovolnických snah. 

V oblasti vzdělávání tu hovoříme o pojmech jako aktivizace nebo motivace, o 

posílení vědomí zodpovědnosti za svůj život, což předznamenává vzdělávací 
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aktivity více zaměřené na psychologii osobnosti, sociologii nebo dokonce 

filozofii. Nechceme se však zabývat jednotlivými humanitními vědeckými 

disciplínami, ale chceme z nich čerpat. V rámci vzdělávacího programu rozvoje 

dobrovolnictví můžeme realizovat i docela praktické besedy třeba s promítáním 

nějakéh

4.2. FO

o dokumentárního filmu, které budou mít aktivizační a motivační účinek. 

Tento dílčí cíl tedy především pamatuje na to, že celá problematika dobrovolnictví 

je velice křehká a že člověk, který vyvíjí úsilí, aby prosadil byť třeba jen malou 

část dobrovolnických záměrů, může narazit na překážky, které ohrožují sílu jeho 

motivace. Hybným motorem jsou nejrůznější příklady úspěšného lidského 

snažení. Dobrým zdrojem jsou příklady zkušeností zahraničního dobrovolnictví, 

které mohou posloužit i jako konkrétní studijní téma, neboť analýza každého 

konkrétního příkladu nese zdroje poznání. 

Cíl V3b. Prezentovat evaluační výstupy. Od motivačních příkladů nejen 

zahraničních dobrovolnických zkušeností se lehce dostaneme k prezentaci 

vlastních úspěchů. Evaluace je obecně nekonečným zdrojem informací. Přináší 

reflexi naší práce a zachycuje autentickou výpověď člověka, se kterým jsme 

spolupracovali. Tyto reflexe a výpovědi mohou vypovídat o úspěšnosti metod, 

které používáme, o profesionalitě a kvalitě naší práce nebo o přednostech a 

nedostatcích dobrovolnického projektu atd. Evaluací se podrobněji zabýváme 

v šesté kapitole, nicméně z hlediska vzdělávání je důležité ji uvést jako velmi 

přínosný studijní materiál. Za ideální bychom považovali pořádání přednášek 

nebo konferencí ke každému jednotlivému dobrovolnickému projektu, kde by 

evaluační výstupy přispěly k analýze úspěšnosti realizace. Od věci nejsou 

například ani publikace, skripta nebo brožury monitorující průběh a přínosy 

konkrétních projektů, které poslouží jako studijní materiál. 

 

 

RMY A METODY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

V komentářích k jednotlivým cílům jsme již zmínili několik způsobů, jak 

vzdělávání může probíhat. Formy které volíme jsou odvislé od cílové skupiny, na 

kterou chceme působit. Jestliže chceme předávat obecné informace široké skupině 

lidí, pak zvolíme formy skupinové, hromadné. Jestliže chceme působit na 
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jednotlivce nebo úzce vymezenou cílovou skupinu, zvolíme formu individuálního 

nebo týmového vzdělávání.  

Mezi hromadné a skupinové formy vzdělávání pak zařadíme například 

přednášky, kde se uplatní především slovní metoda monologu a některé názorné 

metody (promítání fotografií, videodokumentace atd.) Přednášky jsou vhodné pro 

informování o základech dobrovolnictví, pro představení konkrétního 

projektového záměru nebo pro prezentaci výsledků projektu, pro uzavřené 

tématické celky. To se týká klasické formy přednášky, která je určená pro velké 

skupiny lidí, kde není prostor pro interaktivní komunikaci. To, že takovou 

přednáškou oslovíme početnou skupinu lidí, je však velká výhoda.  

Obdobou přednášky z hlediska oslovení široké skupiny lidí jsou 

konference. I v případě konference je nutné připravit si k prezentování ucelené 

celky. 

 besedy, během nichž 

spondenti docházejí k závěrům, poznatkům. 

Stejně interaktivní mohou být i semináře, které jsou zpravidla také pro 

ít stejně interaktivní metody jako u 

urzů, rozdíl spočívá v časové ohraničenosti semináře. Jen pro upřesnění uveďme, 

že sem

Na rozdíl od přednášky je však konference zacílená na úzce vymezenou 

cílovou skupinu. Například konference k rozvoji sociálních služeb se zúčastní 

zástupci organizací, které sociální služby poskytují nebo se jimi třeba legislativně 

zabývají. Pro oblast vzdělávání jsou konference vhodné pro působení na rozvoj 

dobrovolnictví shora, tedy od poskytovatelů služeb, zákonodárců, státní nebo 

regionální správy. 

Skupinové vzdělávací aktivity lze realizovat formou kurzů, který 

vypíšeme na konkrétní téma a pro konkrétní cílovou skupinu. Kurzy mohou být 

jednodenní i několikadenní. Jsou vhodné pro školení nových odborníků v oblasti 

dobrovolnictví. Probíhají v menších skupinách, proto lze využívat interaktivnější 

metody, jako například hry, zážitkové inscenace atp. Jestliže u přednášek 

lektorsky pracujeme s uzavřenými tématickými celky, pak kurzy (zvláště 

vícedenní) nabízejí prostor pro otevřené řízené diskuse a

re

malou skupinu lidí. Na seminářích lze využ

k

inář chápeme jako samostatnou vzdělávací jednotku, která může být i 

součástí kurzu. Například uspořádáme Kurz na téma projektového managementu 

dobrovolnictví, který bude trvat tři měsíce a bude sestávat ze šesti 

dvouhodinových seminářů a dvou praktických cvičení. V takovém případě 
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musíme celé téma projektového managementu dobrovolnictví rozvrhnout na 

určitý počet tématických celků, kterými se budeme na jednotlivých seminářích 

zabýva

ný. Praktická 

cvičení

r pracuje pouze s jedním respondentem nebo i s několika 

jednotl

 

t.  

Zmenšíme-li skupinu respondentů ještě více, můžeme volit individuálnější 

vzdělávací formy, jako například praktická cvičení a výcviky. Tyto formy 

vzdělávání nabízejí prostor pro samostatnější, kreativnější práci. Lektor má 

možnost věnovat každému jednotlivci více pozornosti, proto je vhodné pouštět se 

do náročnějších témat nebo se věnovat tématům více do hloubky. Individuální 

formy vzdělávání vybízejí k metodám názorným a praktickým, při nichž je 

vzdělávaný respondent aktivní, emocionálně a smyslově zapoje

 a výcviky jsou nejvhodnějším způsobem pro odborná školení, tzn. 

například přípravy dobrovolníků nebo koordinátorů na terénní práci, a to z důvodu 

možnosti uplatňovat expoziční metody vzdělávání (např. procvičovat konkrétní 

jednání na modelových situacích). Při takových praktických cvičeních dostává 

respondent okamžitou zpětnou vazbu, což ho nutí analyzovat a vede ho to ke 

zdokonalování dovedností. 

Od malých skupin se nakonec dostáváme až k formě individuální 

konzultace. Lekto

ivci, kteří mají ovšem stejný zájem. Individuální konzultace je vhodná jako 

poradna v případě řešení nějakého konkrétního případu. Metod vzdělávání 

vhodných pro individuální konzultace je celá řada, od klasického dialogu přes 

expozici až po moderní e-learning. 

Všechny zmíněné formy a metody vzdělávání tvoří základní přehled. 

Uvedli jsme ho zde víceméně bez konkrétních příkladů, protože má posloužit 

pouze jako přehled možností vzdělávání. V následují kapitole nabídneme několik 

konkrétních příkladů vzdělávacích aktivit. 

 

4.3. AKTIVITY 

 

 Stejně jako v kapitole propagačních aktivit uvedeme i zde příklady 

vzdělávací činnosti Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem v rámci programu 

Rozvoj dobrovolnictví v Ústeckém kraji. U každé aktivity uvedeme cílovou 
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skupinu a obsah vzdělávání. Všechny uvedené příklady opět slouží jako ilustrační 

ukázka koncepce konkrétního typu vzdělávací činnosti. 

1. Kurz koordinátorů dobrovolníků 

Je určen zájemcům z neziskových organizací (občanských sdružení, 

zařízení sociální péče), z nemocnic, škol a dalších veřejně prospěšných služeb.  
 

 
obrázek 4: psycho-sociální hry na Kurzu koordinátorů dobrovolníků Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem 

 

Cílem 

R, se zákonem o dobrovolnické službě 

 jeho praktickým použitím a s metodikou získávání, přípravy i supervize 

obrovolníků. Součástí kurzu jsou praktická cvičení psaní projektů na téma 

 vlastní organizaci a speciální blok řešení konkrétních případů 

a modelových situacích.  

kurzu je předat zkušenosti s vytvářením systému dobrovolné pomoci v 

organizaci tak, aby se stal samozřejmou součástí její činnosti a rozšířil a zkvalitnil 

nabídku služeb. Seznámit respondenty s principy dobrovolnictví, s dosavadními 

zkušenostmi i bariérami dobrovolnictví v Č

a

d

dobrovolnictví ve

n

Celý kurz je koncipován jako třídenní intenzivní teoreticko-praktické 

vzdělávání probíhající ve školícím středisku mimo Dobrovolnické centrum. 

Samotný vzdělávací proces je zpravidla zajišťován dvěma lektory (interními i 
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externími) a psychologem. Absolventi kurzu získávají osvědčení o absolvování. 

 2. Kurz psychohygieny 

Je určen pro pracovníky pečujících profesí. Cílem kurzu je seznámit 

respond

 - 

řípadová supervize, informovat o způsobech, jak na základě osobních vztahů a 

kontaktů vytvořit fungující profesionální síť pracovníků pomáhajících profesí z 

různých pozic a z různých zařízení, osvojit si relaxační a imaginační techniky 

zaměřené na obnovu sil. Dále se kurz zaměřuje na základy týmové spolupráce, 

rozvoj komunikačních dovedností a prevenci syndromu „vyhoření“ (syndrom 

burn out).  

Jedná se tedy více o praktické vzdělávání s výraznými relaxačními 

aspekty. Kurz je dvoudenní a realizuje se ve školících a rekreačních zařízeních 

mimo Dobrovolnické centrum. Vzdělávací proces zajišťuje zpravidla jeden lektor 

a psycholog. Absolventi kurzu získávají osvědčení o absolvování. 

3. Kurz dobrovolnictví pro každého 

Je určen sociálním pracovnicím, pečovatelkám, vychovatelkám, 

zdravotnickému personálu, pracovníkům NNO, studentům, potenciálním 

dobrovolníkům a široké veřejnosti. Jedná se o elementární kurz, který nabízí 

základní informace o dobrovolnictví. Cílem kurzu je objasnit  pojem 

ěstě, 

 kraji, seznámit účastníky s historií dobrovolnictví, právy a povinnostmi 

 konzultacemi. Vzdělávací proces zajišťuje zpravidla 

jeden le

enty s technikami pro získávání nové energie potřebné u pomáhajících 

pracovníků, prakticky předvést model řešení těžko zvládnutelných případů

p

dobrovolnictví, nabídnout přehled možností uplatnění dobrovolníků ve m

v

dobrovolníků, legislativním prostředím, představit kodex dobrovolníka. Dále lze 

na kurzu získat tématické textové materiály a odkazy na důležité informační 

zdroje. Součástí je samozřejmě videoprezentace dobrovolnictví v praxi a diskuse. 

