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Cílem průřezového tématu „Výchova k dobrovol-
nictví“ je posílení občanské odpovědnosti a solidarity 
u dětí a mládeže v kontextu své komunity či regionu 
a v souvislosti s jejich osobními a profesními cíli, to 
vše s ohledem na věková a osobnostní specifika dětí 
a mládeže.

Tento obecný cíl můžeme rozdělit na jednotlivé kon-
krétnější dílčí cíle a témata:

 – podpora vzdělávacích aktivit dobrovolníků pracu-
jících s dětmi a mládeží s cílem posílit solidaritu 
mezi mládeží;

 – podpora spolupráce NNO, SVČ a dalších institucí 
na vzdělávání dobrovolníků;

 – podpora vydávání metodických materiálů v elek-
tronické i tištěné podobě;

 – uznávání dobrovolnictví v rámci odborné praxe;

 – podpora projektů usilujících o společenské uzná-
ní dobrovolné práce, hodnot, tímto způsobem 
nabytých osobních schopností a jejich společen-
ského nasazení, jakož i příznivé úlohy, kterou 
dobrovolné činnosti hrají v přechodu ze vzdělání 
do práce a dospělosti;

 – podpora vzdělávacích programů a aktivit se za-
měřením na základní dobrovolnický výcvik – zá-
kladní způsoby dobrovolnické práce, modelové 
situace a právní povědomí;

 – uznávání vzdělávání dobrovolníků jako součásti 
dílčích kvalifikačních standardů;

 – rozvoj dobrovolných činností mládeže s cílem zvy-
šovat povědomí o stávajících možnostech, rozši-
řování jejich nabídky a zvyšování jejich kvality.

K dosažení jednotlivých dílčích cílů vede v praxi řada 
cest. V průběhu projektu bylo vytvořeno a realizováno 
čtyřicet pilotních vzdělávacích programů zaměřených 
na dobrovolnictví a připravených na základě řady růz-
ných východisek i použitých metod. V následujícím tex-
tu přestavujeme deset vybraných příkladů dobré pra-
xe, nabízejících nejrůznější aktivity zaměřené na děti 
a mládež na cestě k dobrovolnictví.

Při výběru příkladů dobré praxe jsme se snažili 
představit myšlenku dobrovolnictví z různých pohle-
dů a přístupů – spolupráce s dobrovolnickými centry 
a programy v regionu, podpora dobrovolnictví od měs-
ta či obce, otevřený studentský klub jako výkladní skříň 
dobrovolnictví, včetně dalších akcí zaměřených na ve-
řejnost. Také je to skauting jako vhodná forma výchovy 
k dobrovolné spolupráci a pomoci nejen na táborech, 
ale i v průběhu školního roku.

Dobrovolníci se v uvedených příkladech dobré pra-
xe zapojují do řady činností, velmi hodnotná je na pří-
klad jejich neformální a hravá pomoc ve školní družině, 
v dětském domově či v nemocnici, ale také při péči 
o přírodu a živočichy v ní žijící.

Dobrovolnictví se neomezuje pouze na Českou re-
publiku, uvádíme zde i programy zaměřené na pře-
shraniční dobrovolnictví, a to jak na možnosti výjezdu 
našich dobrovolníků do zahraničí, tak na možnosti za-
pojení zahraničních dobrovolníků u nás doma.

Příklady dobré praxe jsou často doplněny fotografie-
mi zachycujícími atmosféru i obsah činnosti dobrovol-
níků, propracovanými metodikami či reportážemi z re-
alizace programů. Všechny tyto doprovodné materiály 
najdete na stránkách projektu Klíče pro život1.

PhDr. Jiří Tošner

supervizor vzdělávání v průřezovém tématu 

Výchova k dobrovolnictví

1) Projekt „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí 
v zájmovém a neformálním vzdělávání“ realizuje od 1.4.2009 
do 28.2.2013 Národní institut dětí a mládeže a Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy (registrační číslo: CZ. 1.07/.4.1. 
00/ 06.0011). Všechny výstupy projektu, stejně jako tuto publikaci, 
naleznete v elektronické verzi na webových stránkách projektu www.
kliceprozivot.cz.



DOBROVOLNÍK V KAŽDÉM Z NÁS

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Cílem vzdělávacího programu bylo zejména:

 – zvýšit informovanost a povědomí o dobrovolnictví, jeho význa-
mu pro jedince i společnost,

 – zvýšit počet dobrovolníků v regionu, připravit podmínky a pod-
klady pro vzdělávání dobrovolníků,

 – poukázat na možnosti dobrovolnictví v zemích EU,

 – oslovit cílové skupiny mladých lidí a seznámit je se statutem 
a fungováním dobrovolnictví na území ČR i v zahraničí, s ohle-
dem na jejich praktický rozvoj a zacílení pro konkrétní dobro-
volnickou pomoc v konkrétních oblastech a organizacích,

 – rozvoj týmové spolupráce,

 – nácvik efektivní komunikace,

 – sebeprosazení se,

 – sebepoznání,

 – umění diskutovat, sdělit vlastní názor.

Kompetence K učení

 – Účastníci kurzu se dozvídají informace o dobrovolnictví hravou 
formou, jsou motivováni k vyhledávání, zpracovávání informa-
cí, diskuzi, prezentaci vlastního názoru.

Kompetence K řešení problémů

 – V rámci aktivit zaměřených na týmovou spolupráci se účastní-
ci učí společně řešit nastolený problém, učí se vzájemně si 
naslouchat, dojít ke kompromisu, a tím potažmo zvládnout 
řešení úkolu.

Kompetence KomuniKativní

 – Účastníci jsou během semináře vedeni k sebeprezentaci, k pre-
zentaci vlastního názoru, jsou vedeni ke vzájemné diskuzi.

Kompetence sociálně personální

 – Účastník spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pra-
videl práce v týmu, podílí se na utváření příjemné atmosféry 
v týmu, přispívá k upevňování mezilidských vztahů, v případě 
potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá.

Kompetence občansKé

 – Účastníci jsou vedeni k přijímání ostatních členů skupiny, re-
spektování jejich názorů, postojů a přesvědčení.

Autor
Mgr. Zdeněk Krejsa

Supervizor vzdělávacího programu 
PhDr. Jiří Tošner

Organizace, ve které proběhla pilotáž
KreBul, o.s. – Informační centrum pro 
mládež, Prachatice

Klíčová slova
dobrovolník, zákon o dobrovolné službě, 
Evropská dobrovolná služba
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Kompetence pracovní

 – Účastník používá svěřené materiály, nástroje a vy-
bavení, v rámci programu i mimo něj dodržuje 
vymezená pravidla, adaptuje se na nové pod-
mínky.

Kompetence K trávení volného času

 – Účastníci jsou motivováni k tomu, aby se stali 
dobrovolníky, čímž přispívají ke smysluplnému 
trávení volného času. V rámci svých aktivit po-
dávají pomocnou ruku potřebným, místo aby se-
děli u počítače apod.

Východiska PDP

Dobrovolnictví je fenomén, který prochází určitým 
vývojem v souvislosti s vývojem společnosti. Vypovídá 
o zralosti lidské osobnosti a jako takový je přínosem 
kvality v mezilidských vztazích. Dobrovolnictví umož-
ňuje kvalitní komunikaci, schopnost navazovat a kul-
tivovat pracovní i osobní vztahy, pozitivně měnit vzta-
hy mezi pracovníky s dětmi a mládeží a „jejich“ dětmi 
a mládeží v neformálním vzdělávání, mezi pedagogy 
a jejich žáky ve vzdělávání formálním.

V oblasti školství a vzdělávání obecně je poměr-
ně malá povědomost i o programech evropské unie 
v dané oblasti, konkrétně o akci 2 – Evropská dobro-
volná služba programu Mládež v akci.

KreBul, o.s. pracuje s dobrovolníky od roku 2009, 
tedy od otevření projektového pracoviště Informačního 
centra pro mládež Prachatice. V roce 2011 pak došlo 
k akreditaci dobrovolnického centra, které se uceleně 
věnuje práci s dobrovolníky. Dobrovolníci jsou využívá-
ni k vedení volnočasových aktivit, přispívají k realizaci 
jednorázových i pravidelných aktivit. Dobrovolníci dále 
spolupracují například na akcích pořádaných městem 
Prachatice apod.

1. Stručná anotace PDP
Zážitkový víkendový pobyt zaměřený na téma dob-

rovolnictví. Účastníci se pomocí zážitkových forem do-
zvídají, kdo je dobrovolník, jaká má práva a povinnosti, 
kdo se dobrovolníkem může stát, kde může působit. 
Seznamují se též s možností působení v rámci Evrop-
ské dobrovolné služby. Během aktivit se učí týmové 
spolupráci, nácviku komunikačních dovedností, pozná-
ní ostatních a sebepoznání.

