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DEKLARACE DOBROVOLNICTVÍ 

Při dobrovolnické činnosti vycházíme ze „Všeobecné deklarace o 

dobrovolnictví“, která byla schválena mezinárodní správní radou 

IAVE – Mezinárodní asociace pro dobrovolnické úsilí – na 16. 

světové konferenci dobrovolníků, konané v Amsterodamu, v 

Nizozemí, v lednu 2001, v Mezinárodním roce dobrovolníků. Citace 

ze Všeobecné deklarace o dobrovolnictví:  

Tato deklarace podporuje právo všech žen, mužů a dětí svobodně se 

sdružovat a dobrovolně pracovat bez ohledu na kulturní a etnický 

původ, věk, pohlaví, tělesný stav a společenské nebo ekonomické 

postavení. Všichni lidé na celém světě by měli mít právo nabídnout 

jiným lidem a jejich komunitám svůj čas, schopnosti a energii 

prostřednictvím individuální či kolektivní činnosti a bez nároku na 

odměnu. Dobrovolnictví je chápáno jako základní stavební prvek 

občanské společnosti. Dobrovolník uskutečňuje nejvznešenější 

aspirace lidstva:  

- touhu po míru;  

- touhu po svobodě;  

- příležitost;  

- bezpečí;  

- spravedlnost pro všechny.  

Dobrovolnictví umožňuje:  

• Udržovat a posilovat lidské hodnoty, jako jsou:  

- družnost;  

- zájem o druhé;  

- služba lidem.  

mailto:klubip@portusprachatice.cz


 Portus Prachatice, o.p.s. 
Velké náměstí 14 

   383 01 Prachatice 

IČ: 63913381 
 

č. ú. 19-4334970267/0100, klubip@portusprachatice.cz , Mob. 723 206 051 
 

 

5 

 

• Jednotlivcům uplatňovat svá práva a odpovědnost jako 

příslušníkům komunity. Snaží se, aby po celý život měli možnost 

učit se a realizovat veškerý svůj lidský potenciál.  

• Usilovat o to, abychom mohli žít ve zdravých, udržitelných 

komunitách a abychom se snažili nalézt nová řešení pro společné 

úkoly a mohli utvářet náš kolektivní osud. Dobrovolnictví se stalo 

nepostradatelným prvkem každé společnosti. Účinně a prakticky 

převádí Deklaraci spojených národů, kde se praví – „my lid“ máme 

moc změnit svět, do běžného života.  

 

 

 

 

Metodika práce s dobrovolníky Usiluje o rozvoj dobrovolnictví, které 

by: 

- Pomohlo zapojit celou komunitu do identifikace a řešení 

vážných problémů.  

- Povzbuzovalo mládež a pomáhalo jí, aby se tato služba stala 

pro ni trvalou součástí života.  

- Mluvilo za ty, kteří nemohou mluvit sami za sebe.  

- Umožnilo dalším lidem se do dobrovolnictví zapojit.  

- Doplňovalo, avšak nenahrazovalo odpovědnou činnost jiných 

sektorů i úsilí placených pracovníků.  

- Umožnilo lidem získat nové znalosti a dovednosti a plně 

rozvinout svůj potenciál, sebedůvěru a tvořivost.  

- Podporovalo rodinnou, komunitní, národní i globální 

solidaritu. 
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VÝZNAMNÉ DOKUMENTY 

Zákon o dobrovolnické službě Zákon č. 198/2002 ze dne 24. dubna 

2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů č. 

436/2004 Sb. a 495/2005 Sb. (výběr a citace zákona)  

„Dobrovolnická služba  

§ 1  

(1) – zákon upravuje podmínky, za kterých stát podporuje 

dobrovolnickou službu organizovanou podle tohoto zákona a 

vykonávanou dobrovolníky bez nároku na odměnu.  

§ 2  

(1) – dobrovolnickou službou je činnost, při níž dobrovolník 

poskytuje: a) pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, 

seniorům příslušníkům národnostních menšin, jakož i pomoc při 

péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase.  