Koncepce této vzdělávací činnosti stojí na teoreticko-praktických 

základech. Vedle vzdělávacího aspektu jsou zde velmi důležité prvky motivační, 

neboť obsahově je kurz velmi obecný. Organizován je jako jednodenní kurz 

členěný do několika bloků, které jsou vyplněny odbornými semináři, praktickými 

cvičeními, diskusemi nebo

ktor a jeho asistent (většinou dobrovolník). 
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4. Fundraisingové semináře 

Jsou určeny zájemcům z nestátních neziskových organizací. Pořádají se 

buď ja

o vzdělávání. Cyklus seminářů probíhá po dobu několika měsíců a 

skládá 

den lektor – odborník na danou 

fundrai l

 

Jedná 

Výcviky jsou určeny pro zájemce o zapojení se do konkrétního 

dobrovolnického programu či projektu. Cílem výcviku je připravit dobrovolníka 

ko vzdělávací cyklus několika jednodenních seminářů nebo samostatně 

jako jednorázová vzdělávací aktivita. Cílem seminářů je seznámit účastníky 

s možnostmi zajišťování finančních prostředků z komerčního sektoru, představit 

možnosti dlouhodobého rozvoje zdrojů organizací občanského sektoru, typy 

spolupráce s dárci, metody firemního fundraisingu, objasnit pojem public 

releation (PR) a jeho vztah k fundraisingu, naučit plánovat fundraisingovou 

činnost.  

Koncepce fundraisingových seminářů je jiná u vzdělávacích cyklů a jiná u 

jednodenníh

se z několika jednodenních seminářů pořádaných jednou nebo dvakrát do 

měsíce. Obsah jednotlivých seminářů je členěn na jednotlivé tématické celky, 

které se probírají více do hloubky. Jednorázově připravený seminář je zaměřen na 

základy fundraisingu. 

Vzdělávací činnost zajišťuje vždy je

singovou ob ast. U vzdělávacích cyklů se tedy střídají lektoři vždy dle 

aktuálního tématu.   

5. Krajský diskusní klub 

Diskusní kluby nabízejí možnost setkávání zástupců NNO. Pořádají se 

vždy na konkrétní téma, ke kterému je přizván jeden odborník. Cílem diskusních 

klubů je nabídnout zástupcům NNO možnost diskutovat aktuální téma, 

konfrontovat názory a předávat praktické zkušenosti, seznámit s aktuálním děním 

v oblasti dobrovolnictví a nestátního neziskové sektoru. 

Koncipovány jsou jako jednodenní vzdělávací blok seminářů a besed.

se o ryze prakticky zaměřené vzdělávání, jehož proces zajišťuje jeden 

interní lektor a jeden nebo více hostů – odborníků na dané téma. 

Pořádání této jednorázové vzdělávací aktivity závisí na aktuálním dění 

v oblasti dobrovolnictví. Mohli bychom zde hovořit také o jakési minikonferenci, 

neboť se diskusní kluby svolávají k řešení konkrétních problémů. 

6. Výcvik dobrovolníků  
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na výk hledem k výraznému praktickému zaměření 

výcvik

dělávací proces je zajišťován zpravidla jedním externím lektorem, 

koordin

on dobrovolnické činnosti. Vz

ů se pořádají vždy pro uzavřenou skupinu zájemců o jeden dobrovolnický 

program či projekt. V rámci tohoto vzdělávání jsou dobrovolníci seznamováni 

s prostředím, ve kterém jejich dobrovolnická činnost bude probíhat, jsou 

informováni o právech a povinnostech a na praktických cvičeních a modelových 

situacích školeni pro výkon činnosti. Pro každého dobrovolníka je absolvování 

výcviku povinností. Všichni proškolení dobrovolníci získávají osvědčení o 

absolvování odborného výcviku. 

Vz

átorem daného dobrovolnického programu či projektu a psychologem. 

Koncipovány jsou jako intenzivní víkendová školení, která se pořádají ve 

školících a rekreačních střediscích mimo Dobrovolnické centrum. 
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OBLAST SLUŽEB 

 

 

5.1. DÍLČÍ CÍLE  

 

Cíle pro oblast služeb jsou označovány velkým písmenem „S“.  

 
            

Program Rozvoj dobrovolnictví 

 

Hlavní cíle: 

 
1. Posilovat 

dobrovolnictví jako 
nástroj pro rozvoj 

osobnostních kvalit 
člověka. 

 
2. Posilovat 

dobrovolnictví jako 
nástroj pro rozvoj 

komunikace a spolupráce.

 
3. Zvyšovat  

kvalitu života. 

 

Dílčí cíle pro oblast služeb: 
 

S1a. Poskytovat 
individuální konzultace 

potenciálním 
dobrovolníkům. 

 

S2a. Zajišťovat 
poradenství, konzultace, 

metodické služby. 

 

S3a. Rozšiřovat nabídky 
dobrovolnických 

projektů. 

 

S1b. Rozšiřovat nabídku 
servisu péče o 
dobrovolníky. 

 

S2b. Zajišťovat 
poradenství v oblasti 

institucí a státní správy. 

 

S3b. Poskytovat 
poradenský servis 

v oblasti projektového 
managementu. 

tabulka 4 

 

Cíl S1a. Poskytovat individuální konzultace potenciálním 

dobrovolníkům. Cíle označené S1 opět vycházejí z hlavního cíle 1, tedy 

posilování dobrovolnictví jako nástroje pro rozvoj osobnostních kvalit člověka. 

V oblasti služeb jsou formulace dílčích cílů dostatečně výmluvné, proto je není 

třeba obsáhle komentovat. Cíl S1a. se zaměřuje na potenciální dobrovolníky, kteří 

nás osloví se zájmem o dobrovolnickou činnost. My musíme být připraveni 
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nabídnout jim základní informace o možnostech uplatnění. Ideální je určit si 

v organizaci , který tyto individuální konzultace bude 

zajišťovat. Nejde totiž pouze o to, abychom nabídli možnosti uplatnění, ale 

ředevším o citlivý přístup ke každému jednotlivci, neboť motivy k vykonávání 

dobrov sou velmi různé. Individuální konzultace musí být 

otivující jednak nabídkou a jednak přístupem konzultanta. Praxe nám ukazuje 

na fak ál nového 

obrovolníka než se kterým přichází, což je důležité zejména z hlediska zařazení  

do správného programu zultací vnímejme jako 

samozřejmou službu, kterou musíme jako organizace disponovat. 

Cíl S1b. Rozšiřovat nabídku servisu péče o dobrovolníky. Péče o 

dobrovolníka je další nutnou samozřejmostí. Péče však musí být kvalitní a 

organizace musí být flexibilní oj nabídky servisu služeb tedy 

spoč řizpůsobivosti. Jinak bude vypadat péče o deset a jinak 

péč tě e o dobrovolníky spočívá 

zejména v jejich ochraně, kam spadá třeba pojišťování, dále v poskytování 

poradenských služeb, což nečně péče spočívající v 

symb ní jejich pomoci. Konkrétních  

po ůž avide přes 

zajiště řím  dobrovolnic ti až po 

společné výlety a jiné kulturně-společenské akce. 

vat p nzultace, metodické služby. 

Vychá ího cíle  na posilování dobrovolnictví 

jako nástroje pro rozvoj kom k 

musíme být připraveni těmto poskytovat konzultace a předávat důležité 

 mohli tuto službu kvalitně vykonávat, musíme sledovat dění 

v oblasti dobrovolnictví, ať už se jedná o vývoj legislativy nebo třeba 

mezioborové vzd

 jednoho pracovníka

p

olnické činnosti j

m

t, že dobrá konzultace může rozkrýt mnohem větší potenci

d

. Poskytování individuálních kon

v jejím servisu. Rozv

dobrovolníků. Služba péč

ívá v pružnosti a p

e o sto nebo dvě s

 je zejména supervize, a ko

olickém oceňová

krývat tuto službu, m

ní kontaktní osoby p

aktivit, které nám budou

lných supervizí, 

ké činnos

e být celá řada. Od pr

o na místě výkonu

Cíl S2a. Zajišťo

zíme-li z hlavn

oradenství, ko

2, kde se zaměřujeme

unikace a spolupráce s dalšími zařízeními, pa

informace. Abychom

ělávací aktivity. Tento dílčí cíl lze naplňovat buď jako přímý 

realizátor nebo jako zprostředkovatel. Tzn. že nemusíme pořádat poradny nebo 

nabízet metodické služby, ale můžeme být distributorem adekvátních služeb, které 

poskytuje třetí osoba. Praxe ovšem ukazuje, že poradenství je žádáno zejména v 

praktických otázkách, jinými slovy jde o předávání praktických zkušeností, tudíž 
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je žádoucí v rámci pěstování spolupráce s dalšími organizacemi poradenské 

služby nejen zprostředkovávat, ale i poskytovat.  

Cíl S2b. Zajišťovat poradenství v oblasti institucí a státní správy. 

Jiným způsobem rozvoje dobrovolnictví ve smyslu komunikace a spolupráce 

s partnerskými organizacemi je aktivní účast ve vývoji služeb na úrovni institucí a 

státní správy. Přispět ke zkvalitnění služeb lze například připomínkováním 

vznikajících materiálů (komunitní plány, metodiky atd.), kde lze podchytit 

nedostatky diskriminující dobrovolnictví mezi ostatními socio-kulturními 

službami, dále účastí na konferencích, koordinačních skupinách nebo radách 

přípravných výborů, kde můžeme přímo ovlivňovat dlouhodobé plánování 

v oblasti služeb. Tím zpětně získáváme přehled v dění sociální (příp. i jiné) 

politiky a navážeme se tak na přímé zdroje informací, které jsou rozvojově 

významné. Pro institucionální vývoj pak můžeme fungovat jako poradci pro 

oblast dobrovolnictví. Důležité je pamatovat na to, že legislativní a správní vývoj 

dobrovolnictví je náš zájem, proto iniciativa musí vycházet od nás.  