Vzdělávací program byl připraven z několika důvo-
dů. Prvním byl zájem mladých lidí o informace z oblasti 
dobrovolnictví – kdo je dobrovolník, jaké činnosti může 
dělat, kde všude může svou činnost vykonávat. Dru-
hým důvodem bylo získat mladé lidi pro dobrovolnictví 
nejen pro naše aktivity, též pro aktivity dalších organi-
zací a institucí v našem městě. Cílovou skupinou tedy 
byli mladí lidé, kteří se chtěli dozvědět o dobrovolnictví 

více či se dokonce chtěli dobrovolníky stát. Věková hra-
nice byla stanovena na věk minimálně 16 let (ovšem 
do kurzu lze zařadit i mladší účastníky). Ve většině 
případů se jednalo o studenty středních škol či vyšší 
odborné školy.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe

přípravná fáze:
Příprava dvou víkendových seminářů pro dvě různé 

skupiny účastníků začala již v lednu 2012, kdy se sešel 
realizační tým, aby byly dohodnuty základní kroky v re-
alizaci celého vzdělávacího programu.

příprava:
 – pozvánky na akci

 – přihlášky a návratky pro zájemce

 – tvorba plakátu na semináře

 – publicita – obsah (tiskových zpráv, direkt mailů, 
informačního webu)

 – materiální a technická příprava programu

 – distribuce informací o realizaci vzdělávacího pro-
gramu

V měsících leden – březen jsme realizovali před-
nášky na téma dobrovolnictví, a to na několika školách 
ve městě Prachatice (Gymnázium Prachatice, Střední 
pedagogická škola Prachatice a Vyšší odborná škola 
sociální Prachatice, Střední škola Vimperk). Zde jsme 
informovali o připravovaných seminářích právě pro 
tuto cílovou skupinu mladých lidí. Dále pokračovala 
příprava již konkrétních věcí, které si na prosincových 
setkáních dal za úkol organizační tým.

V měsících únor a březen došlo k distribuci plaká-
tů a přihlášek mezi potenciální účastníky kurzu. Došlo 
k přípravě finálního programu, domluvení ubytování 
a zajištění stravování v penzionu Horus ve Volarech. 
Dále kompletace přihlášek, rozeslání konkrétních in-
formací a programu.

realizace:
Kurz byl zahájen společným setkáním v penzionu 

Horus ve Volarech, kde následovala realizace dle níže 
uvedeného programu.

PROGRAM SEMINÁŘE – Dobrovolník v každém z nás

Pátek

 – 18.00 – příjezd

 – 18.30 – večeře

 – 19.30 – seznamovací blok, zkušenosti s dobro-
volnictvím

 – 20.45 – obavy, očekávání, seznámení s progra-
mem kurzu

 – 21.30 – ukončení prvního dne

Seznamovací blok – Nejprve došlo k představení 
lektorského týmu. K seznámení byly použity drobné 
aktivity, vedoucí k poznání se účastníků navzájem, 
sdělení základních informací o sobě, naučení se jmen. 
Dále každý z účastníků prezentoval, jaké má případ-
ně zkušenosti s dobrovolnictvím. Obavy a očekávání 
– účastnící na lístky píší, co od pobytu očekávají, co 
by se chtěli dozvědět, zažít. Opakem jsou obavy, kdy 
píší, co by zažít nechtěli, čeho se obávají. V závěru byli 
účastníci seznámeni s programem kurzu.

sobota

 – 8.00 – snídaně

 – 9.00 – zahájení programu – kdo je dobrovolník 
(samostatná práce, diskuze)

 – 10.00 – vysvětlení základních pojmů z oblasti 
dobrovolnictví

 – 11.00 – aktivity na týmovou spolupráci

 – 12.00 – zákon o dobrovolnické službě

 – 12.45 – oběd

Dopolední blok byl zahájen zamyšlením se nad tím, 
kdo je dobrovolník. Účastníci měli za úkol ve dvojicích 
napsat, co vše je napadne k pojmu dobrovolník. Ná-
sledně jsme pomocí řízené diskuze vytvářeli profil dob-
rovolníka. V teoretickém bloku následovalo vysvětlení 

základních pojmů – dobrovolník, dobrovolnická služba, 
druhy dobrovolnictví, Evropská dobrovolná služba, prá-
va a povinnosti dobrovolníka apod. Po přestávce násle-
dovaly aktivity zaměřené na nácvik týmové spoluprá-
ce. Například pomocí provázků na gumičce přenosit 
kostičky, co nejrychleji sesbírat čísla od 1 do 35 apod. 
Před obědem pak následovalo seznámení účastníků 
se zákonem o dobrovolnické službě.

 – 14.30 – venkovní pohybové aktivity

 – 15.45 – možnosti uplatnění se jako dobrovolník, 
práva a povinnosti dobrovolníka

 – 17.00 – tvoříme plakát na získání dobrovolníků

 – 18.30 – večeře

Odpolední blok byl zahájen pohybovými aktivita-
mi, které se odehrávaly při procházce městem Volary. 
Například obrázková pošta, aktivita, která je zaměře-
na na nácvik neverbální komunikace. Účastníci stojí 
v řadě, poslední z řady vidí obrázek, který beze slov 
maluje předchozímu na záda, takto se pokračuje až 
k prvnímu v řadě, ten obrázek kreslí na papír. Z teo-
retického bloku následovaly informace o možnostech 
uplatnění se jako dobrovolník, a to zejména v regionu 
Prachaticko. Účastníci přemýšleli o právech a povin-
nostech dobrovolníka. Před večeří dostali účastníci 
za úkol připravit plakát, díky kterému by měli oslovit 
a získat dobrovolníky pro pravidelnou dobrovolnickou 
činnost, či jako pomoc na jednorázovou akci.
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 – 19.30 – beseda s dobrovolníkem, praktické otázky 
k dobrovolnictví

 – 20.30 – večerní zábavný program

Večerní blok začal prezentací připravených plakátů 
a diskuzí o nich. Poté došlo na diskuzi s naší dobro-

volnicí Renátou, která svou činnost vykonává v Infor-
mačním centru pro mládež Prachatice, pomáhá při 
volnočasových aktivitách u romských dětí. Otázky se 
týkaly zejména motivace k výkonu dobrovolnictví, co 
vše vykonává, co jí to přináší, jak se stala dobrovolní-
kem apod.

Poslední program byl pak ve znamení zábavy – 
program sázky. Při této aktivitě plní vybraní účastníci 
různé úkoly, ostatní si vsázejí na vítěze. Mezi úkoly je 
například sníst sušenku bez použití rukou, poskládat 
zápalky do krabičky apod.

neděle

 – 8.00 – snídaně

 – 9.00 – Evropská dobrovolná služba, Eurodesk

 – 10.00 – dobrovolník v každém z nás

 – 11.00 – aktivity na týmovou spolupráci

 – 12.00 – hodnocení, zakončení kurzu, evaluační 
dotazník

 – 12.45 – oběd

Poslední blok informací byl zahájen informacemi 
o projektu Mládež v akci a zejména o možnosti vyces-
tovat do zahraničí v rámci Evropské dobrovolné služby. 
Účastníci se dozvěděli, co je potřeba pro tuto možnost 
udělat, kam mohou vycestovat, jaké jsou podmínky 
a kdo jim s tímto rozhodnutím může pomoci. Blok dob-
rovolník v každém z nás byl věnován motivaci účastní-
ků k účasti na semináři i motivaci k rozhodnutí stát se 
dobrovolníkem. Diskutovali jsme o tom, kdo by v jaké 
oblasti dobrovolnictví chtěl působit, co vše toto obnáší 
a jak se například dostat do dobrovolnického centra.

Předposlední blok byl věnován opět týmovým akti-
vitám. Mezi ně patřila například návštěva u eskymác-
kého kmene. Úkolem bylo ve vymezeném čase obléct 
jednoho člena týmu do co největšího počtu kusů oble-
čení apod.

V posledním bloku došlo ke slovnímu zhodnocení 
kurzu, následně vyplnění evaluačního dotazníku a za-
končení kurzu s předáním důležitých kontaktů a ně-
kolika materiálů, týkajících se dobrovolnictví (např. 
bulletiny vydané KreBul, o.s. v rámci Evropského roku 
dobrovolnictví, příručku vydanou Centrum pro pomoc 
dětem a mládeži a Informační centrum občanského 
sektoru Český Krumlov).

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Vzdělávací program hodnotíme jako přínosný pro 
cílové skupiny mladých lidí. Čtyčicet účastníků bylo 
seznámeno s tím, kdo je dobrovolník, jaká má práva 
a povinnosti, co řeší zákon o dobrovolnické službě, 
jaké jsou možnosti uplatnění dobrovolníků, včetně exi-
stence dobrovolnických center.