§ 3  

(1) Dobrovolníkem může být fyzická osoba: a) starší 15 let, jde-li o 

výkon dobrovolnické služby na území ČR. (2) Dobrovolník vykonává 

dobrovolnickou službu na základě smlouvy uzavřené vysílající 

organizací; v případě dlouhodobé dobrovolnické služby musí být 

tato smlouva písemná. (3) Je-li fyzická osoba v pracovněprávním 

vztahu, služebním poměru, členském poměru nebo je-li žákem nebo 

studentem, vykonává jako dobrovolník dobrovolnickou službu mimo 

svůj pracovněprávní vztah, služební poměr, členský poměr, školní 

vzdělání nebo studium.“ 
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KDO JE DOBROVOLNÍK  

Dobrovolníky se stávají obyčejní, přesto nevšední lidé. Jejich 

neobyčejnost spočívá v tom, že se rozhodli věnovat část svého času a 

energie tomu, aby byli užiteční světu, ve kterém žijí. Smyslem 

činnosti dobrovolníků není nahradit personál zařízení, do kterého 

dobrovolník dochází, ale přinést jeho klientům něco navíc, pomoci 

jim radovat se ze života, vyplnit jejich volný čas. Dobrovolník 

vykonává bez nároku na odměnu dobrovolnickou činnost 

organizovanou podle zákona o dobrovolnické službě. Dobrovolník 

má v NZDM Klubu I.P. smluvně zaručené postavení, je pojištěn proti 

škodám na zdraví a na majetku, které vzniknou jemu osobně nebo 

které by neúmyslně mohl způsobit jiným osobám. Dobrovolník 

nemůže vykonávat dobrovolnictví v rámci podnikatelské nebo jiné 

výdělečné činnosti, nemůže být k přijímající organizaci v 

pracovněprávním vztahu a členském nebo služebním poměru. 

Dobrovolník je povinen dodržovat zákon o dobrovolnické službě a 

podmínky výkonu dobrovolnické činnosti dohodnuté s Portus 

Prachatice o.p.s. ve smlouvě. Je povinen absolvovat přípravu k 

dobrovolnické činnosti, předložit další doklady dle požadavků 

vysílající organizace a povahy dobrovolnické služby. 

 

VYHLEDÁVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ 

- NZDM Klub I.P. aktivně vyhledává zájemce o dobrovolnictví a 

to prostřednictvím těchto forem:  

- Rozesílání náborových emailů 

- Spoluprací s dobrovolnickým centrem v Prachaticích 

- Osobní komunikací s potencionálními dobrovolníky (spolky, 

komunita, školy, zaměstnanci, svaz důchodců Prachatice, 
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kontaktní místo pro seniory u Šedého vlka, Baráčníci 

Prachatice aj.)  

- Propagací na webových stránkách organizace 

- Propagace v regionálním tisku 

- Dobrovolníky se často stávají lidé z řad praktikantů, stážistů 

z Portus Prachatice o.p.s. 

 

 

 

 

 

VÝBĚR DOBROVOLNÍKŮ 

Než se člověk stane dobrovolníkem v NZDM Klubu I.P. musí 

proběhnout vstupní pohovor s koordinátorem dobrovolníků případně 

celým týmem zařízení. Jedná se o setkání, při kterém se koordinátor 

zájemce o dobrovolnictví dotazuje na: 

 

- motivaci 

- co od této činnosti zájemce očekává 

- praxi a vzdělání 

- schopnosti a zkušenosti, které může ve své dobrovolnické 

pomoci využít 

- čas, který je schopen této činnosti věnovat (chce se účastnit 

krátkodobých, dlouhodobých nebo jednorázových akcí) 

Při pohovoru si koordinátor vždy na dobrovolníka vezme kontakt! 
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PŘIJÍMÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ 

Po výběrovém setkání proběhne společná porada týmu, na které se 

rozhodne, zdali bude zájemce přijat či nikoliv. Každý jednotlivec 

z týmu má možnost se k volbě vyjádřit. Konečné rozhodnutí závisí 

v případě nejasného výsledku týmu na koordinátorovi dobrovolníků 

v NZDM Klubu I.P. Teprve v případě vzájemného sladění požadavků 

a možností dochází k dohodě, že se zájemce stane dobrovolníkem. 