Cíl S3a. Rozšiřovat nabídky dobrovolnických projektů. Tento dílčí cíl 

vyžaduje kreativitu a orientaci v místních sociálních (příp. jiných) službách. 
  

 
obrázek 5: dobrovolnická činnost v projektu KOMPAS 
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Místními službami rozumějme služby, které jsou poskytovány na geograficky 

vymezeném území, kam směřujeme rozvojové aktivity. Cíle označené S3 se opět 

vztahuj

zde pohybuje 

ním a 

bsahovým nedostatkům, které by mohly zbrzdit jejich úspěšné přijetí a tím i 

realizaci. Druhou polohou je poradenský servis v analýze stávajícího stavu a 

hledání optimálního řešení. Tzn. že pomáháme hledat vhodné dobrovolnické 

projekty, které budou řešit konkrétní situaci toho kterého zařízení.  

 

 

5.2. PŘÍKLADY SLUŽEB 

 

V oblasti služeb je vynechána kapitola forem a metod, neboť tyto nejsou 

pro služby určující. Konkrétní poskytovanou službu vystavíme vždy dle 

aktuálních podmínek a potřeb. Všechny služby jsou dynamickou složkou činnosti 

organizace, kde je žádoucí, obzvlášť v případě dobrovolnictví, kreativní přístup. 

Podstatnou zásadou je profesionální výkon, technicko-administrativní a 

organizační zdatnost. Nabízíme zde pouze příklady služeb jako ilustrační aktivity, 

kterými lze naplňovat jednotlivé dílčí cíle. I zde do třetice vycházíme z aktivit,

í k hlavnímu cíli 3 zvyšování kvality života. Pro oblast služeb to znamená 

zaměřit se na přípravu žádoucích dobrovolnických projektů. Stále existuje mnoho 

zařízení, ve kterých by realizace určitého dobrovolnického programu přispěla ke 

zkvalitnění tamějších služeb. Naším zájmem je šířit dobrovolnictví všude tam, kde 

může být prospěšné, proto je žádoucí, abychom v projektovém managementu stále 

dosahovali nových cílů. Zde může být platná zásada jednorázové startovní 

spolupráce. Tzn. že pomůžeme integrovat dobrovolnictví do zařízení, které nemá 

žádné zkušenosti, v rámci jakéhosi pilotního projektu. Předáme tím mnoho 

užitečných zkušeností danému zařízení, které pak může dalšími dobrovolnickými 

projekty lehčeji navázat. 

Cíl S3b. Poskytovat poradenský servis v oblasti projektového 

managementu. Poslední dílčí cíl je v podstatě vyšším stupněm předchozího cíle. 

Spolupráce s jinými organizaci na projektovém managementu se 

pouze v rovině poradenství. Poradenská služba může mít dvě polohy. První je 

konzultační činnost při psaní projektů, kde můžeme pomoci předejít formál

o
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které realizovalo nebo realizuje Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem v rámci 

programu Rozvoj dobrovolnictví v Ústeckém kraji.  

1. Individuální konzultace 

Hned v komentáři k prvnímu dílčímu cíli uvádíme poskytování 

individuálních konzultací jako samozřejmou službu, kterou musí nabízet každá 

organizace pracující s dobrovolníky. V Dobrovolnickém centru se osvědčilo, že 

pro tuto aktivitu zde byl vybrán jeden zaměstnanec, který fungoval jako jakýsi 

personalista. Tyto konzultace je vodné poskytovat nejen nově příchozím 

dobrovolníků, ale všem, kteří aktuálně potřebují řešit nějaký problém z praxe. 

Individuální konzultace lze nabízet jednak dobrovolníkům, ale také 

organizacím, což je už více otázka dílčího cíle S2. Jedná se však o stejný princip. 

Pokud se vstupem do aktivní dobrovolnické činnosti pomáháme dobrovolníkům, 

pak je n

Supervizi musíme považovat také za samozřejmou službu. V praxi může 

zniknout mnoho specifických situací, pro něž musí dobrovolník hledat řešení. Je 

o vysílající organizace nabízeli možnost řešit takové 

řípady s odborníkem. Supervize se konají většinou v pravidelných intervalech a 

slouží j

vhod é poskytovat konzultace i organizacím, a to jak novým organizacím, 

tak partnerským, se kterými již spolupracujeme.  

Konzultace dobrovolníkům zpravidla poskytujeme přímo v naší 

organizaci. Dobrovolníkům tím dáváme pocit jistoty, že se na nás v určitých 

hodinách (v pracovní době) mohou v případě potřeby vždy obrátit. U konzultací 

poskytovaných jiným organizacím je vhodné nabízet je jak v našem domácím 

prostředí, tak v organizaci, která konzultaci poptává, a to v případě, že se této chce 

zúčastnit více zaměstnanců.  

2. Supervize 

v

tedy na místě, abychom jak

p

ako odborné poradny dobrovolníkům, které mohou mít význam prevence a 

péče. Mluvíme zde o skupinové případové supervizi, tudíž je z hlediska efektivity 

této služby nutné, aby se scházely vždy skupiny dobrovolníků, které jsou aktivní 

ve stejném dobrovolnickém projektu. Soudržností skupiny získáváme na 

efektivitě tím, že řešení případu jednoho dobrovolníka může být 

zprostředkovanou zkušeností pro druhého. Nezávislá účast druhého dobrovolníka 

v řešení konkrétního případu funguje jako prevence. V případě, že se do podobné 
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situace dostane, může z takto zprostředkované zkušenosti čerpat a celou situaci 

dobře vyřešit. 

3. Křesadlo 

Křesadlo je cena pro dobrovolníky. Ve všech regionech České republiky, 

kde se Křesadlo uděluje, je toto oceňování dobrovolníků koncipováno jako 

slavnostní ceremoniál, jehož se účastní zástupci komerční sféry, medií, státní 

správy, významní regionální politici atd. Křesadlo tedy funguje i jako akce 

s výrazným propagačním účelem. Nicméně ji uvádíme v oblasti služeb, neboť 

smyslem udělování cen Křesadla je důstojně poděkovat těm kterým 

dobrovolníkům. Ze zkušenosti vyplývá, že sami dobrovolníci si této ceny velmi 

váží a je to pro ně významná odměna za jejich činnost. A jak už jsme se zmínili 

výše, poděkování (v jakékoliv podobě) je nepostradatelnou součástí servisu péče o 

dobrovolníka.  
 

 
obrázek 6: ocenění dobrovolníci spolu s ředitelkou Dobrovolnického centra a zástupci města Ústí nad Labem na 

KŘESADLE 2005 

 

Slavností ceremoniál se pořádá jednou ročně a vyžaduje velkých příprav. 

Aby byla akce profesionálně zvládnutá, musí být výborně zorganizována. 

V Dobrovolnickém centru je vždy stanoven hlavní koordinátor příprav a široký 
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přípravný a realizační tým. Tento tým je možné sestavit částečně i z dobrovolníků, 

přestože je to akce věnovaná právě jim. Vzpomeňme jen na americký model 

dobrovolnického festivalu.  

ílce aktuálních informací z dobrovolnického prostředí přímo na   

e-mail odběratelů. Patří mezi služby zprostředkovávání informací, o kterých se 

zmiňujeme v dílčím cíli S2a. (zajišťovat poradenství, konzultace, metodické 

služby). V současné době je mailing list pro mnoho firem a organizací celkem 

běžnou službou zákazníkům, klientům. Prostřednictvím této elektronické služby 

lze rozesílat pozvánky na různé akce, nabídky seminářů, kurzů a výcviků, odkazy 

na různé nové informační zdroje atp.. Využití této služby je možné nabízet i 

ostatním neziskovým organizacím pro distribuci vlastních seriózních materiálů. 

Registraci do adresáře takového mailing listu můžeme nabízet na 

webových stránkách nebo i jinými propagačními materiály. Zásadou je 

dodržování ochrany osobních dat, tudíž nelze rozesílat hromadné e-maily 

způsobem, který nekryje jednotlivé e-mailové adresy. Pro tyto účely slouží 

možnost rozesílání e-mailů na více adres prostřednictvím tzv. skryté kopie. Další 

důležitou zásadou je souhlas se zařazením do adresáře. To je nutné ošetřit 

zejména v době zakládání mailing listu. Předtím, než celý adresář zprovozníme, 

musíme si vyžádat svolení k zařazení od všech majitelů konkrétních e-mailových

zodpov dně a spolehlivě dodržovat. 

Oceněné dobrovolníky vybírá speciální hodnotící komise sestavená ze 

zástupců komerční sféry, neziskového sektoru, státní správy, médií, univerzity a 

tradičně bývá členem hodnotící komise jeden z oceněných dobrovolníků 

posledního ročníku Křesadla. K nominování jednotlivých kandidátů je vyzvána 

nezisková sféra i široká veřejnost. Už samotná nominace na tuto cenu je pro 

dobrovolníky vysokým oceněním. Oceňují se vždy dobrovolníci v rámci celého 

regionu. 

4. Mailing list  

Mailing list je adresář organizací, partnerů a dobrovolníků, který se 

využívá k rozes

 

adres. Zároveň musíme nabídnout způsob odhlašování z adresáře, který musíme 

ě

5. Poradenský servis 

Pro naplňování cílů S2. hovořících o spolupráci a partnerství s jinými 

organizacemi je vhodná služba poraden. Vzhledem k tomu, že v rámci rozvoje 
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dobrovolnictví budeme velmi často navazovat partnerské vztahy a spolupracovat 

se zařízeními, které nebudou mít v dobrovolnictví mnoho zkušeností, bude 

poradenská služba logicky vítána. A protože lze tento fakt snadno předpokládat, je  

nanejvý

radenský servis můžeme nabízet na objednávku jako individuální 

konzul ako elektronickou poradnu nebo dokonce i po telefonu. 

Důležit

h 

způsob

lity lidského života. 

še profesionální poradenské služby přímo nabízet. Bylo by ideální opět 

určit jednoho zaměstnance, který bude poradenské služby zajišťovat, stejně jako u 

individuálních konzultací, ovšem poradenský servis by měl být komplexní, tedy 

od personalistiky, před administrativu a ekonomiku až po projektový 

management. Z toho důvodu je nereálné, aby poradenské služby zajišťoval jeden, 

byť i velmi zkušený zaměstnanec. Je tedy nutné sestavit tzv. poradenský tým. 

Po

taci, dále třeba j

é je však pamatovat, že poradna je nabízenou službou, proto se musíme 

vyvarovat například nepříjemnému, arogantnímu jednání po telefonu atp. Každý 

člen poradenského týmu musí být řádně proškolen nejen v jednání s klienty, ale 

také třeba v rozsahu poradenských služeb. Celou službu poradenského servisu 

musíme tedy správně a přesně definovat, aby bylo pro klienty srozumitelné, 

v jakých otázkách ho může využít. 