Oba kurzy proběhly bez vážných komplikací či nedo-
statků. Jediný problém se v počátku zdál s naplněností 
obou kurzů. Díky přednáškám na školách se nám však 
podařilo získat čtyřicet mladých lidí, kteří mají zájem 
o dobrovolnictví.

Ze čtyřiceti účastníků se dále o dobrovolnictví více 
zajímá šest lidí, kteří více začínají spolupracovat s na-
ším dobrovolnickým centrem. Několik dalších chce 
oslovit v případě pořádání jednorázových akcí, čty-
ři mladí účastníci dále zvažují účast v rámci Evropské 
dobrovolné služby.

V rámci programu jsme spolupracovali s několika 
lektory, kteří mají zkušenosti z oblasti dobrovolnictví 
i z oblasti zážitkové pedagogiky. Propojení těchto dvou 
oborů totiž ukázalo, že zlákat mladé lidi k dobrovolnic-
tví nemusí být až tak velkým problémem. Na základě 
realizace kurzu došlo k předání potřebných informací, 
získání zajímavých a důležitých kontaktů i příkladů 
konkrétní nové spolupráce.

Pro realizaci dalších obdobných seminářů dopo-
ručujeme získat dobrovolníka ze světa, který je v ČR 
v rámci Evropské dobrovolné služby. Mladí lidé by tak 
získali ještě více informací a konkrétních odpovědí 
na otázky ohledně Evropské dobrovolné služby. Tento 
bod se nám nepodařilo naplnit, pro další kurzy doporu-
čujeme takového dobrovolníka získat.

hodnocení Kurzu z pohledu leKtora:

Na seminář o dobrovolnictví se přihlásili 
mladí lidé. Lidé, kteří chtějí svůj volný čas 
využít způsobem, jež naplní jejich emo-
ce, pomůže jim k pocitu, že něco udělali 
správně, že někomu pomohli a třeba i na-
jdou vlastní hodnotu.

Ponejprve se ukazovalo, že vlastně ne-
vědí, co dobrovolnictví je či jen měli mat-
nou představu. Avšak vzápětí si uvědomili, 
že již dobrovolníkem někdy byli, byť bez 
smlouvy s nějakou organizací. Dozvěděli 
se o tom, v jakém prostředí se s dobrovol-
nictvím lze setkat, jaký význam dobrovol-
nictví má jak pro samotného dobrovolníka, 
tak pro organizaci i společnost. Vyřešena 
byla problematika organizací a Evropské 
dobrovolné služby. Pomocí příběhů a zku-
šeností se dotazovali na praktické záleži-
tosti ohledně práv a povinností. Sdělili si 
i navzájem mezi sebou, na co si dávat po-
zor a jak se vyvarovat některých situací.

Dobrovolníci, dle zpětné reflexe, školení 
přijali s nadšením a vyhovoval jim i způsob 
podání. Přínosné bylo sdělení si vlastních 
zkušeností a doplnění informací lektora.

Z pohledu lektora se mladí lidé dozvě-
děli potřebné informace, rozvinula se užší 
spolupráce, nabídnuta byla i pomoc s dal-
ším školením, dále pak i možnost vzdělá-
vání a spolupráce s jinými organizacemi. 
Školení jako takové splnilo své cíle a vytvo-
řilo živnou půdu pro další spolupráci.

Celý kurz byl nejen teoretický, ale prak-
ticky si mohli vyzkoušet tvoření plakátu 
na nové dobrovolnické centrum, mnoho 
témat bylo podáno zážitkovou formou či 
prvky animace a hravou formou.

Mgr. Jiří Kučera

zhodnocení účastníKů

Na žádném podobném kurzu jsem ještě 
nebyla, proto jsem jela s obavami. Jenže 
ty zmizely hned u prvního představování. 
Bylo mi hned jasné, že kurz nebude o nud-
ném sezení u stolu, ale dozvíme se infor-
mace tak, že je ozkoušíme. Na kurzu jsem 
se chtěla dozvědět více o dobrovolnictví 
v organizacích v mém okolí, jak bych moh-
la pomoci a které organizace dobrovolnic-
tví nabízejí.

Hodně se mi líbila představa odjet 
na rok do zahraničí. Myslím, že to může 
být dobrá zkušenost.

Lenka

Na kurz jsem se přihlásil na poslední 
chvíli, jelikož jsem stále neměl představu, 
co je to dobrovolnictví. Představoval jsem 
si, že budu muset jet do Afriky či pomáhat 
při katastrofách. Jenže vlastně dobrovol-
níkem dávno jsem, i když jen pomáhám 
ve své obci. Můj pohled se rozšířil a na-
padlo mě, jak využít nové znalosti i v dal-
ších oblastech mého působení.

Michal

Měl jsem představu, že bych odjel do ně-
jaké hezké země a rok si užíval a někdy 
někde vypomohl. Jenže to není tak jedno-
duché. Organizace si pečlivě vybírají a já 
se rozhodl nejdříve zkušenosti nabrat zde 
v ČR. Zjistil jsem, které organizace nabíze-
jí možnost se realizovat. Vyzkoušet si čin-
nost dobrovolníka nejdříve tady mi přijde 
velice přínosné, jelikož tu nemusí být jazy-
ková bariéra a nemusím se bát, že něco 
udělám špatně, protože jsem nerozuměl. 
Tento kurz mi otevřel oči před „zářivou“ bu-
doucností dobrovolníka na pláži.

Jakub

O dobrovolnících jsem už slyšela. Ně-
které organizace je shánějí, ale nevěděla 
jsem, co to přesně znamená. Myslela jsem 
si, že je to jakási levná pracovní síla. Jako 
když jedete do Španělska na plantáže. 
Jenže tohle je neplacené a souvisí s tím 
mnoho právních předpisů a organizačně 
je to dost složité. Zaujalo mě, jak někdo 
ve svém volném čase pomáhá v nějaké 
organizaci pravidelně. Myslím, že se může 
velmi naučit a může mu to pomoci, když 
pak hledá zaměstnání. Zatím mě samot-
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nou nenapadá, kde bych mohla využít to, 
co dělám a co umím, ale myslím, že je to 
téma k přemýšlení a třeba jednou ze mě 
dobrovolnice skutečně bude. Styl podání 
a celý víkend mi ukázal, že jde žít i jinak, 
než jen se bavit s přáteli. Co takhle se ba-
vit s novými přáteli za nějakým úmyslem 
a smyslem konání…?

Tereza

hodnocení Kurzu z pohledu realizátora:

V rámci tvorby pilotáže vzdělávacího 
programu v průřezovém tématu Výchova 
k dobrovolnictví byly realizovány dva zážit-
kové kurzy pro zájemce o dobrovolnictví. 
Dle výše uvedených informací, na zákla-
dě evaluačních dotazníků vyplněných sa-
motnými účastníky a na základě osobní 
konzultace s lektory lze usoudit, že pilotáž 
splnila svůj účel a došlo k naplnění vytýče-
ných cílů.

Lektorský tým byl vybírán na základě 
předchozí zkušenosti dodavatele vzdě-
lávání. Všichni přítomní mají praxi s ve-
dením zážitkových kurzů, prací s cílovou 
skupinou vzdělávacího programu, tedy 
s mládeží, znalosti v oblasti dobrovolnictví 
a poskytování dobrovolnických aktivit.

Ze strany dodavatele vzdělávání hodno-
tím oba realizované semináře jako velmi 
zdařilé. Obsahově byla naplněna stanova-
ná kritéria, účastníci se dozvěděli potřebné 
informace z oblasti dobrovolnictví, dodržen 
byl časový harmonogram vzdělávání, pro-
běhla výměna zkušeností z oblasti dobro-
volnictví, beseda s dobrovolnicemi Infor-
mačního centra pro mládež Prachatice.

Z analýzy evaluačních dotazníků jas-
ně vyplývá, že účastníci jej hodnotí velmi 
pozitivně, a to jak po obsahové stránce 
(získané informace, osobní přínos,…), tak 
po stránce formální (přínos semináře, 
připravenost semináře, ubytování a stra-
va, předané materiály, volba lektorského 
týmu).

Účastníci obou seminářů se aktivně za-
pojovali do připravovaných aktivit, se zá-
jmem naslouchali přednáškám i povídání 
dobrovolníků. Z našeho pohledu tak kurzy 
zcela naplnily stanovené cíle a napomohly 
k rozšíření dobrovolnické základny našeho 
dobrovolnického centra.

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.

4. Vyjádření supervizora
Velmi kvalitní evaluace seminářů z pohledu lektora, 

účastníků i koordinátora, obsahující klady, rizika i do-
poručení. Z reakcí účastníků je patrný pozitivní dopad 
semináře na jejich uvědomění si role dobrovolníka 
a zvýšení jejich motivace k pomáhání.