Dobrovolník NZDM může být zároveň klientem, ale nikoli ve své 

věkové kategorii. Tento dobrovolník musí dbát na povinnosti 

dobrovolníka (viz níže). Na jejich dodržování bude dáván zvláštní 

zřetel. Pokud je klient dobrovolníkem, hrozí zvýšené riziko střetů 

zájmů. Viz SQ2. 

KDO NEMŮŽE BÝT DOBROVOLNÍKEM V KLUBU I.P. 

- Zákon sice říká, že dobrovolníkem může být osoba starší 

patnácti let, v zahraničí starší osmnácti, ale pořád existuje 

problém s odpovědností. Proto chceme, aby u výběrového 

pohovoru se zájemcem mladším 18ti let byl rodič, dozvěděl se, 

do čeho jeho potomek jde a převzal za něj garanci. 

- Osoba, která neprošla výběrovým pohovorem 

SPOLUPRÁCE NZDM KLUBU I. P. S DOBROVOLNICKÝM 

CENTREM 

Portus Prachatice, o.p.s. spolupracuje s Dobrovolnickým centrem (DC) 

v Prachaticích.  

Ze strany DC je zajišťováno:  

- získávání, výběr, evidence dobrovolníků pro konkrétní 

dobrovolnické programy v regionu 

- zjišťování potřeb přijímajících organizací 

- školení dobrovolníků 
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- smluvní zajištění dobrovolnické činnosti 

- pojištění dobrovolníků 

- zajištění supervize 

- komunikace s přijímajícími organizacemi 

- propagace dobrovolnictví na Prachaticku 

- podpora rozvoje dobrovolnictví 

ZAŠKOLENÍ DOBROVOLNÍKA 

Dobrovolník je dále v prvním měsíci působení na klubu seznámen se 

všemi náležitostmi služby, svým zapojením a jeho limity (dle jeho 

schopností, dovedností  

a vzdělání). Je seznámen s organizací, službou ve které se bude 

realizovat, se základními bezpečnostními opatřeními a je domluven 

rozsah dobrovolnické spolupráce. Dobrovolník dodržuje a podpisem 

stvrzuje mlčenlivost. Dokládá také zdravotní způsobilost, trestní 

bezúhonnost a dosažené vzdělání, které je podkladem pro uzavření 

smlouvy (tyto dokumenty jsou uloženy v DC a kartě dobrovolníka 

v Klubu I.P.) 

Zaškolení dobrovolníka má v kompetenci koordinátor dobrovolníků, 

který může delegovat tuto činnost na ostatní pracovníky zařízení.  

KOMPETENCE DOBROVOLNÍKA V KLUBU I.P. 

- Dobrovolník se věnuje v Klubu I.P. zejména volnočasovým 

aktivitám (hraje s klienty deskové či karetní hry, pohybové 

hry, může se věnovat dílnám, rukodělným činnostech, 

kreativním či hudebním aktivitám apod.) 

- Doučování 

- Může si také připravit po dohodě s koordinátorem program dle 

svého zájmu či dovedností 
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- Dobrovolník samozřejmě při přímé práci vstupuje do běžných 

interakcí US na klubu (komunikace s klienty, je přítomen při 

situačních intervencích, preventivní činnosti apod.), pokud se 

jedná o běžné situace, kdy si klienti povídají o všedních 

věcech, může se dobrovolník samozřejmě do hovorů citlivě 

zapojit nebo sám nějaké téma k hovoru přinést. Pokud se 

dobrovolník stane svědkem či aktérem nějaké komplikovanější 

situace (výchovné, preventivní, citlivé apod.) - řešení takové 

záležitosti nechává na odborném personálu a na personál 

klienty odkazuje, sám situaci neřeší!  