6. Projektová činnost 

Projektová činnost je dynamická služba určená především dobrovolníkům 

a uživatelům dobrovolnictví. Je to vlastní rozvojové úsilí v hledání dalšíc

ů přispět dobrovolnictvím ke zvyšování kvality života, jak hovoří hlavní cíl 

3. Zasadit projektovou činnost do oblasti služeb je relevantní zejména z hlediska 

rozšiřování možností uplatnění dobrovolnického potenciálu. A tak i přesto, že 

projekty jsou pro všechny neziskové organizace většinou hlavní metodou 

naplňování poslání a zásadní formou zajišťování finančních prostředků pro celou 

činnost organizace, je velmi důležité vnímat celou projektovou činnost jako 

rozvoj služeb. Platnou zásadou je v této otázce to, abychom nevnímali 

projektovou činnost jako pouhé zajišťování finančních prostředků na existenci 

organizace, ale jako cestu k rozvoji aktivit, které se shodují s našim posláním a 

kterými přispíváme ke zvyšování kva
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EVALUACE 

 

 

6.1. EVALUAČNÍ ZÁMĚR  

 

Termín evaluace je v současné době skloňován ve všech pádech. Zejména 

po vstupu České republiky do Evropské unie vzrostla potřeba evaluaci rozumět. 

Vychází to především z toho, že v projektech podpořených z prostředků EU
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 je 

evaluac

šťování úspěšnosti rozvoje dobrovolnictví je 

kriterií e zmiňovali tzv. kruhový princip, kdy se ovlivňují 

nebo s

Evaluační záměr tedy bude mít tři roviny. U vysílající organizace budeme 

zjišťovat úspěšnost poskytovaného servisu dobrovolníkům a přijímající 

organizaci, u přijímající organizace budeme zjišťovat podmínky pro integraci a 

e a její vyhodnocení standardní a povinnou součástí realizace projektu. 

Obecně bychom mohli definovat evaluaci jako formu zjišťování úspěšnosti. 

Slouží tedy k získávání zpětných vazeb od klientů, kteří využívají naše služby, 

zákazníků, kteří si kupují naše produkty, nebo partnerů, kteří s námi spolupracují 

atp. 

Základní otázkou v přípravě evaluace je její záměr. V některých případech 

je zjišťování úspěšnosti jednoduché, protože máme například pouze jedno 

zjišťovací kriterium. V případě zji

 několik. Několikrát jsm

polu souvisí různé cílové skupiny. Například základní vztah vysílající 

organizace – přijímající organizace – dobrovolník. Abychom mohli vyhodnotit 

integraci dobrovolnictví do zařízení jako úspěšnou, musí být úspěšné všechny tyto 

tři skupiny, které se na procesu integrace podílejí.  
 

 

 

 

 

 

 
 obrázek 7 

 



kvalitu koordinace dobrovolníků v organizaci a u dobrovolníků budeme zjišťovat 

připravenost sti, spokojenost v jednání s přijímající organizací atp. 

Stanovit evaluační záměr je jakýmsi výchozím bodem, od něhož se odvíjí 

alší postup a také konečné vyhodnocování evaluace. Adekvátním ekvivalentem 

pro ev e, kterého chceme dosáhnout. Uveďme si 

dnoduchý příklad. Jako vysílající organizace potřebujeme zjistit, jestli 

poskytu

movanosti veřejnosti o dobrovolnictví, kvalitu komunikace s partnery atd. 

V každ

fonický průzkum nebo přímé 

pozorování atd.. Obecně nejrozšířenější je však metoda dotazníků. Dotazníky se 

snadno distribuují a pokud jsou dobře sestavené, stanovují jasná kritéria 

vyhodnocování.  

ákladní pravidla pro sestavování dotazníků jsou podle odborníků 

následu í:  

1. Vytváříme tzv. tématické otázky, nebo-li skupinu otázek vztahující se 

k jednomu zjišťovaném atu. 

2. Ke každému tématickému celku uvedeme minimálně dvě otázky. 

3. Kaž

 na výkon činno

d

aluační záměr je cíl evaluac

je

jeme optimální služby v přípravě dobrovolníků pro jejich činnost. Našim 

cílem jen tedy zjistit úspěšnost přípravy dobrovolníků. A tento cíl je tedy 

evaluačním záměrem. 

Evaluací můžeme zjišťovat zpětné vazby naší práce v kterékoliv oblasti. 

Můžeme například zjišťovat úspěšnost týmové práce, tedy budeme zkoumat, jaké 

jsou rezervy pracovního týmu organizace, v jakých oblastech pracovní činnosti je 

tento tým nejsilnější atd. Dále můžeme evaluací zjišťovat například úroveň 

infor

ém případě je vždy potřeba jasně definovat evaluační záměr. 

 

 

6.2. METODY EVALUACE 

 

Máme-li dobře stanovený evaluační záměr, musíme najít metodu, která 

bude pro zjišťování úspěšnosti tohoto záměru nejvhodnější. Mezi metody 

evaluace můžeme zařadit rozhovory, ankety, tele

Z

jíc

u tém

dou zjišťovací otázku uvádíme pro přehlednost pod číslem. K jednotlivým 

tématickým celkům pak můžeme ve vyhodnocování přiřazovat konkrétní čísla 

otázek. 
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4. Sestavujeme-li dotazníky pro více cílových skupin, vždy uvádíme jednu 

otázku společnou pro všechny dotazované skupiny respondentů. 

5. Pok

 zjišťovací otázky. Uveďme si konkrétní příklad. 

ince. 

 

Zjišťující otázky: 

i vykonávají svou činnost pro získání pracovních 

a/nebo životních zkušeností?  

2. My

ými otázkami zjišťujeme odpovědi vztahující se ke stejné 

hypoté

gace dobrovolnictví velmi úspěšní, v případě negativních odpovědí 

vyp  může vypovídat o nedostatečně přesvědčivé 

dot

odp a uváděné otázky zjišťujeme. Uvádíme všechny důležité údaje o 

ud je to možné, klademe otázky tak, aby bylo možné odpovědět ano/ne. 

6. Předem si určíme kritéria vyhodnocení. To znamená, že budeme předem 

vědět, že například odpovědi na otázky číslo 1, 3, 6, 9 budou vypovídat o tom, 

že dobrovolníci přípravu na jejich činnost vyhodnocují jako výbornou atp. 

Tématické celky je vhodné definovat jako výchozí hypotézy, jak ukazuje 

praxe. Hypotézami si předem určíme dílčí okruhy evaluace, na kterých pak 

formulujeme konkrétní

 

Evaluační záměr: 

Zjistit úspěšnost propagace dobrovolnictví veřejnosti. 

 

Dílčí hypotéza: 

Veřejnost vnímá dobrovolnictví jako možný způsob seberealizace jed

1. Myslíte si, že dobrovolníc

slíte si, že k dobrovolnické činnosti jsou lidé motivováni osobními zájmy? 

 

Evaluační záměr mluví o propagaci dobrovolnictví, která má několik 

dílčích cílů. Jedním z nich je propagovat dobrovolnictví jako možný způsob 

seberealizace, proto se dílčí hypotéza ptá, jestli veřejnost tento názor přijala. 

Dvěma příkladov

ze. V případě kladných odpovědí na obě otázky, jsme v tomto 

ohledu propa

neúspěšní a v případě různých odpovědí průměrně úspěšní. Různé odpovědi 

ovídají o neustáleném postoji, což

propagaci této myšlenky atd. 

Velmi důležité je při přípravě dotazníků pamatovat na motivaci 

azovaných respondentů. Zpravidla v hlavičce dotazníku uvádíme důvody, proč 

ovědi n
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zpracovávání zjištěných informací (zejména z hlediska ochrany osobních údajů, 

ud je zjišťujeme), vhodné je také předem informovat, pok kolik času 

ře 

sku při 

sestavo

podrobný 

postup realizace evaluace. 

ační záměr, 

. formulujeme zjišťovací otázky, 

otazníky a případně je zkompletujeme podle cílových skupin 

. zajistíme adresář jednotlivých skupin respondentů (poštovní nebo 

 způsobu plánované distribuce), 

7.  dotazníky, 

. zpracujeme souhrnnou evaluaci (komplexní vyhodnocení), 

10. na 

í myslet hned v počátcích, protože forma sestavení 

dotazní

předpokládáme k vyplnění dotazníků atp. Zásadní je však respondenty dob

motivovat k vyplnění, aby odpovědi byly pravdivé a směrodatné. 

V přílohách uvádíme konkrétní evaluační dotazníky pro tři různé cílové 

piny. Jejich obsahové zpracování může posloužit jako vzorový příklad 

vání dotazníků pro jiné cílové skupiny. Grafické a formální zpracování je 

ilustrativní. 

V rámci kapitoly metod evaluace si pro úplnost uveďme ještě 

1. Vymezíme evalu

2. stanovíme základní hypotézy, 

3

4. zpracujeme d

respondentů, 

5

elektronický, dle

6. hromadně rozešleme s průvodním motivačním a instruktážním dopisem, 

systematicky sbíráme vyplněné

8. vyhodnotíme dotazníky dle jednotlivých skupin dotazovaných respondentů, 

9

základě analýzy výsledků vytyčíme stěžejní oblasti, ve kterých jsou dle 

evaluace rezervy, 

11. sestavíme plány další činnosti pro tyto konkrétní oblasti. 

 

 

6.3. VYHODNOCOVÁNÍ 

 

Vyhodnocování je závěrečný proces evaluace. Při přípravě evaluace je 

však nutné na vyhodnocován

ků určuje způsob vyhodnocování. Výše jmenovaná základní pravidla pro 

sestavování dotazníků předznamenávají i zásady formy dotazníků z hlediska 

snadnosti vyhodnocování (např. číslování otázek). Zásad můžeme samozřejmě 
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stanovit kolik potřebujeme. U složitěji koncipovaných dotazníků je vhodné 

promyslet formu z hlediska snadnosti vyhodnocování velmi důkladně. Pro 

představu uveďme několik příkladů takových zásad:  

•  Možnosti odpovědí ano/ne budou předepsané a budou se zaškrtávat 

věď ne bude vždy umístěna vpravo (dole) vedle (pod) odpovědi ano. 

•  

.  

 budeme oddělovat čarou.   

o zvláštního sloupce vlevo. 

ční otázky 

Podobn

křížkem v příslušných políčkách.  

•  Tato políčka budeme u každé otázky umísťovat vždy vpravo, abychom se 

při listování snadno orientovali a rychle vyčetli výsledek.  

•  Odpo

Příslušné otázky vztahující se k jedné dílčí hypotéze budeme řadit za 

sebou, je-li to vhodné

•  Jednotlivé tématické celky

•  Čísla otázek budeme psát d

 

obrázek 8:  v obrázku jsou uvedeny ilustra

 

ých zásad nebo pravidel pro formu dotazníků si můžeme určit kolik 

uznáme za vhodné. Každé takové pravidlo má svůj význam pro závěrečné 

zpracovávání výsledků. Uvedli jsme zde zásady, které nám pomohou zejména při 

ručním zpracovávání. Pokud budeme vyplněné dotazníky zpracovávat počítačově, 

určíme si kritéria pro převod do počítačového programu. 