PDP je cenné zejména formou evaluace z více roz-
dílných pohledů.

Výběr fotografií z obou běhů semináře je nejen ilus-
trativní, ale zároveň věrně zachycuje atmosféru semi-
nářů a pocity účastníků – www.kliceprozivot.cz/prure-
zova-temata/

Ilustrační fotografie z realizace příkladu dobré praxe
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Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Kompetence K učení:
Žáci se během programu učili rozvíjet schopnost samostatného 

plánování a naplnění postupu daného plánem vzhledem k vytčeným 
cílům. Během plánování se žáci učili získávat vhodné informace 
a tyto informace zapojovat do procesu plánování.

Kompetence K řešení problémů:
Během realizace programu se vyskytly zátěžové situace, které 

žáci konstruktivně a samostatně překonávali. Žákům byly rovněž při 
plánování aktivit předkládány určité problémy související s jejich re-
alizací, k jejichž vyřešení se žáci snažili dospět samostatně.

Kompetence KomuniKativní:
Během celého vzdělávacího programu – během plánování i rea-

lizací jednotlivých akcí byli žáci nuceni spolu konstruktivně komuni-
kovat. Byli vedeni k tomu, aby se své myšlenky snažili při práci vyja-
dřovat jasně, přesně a bez zbytečných emocí. Během neformálních 
rozhovorů byl kladen důraz zejména na kultivovanost projevu.

Kompetence sociální a personální:
Žáci byli vedeni k tomu, aby spolu dokázali spolupracovat a aby 

rozvíjeli ducha celého týmu. Jednou ze základních snah bylo udržet 
dobrou a pohodovou náladu během všech setkání.

Kompetence občansKé:
Žáci se učili vzájemně se respektovat. Během vzdělávacího pro-

gramu byl kladen důraz na rozvoj vztahu k dobrovolnické činnosti. 
Studenti byli motivováni k dobrovolnické činnosti zejména vědomím 
užitečnosti daných aktivit a dobrou atmosférou při práci. Žáci byli 
vedeni k respektu k sobě navzájem a k úctě k prostředí, ve kterém 
aktivity probíhaly.

Kompetence pracovní:
Vzhledem k tomu, že byla většina aktivit zaměřena na tvorbu fy-

zických objektů v terénu, rozvíjeli studenti svou schopnost pracovat 
s pracovními nástroji, učili se vytvářet věci na základě zvoleného 
pracovního postupu.

Východiska PDP

Před realizací vzdělávacího programu „Dobrovolníci v přírodě“ již 
na naší škole zdárně fungoval kroužek mladých přírodovědců (Eko-
kroužek). Vzhledem k tomu, že se jeden z vedoucích kroužku aktiv-
ně angažoval u Českého svazu ochránců přírody (dále jen ČSOP), 
řada akcí kroužku byla spojena s programem chebské základní or-
ganizace ČSOP. V minulosti jsme se několikrát podíleli na exkurzích 
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ochránců, na organizaci akcí i na ochraně přírody v te-
rénu. Naše škola je rovněž napojena na Dobrovolnické 
centrum v Chebu na sdružení Joker o. s. Účastníci pro-
gramu byli velmi dobře obeznámeni s různými druhy 
dobrovolnických aktivit a pozitivně motivováni k vlastní 
činnosti.

1. Stručná anotace PDP
Dobrovolníci v přírodě představují vzdělávací pro-

gram, který je realizován v rámci ekologického krouž-
ku během školního roku 2011/2012. Jedná se o pro-
gram, v němž žáci rozvíjí vztah k dobrovolnictví a k pří-
rodě při aktivitách, které souvisí s ochranou přírody. 
Pro potřeby programu bylo naplánováno pět sobotních 
setkání, při kterých jsme společně pracovali na roz-
manitých ochranářských činnostech (práce v chráně-
ném území, projektový den na školní zahradě, tvorba 
naučné cedule a malé naučné stezky, organizace Dne 
Země a stavba ptačí pozorovatelny). Zároveň jsme se 
setkávali pravidelně každou středu po vyučování. Pra-
videlná setkání sloužila ke stmelení týmového ducha, 
k plánování konkrétních postupů a k hodnocení toho, 
co proběhlo.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
charaKteristiKa naší šKoly:
Svobodná chebská škola je jednou z prvních sou-

kromých škol v České republice. Důvodem pro založení 
této školy byla snaha o vytvoření alternativy k oficiální-
mu školskému systému, který se zdál týmu zakladate-
lů pro efektivní vyučování málo vhodný. Těžiště práce 
s žáky v této školy spočívá zejména v individualizova-
ném přístupu k jednotlivým studentům, v odstranění 
anonymity mezi učiteli a žáky a mezi žáky samotnými, 
která je na velkých školách běžná a ve vytvoření pod-
nětného kreativního vzdělávacího prostředí. Naše ško-
la zahrnuje oba stupně základní školy a také osmileté 
a čtyřleté gymnázium.

eKoKroužeK:
Ekokroužek byl založen proto, že na naší škole jsou 

žáci, kteří projevují hlubší zájem o přírodu a chtějí se 
setkávat ve svém volném čase. Jedná se o zájmo-
vý kroužek fungující v rámci školní družiny. Kroužek 
mohou navštěvovat žáci a studenti ze všech ročníků. 
Nejmladšímu účastníkovi je 9 let a chodí do třetí třídy, 
nejstaršímu je nyní 18 a je žákem septimy osmiletého 
gymnázia.

volba tématu vzdělávacího programu:
Vzhledem k napojení vedoucího Ekokroužku 

na chebské ochránce přírody byl vytvořen celoroční 
program, který by smysluplně a soustavně naplnil časo-
vý prostor vymezený pro náš kroužek. Ochránci přírody 

jsou sdružením dobrovolníků, jehož náplní je spolková 
činnost související s péčí o životní prostředí a s popula-
rizací a vzděláváním souvisejícím s přírodou.

Vzdělávací program Ekokroužku byl vystaven na po-
dobné bázi. Nejdříve si vedoucí kroužku stanovili zá-
kladní cíle, ke kterým by program měl vést.

Těmito cíli bylo:

1. Smysluplné naplnění volného času

2. Výchova k dobrovolnictví

3. Ochrana přírody

4. Vytvoření dobré party, jejíž členové by dokázali 
spolupracovat a která by byla stmelena zejména 
přátelskými, neformálními vztahy

Pro naplnění cílů našeho kroužku jsme zvolili dvě orga-
nizační formy:

a) pravidelná setkání kroužku, která se konala cca 
jednu až dvě hodiny každou středu po vyučování

b) celodenní setkání, při kterých jsme realizovali 
jednotlivé naplánované aktivity

Náplní pravidelných setkání byly přípravy podkladů 
pro jednotlivé aktivity – plánování postupů, vyhledává-
ní potřebných informací, příprava pomůcek apod. Rov-
něž jsme společně analyzovali a vyhodnocovali již pro-
běhlé akce, prohlíželi si fotografie, společně komento-
vali, co jsme zažili atp.

Výstupy z pravidelných setkání sloužily jako podkla-
dy pro sobotní celodenní aktivity v terénu. Těchto akti-
vit jsme navrhli celkem pět.

Postupně ale vzhledem k okolnostem i k novým ná-
padům došlo k obměnám plánu aktivit. Vypadla hou-
bařská výstava a celý program se vzhledem ke zdravot-
nímu výpadku vedoucího v počátku programu posunul 
o jeden měsíc.