 

 

 

 

PRÁVA DOBROVOLNÍKA 

- Právo dostat úplné informace o poslání a aktivitách organizace, 

ve které chce dobrovolník pomáhat 

- Právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl 

dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně 

- Právo na činnost, která bude naplňovat očekávání dobrovolníka 

- Kontakt a spolupráce s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou 

osobou, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky v dané 

organizaci 

- Kontakt a spolupráce s osobou, která dobrovolníkovi činnost 

zadává a zpět ji od něj přijímá 

- Právo na zaškolení, výcvik či trénink 
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- Právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své 

pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy) - individuálně či ve 

skupině společně s jinými dobrovolníky, zajišťuje DC 

- Právo říci „ne“, pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a 

schopnostem dobrovolníka 

- Právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní a vyžádat 

zpětnou vazbu 

- Právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen 

- Právo na potvrzení/osvědčení v průběhu (nejméně při 50 

hodinách činnosti) či po ukončení dobrovolnické činnosti 

- Právo sdělit a být vyslechnut přijímací nebo vysílající 

organizací, pokud dobrovolník prožívá etický konflikt 

- V případě neuspokojivé spolupráce právo kontaktovat DC se 

žádostí o nabídku dalších dobrovolných aktivit 

 

POVINNOSTI DOBROVOLNÍKA 

- Dobrovolník se zavazuje, že bude sjednanou činnost vykonávat 

osobně, podle svých schopností a znalostí 

- Dobrovolník je povinen řídit se pokyny pověřeného zástupce 

organizace 

- Dobrovolník se zavazuje, že se bude při své činnosti řídit 

zásadami organizace  

a bezpečnostními předpisy organizace. Odchýlí-li se od těchto 

předpisů, zodpovídá za případnou způsobenou škodu 

- Dobrovolník zachovává úplnou mlčenlivost o informacích 

získaných o klientech (osobní údaje, zdravotní stav, majetkové 

poměry apod.) nebo při své činnosti v organizaci (informace 

získané ze supervizních a evaluačních setkání, především 

skutečnosti týkající se druhých dobrovolníků, informace týkající 
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se svěřených dokumentů a právních dokumentů, informace o 

spolupracujících organizacích) 

- Dobrovolník respektuje pravidla klubu a odborný personál (v 

případě, že na klubu vznikne situace, kdy je potřeba zásah 

pracovníka, nechává dobrovolník prostor odbornému personálu a 

do řešení situace se aktivně sám nepouští). 

- Dobrovolník respektuje pokyny personálu 

- Dále se zavazuje neposkytovat sdělovacím prostředkům žádné 

informace  

o „programu či službě“ bez dohody s DC, s výjimkou obecných 

informací a jeho cílech 

- Dobrovolník se účastní všech školení a výcviků potřebných pro 

výkon své činnosti v organizaci 

- Je spolehlivý; plní úkoly, ke kterým se zavázal a nezneužívá 

projevené důvěry 

- Požádá o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje 

- Zná a bere na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.). 

- Je „týmovým hráčem“ 

- Ztotožňuje se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává 

a navenek ji reprezentuje 

 

 

KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ A JEHO KOMPETENCE 

 

Koordinátorem je zaměstnanec NZDM Klubu I.P. Obvykle to bývá 

realizátor projektu. Jméno a telefon kontaktní osoby dostávají 

dobrovolníci nejpozději při výběrovém pohovoru a měli by se na ni 

obracet v situacích, které jim v rámci činnosti v zařízení připadají 

těžké nebo nezvyklé.  
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Kompetence: 