Vedle formy je pak velmi důležité získané výsledky správně vykládat. 

V jednom případě může převaha odpovědí ano prokazovat úspěšnost, v jiném 

neúspěšnost. Při formulování otázek se musíme věnovat zároveň také odpovědím. 

To 

si, co js u, že si otázky číslujeme, můžeme si 

ke d

přehled

ted   

v o n

výsledky nakonec přiřazujeme k jednotlivým 

hyp ikoliv. V závěrečné 

fáz skané výsledky lze 

zně průměrovat, kombinovat, sestavovat do grafů atd. Z dotazů na názory, 

pocity nebo zkušenosti, které bychom složitě kvantifikovali, nám zůstanou čísla a 

procenta. A právě tyto kvantifikátory nám pomáhají zpřehlednit nebo názorně 

zobrazit výsledky naší práce. 

Z výsledků evaluace vyplývají důležité informace pro další práci. A dost 

možná, že právě grafické nebo číselné znázornění úspěšnosti našich rozvojových 

aktivit bude jednoznačným ukazatelem nasměrování další práce. Účel evaluace 

tedy není pouze kvantifikovat úspěšnost, ale získat seriózní ukazatele ideální cesty 

zkvalitňování naší práce. 

znamená, že si na každou otázku odpovíme oběma variantami a vyhodnotíme 

me odpovědí zjistili. Vzhledem k tom

kaž ému číslu přiřadit také značku pozitivní otázky, která nám poslouží jako 

ný klíč k vyhodnocování. Pokud bude například otázka číslo 1. pozitivní, 

y o úspěšnosti bude vypovídat odpověď ano, označíme si ji znaménkem +,

pač ém případě pak logicky znaménkem – .   

Přehledně setříděné 

otézám a na základě průměru si hypotézy potvrzujeme či n

i vyhodnocování už provádíme jen matematické počty. Zí

rů

 

Mgr. František Klepač: METODIKA PROGRAMU ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ 
 

59



 

PROGNÓZY A VIZE 

 

 

7.1. DYNAMICKÝ VÝVOJ A PERSPEKTIVA  

 

V závěrečné kapitole vyhrazujeme prostor především prognózám a vizím. 

Již v úvodu jsme předznačili, že dobrovolnictví jako lidská činnost je z hlediska 

rozvoje velice křehké a dynamické. Vychází to již ze samotné definice 

dobrov

í a ochotě. Jeden dobrovolník bude fungovat tři 

měsíce

např. zvyšující se počet prodaných produktů), musí 

rozvoj dobrovolnictví považovat za úspěch i hodnoty konstantní. A v některých 

případech bychom mohli vyhodnocovat jako úspěšné i hodnoty se snižující se 

tendencí, neboť obrazně řečeno nesledujeme pouze „produkci“, ale samotný 

proces „výroby“. V jednom případě budeme pouze koordinovat směr vývoje 

dobrovolnictví, v jiném budeme celý systém organizovaného dobrovolnictví 

kompletně budovat. Zde bude logicky cesta k vytvoření samostatně fungujícího 

dobrovolnického programu podstatně delší.  

Za velmi důležité v otázce perspektivy považujeme vize organizace, tzn. 

dlouhodobý cíl, ke kterému chce organizace směřovat.  Podstatné je, aby 

organizace dobře zvážila, kam chce a může směřovat a aby její vize byla 

v souladu s tím, co opravdu dělá a může realizovat. Jedině tak může být její vize 

skutečnou motivací a hnacím motorem celé činnosti. Vize úzce souvisí s 

olnictví: „Veřejně prospěšné dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená 

činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané bezplatně…“. Křehkost a 

dynamiku v sobě nese právě zmíněná svobodná vůle. Žádný dobrovolník není 

vázán pracovní smlouvou, která by vymezovala závazný časový interval jeho 

činnosti, nefungují výpovědní lhůty ani jiné pracovně-právní závazky. 

Dobrovolnictví a stejně tak i jeho koordinace a organizace zpravidla stojí na 

lidském přesvědčení, nadšen

 a druhý tři roky. Jejich činnost se může prolínat, na svých „pracovních 

pozicích“ se mohou střídat atd. A právě s touto dynamikou musíme počítat.  

Z hlediska této dynamiky musíme na perspektivy rozvoje neustále 

nahlížet. Tam, kde komerční vývoj dosahuje v rozvoji lineárního růstu 

kvantifikačních hodnot (
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plánováním činnosti organizace a měly by se opírat o jasně definované 

poslání orga být v našich plánech pevně ukotvené, neboť 

chceme-li dosáhnout kýžených výsledků naší práce, musíme stabilně směřovat 

 jednomu hlavnímu (dlouhodobému) cíli. Jestliže začneme momentálně 

upravo nit metody, můžeme 

roztříš t síly, ztížit si podmínky a dosažení dlouhodobého cíle tak oddálit. Je 

napros

nické 

služby 

ěšný krok z pohledu perspektivního 

vývoje

 

nizace. Tyto vize musí 

k

vat krátkodobé cíle a nekoordinovaně mě

ti

to přirozené, že se v naší práci budeme potýkat vedle úspěchů i 

s neúspěchy, avšak tyto neúspěchy nám mohou být konstruktivním 

ukazatelem rezerv, které se musíme naučit využívat.  

Z celého textu naší metodiky vyplývá, že organizované dobrovolnictví 

zahrnuje mnoho aspektů, které určují směr rozvoje. V ideálním případě bychom 

naplňovali krok za krokem všechny tyto rozvojové články, ale i když se budeme 

věnovat pouze jednomu aspektu (propagaci, službám nebo vzdělávání), můžeme 

přispět k rozvoji dobrovolnictví v daném regionu stejně tak významně. Naše 

snahy mohou být nasměrovány například pouze na spolupráci vybraných 

organizací. I v tomto případě můžeme dosáhnout ideálního vývoje, pokud budeme 

například systematicky koordinovat činnost organizací, které se budou věnovat 

zejména propagaci dobrovolnictví, organizací zaměřených na dobrovol

a organizací, jejichž hlavním programem budou vzdělávací aktivity. 

Systematickým slučováním těchto oblastí práce tří různých organizací vystavíme 

jednu velkou funkční rozvojovou „firmu“. Mluvíme tedy o systému partnerských 

organizací, jejichž poslání má průnik v otázkách rozvoje dobrovolnictví. 

V kapitole Evaluace jsme hovořili o hypotézách, které nám pomáhají 

vymezit sledované hodnoty úspěšnosti. V případě plánování budoucího rozvoje se 

o podobné hypotézy musíme opírat stejně tak. V našich hypotézách si vymezíme 

výsledek naší práce z hlediska dlouhodobého cíle. Případné neúspěšné kroky pak 

můžeme vždy s těmito hypotézami konfrontovat, abychom mohli objektivně 

vyhodnotit, jakou váhu má ten který neúsp

. Takové konfrontace mohou být i jakousi prevencí neúspěšných kroků 

nebo můžeme dokonce zjistit, že dílčí neúspěchy nejsou z pohledu dlouhodobých 

cílů relevantní.  
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Stejně tak, jako dobrovolnictví stojí na svobodné vůli, na lidském 

přesvědčení a nadšení, je rozhodujícím faktorem úspěšnosti celého jeho 

rozvoje pevné rozhodnutí a trpělivé sledování cílů.   

 

 

7.2. KRITÉRIA ROZVOJE 

 

V úplném závěru se ještě krátce zaměříme na podmínky nutné pro rozvoj 

dobrovolnictví a na měřítka pro posuzování jeho úspěšnosti - tzv. kritéria rozvoje. 

Na p

 dalších 

oddělen

ýznamným kritériem rozvoje jsou podmínky činnosti. Jedná 

se o podmínky pro výkon dobrovolnické činnosti nebo služby, podmínky pro 

ředchozích řádcích jsme již tato kritéria posuzování naznačili. 

 Dominantním kritériem je pluralita posuzování. Velmi jednoduše 

řečeno se jedná o posuzování úspěšnosti z různých úhlů pohledu. Vyplývá to opět 

z dynamiky dobrovolnictví, která s sebou přináší specifikum proměnlivosti. 

Prakticky to znamená, že například při sestavování evaluačních dotazníků musíme 

pamatovat na různé pohledy hodnocení. Nejobjektivnější evaluace je taková, která 

sleduje názory všech důležitých cílových skupin.  

Jako příklad uveďme různé výsledky evaluace rozvoje dobrovolnických 

aktivit v nemocnici u cílové skupiny koordinátorů a dobrovolníků. Dotazníky pro 

dobrovolníky mohou jednomyslně prokazovat optimální podmínky pro výkon 

dobrovolnické činnosti. Oproti tomu výsledky dotazníků pro koordinátory ze 

stejného zařízení mohou vypovídat o nedostatečně funkční komunikaci s vedením, 

která z jejich pohledu zpomaluje rozvoj dobrovolnické činnosti do

í. Za úspěšné budeme tedy považovat vytvoření podmínek pro 

dobrovolníky. Jako neúspěch vyhodnotíme vytvoření podmínek pro koordinátory. 

Pokud se ale na tyto výsledky podíváme z pohledu toho, že koordinátoři sami 

vyhodnocují neuspokojivou komunikaci s vedením nemocnice jako problém 

zpomalující rozvoj dobrovolnických aktivit, pak musíme vyhodnotit  jako úspěšné 

například naše vzdělávací aktivity pro koordinátory. V posuzování úspěšnosti 

programu rozvoje dobrovolnictví je tato pluralita velice důležitá. Kritéria 

posuzování si musíme vždy vymezit co nejkonkrétněji. 

 Dalším v
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spolupr

volnictví jako celek není 

nadné, ale je možné vymezit alespoň tři nejpodstatnější:  

1. Provozní a personální úroveň organizace, ve které se rozvojové snahy 

volnictví do organizace, kde personální a provozní 

ztahy fungují, je snadnější než do prostředí, kde jednotlivé pracovní úseky 

nejsou 

řijímá

spěch integrace může oddálit 

třeba j

 

áci koordinátora s vedením organizace, podmínky pro rozvoj 

dobrovolnických programů atd.  

Shrnout optimální podmínky pro rozvoj dobro

s

odehrávají. Integrovat dobro

v

dobře propojené a lidé se tam téměř neznají.  

2. Kvalitní komunikace. Už ve fázi propagace je velmi důležité, aby byly 

na jedné straně informace předávány přesně a na druhé straně aby byly otevřeně 

p ny. Na neporozumění a nedorozuměních krachuje mnoho pracovního úsilí. 