Nakonec vše vyšlo následujícím způsobem (seřazeno 
chronologicky):

aKce č. 1: pomáháme ochráncům přírody

Termín realizace: říjen 2011

Ve spolupráci s chebskými ochránci jsme pomáha-
li při managementu chráněného rašeliniště Mechové 
údolí v Českém lese.

plusy aKce:
 – viděli jsme zajímavou, neporušenou přírodu v bo-

tanicky cenném rašeliništi,
 – seznámili jsme se s prací ochránců v terénu a při 

této práci jsme jim pomáhali,
 – mluvili jsme s ochránci o jejich práci a o významu 

ochrany přírody vůbec,
 – užili jsme si spoustu legrace a strávili společně 

krásný den.

mínusy aKce:
 – počasí nám moc nepřálo, bylo deštivo a chlad-

no, což pro práci v rašeliništi není úplně ideální 
kombinace,

 – někteří žáci, ač byli dostatečně upozorněni, přišli 
nedostatečně vybaveni – měli špatnou obuv, 
byli málo oblečení atp.,

 – vzhledem k žádným nebo malým zkušenostem 
s pobytem v terénu někteří žáci „lezli“, kam ne-
měli. Výsledkem toho bylo několik mokrých a za-
blácených bot a kalhot způsobených propadem 
v podmáčeném rašeliništi. Ani v tomto ohledu 
žádná varování předem nepomohla:-).

celKové zhodnocení aKce:
Užitečně strávený pohodový den s dobrou partou 

lidí. Udělali jsme společně kus práce a lecčemus se 
přiučili. Žáci jsou nyní o zkušenost bohatší – je lepší se 
obléct více než méně a vyplatí se být pozorný a opatrný 
v neznámém terénu.

aKce č. 2: úprava šKolní zahrady

Termín realizace: listopad 2011

Akci „Úprava školní zahrady“ jsme propojili s pro-
jektovým dnem na Svobodné chebské škole. V rámci 
úprav jsme naplánovali tyto aktivity:

 – stavbu bylinkové skalky
 – stavbu ptačích krmítek
 – kompletní úklid listí a odpadků

Na společných setkáních jsme společně naprojek-
tovali, jak by měla skalka vypadat a jaké bylinky do ní 
zasadíme. Kameny do skalky jsme přivezli z nedaleké-
ho kamenolomu. S nakládkou nám vzhledem k váze 
a velikosti vybraných kamenů museli pomoci spolužáci 
ze septimy z našeho gymnázia. Dopravu nám uhradila 
formou sponzorského daru jedna chebská firma.

Dále jsme na pravidelných setkáních vymysleli ptačí 
krmítka, která by se dala vyrobit z běžně dostupných 
odpadních materiálů. Po několika pokusech jsme na-
konec vybrali PET láhve, do kterých jsme vystříhali ot-
vory na semínka a na bidýlka. Naplněná krmítka jsme 
rozvěsili po stromech na školní zahradě.

Na konci celého projektového dne byla školní za-
hrada krásně uklizená, přibyla na ní bylinková skalka 
a po stromech byla rozvěšena ptačí krmítka.

Skalku jsme osadili bylinkami až v dubnu 2012. 
Bylinky jsme jeli společně vybrat do specializovaného 
zahradnictví v Teplé u Mariánských Lázní.

plusy aKce:
 – dokázali jsme naplánovat postavení skalky a plán 

jsme uskutečnili,

 – ochotně nám pomohli i další spolužáci a sehnali 
jsme sponzora na odvoz kamenů,

 – vymýšlení ptačích krmítek – kreativní akce, při 
které někteří vytvořili neuvěřitelná díla,

 – na konci akce školní zahrada „prokoukla“, ptáčci 
si brzy na krmítka zvykli a bylo tak možné je po-
zorovat při krmení.

mínusy aKce:
 – při stavbě skalky došlo přes dodržení veškerých 

pravidel bezpečnosti k malému zranění, které 
bylo nutné ošetřit na pohotovosti.

celKové zhodnocení aKce:
Zajímavá různorodá, tvůrčí aktivita, při které jsme 

společně udělali kus práce. Školní zahrada po naší 
práci opravdu prokoukla. Množství krmítek pověšených 
na stromech vypadalo hezky, navíc na ně začalo po ně-
jaké době létat opravdu velké množství ptáků. V rohu 
zahrady máme novou vyučovací pomůcku, bylinkovou 
skalku, kterou nyní používáme při výuce botaniky. Je-
dinou nepříjemností bylo malé zranění, při kterém se 
žákovi při stavbě skalky vysmekl kámen a spadl mu 
na prst. Bohužel došlo ke stržení nehtu. Zranění bylo 
ošetřeno u lékaře.

aKce č. 3: studánKa v poohří

Termín realizace: zima 2011 – duben 2012

V Poohří nedaleko přehrady Skalka vytéká malý pra-
men. Rozhodli jsme se tento pramen a jeho okolí vyčis-
tit a upravit. U pramene jsme postavili naučnou ceduli, 
na níž jsou informace související se studánkou a s je-
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jím okolím, a vytvořili jsme malou naučnou stezku za-
končenou „geokešingovým pokladem“. Tvorba naučné 
cedule nás stála hodně úsilí. Pramen a jeho okolí, ač 
nejsou daleko od školy, jsme museli vícekrát navštívit. 
Poměrně obtížné bylo také získání velmi konkrétních 
informací ohledně malého území v okolí přehrady Skal-
ka. Při této činnosti jsme spolupracovali s chebským 
muzeem.

Naučnou ceduli jsme pak museli graficky vytvořit, 
což bylo také, zvláště časově, dosti pracné. Dřevěný 
podstavec jsme si nechali vyrobit. Celou ceduli jsme 
nakonec nainstalovali při Dni Země v dubnu 2012.

plusy aKce:
 – dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací 

o blízkém regionu,

 – zvládli jsme zkoordinovat a dotáhnout do konce 
poměrně složitou akci,

 – vytvořili jsme velmi pěknou naučnou ceduli se za-
jímavými informacemi,

 – některé návštěvy místa stály opravdu za to, pa-
rádní byl např. výlet po zamrzlé Skalce,

 – dobrý pocit, že jsme za sebou zanechali něco uži-
tečného.

mínusy aKce:
 – velká časová náročnost,

 – složitost celé akce,

 – vzhledem k náročnosti úkolů byli starší členové 
kroužku více zatíženi, zatímco mladší naopak 
nevytíženi.

celKové zhodnocení aKce:
Poměrně náročná akce, při které jsme museli zvlád-

nout větší množství dovedností. Vyhledání nedostup-
ných informací, řada návštěv místa a jeho okolí, gra-
fická tvorba cedule. Po instalaci cedule jsme obohatili 
území kolem přehrady o užitečný naučný prvek, který 
obsahuje zajímavé historické a přírodovědné údaje 
o území a zároveň je vizuálně velmi hezký.

aKce č. 4: uKliďme svět (clean up the world)
Termín realizace: duben 2012

„Ukliďme svět“ je tradiční aktivitou spojenou 
s ochránci přírody. Tato organizace probíhá po celém 
světě a jejím cílem je úklid přírody od odpadků, budo-
vání pozitivního vztahu k této dobrovolnické činnosti 
a vytváření vědomí hodnoty čisté a zdravé přírody.

U této aktivity jsme se rozhodli navázat ji na Den 
Země a zapojit do ní chebské základní školy. Naším 
úkolem bylo tedy celou akci zorganizovat, zajistit mate-
riálové zázemí, oslovit školy a udělat dostatečnou pro-
pagaci a také se akce „Ukliďme svět“ zúčastnit. Den 
Země nakonec slavil úspěch, zapojili se do něj téměř 
všechny ZŠ v Chebu, dohromady na 250 žáků.

Letáky, informace a drobné propagační materiály 
jsme získali od Svazu ochránců přírody, městský úřad 
v Chebu nám ochotně poskytnul pytle na odpady a 
malé občerstvení pro všechny zúčastněné a také za-
jistil odvoz odpadu. Při této akci část žáků Ekokroužku 
pomáhala uklízet svět a část pomáhala při instalaci 
naučné cedule. O Dni Země vyšla zpráva v místním tis-
ku a byla o něm natočena reportáž v regionální televizi.

plusy aKce:
 – užitečná činnost, do které se zapojilo velké množ-

ství dětí,

 – vyčistili jsme lokality, které byly dlouhodobě zane-
dbané,

 – ochota a vstřícnost města při spolupráci.

mínusy aKce:
 – rozmar počasí – bohužel nám pršelo, což celou 

akci poněkud znepříjemnilo.

celKové zhodnocení aKce:
Užitečná aktivita náročná na organizaci. Užitečnost 

této práce ocenili i běžní občané. Celá aktivita byla 
vděčným tématem pro regionální média. Některé za-
neřáděné lokality po našem zásahu hezky prokoukly.

aKce č. 5: stavba ptačí pozorovatelny

Termín realizace: květen 2012

Původně byla tato akce 
navržena jako alternativní 
pro případ toho, že by ně-
kterou z předchozích akti-
vit nebylo možné uskuteč-
nit. Tento nápad se ukázal 
být prozřetelným, protože 
nám hned v počátku vy-
padla první z naplánova-
ných činností.