- vybírá dobrovolníky,  

- přijímá dobrovolníky,  

- vede karty dobrovolníků,  

- seznamuje dobrovolníky s areálem zařízení, kde vykonávají 

svoji činnost, 

- představuje dobrovolníka ostatnímu personálu,  

- zaškoluje dobrovolníky (případně tuto činnost deleguje na jiné 

pracovníky Klubu I.P.),  

- řeší problémy s klienty či personálem,  

- odpovídá dobrovolníkům na otázky,  

- průběžně vede a hodnotí práci dobrovolníka, 

- eviduje hodiny činnosti dobrovolníka a zasílá je do DC  

 

 

ZÁSADY PRO CHOVÁNÍ DOBROVOLNÍKA V ORGANIZACI 

 

Je důležité, aby si dobrovolník uvědomoval, že organizovaná 

dobrovolná činnost přináší jak práva, tak i povinnosti. Toto je 

uvedeno ve smlouvě, kterou dobrovolník uzavírá s vysílající 

organizací. Pokud se dobrovolník rozhodne poskytovat navíc některé 

další služby, je třeba to konzultovat s koordinátorem. Dobrovolník je 

nejčastěji společníkem klienta, a proto je nutné, aby si mezi sebou 

domluvili určitá pravidla. Je ale velmi důležité, aby si také 

dobrovolník sám nastavil své vlastní zdravé hranice. Dobrovolník by 

měl být asertivní a aktivní. Dobrovolník si však musí uvědomit, že 

do organizace nedochází pouze sám za sebe, ale že nese odpovědnost 

za celý program. Dobrovolník zásadně nedává klientům na sebe 

žádný kontakt (tzn. telefon, email, facebook apod.). Také od klientů 
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nevyzvídá osobní informace (kde bydlí, kdo jsou jeho příbuzní 

apod.) Dále se řídí Etickým kodexem Portus Prachatice o.p.s. a drží 

se svých kompetencí. 

 

VEDENÍ DOBROVOLNÍKŮ 

Mohlo by se zdát, že když se dobrovolník jednou pro svou službu 

rozhodne, nemůže ho nic odradit. Kdyby tomu tak bylo, nemusel by 

koordinátor neustále shánět další a další lidi. Dobrovolník je vzácná 

osoba a musí se neustále hýčkat. Začít musíme už u pohovoru. 

Samozřejmostí musí být naše vstřícnost a milé chování. 

Dobrovolníka u pohovoru sice vyzpovídáme, ale musíme mu dát 

prostor, aby nám řekl i to, na co jsme se neptali a co on považuje za 

důležité. Je to dobré i pro nás, protože víme, koho máme před sebou. 

U pohovoru musíme také jasně formulovat, co po dobrovolníkovi 

budeme chtít a dát mu možnost si ještě celou věc důkladně rozmyslet. 

Dobrovolník nesmí mít pocit, že ho nutíme do něčeho, co dělat 

nechce. Tím předejdeme jeho pozdějšímu zklamání. 

Při zaškolování se dobrovolníkovi snažíme dát co nejvíce 

informací o jeho práci, dobře odpovědět na všechny jeho dotazy, 

nebagatelizovat jeho obavy a také musíme nastínit problémy, které 

mohou nastat. Jestliže nebudeme k dobrovolníkovi upřímní a 

budeme se snažit před ním něco schovat, docílíme právě toho, že 

odejde. Je dobré do zaškolování pozvat více lidí, se kterými se 

dobrovolník během své služby bude setkávat, a tím mu dát najevo, že 

zařízení ho vítá a stojí o jeho práci. Také je dobré jasně stanovit 

hranice, protože v bezhraničním prostředí si každý dělá, co chce a 

špatně se zde pracuje. 

Po celou dobu působení dobrovolníka v zařízení se musíme 

zajímat o jeho práci a oceňovat ji, dávat mu najevo jeho důležitost 

pro nás (naše klienty), snažit se vycházet vstříc jeho potřebám a 

přáním, být k dispozici alespoň po telefonu, když nastanou nějaké 
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problémy a snažit se tyto problémy ihned řešit. Je také dobré udělat 

něco pro dovzdělání dobrovolníka. Může to být zakoupení literatury 

k zapůjčení, nabídka seminářů, besedy, přednášky apod.  