Zde je na místě upozornit, že pokud přinášíme dobrovolnictví do nějaké velké 

organizace z venku, budeme si vytvářet podmínky dobré komunikace nezávisle na 

tom, jaký systém v organizaci funguje. Chce-li integrovat dobrovolnictví sama 

organizace interně, pak se určitě vyplatí případný nefunkční systém komunikace 

na provozní a personální úrovni revitalizovat. Ú

en jeden člověk, který neporozumí našemu cíli, proto musíme stavět 

kvalitní komunikaci jako nutnou podmínku. 

3. Porozumění principům dobrovolnictví a přesvědčení, že rozvoj 

dobrovolnictví je pro organizaci přínosem. 

Všechna kritéria rozvoje jsou jakousi proměnnou, která je závislá na stupni 

vývoje. Optimální podmínky pro práci na rozvoji nebo integraci 

dobrovolnictví lze vytvořit. Znamená to tedy, že i v tom nejméně 

připraveném prostředí lze dosáhnout maximálních úspěchů. Bude to 

samozřejmě složitější a dlouhodobější proces, ale neznamená to, že vystavěný 

systém organizované dobrovolnické pomoci bude méně kvalitní nebo méně 

funkční.  
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ZÁVĚR 

 

 

Metodika rozvoje dobrovolnictví popisuje široký záběr činností. Mluví-

me-li o tom, že specifikum dobrovolnictví je proměnlivost, pak se mnozí budou 

ptát, je-li tolik pracovního úsilí efektivní investicí. Při hledání odpovědí se 

dostáváme zpět na začátek k podstatě dobrovolnictví: „Lidé si pomáhají zcela 

přiroze

ik lidí ochotných pomoci bez nároku 

na fina

ěhy jsou nádherným symbolem lidské 

síly a s

ně, je to jejich přirozená vlastnost. Ostatně na solidaritě stojí základ 

existence lidské společnosti. Z historického pohledu je dobrovolnictví tradičním 

projevem lidské solidarity. Lidé si vzájemně pomáhají od prvopočátků 

společenského života.“ Tento základ v sobě nese kvality, které jsou společensky 

žádoucí a přínosné, a proto je investované úsilí do rozvoje dobrovolnictví 

efektivní. Obecně bychom mohli tvrdit, že fungující dobrovolnictví je jakýmsi 

důkazem zdravé společnosti.  

Při roční analýze aktivit programu RDÚK jsme narazili na nejeden 

obdivuhodný příklad lidské ochoty a dobré vůle. Je krásným paradoxem, že 

v současném ziskově nastaveném světě je tol

nční odměnu. Ten, kdo měl možnost se účastnit předávání cen Křesadlo, 

bude jistě souhlasit, že dobrovolnické příb

olidarity. A pokud známe tyto příběhy a máme takové příklady, pak máme 

tu nejlepší motivaci pro rozvíjení podobných aktivit ať už na venkově nebo ve 

velkoměstě. Dobrovolnictví je o lidech a lidé jsou všude stejní. 
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PŘÍLOHY 



 
 
Příloha 1 

            
               Program Rozvoj dobrovolnictví 

 

Hlavní cíle: 

 
1. Posilovat 

dobrovolnictví jako 
nástroj pro rozvoj 

osobnostních kvalit 
člověka. 

 
2. Posilovat 

dobrovolnictví jako 
nástroj pro rozvoj 

komunikace a 
spolupráce. 

 
3. Zvyšovat  

kvalitu života. 

 Č
lenění proghram

u: 

 

Dílčí cíle v jednotlivých oblastech: 
 

P1a. Informovat 
širokou veřejnost o 

možnostech uplatnění 
v dobrovolnických 

programech. 

 

P2a. Propagovat 
dobrovolnictví 

v komerčním sektoru.

 

P3a. Propagovat 
výsledky. 

 O
blast propagace 

 

P1b. Propagovat 
dobrovolnictví 

v oblasti vzdělávání a 
školství. 

 

P2b. Posilovat 
dobrovolnictví jako 
nástroj partnerství 

mezi organizacemi. 

 

P3b. Prezentovat 
příklady. 

 

V1a. Rozvíjet 
osobnost 

dobrovolníků. 

 

V2a. Rozvíjet 
osobnost  

koordinátora. 

 

V3a. Aktivizovat, 
motivovat a posílit 

vědomí zodpovědnosti 
za svůj život. 

 O
blast vzdělávání 

 

V1b. Zajišťovat 
dobrou orientaci 

v prostoru 
dobrovolnické 

činnosti. 

 

V2b. Předávat 
konkrétní zkušenosti a 
metodiku fungování 

dobrovolnictví. 

 

V3b. Prezentovat 
evaluační  
výstupy. 

 

S1a. Poskytovat 
individuální 
konzultace 

potenciálním 
dobrovolníkům. 

 

S2a. Zajišťovat 
poradenství, 

konzultace, metodické 
služby. 

 

S3a. Rozšiřovat 
nabídky 

dobrovolnických 
projektů. 

 O
blast služeb 

 

S1b. Rozšiřovat 
nabídku servisu péče o 

dobrovolníky. 

 

S2b. Zajišťovat 
poradenství v oblasti 

institucí a státní 
správy. 

 

S3b. Poskytovat 
poradenský servis 

v oblasti projektového 
managementu. 

tabulka 5 



 
 
Příloha 2 

Evaluační dotazník pro dobrovolníky v nemocnici  
 

Jsem                                           
 Muž        Student      Věk: 
 Žena       Pracující 

                           Jiné: 

Typ dobrovolné činnosti : 
 jednorázová 
 pravidelná –  kliniky pro děti 

                           kliniky pro dospělé 
                           jiné: 
 

Doba mého 
dobrovolného působení 
v nemocnici 
(počet měsíců, let): 

1.  Je toto Vaše první dobrovolné působení? 
 ANO                                                                                                                                                   
 NE                                                                                                                                                      

 
Pokud NE, kde jinde jste působil(a) a co jste dělal(a)? 
 
 
 

2.  Shodují se Vaše původní představy o dobrovolné činnosti v nemocnici se skutečností? 
 ANO                                                                                                                                                   
 ČÁSTEČNĚ – v čem ano, v čem ne?                                                                                                 

 
 NE – v čem?                                                                                                                                        

 
 

3.  Přinesla Vám dobrovolná činnost v nemocnici něco nového? 
 ANO – co konkrétně?                                                                                                                         

 
 

 NE                                                                                                                                                       
 NEUVĚDOMUJI SI                                                                                                                           

4.  Uspokojuje Vás dobrovolná činnost  v nemocnici ? 
 ANO – v čem ?                                                                                                                                    

 
 ČÁSTEČNĚ – v čem ?                                                                                                                       

 
 NE – proč?                                                                                                                                          

 
 

5.  Myslíte si, že pacienti vnímají a přijímají dobrovolníky pozitivně? 
 ANO – z čeho tak usuzujete?                                                                                                              

 
 NE – z čeho tak usuzujete ?                                                                                                                

 
 NEVÍM, NEDOKÁŽI POSOUDIT                                                                                                    

6.  Myslíte si, že personál nemocnice vnímá a přijímá dobrovolníky pozitivně? 
 ANO – z čeho tak usuzujete?                                                                                                             

 
 NE – z čeho tak usuzujete ?                                                                                                                

 
 NEVÍM, NEDOKÁŽI POSOUDIT                                                                                                   
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7.  Myslíte si, že celková organizace dobrovolnického programu v nemocnici je dobrá a dostačující? 
 ANO                                                                                                                                                   
 ANO, ale mohla by být lepší – v čem?                                                                                               

 
 NE – z čeho tak usuzujete ?                                                                                                               

 
8.  Vyhovuje Vám systém školení a vzdělávání v dobrovolnickém programu ? 

 ANO – co nejvíce ?                                                                                                                             
 

 ČÁSTEČNĚ – co vyhovuje a co postrádáte ?                                                                                     
                      

 NE - co postrádáte ?                                                                                                                            
 

9.  Vyhovuje Vám systém supervizních setkání? 
 ANO                                                                                                                                                    
 NE                                                                                                                                                      

            Co byste změnil/a? 
 

 

10.  Moje spolupráce a komunikace s koordinátorkou dobrovolníků v nemocnici je podle mě: 
 Výborná                                                                                                                                               
 Dobrá                                                                                                                                                  
 Dostačující pro mou práci dobrovolníka                                                                                             
 Občas nedostačující                                                                                                                            
 Problematická                                                                                                                                      
 Špatná                                                                                                                                                  

        Co by se mělo zlepšit? 
 

11.  Moje spolupráce a komunikace s personálem nemocnice je podle mě: 
 Výborná                                                                                                                                               
 Dobrá                                                                                                                                                   
 Dostačující pro mou práci dobrovolníka                                                                                             
 Občas nedostačující                                                                                                                             
 Problematická                                                                                                                                     
 Špatná                                                                                                                                                  

Co by se mělo zlepšit? 
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12.  Máte dostatek všech potřebných informací pro plnohodnotný výkon své dobrovolné činnosti v 
nemocnici? 

 ANO                                                                                                                                                   
 ČÁSTEČNĚ                                                                                                                                        
 NE                                                                                                                                                       

 
Pokud ČÁSTEČNĚ nebo NE, jaký typ informací byste přivítal(a): 

 Aktuální informace o pacientovi nebo klientovi 
 Informace o organizačních změnách 
 Jiné: 

 
 

13.  Změnil se Váš názor na služby, které nemocnice poskytuje, za dobu co zde působíte jako 
dobrovolník ? Jakým směrem? 

 spíše pozitivně                                                                                                                                    
 nezměnil se                                                                                                                                         
 spíše negativně                                                                                                                                    

 
14.  Myslíte si, že by dobrovolníci mohli vykonávat v nemocnici ještě jiné činnosti než doposud? 

 ANO – jaké například:                                                                                                                        
 

 NE – proč ?                                                                                                                                        
 

 
15.  Co ještě byste potřeboval/a pro zkvalitnění vykonávání Vaší dobrovolnické činnosti  

v nemocnici ? 
 
 
 

16.   Vaše další připomínky,kritika, návrhy, přání: 
 
 
 

 
 



 
 
Příloha 3 

Evaluační dotazník pro koordinátora dobrovolníků  
a koordinátora programu Dobrovolníci v nemocnici  

 
Vzdělání    

 ZŠ 
 SŠ 
 VOŠ 
 VŠ 

       

Vaše zaměstnavatelská organizace  
 
Funkce 

 Koordinátor dobrovolníků 
 Koordinátor programu 

 

Nemocnice (organizace), pro kterou 
koordinujete dobrovolníky 
 
 
Doba působení ve funkci  

1.  Pracoval(a) jste v organizaci (v nestátní neziskové organizaci, dobrovolnickém centru, v nemocnici 
apod.) už před nástupem do funkce koordinátora/koordinátorky ? 