Rozhodli jsme se po-
stavit malou ptačí pozoro-
vatelnu u ptačí rezervace 

na rybníce Amerika u Františkových Lázní. Jedná se 
o malý objekt o velikosti a tvaru malého „A“ stanu. Celý 
objekt je zamaskován tak, že splývá s okolím. Pozoro-
vatel schovaný uvnitř tak může sledovat a fotografovat 
vzácné ptactvo z bezprostřední blízkosti, aniž by je ru-
šil. Pozorovatelna není určena pro širokou veřejnost, 
spíše pro nadšence z řad ornitologů, ochránců přírody 
nebo fotografů. Je to proto, že je pozorovatelna na po-
měrně odlehlém místě, a navíc její využití vyžaduje vět-
ší množství času. Součástí stavby ptačí pozorovatelny 
byl úklid břehu rybníka od odpadků a ornitologická 
exkurze odborníků z České společnosti ornitologické. 
Akci jsme zakončili společným opékáním buřtů. Celou 
naši práci zdokumentovala Česká televize ve své re-
portáži pro sobotní Zprávičky.1

plusy aKce:
 – zajímavá aktivita, která žáky opravdu bavila,

 – pobyt v krásném prostředí u ptačí rezervace,

 – týmová práce, která nám šla od ruky,

 – seznámení s činností ornitologů, viděli jsme 
kroužkování ptáků a ornitologickými dalekohle-
dy jsme si prohlédli vzácné ptactvo v rezervaci,

 – dobrý pocit, že jsme vytvořili něco užitečného.

mínusy aKce:
 – žádné

celKové zhodnocení aKce:
Vydařená akce, která byla třešničkou na dortu celo-

roční činnosti kroužku. Počasí nám přálo, akce se zú-
častnili i někteří z rodičů dětí z kroužku. Vše klapalo, 
jak jsme si naplánovali, pozorovatelna již stojí a je dle 
zpráv místních milovníků přírody využívána. Celou akci 
velmi vhodně zpestřila přítomnost ornitologů a jejich 
odborný výklad o rezervaci, vzácných druzích ptáků 
i o jejich práci. Ač se jednalo o organizačně poměrně 
náročnou aktivitu, vše klaplo na jedničku.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Vzdělávací program „Dobrovolníci v přírodě“ si 
na svém začátku vytknul tyto hlavní cíle:

 – budování a posilování vztahu k dobrovolnictví

 – budování a posilování vztahu k přírodě a k její 
ochraně

 – budování a posilování vztahu k regionálnímu pří-
rodnímu bohatství

 – podpora týmové spolupráce

 – rozvoj komunikačních dovedností

1) www.ceskatelevize.cz/porady/10265744641-zpravicky/212452801430019/

 – rozvoj dovedností souvisejících s používáním pra-
covních nástrojů

 – rozvoj dovedností plánovat aktivity a dotáhnout je 
do zdárného konce

Nyní po ukončení vzdělávacího programu můžeme 
říci, že se nám tyto cíle podařilo téměř beze zbytku napl-
nit. S malými překážkami se nám dařilo dovést jednot-
livé aktivity do zdárného konce. Nyní na konci progra-
mu je možné vysledovat pokrok, který celá parta Eko-
kroužku udělala. Celý tým „drží pohromadě“, dokáže 
spolupracovat a slušně komunikovat. Od začátku jsem 
jako vedoucí kroužku dbal na to, aby mezi žáky vládla 
dobrá nálada a aby nevznikaly v této partě roztržky, 
které bývají mezi žáky v tomto věku běžné. U studentů 
je možné vysledovat na základě evaluačních rozhovo-
rů pozitivní posun vztahu k hodnotě dobrovolnictví. Při 
práci jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací 
o činnosti ochránců přírody, o přírodě a historii našeho 
regionu, navštívili jsme pozoruhodná a krásná místa. 
Cennou zkušeností je umění smysluplně zorganizovat 
určenou aktivitu na základě předem stanoveného cíle 
a tuto aktivitu dotáhnout do zdárného konce.

Velice mě potěšily pozitivní reakce ze stran rodičů 
a také vůle žáků v Ekokroužku nadále pokračovat.

4. Vyjádření supervizora
Popis realizace je podrobný a přehledně členěný, 

u každé akce je uvedeno hodnocení – plusy a minusy. 
Evaluace je výstižná, porovnává vytčené cíle s dosaže-
nými výsledky, včetně vůle účastníků v činnosti nadále 
pokračovat.

Součástí PDP je kvalitně zpracovaná „Metodika vzdě-
lávací akce v rámci pilotáže PT Dobrovolnictví“, včetně 
bohatého souboru ilustrativních fotografií z průběhu 
akce, vše doporučujeme dále využívat a prezentovat.

5. Přílohy
 – Metodika aktivit vzdělávání Dobrovolníci v přírodě 

na www.kliceprozivot.cz/prurezova-temata/
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Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Cíl je vázán prakticky na všechna průřezová témata v oblasti zá-
jmového a neformálního vzdělávání, zejména však na téma Výchova 
k dobrovolnictví, ale také Zdravé klima neformálního a zájmového 
vzdělávání, Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občan-
ství i Multikulturní výchova (táborů se účastní děti z různého pro-
středí):

 – získat pro dobrovolnictví osoby z řad studentů a seniorů,

 – získané dobrovolníky dále vzdělávat, poskytnout jim zázemí,

 – rozvíjením dovedností a zkušeností dobrovolníků zkvalitnit vol-
nočasové aktivity dětí.

Dobrovolníci si osvojují následující soubor kompetencí:

Kompetence K učení

 – dobrovolník dokáže vyhledat, třídit a využívat informace souvi-
sející s realizací tábora,

 – zná základy BOZP a první pomoci, orientuje se v problematice 
výchovy dětí předškolního a školního věku.

Kompetence K řešení problémů

 – umí reagovat na změny, dokáže se přizpůsobit a improvizovat,

 – nebojí se inovací, sám navrhuje změny,

 – umí řešit krizové situace (vztahově-postojové),

 – rozpozná hrozící nebezpečí, dokáže jim předcházet a minimali-
zovat následky.

Kompetence KomuniKativní

 – svým vystupováním, jednáním a komunikováním podněcuje 
své svěřence k optimálnímu chování k vrstevníkům i dospě-
lým (jde vzorem),

 – vede své svěřence k jasnému vyjadřování a formulování svých 
myšlenek, k diskusi a respektování jejích pravidel,

 – přijímá a respektuje názory druhých, spolupracuje v týmu.

Kompetence sociální a personální

 – chápe statut dobrovolníka a pojem dobrovolnictví ve všech sou-
vislostech,

 – šíří myšlenku dobrovolnictví a celého vzdělávacího programu 
mezi širokou veřejnost,

 – dokáže odhadnout možnosti svých svěřenců, individuálně při-
stupuje k jejich schopnostem, dovednostem, eventuálně 
zvláštnostem,
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 – vede k pomoci slabším, hendikepovaným,

 – podporuje sociální rozvoj s důrazem na multikul-
turní a genderovou teorii.

Kompetence občansKé

 – dbá na ochranu životního prostředí, vede k tomu 
i své svěřence,

 – zná svá práva i povinnosti,

 – vede své svěřence k respektování společenských 
norem.

Kompetence pracovní

 – chápe organizační strukturu tábora,

 – respektuje denní režim,

 – kreativně přistupuje k programové nabídce dne, 
kterou spoluvytváří,

 – nechává se inspirovat a též inspiruje druhé,

 – dokáže hodnotit práci svou i druhých.

Východiska PDP

Prezentovaný PDP vychází z dlouholeté praxe na-
šeho občanského sdružení v pořádání příměstského 
tábora pro děti a mládež. Doposud byly informace 
dobrovolníkům předávány formou výkladu. Vzdělávací 
program ukázal, že uplatnění nových metod, např. me-
toda zážitkové pedagogiky, vede ke stmelení kolektivu 
dobrovolníků v rolích oddílových vedoucích, k hlubší-
mu upevnění získaných znalostí a dovedností účastní-
ků, k větší motivovanosti dobrovolníků. Příklad dobré 
praxe dává příležitost, jak propojit teoretickou přípravu 
s praktickou činností.

1. Stručná anotace PDP
Vzdělávací program je zaměřen na získávání dob-

rovolníků, šíření dobrovolnictví mezi studenty a senio-
ry, dále na odborné vyškolení získaných dobrovolníků 
a poskytnutí optimálního zázemí pro funkci oddílových 
vedoucích na příměstském táboře a dále si klade za cíl 
podporovat je v trvalé spolupráci.

Vytvořili jsme metodické materiály, které pomáhají 
k dosažení klíčových kompetencí frekventantů, účast-
níků vzdělávacího programu. Najdete zde množství za-
jímavých výukových metod, které obohatily vzdělávací 
program, činí jej zajímavějším, usnadňují frekventan-
tům osvojování podstatných vědomostí a znalostí, kte-
ré potřebují pro své poslání dobrovolníka alias oddílo-
vého vedoucího, praktikanta.

Věříme, že vzdělávací program je přínosem nejen 
pro jeho účastníky, ale i pro děti, které s dobrovolníky 
tráví svůj volný čas na táboře. Nasvědčují tomu i pozi-
tivní odezvy od rodičů nám svěřených dětí.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
obsah vzdělávacích programů 
Vzdělávací program lze zestručnit v těchto bodech:

1. Přednášky, besedy – osvěta, šíření myšlenky 
dobrovolnictví mezi studenty, seniory, dále zís-
kání frekventantů za účelem vzdělávání pro po-
třeby tábora, eventuálně nabídka jim adekvátní 
formy seberealizace v oblasti dobrovolnictví pro 
některou z neziskových organizací.