Dobrovolníci by měli mít zajištěné v zařízení alespoň minimální 

zázemí, kde si mohou odpočinout, vypít kávu nebo čaj, setkat se a 

promluvit s druhými dobrovolníky. Je-li to v našich finančních 

možnostech, můžeme pro dobrovolníky sehnat pár sladkostí, kávu, 

čaj apod.  

Také je důležité, aby koordinátor dělal styčného důstojníka mezi 

dobrovolníkem a personálem a jejich případné střety minimalizoval 

tím, že on sám bude hromosvodem. Musí udělat zkrátka všechno pro 

to, aby se dobrovolník v zařízení cítil dobře. Dobrovolník je také 

prvním ukazatelem toho, když zařízení nefunguje tak, jak fungovat 

má. 

 

Čtyři body, kterými lze předejít demotivaci a odchodu dobrovolníka: 

• Motivace 

• Supervize v širším pojetí 

• Možnost vlastního rozvoje 

• Uznání 

Dobrovolníka musíme stále adaptovat a motivovat k další práci. 

Lidé se stávají dobrovolníky, protože chtějí poznat nové lidi, protože 

chtějí pomáhat ostatním, chtějí získat nové zkušenosti či praxi nebo 

prostě jen chtějí dělat něco zajímavého. 

Dobrovolník potřebuje být v organizaci neustále „doprovázen“, tzn. 

potřebuje zpětnou vazbu. Dobře fungující zpětná vazba vždy přispívá 

nejen ke zlepšení kvality práce všech, ale i k pozitivní atmosféře 

v organizaci. 

Dobrovolníky se často stávají lidé, kteří mají zájem o vlastní rozvoj, 

lidé, kteří chtějí poznat něco nového. Dobrovolníky je proto dobré 
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informovanost a vzdělávat, můžeme jim poskytnout školení, či 

semináře pro získání speciálních schopností apod. 

Každý člověk, stejně tak i dobrovolník, potřebuje alespoň občas 

uznání a ocenění někoho dalšího. Můžeme zvolit formální či 

neformální způsob, podle typu motivace dobrovolníka a našich 

možností. 

KONTROLA A HODNOCENÍ DOBROVOLNÍKŮ 

Kontrolu dobrovolníků má v kompetenci koordinátor dobrovolníků. 

Do tohoto procesu vstupují i ostatní pracovníci klubu. Dobrovolníci 

si zaslouží, aby jejich činnost byla evidována, aby byly vykazovány 

počty hodin, které organizaci věnují a také jejich přínos organizaci 

jako celku. Koordinátor zasílá evidenci činnosti dobrovolníka a 

počtu vykázaných hodin vždy na konci měsíce do DC. Koordinátor 

by vždy dobrovolníkům měl po skončení služby či akce poskytnout 

zpětnou vazbu, případně si s dobrovolníkem domluvit setkání, kde 

se tyto záležitosti budou řešit (min. 1x za půl roku). Zpětná vazba je 

dobrovolníkům poskytována ústně. Pokud se řeší nějaké pochybení 

dobrovolníka, je o tom proveden zápis z porady.  

 

ODMĚŇOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ 

Je důležité dobrovolníky k jejich práci neustále motivovat a dávat 

jim najevo, jak si jich vážíme. Svou vděčnost bychom měli 

dobrovolníkům vyjadřovat poměrně často a v nejrůznějších formách. 

Tou nejjednodušší formou je obyčejné „děkuji vám“. Dále můžeme 

dobrovolníkům popřát k svátku nebo k narozeninám, vhodnou 

příležitostí pro obdarování jsou také vánoční svátky. Dárky nemusí 

být luxusní a drahé, dobrovolníci mnohdy ocení jednoduchou věc, 

která je nějak spojena s naší organizací. 