 ANO 
 NE 

 
Pokud ANO, v jaké funkci : 
 

2.  Jak jste se dostala k práci koordinátora/ koordinátorky? (můžete zaškrtnout i více  možností) 

 Byla mi nabídnuta k mé tehdejší práci 
 Byla mi přidělena vedením zařízení 
 Podílel(a) jsem se spolu s vedením na vytvoření této funkce 
 Zajímal(a) jsem se o tuto práci sama a iniciovala jsem zřízení této funkce v organizaci 
 Nastoupil(a) jsem do již vytvořené funkce 
 Vyhledal(a) jsem si zařízení s dobrovolnickým programem a ucházela se o tuto práci 
 Zaujaly mě propagační materiály tohoto dobrovolnického programu   
 Jiné:  

 
 

3.  Shodují se vaše původní představy o práci  koordinátora /koordinátorky pro tento program se 
skutečností? 

 ANO 
 ČÁSTEČNĚ – v čem ? 

 
 

 NE – v čem ? 
 

4.  Uspokojuje Vás práce koordinátora/ koordinátorky? 
 ANO – v čem? 

  
 

 NE – proč ? 
 



 
 
Příloha 3 

5.  Jak velký je Váš současný pracovní úvazek vymezený pro práci koordinátora/koordinátorky ? 
 
 
Myslíte si, že je tento úvazek pro práci koordinátora/koordinátorky dostačující? 

 ANO   
 NE – proč ? 

 
Pokud NE, jak velký úvazek by podle Vás vyhovoval? 
             

 
6.  Máte možnost ovlivňovat podobu a chod dobrovolnického programu v organizaci ? 

 ANO – jak ? 
 

 NE – proč ? 
 

7.  Jaká je spolupráce mezi nemocnicí jako příjemcm dobrovolnických služeb a nestátní neziskovou 
organizací, která jako vysílající organizace zajišťuje dobrovolnický servis ? 

 Výborná                
 Dobrá 
 Dostačující  
 Občas nedostačující 
 Problematická 
 Špatná 

Co by se mělo zlepšit? 
 

8.  Myslíte si, že Vaše kompetence (tj.znalosti, dovednosti,kvalifikace) pro funkci 
koordinátora/koordinátorky jsou: 

 Odpovídající 
 Dostačující 
 Nedostačující – v čem ? 

 

9.  Myslíte si, že Vaše pravomoce (tj.možnosti samostatného rozhodování) koordinátora/ 
koordinátorky jsou: 

 Odpovídající 
 Dostačující 

 Nedostačující – v čem ? 
 

10.  Myslíte si, že Vaše odpovědnost koordinátora /koordinátorky je : 
 V souladu s pravomocemi 
 Příliš velká vzhledem k pravomocím – jaké navrhujete řešení ?  
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11.  Myslíte si, že pro další rozvoj dobrovolnického programu by bylo třeba něco ve funkci a práci 
koordinátora /koordinátorky změnit ? 

 ANO – co konkrétně ? 
 

 NE 
 

12.  Jaké je podle Vás převažující hodnocení dobrovolníků ze strany pacientů nebo klientů ?  Prosím 
vyznačte na stupnici  : 
 (1 – výborné, 5 zcela nevyhovující) 

 

                1                2                 3                  4                   5 
 

13.  Jaké je podle Vás převažující hodnocení dobrovolníků ze strany personálu ? Prosím vyznačte na 
stupnici : 
(1 – výborné, 5 zcela nevyhovující)  

 
               1                2                 3                   4                  5 

 
14.  Myslíte, že přítomnost dobrovolníků v uvedeném zařízení s sebou nese nějaká rizika? 

 ANO – jaká ? 
 

 NE: 
 
Pokud ano, myslíte si, že přínos dobrovolníků tato rizika vyváží? 

 ANO 
 NE 

15.  Změnil se váš názor na účel a smysl dobrovolnického programu za dobu Vaší práce koordinátora 
/koordinátorky ?  

 ANO -  Jakým směrem? Prosím popište : 
 
 

 NE 
 

16.  Myslíte si, že jsou dobrovolníci s dobrovolnickým programem spokojeni a činnost plní jejich 
očekávání ? 

 ANO 
 Částečně – proč ? 

 
 NE – proč ? 

 
 

17.  Myslíte si, že by dobrovolníci mohli vykonávat ve vašem zařízení ještě jiné činnosti v přímém 
kontaktu s pacientem nebo klientem než doposud? 

 ANO – jaké ? 
 

 NE –  proč ? 
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18.  Myslíte si, že dobrovolník může být pomocníkem ošetřujícího týmu? 
 ANO – proč a za jakých podmínek ? 

 
 NE – proč? 

 
 

19.  Myslíte si, že je dostatečná informovanost o dobrovolnickém programu a jeho organizaci v 
nemocnici? 

 ANO  
 NE  

 
Pokud NE, v čem vidíte informační nedostatky a bariéry? 
 
 

20.  Další připomínky, kritika, návrhy, přání : 
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Evaluační dotazník pro zdravotnický personál v nemocnici 
 

Pracoviště: 
                       kliniky pro děti 
                       kliniky pro dospělé 
                       jiné: 
(můžete napsat i konkrétní pracoviště) 

Funkce: Počet let ve 
zdravotnictví: 

Vzdělání:   
 ZŠ 
 SŠ 
 VOŠ 
 VŠ 

 

 Muž 
 Žena 

 

 

1. Jak často se setkáváte  při své práci s dobrovolníky? 
 1 – 2 x týdně 
 1 – 2 x měsíčně 
 zřídka 
 vůbec  
 jiné : 

 
2. Jak dlouho už dobrovolníci na vašem pracovišti působí?  

 Méně než 1 měsíc  
 1 – 6 měsíců 
 6 – 12 měsíců  
 1-2 roky 
 Jiné : 

 
3. Jaké činnosti na vašem pracovišti dobrovolníci vykonávají: 

 Individuální kontakt s pacientem (společník) 
 Skupinové aktivity (výtvarné, hudební a aktivizační činnosti) 
 Doprovod na společenské akce 
 Vycházky s pacienty 
 Podpora rehabilitační a ergoterapeutické činnosti 
 Jiné (prosím vypište) :  

 
4. Domníváte se, že pomoc dobrovolníků je pro vaše pracoviště přínosem? 

 ANO – proč: 
 
 

 NE – proč: 
 
 

5. Myslíte si, že pacienti vnímají dobrovolníky pozitivně? 
 ANO 
 NE 

6. Jakou známkou byste ohodnotili působení dobrovolníků na pracovišti? (1 – výborné, 5 zcela 
nevyhovující) 
 

1                   2                    3                  4                   5 
    
Zkuste prosím odůvodnit volbu dané známky: 
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7. Má přítomnost dobrovolníků vliv na vztahy ve vašem pracovním kolektivu? 
 ANO – jaký ? 

 
 NE  

 
8. Pozorujte na pracovišti změny související s působením dobrovolníků? 

 ANO – jaké ? 
 

 NE 
 

9. Myslíte, že činnost dobrovolníků na vašem pracovišti s sebou nese nějaká rizika? 
 ANO – jaká ? 

 
 NE 

 
Pokud ano, myslíte si, že přínos dobrovolníků tato rizika vyváží? 
        ANO        
        NE 
 

10. Změnil se Váš názor na dobrovolníky za dobu, co pomáhají na vašem pracovišti? Jakým směrem? 
        spíše negativně   
        nezměnil se    
        spíše pozitivně 
 

11. Myslíte si, že by dobrovolníci mohli na vašem pracovišti/v nemocnici vykonávat ještě další činnosti? 
 ANO – např.  jaké ? 

 
 NE  

 
12. Myslíte si, že dobrovolník může být pomocníkem ošetřovatelského týmu? 

 ANO – jakým způsobem? 

 
 NE – proč? 

 
 

13. Myslíte si, že máte dostatek informací o dobrovolnickém programu a jeho organizaci v nemocnici? 

 ANO – z jakého zdroje? 

  
 NE 

 
Pokud NE, jaké informace konkrétně postrádáte? 
 
 
 

14. Vyhovuje Vám organizační uspořádání dobrovolnického programu? 

 ANO   
 NE – co byste změnil(a)? 

 
 



 
 
Příloha 4 

15. Doporučil/a byste dobrovolnický program i dalším pracovištím? 
        ANO  

 NE – z jakého důvodu ? 
 
 

16. Vaše další připomínky, kritika, návrhy, přání : 
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Adresář Koalice dobrovolnických iniciativ v České republice  
leden 2006 
 
BRANDÝS N/L:  

* DC Na Vyšším Hrádku, o.s.,  

Vestecká 989, 250 01, tel.: 326 911 264, 326 905 587, 602 616 013, e-mail: smdesign@volny.cz; 
 

BRNO:  

* INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, o.s. – pobočka Brno,  

Anenská 10, 602 00, tel.: 543 331 775, 604 217 274, e-mail: brno@inexsda.cz, inexsda@inexsda.cz, www.inexsda.cz;  

* DC Motýlek, o.s.,  

FN - PDM, Černopolní 9, 625 00, tel.: 532 234 318, e-mail: urbankova.hana@seznam.cz, www.motylek.info; 

* DC RATOLEST BRNO, o.s.,  

M. Horákové 19, 602 00, tel.: 545 243 839, 545 241 655, e-mail: ratolest@ratolest.cz, www.ratolest.cz; 

* Nemocnice Milosrdných bratří,  

Polní 3, 639 00, tel.: 546 210 657, 543 165 369, e-mail: laros@nmbbrno.cz, dobrovolnici@email.cz, www.nmbbrno.cz; 
 

ČERČANY U PRAHY:    

* TŘI, o.s.,  

Čtyřkoly 76, 257 22, tel./fax: 317 777 381, e-mail: os-tri@quick.cz, www.cercanyhospic@hospice.cz; 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE:  

* DC Diecézní charita,  

Kanovnická 16, 370 01, tel.: 386 350 647, 386 353 120 – sekret., fax: 386 360 284, e-mail: dobrovolnici@charitacb.cz, 

http://www.charitacb.cz; 

* DC Ústav sociální práce, Zdravotně soc. fakulta JU,  

Česká 20, 370 01, tel.: 387 315 472, 737 764 184, e-mail: svestkor@zsf.jcu.cz, mojzis@zsf.jcu.cz, brizova@zsf.jcu.cz, 

motlova@zsf.jcu.cz, dobronem@zsf.jcu.cz, www.zsf.jcu.cz, www.petpcb.webz.cz; 
 

ČESKÝ TĚŠÍN:  

* AVE, o.s,  

Ostravská 1628, 737 01 tel.: 558 736 600, 606 134 335, e-mail: kacko@netron.cz, www.osave.cz; 

* DC Slezské diakonie,  

Na Nivách 7, 737 01, tel.: 603 416 882, e-mail: d.c@slezskadiakonie.cz, l.nytrova@slezskadiakonie.cz; 
 