Přednášky/besedy byly pořádány přímo ve školách, 
nebo v našem mateřském centru, kde si mohli dobro-
volníci sami „vyzkoušet“ dobrovolnickou službu. Tento 
program jsme nazvali „Dobrovolnictví nanečisto“. Be-
sedy ve školách i se seniory měly spíše osvětový cha-
rakter. Byla použita audiovizuální technika.

2. Vícedenní školení – vyškolení získaných frek-
ventantů s užitím zajímavých výukových metod, 
zážitkové pedagogiky (v oblasti pedagogiky, psy-
chologie, BOZP, první pomoci), společné dotvo-
ření programu tábora, příprava dobrovolníků pro 
roli oddílového vedoucího (praktikanta).

Při tomto školení se účastníci nejprve seznámili 
s místem, kde se bude tábor konat. Byli seznámeni 
s bezpečností a s úskalími budovy. Dále probíhalo for-
mou pobytovou ve školícím středisku ve Vojkovicích. Při 
zážitkové pedagogice si dobrovolníci vyzkoušeli řešení 
konkrétních situací a navzájem se poznali. Proškolení 
v oblasti psychologie odkrylo mnoho zásadních témat 
a rozvinulo diskuzi. Vše pod vedením psychologa. První 
pomoc nebyla pouze naučná, ale opět jsme si jí mohli 
přímo vyzkoušet na rekvizitách, které s sebou přinesli 
školitelé. Celé školení bylo zakončeno testem.

3. Realizace tábora – tábor je součástí vzdělávací-
ho programu, kde si frekventanti osvojí potřeb-
né klíčové kompetence pod vedením zkušených 
oddílových vedoucích. Jde v podstatě o zážit-
kovou pedagogiku, frekventanti mají možnost 
přímo při aktivitách s dětmi při náročnějších si-
tuacích ověřit své znalosti získané při víceden-
ním školení. Po úspěšném absolvování tábora 
by měli být dostatečně osobnostně vybaveni pro 
roli dobrovolníků na příměstských táborech.

Realizace tábora probíhala ve vypůjčených pro-
storech Speciální ZŠ v Karlových Varech. Tématem 
celotáborové hry byly Olympijské hry. Děti, vedoucí 
i dobrovolníci si užili bohatého programu. Vykoupali 
se v Aquaparku, bruslili v KV Aréně, navštívil nás kou-
zelník a známí hokejisté, kteří dětem podepisovali pla-
káty. Shlédli jsme novou pohádku v kině a slavnostně 
obědvali v Radium paláci v Jáchymově. Mezi dobrovol-
níky i mezi dětmi vznikla nová přátelství.

4. Evaluace – ze strany dobrovolníků, evaluace 
vzdělávacího programu, evaluace tábora, su-
pervize.

Pozitivní zpětná vazba byla potvrzena faktem, že 
se na další tábor, který se konal o letních prázdni-
nách, přihlásili všichni dobrovolníci, kteří byli zapojeni 
do vzdělávacího programu.

použité metody vzdělávání 
Při realizaci vzdělávacího programu jsme užili velké 

množství vzdělávacích metod – viz metodika na www.
kliceprozivot.cz/prurezova-temata/

hry na prolamování ledů

Aktivizující výukové metody – Diskusní metody, heu-
ristické metody, situační metody, inscenační metody, 
didaktické hry, mentální mapování, skupinové metody, 
evaluační metody (brainstorming, brainwriting, sněhová 
koule, řešení konfliktní situace, hraní rolí apod.)

Příklady her na prolamování ledů. Tyto aktivity se 
používají na začátek školení a společných akcí, za úče-
lem vzájemného poznání členů skupin. Existuje jich 
velká škála, pro jasnost uvádíme některá z nich.

Kláda

Hru můžeme hrát buď opravdu na kládě (či něčem 
podobném), nebo si všichni vezmou do ruky šátek 
a obejmou jím natažený provázek (tak, aby jim mezi 
rukama a šátkem mohl někdo prolézt).

Úkolem všech členů týmu je seřadit se podle veli-
kosti nebo podle data narození, podle města, kdy bydlí, 
podle jména apod.

KřížovKa

Každý dostane papír a na něj napíše své jméno. 
Úkolem je napojit přes nejméně jedno písmeno na své 
jméno (a tím jak přibývají i na další) jména všech pří-
tomných lidí. Vítězí tým, který sestaví nejrychleji křížov-
ku ze jmen všech svých členů.

zážitKová pedagogiKa

použité formy vzdělávání

Vzdělávání probíhalo individuální, skupinovou 
i frontální formou vzdělávání. Uplatnili jsme zajímavé 
metody při přednáškách (audiovizuální přednáška), 
besedách jak se studenty, tak se seniory – osvětová 
forma šíření myšlenky dobrovolnictví, při vícedenních 
školeních (zážitková pedagogika, týmová).

JaKo příKlad uvádíme metodu sněhové Koule

 – Vzdělávací forma: skupinová 

 – Materiál: není potřeba

 – Provedení: Vedoucí semináře přednese nějaký pro-
blém, vytvořené dvojice žáků začnou spolu prodis-
kutovávat danou problematiku, po určité časové 
prodlevě se dvojice spojí a vytvoří čtveřice a po-
kračují ve vzájemné diskusi. Skupiny se nadále 
rozrůstají, diskuse se znovu otvírá do té doby, než 
diskutují a polemizují všichni zúčastnění.

inovativnost metody

Doposud byly informace dobrovolníkům předávány 
formou výkladu. Vzdělávací program ukázal, že uplat-
nění nových metod, např. metoda zážitkové pedago-
giky, vede ke stmelení kolektivu dobrovolníků v rolích 
oddílových vedoucích, k hlubšímu upevnění získaných 
znalostí a dovedností účastníků, k větší motivovanosti 
dobrovolníků.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

evaluace tábora

Každá akce, kterou pořádáme, vyžaduje zjištění, 
zda byla více či méně úspěšná. Může na to ukazovat 
mnoho činitelů, např. pochvaly rodičů, spokojené tváře 
dětí, věcné dárky apod. Dlouhodobým ukazatelem je 
pro nás i dotazník pro rodiče či komentáře na webo-
vých stránkách organizace, děkovné e-maily.

Shledáváme na základě těchto ukazatelů, že pro-
gramová náplň tábora byla pro naše klienty velmi pes-
trá a zajímavá, děti si vše spokojeně užily.

evaluace – dobrovolníci

Kromě toho, že vedoucí i hlavní vedoucí v průběhu 
tábora zachycovali, do jaké míry frekventant-dobrovol-
ník nabyl klíčové kompetence, je podstatné vědět, jak 
průběh tábora vnímal dobrovolník sám. Zda naše cho-
vání, jednání a hodnocení nevedlo spíše k jeho nespo-
kojenosti a již více s námi nebude chtít spolupracovat, 
či zda si průběh tábora užil spolu s dětmi a případné 
hodnocení přijal jako součást vzdělávacího programu. 
Vždy jsme měli na mysli, že je velmi důležité, jak s frek-
ventanty komunikujeme, zda jim dáváme dostatečně 
najevo, že si jejich práce vážíme, a ceníme si fakt, že 
se rozhodli ze své vlastní vůle věnovat nám i dětem 
svůj volný čas.

Mnoho z nich nám s nadšením přislíbilo účast 
na letním příměstském táboře a s chutí se pustili 
do jeho plánování. Věříme, že jeho realizace bude stej-
ně úspěšná jako v době jarních prázdnin.

Na setkání se supervizorem padlo několik věcných 
nápadů a námětů, které ukazují, že dobrovolníci mají 
chuť nadále v tomto duchu spolupracovat a nabytá 
zkušenost jim byla motivujícím faktorem.

evaluace – vzdělávací program

V průběhu celého vzdělávacího programu jsme zpra-
covávali frekventanty vyplněné dotazníky, které měly 
poukázat na kvalitu a provedení přednášek, besed, 
vícedenního školení i tábora samotného. Zároveň pro 
nás bylo důležitým ukazatelem také množství účastní-
ků na besedách, z toho počet frekventantů, kteří se 
zapojili do vzdělávacího programu, a v neposlední řadě 
počet frekventantů, kteří se zúčastnili tábora a stali se 



z nich dobrovolníci, nadšení pokračovat v létě či příští 
rok v realizaci tábora.

4. Vyjádření supervizora
Realizace je popsána přehledně a výstižně na úrov-

ni přednášek, delších školení i tábora. Evaluace je pře-
hledná a vystihující, a to jak z hlediska realizátorů, tak 
i z pohledu dobrovolníků.