V mnoha případech je vhodné dobrovolníkům veřejně poděkovat, 

např. můžeme uvést jejich jména ve výroční zprávě nebo můžeme 
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uspořádat společné setkání dobrovolníků a zaměstnanců organizace, 

kde dobrovolníky oceníme. V řadě regionů se každoročně vyhlašuje 

cena Křesadlo – ocenění nejlepších dobrovolníků za uplynulý rok. 

Při oceňování dobrovolníků bychom měli pamatovat na to, aby 

poděkování bylo v souladu s výsledky, měli bychom používat stejné 

nebo podobné odměny za stejné výsledky. Při poděkování buďme 

upřímní a věnujme zvýšenou pozornost těm výsledkům, kterých si 

sám dobrovolník velmi cení. 

 

Dobrovolníky odměňuje tak, že jim poskytujeme: 

- drobné výhody (cestovné, přístup k PC či jiné technice), 

- vzájemná setkávaní (intervize), 

- možnost setkání se supervizorem, 

- oceňovací rituál (v určitém období symbolicky ocenit nejlepší). 

- pozvání na firemní akce, večírek 

 

PROPUŠTĚNÍ DOBROVOLNÍKA 

Dobrovolník by měl program opustit ve chvíli, kdy porušuje jeho 

pravidla (buď neustále nebo jednou výrazně) nebo ve chvíli, kdy na 

jeho činnost není spolehnutí nebo ohrožuje klienta. Co dělat ve 

chvíli, kdy to nastane? 

Nejde–li o zásadní porušení pravidel, lze je řešit na pravidelné 

supervizi dobrovolníků nebo na schůzce koordinátora 

s dobrovolníkem. Vždy by mělo být problémové pravidlo 

s dobrovolníkem probráno a znovu vysvětleno a nabídnuta pomoc 

s jeho zvládnutím. Vyplatí se podrobně zjistit, kde je zakopaný pes. 

Především ve chvíli, kdy je některé pravidlo porušováno opakovaně 

nebo více dobrovolníky (Vysvětlili jsme je jasně? Rozumí 

dobrovolníci smyslu pravidla? Je vůbec užitečné – nezestárlo? atd.) 
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Pokud to nepomůže, nebo porušil-li dobrovolník pravidla 

zásadně, musíme se s ním rozloučit. „Propuštění“ dobrovolníka 

provede buď koordinátor dobrovolníků, nebo statutární zástupce 

organizace. Nejlepší způsob je osobní – lze si věci vyříkat a 

dobrovolníkovi jasně sdělit, proč se s ním loučíte. Není-li to možné, 

pak je dobré vše poslat doporučeně poštou. 

Druhým krokem je informovat o ukončení dobrovolné činnosti DC 

v Prachaticích. V praxi to potom znamená např. vyškrtnutí 

dobrovolníka ze seznamu. 

Jak se těmto patáliím vyhnout? Úplně to nelze nikdy, ale hodně 

pomůže dobrý management práce s dobrovolníky. Tedy dobrý výběr, 

výcvik a supervize. To vše včetně jasně formulovaných povinností, 

práv, kompetencí a náplně dobrovolnické činnosti. Je-li vše dobře, 

krátce a srozumitelně popsáno, včetně smlouvy s dobrovolníkem, pak 

se dobrovolník ve své roli dobře orientuje a všem je na první pohled 

jasné, dojde-li k nějakému porušení pravidel. 

Jasná definice pravidel také usnadňuje roli propouštějícímu. Je 

snadnější propustit někoho, víme-li, oba, na základě čeho 

dobrovolníka propouštíme. 

A když se nám opravdu příčí propustit někoho, kdo chce tak 

ochotně a nadšeně pomáhat? Pak je potřeba si položit otázku, co je 

naším cílem? Poskytovat služby našim klientům kvalitně a bezpečně 

a mít dobrý kredit?! Nebo to vše riskovat? 

 

PŘÍLOHY 
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