DVŮR KRÁLOVÉ N/L:  

* Královédvorská Arnika, o.s.,  

Dukelská 420, 544 01, tel.: 499 329 422, e-mail: kralovedvorskaarnika@seznam.cz; 
 

FRÝDEK-MÍSTEK:   

* DC ADRA, o.s.,  

Radniční 1242, 738 01, tel.: 558 436 261, e-mail: dcfm@adra.cz, www.adra.cz; 
 

HAVLÍČKŮV BROD:     

* DC Fokus Vysočina, o.s.,  

Rozkošská 2331, 580 01, tel.: 569 426 657, 723 822 440, e-mail: dobrovolnicke.centrum@fokusvysocina.cz, 

www.okhb.cz/neziskovky/centrum.htm; 
 

HRADEC KRÁLOVÉ:    

* DIK Občanské poradenské středisko, o.p.s.,  

Veverkova 1343, 500 02, tel.: 498 500 346, e-mail: dikhk@ops.cz, info@ops.cz, www.ops.cz; 
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* Pedagogicko – psychologická poradna,  

M. Horákové 504, 500 00, tel.: 495 265 423, e-mail: ppphk@tiscali.cz; 
 

CHLUMEC N/CIDLINOU:  

* DC Podzámčí, o.s.,  

Žíželická 92/IV, 503 51, tel.: 604 240 344, e-mail: daniela.dd@tiscali.cz; 
 

JESENÍK:    

* Hnutí Brontosaurus Ještěr, o.s.,  

Husova 191, 791 01, tel.: 584 401 722, e-mail: jester@brontosarus.cz, http://jester.brontosaurus.cz; 
 

JINDŘICHŮV HRADEC:  

* FM VŠE,  

Jarošovská 1117/II, 377 01, tel.: 384 417 233, 728 226 273, e-mail: sedlakov@fm.vse.cz, www.fm.vse.cz; 
 

KLADNO:  

* DC Kladno, o.s.,  

ul. 5. května 249, 272 01, tel.: 312 660 139, e-mail: dckladno@tiscali.cz, http://www.dck.wz.cz; 
 

KROMĚŘÍŽ:  

* DC Spektrum, o.s.,  

Husovo nám. 229/13, 767 01, tel.: 573 333 333, e-mail: spektrum.km@volny.cz, www.spektrum-km.cz; 
 

LIBEREC:   

* „D“, o.s.,  

Věra Šístková, Příční 470/18c, 460 07, tel.: 485 152 140, 608 477 657, e-mail: d-os@volny.cz, d-osppp@volny.cz, 

www.volny.cz/d-os; 

* DC Ještěd, o.s.,  

Březová alej 1305a, 460 01, tel.: 485 172 386, e-mail: rdcjested@rdcjested.cz, sarkaholubova@seznam.cz, 

www.rdcjested.cz; 
 

MLADÁ BOLESLAV  

* Prométheus, o.s.,  

Masná 55, 293 01, tel.: 326 322 915, e-mail: esvermova@vakmb.cz, www.5p.wz.cz; 
 

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ:  

* DC HOSPICOVÉ HNUTÍ VYSOČINA, o.s.,  

Žďárská 610, 592 31, tel: 566 615 198, 732 228 001, e-mail: vojtech.hrouda@quick.cz, http://hhv.nmnm.cz; 

* Sdružení Nové Město na Moravě, Poradna pro děti a rodiče EZOP, o.s.,  

Žďárská 68, 592 31, tel.: 566 617 940, 731 457 680, e-mail: poradna.ezop@seznam.cz, www.poradna.ezop.cz; 
 

OLOMOUC:  

* DC Evropské poradenské a informační centrum, o.s.,  

Ostružnická 7, 772 00, tel.: 585 234 174, e-mail: dco@epico.cz, adela.rychla@epico.cz; 

* JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s.,  

Jiří Lang, Rooseveltova 84, 779 00, tel.: 603 774 050, 608 944 585, e-mail: jika.dobrovol@seznam.cz, 

www.jikadobrovol.wz.cz; 

* PROSO, o.s.,  

Dolní nám. 38, 772 00, tel.: 585 232 355, 777 051 856, e-mail: proso@volny.cz, www.volny.cz/proso; 
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OSTRAVA:   

* DC Charita Ostrava,  

Kořenského 17, Ostrava-Vítkovice, 703 00, tel.: 596 787 691, e-mail: eva.teicherova@caritas.cz, ostrava@caritas.cz, 

www.charita.ostrava.cz; 
 

PARDUBICE:  

* Klub hurá kamarád, o.s.,  

Jungmannova 2550, 530 02, tel.: 466 510 161-3, e-mail: den_d@khk.cz, www.khk.cz; 

* SKP - CENTRUM, o.s.,  

Bělehradská 513, 530 09, tel.: 466 611 790, e-mail: skp.touskova@volny.cz, www.skp-centrum.cz; 
 

PELHŘIMOV:  

* DC Fokus Vysočina, o.s.,  

Solní 1814, 393 01, tel.: 565 323 519, e-mail: dobrpe@seznam.cz, www.sweb.cz/dobrpe; 
 

PÍSEK:     

* DC INKANO Písek, o.s.,  

Píseckého 131, 397 01, tel./fax: 382 210 319, e-mail: dobrovolnik@inkano.cz, www.inkano.cz; 
 

PLZEŇ:   

* DC TOTEM, o.s.,  

Rokycanská 44, 312 00, tel./fax: 377 260 425, e-mail: totem.pm@volny.cz, www.totem-rdc.cz; 
 

PRAHA:  

* DC DORKAS, o.s.,  

Malostranské nám. 26, 118 00  Praha 1, tel.: 257 530 436, e-mail: nadace@omadeg.cz, www.boromejky.cz; 

* DC FN Motol,  

V Úvalu 84, 150 00  Praha 5, tel.: 224 431 047, e-mail: dobrovolnik@fnmotol.cz, www.fnmotol.cz; 

* DC Klub Interaktivního domu, o.p.s.,  

FN Motol, V Úvalu 84, 150 00  Praha 5, tel./fax: 224 436 132, e-mail: dobrokid@seznam.cz, www.lifebook.cz; 

* DC Lékořice, o.s.,  

FTNsP, pavilon D - ředitelství, Vídeňská 800, 140 00  Praha 4, tel.: 774 860 800, e-mail: karinpos@seznam.cz, 

www.lekorice.com; 

* DC Máme otevřeno?, o.s.,  

Chodská 21, 120 00  Praha 2, tel: 222 212 399, e-mail: centrum@mameotevreno.cz, http://www.mameotevreno.cz; 

* DC Okamžik, o.s.,  

Umělecká 5, 170 00  Praha 7, tel.: 233 379 196, 233 379 199, e-mail: dobrovol@okamzik.cz, www.okamzik.cz; 

* Domov Sue Ryder, o.p.s.,  

Michelská 1/7, 140 000  Praha 4, tel.: 244 029 157, e-mail: lenka.pekarova@sue-ryder.cz, www.sue-ryder.cz; 

* HESTIA – Národní dobrovolnické centrum, o.s.: 

Praha – Poříčí, Na Poříčí 12, 115 30  Praha 1, tel.: 224 872 075-7, tel./fax: 224 872 076, e-mail: hestia@hest.cz, 

www.hest.cz, www.dobrovolnik.cz, www.volunteer.cz, 

Praha – Anděl, Štefánikova 21, 150 00  Praha 5, tel.: 257 328 901, 603 828 252, e-mail: petp@hest.cz, www.petp.hest.cz; 

* LATA – studentské sdružení na pomoc rizikové mládeži,  

Senovážné nám. 24, 110 00  Praha 1, tel./fax.: 234 621 361, e-mail: lata@adam.cz, http://www.lata.cz; 

* Malíček, o.s.,  

Češovská 2/1218, 190 00  Praha 9, tel.: 723 120 815, e-mail: marketa.kukackova@seznam.cz, osmalicek@seznam.cz, 

www.sweb.cz/osmalicek; 

* Oáza Karlín, o.s.,  

Křižíkova 57, 150 00  Praha 8, tel.: 224 814 943, oaza.karlin@centrum.cz, http://oaza.farnost-karlin.org; 
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PŘEROV:   

* Centrum pro komunitní práci střední Morava,  

Horní náměstí 12, 750 02, tel.: 581 210 502, e-mail: stredni.morava@cpkp.cz, www.cpkp.cz; 
 

RAJHRAD U BRNA:   

* Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa,  

Jiráskova 47, 664 61, tel.: 547 232 223, e-mail: jelinkova@dlbsh.cz, www.dlbsh.cz; 
 

RYCHNOV N/KNĚŽNOU:  

* Pedagogicko psychologická poradna,  

Javornická 1501, 516 01, tel.: 494 535 476, 608 122 823, e-mail: ppprychnov@seznam.cz; 
 

STRAKONICE:  

* DC Koník, o.s.,  

Heydukova 349, 386 01, tel.:383 322 040, e-mail: st@konik.cz, www.konik.cz; 
 

TÁBOR:    

* DC Charita Tábor,  

Klokotská 114, 390 01, tel.: 381 255 998, e-mail: dct@volny.cz, emanuel.michal@atlas.cz; 
 

TŘEBÍČ:   

* STŘED, o.s.,  

Mládežnická 229, 674 01, tel.: 568 843 732, 775 725 656, e-mail: sdruzeni@stred.info, stillerova@stred.info, 

www.stred.info; 
 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ  

* DC Uherské Hradiště,  

Na stavidle 1266, 686 01, tel.: 572 550 008, e-mail: tulip.uhradiste@caritas.cz; 
 

ÚSTÍ NAD LABEM:  

* DC Ústí n/L, o.s., Prokopa Diviše 5, 400 01, tel./fax: 475 216 684, e-mail: dcul@dcul.cz, lenka@dcul.cz, www.dcul.cz; 
 

ÚSTÍ NAD ORLICÍ:  

* DC Světlo, o.s.,  

Nemocnice v Ústí nad Orlicí, ul. Čs. armády 1076, 562 18, tel.: 602 150 304, e-mail: jana.svojanovska@uo.hospital.cz; 
 

VAL. MEZIŘÍČÍ:  

* DC ADRA, Hřbitovní 1, 757 01, tel.: 571 621 147, 731 438 223, e-mail: dcvalmez@adra.cz, 

lidka.obadalova@centrum.cz; www.adra.cz; 
 

VSETÍN:  

* DC ADOREA Vsetín, o.s.,  

Nemocniční 955, 755 01, tel.: 571 818 519, e-mail: dobrovolnik@adorea.cz, http://www.adorea.cz; 
 

ZLÍN:       

* DOMEK, o.s.,  

Česká 4789, 760 05, tel.: 577 242 786, e-mail: svpdomek@svpdomek.zlinedu.cz. 
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