PDP je dobrým příkladem postupu od přednášky 
přes vícedenní školení až k realizaci tábora. Jako pří-
loha je zde kvalitní: Metodika Výchova  k dobrovolnic-
tví – Dobrovolníci na táborech, kterou doporučujeme 
k dalšímu využití a prezentaci.

5. Přílohy
Metodika Výchova k dobrovolnictví – Dobrovolníci 

na táborech – www.kliceprozivot.cz/prurezova-temata/

STUDENTSKÝ DOBROVOLNICKÝ KLUB

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

a) Rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží 
formou aktivní podpory skupiny mladých lidí, koordinace je-
jich společných schůzek a aktivit vedoucích k zapojení stu-
dentů do komunitního života města.

b) Vzdělávání mladých lidí v oblasti dobrovolnictví formou besed 
a přednášek, zlepšení povědomí o hodnotě a významu dob-
rovolnictví. Dobrovolná služba mládeže u sociálně znevýhod-
něných a handicapovaných jako prostředek výchovy mládeže 
k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení.

 – Pro práci mladých lidí je typická kreativita, nadšení pro dobrou 
věc a touha změnit svět k lepšímu. Členství v týmu student-
ského dobrovolnického klubu (SDK) a zajímavá tvůrčí, zábav-
ná a užitečná náplň schůzek je tím, co z mladých lidí vytváří 
aktivní a nesobecké občany.

 – Z lidí, kteří se už v nedospělém věku naučili dělat něco pozitiv-
ního pro své spoluobčany se zdravotním nebo sociálním han-
dicapem, vyrostou lidé, kteří budou pilíři své komunity, a je 
pravděpodobné, že i v pozdějším věku povedou aktivní a pro-
spěšný život.

c) Předávání zkušeností se založením a vedením studentských 
dobrovolnických klubů v dalších městech Moravskoslezského 
kraje. SDK je představován dalším dobrovolnickým centrům 
ve vybraných městech na území ČR jako vhodný projekt pro 
podporu dobrovolnictví u mladých lidí. SDK realizuje přednáš-
ky, besedy a semináře o dobrovolnictví na školách.

d) Naplněním volného času mladých lidí působit významně v oblas-
ti prevence kriminality a sociálně patologických jevů mládeže.

Východiska PDP

Studentský dobrovolnický klub navázal na dlouhodobou prá-
ci s mladými dobrovolníky v Dobrovolnickém centru ADRA Frýdek-
-Místek. Při realizaci seminářů a besed na školách jsme vycházeli 
z kratších výstupů ze strany Dobrovolnického centra ADRA. Kurz pro 
mladé dlouhodobé dobrovolníky byl novou zkušeností. Využili jsme 
poznatky získané z méně časově náročných vzdělávacích aktivit pro 
pracovníky NNO.
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Studentský dobrovolnický klubVýchova k dobrovolnictví

1. Stručná anotace PDP
Studentský dobrovolnický klub je vzdělávací pro-

gram, jehož hlavní myšlenkou je společná dobrovol-
nická služba skupiny mladých lidí (16–25 let). Stu-
denti prostřednictvím pravidelných hromadných akcí 
pomáhají hodnotným způsobem vyplnit čas dětem 
v dětských domovech, v nízkoprahových klubech, ne-
mocnicích, pomáhají seniorům a lidem se zdravotním 
handicapem v sociálních a zdravotnických zařízeních.

Významnou součásti programu byla osvětová čin-
nost realizovaná formou besed a přednášek o dobro-
volnictví na základních, středních a vyšších školách.

Pro studenty, kteří zvažují možnost založit a vést 
vlastní dobrovolnický klub, byl uspořádán kurz 
managementu dobrovolnictví.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
realizace otevřených Klubů

obsah činnosti sdK
Členové studentského dobrovolnického klubu se 

scházejí v klubovně. V těchto prostorách pod vede-
ním koordinátora připravují aktivizační programy pro 
děti, seniory, zdravotně postižené uživatele sociálních 
a zdravotních organizací. Jedná se o různorodé a tvoři-
vé kulturní, výtvarné, sportovní, umělecké aktivity.

Členové studentského dobrovolnického klubu tak-
to získávají praktické dovednosti s přípravou progra-
mů pro různé věkové kategorie a účastníky s různým 
zdravotním postižením. V rámci otevřeného klubu i sa-
motné realizace dobrovolnických programů je kladen 
důraz na týmovou spolupráci a vzájemnou komunika-
ci. V atmosféře vzájemné důvěry sdílejí členové klubu 
společné hodnoty. Při hodnocení proběhlých aktivit 
dobrovolníci s podporou koordinátora hledají, co by 
bylo vhodné v budoucnu zopakovat, i to, čeho je třeba 
se vyvarovat. Učí se plánovat a přebírat odpovědnost 
za přípravu jednotlivých úkolů.

cílové sKupiny sdK
Hlavní cílovou skupinu tvoří studenti středních škol 

ve věku 16–19 let, kteří žijí nebo studují v daném městě 
a věnují svůj volný čas potřebným lidem žijícím v jejich okolí.

Druhou cílovou skupinu jsou samotní uživatelé soci-
álních a zdravotních organizací a školská zařízení, pro 
které studenti programy připravují:

 – děti z dětských domovů,
 – děti z nízkoprahových klubů,
 – děti v nemocnici,
 – senioři z domovů a klubů pro seniory,
 – lidé se zdravotním postižením ze sociálních 

a zdravotnických zařízení,
 – žáci a studenti, pro které budou připravovány 

přednášky o dobrovolnictví.

harmonogram sdK
Pravidelné přípravné schůzky SDK probíhají během 

školního roku jedenkrát za čtrnáct dní a minimálně tři-
krát měsíčně je realizován program v některé z part-
nerských sociálních nebo zdravotních organizací.

Členové studentského dobrovolnického klubu se 
dále scházejí pravidelně 1x za 14 dní v klubovně Dob-
rovolnického centra ADRA ve Frýdku-Místku. V těchto 
prostorách pod vedením koordinátora připravují ak-
tivizační kulturní, sportovní a zábavné programy pro 
děti, seniory, zdravotně postižené uživatele sociálních 
a zdravotních organizací.

 – Nábor nových členů probíhá v září a v lednu.

 – Individuální příjem nových členů probíhá během 
celého školního roku.

 – Leden – prosinec – 1× za čtrnáct dní pravidelné 
schůzky členů SDK v klubovně zahrnují přípravu 
programu, pomůcek, práce v týmu, vzdělávání.

 – Leden – prosinec – nejméně 3× měsíčně SDK 
realizuje aktivizační program pro děti, seniory, 
zdravotně postižené v některém ze zařízení po-
skytující sociální a zdravotní služby. S ohledem 
na školní režim studentů jsou realizované v od-
poledních hodinách po vyučování, o víkendech 
a prázdninách.

 – Září – leden – přednášky, besedy a semináře 
o dobrovolnictví (s možností se zapojit do klubu) 
na vybraných školách s prezentací činnosti SDK.

 – Listopad – březen – motivační víkendové – setká-
ní členů SDK.

realizace dobrovolnicKých aKtivit

Jedná se o různorodé tvořivé a zábavné kulturní, vý-
tvarné, sportovní a umělecké aktivity.

Členové studentského dobrovolnického klubu jsou 
zapojením do praktických aktivit vzděláváni k samo-
statnému vedení jednotlivých programů. Prostřednic-
tvím získaných zkušeností jsou studenti schopni lépe 
volit svá zaměstnání, pozitivně jsou ovlivněny jejich 
postoje ke společnosti, práci, morální a hodnotový že-
břík, jsou připraveni vést děti a mládež jako vedoucí 
na táborech nebo vedoucí různých volnočasových zá-
jmových kroužků pro děti.

1. Příprava dobrovolníků

 – Školení pro nové dobrovolníky v rámci projektu 
SDK. Členové procházejí školením, jehož smy-
slem je seznámení dobrovolníků s podmínka-
mi dobrovolnické služby, studenti se učí, jak 
správně reagovat v kontaktu s klienty sociálních 
a zdravotních organizací, jimž dobrovolnicky 
slouží.

 – Realizace víkendového motivačního setkání. Cí-
lem je vybudovat z členů týmu zdravě sebevě-

domé lidi, kteří znají své kvality, svou hodnotu 
a kteří umí používat svoje znalosti a dovednosti 
ke službě potřebným lidem. Tyto aktivity zajišťu-
je jednak koordinátor projektu, jednak další lek-
toři, kteří jsou smluvními partnery a takto pracu-
jí bez nároku na finanční odměnu.

2. Propagační a přednášková činnost

 – Přednášky, besedy a semináře koordinátora SDK 
spolu se členy klubu na vybraných středních 
školách jako forma náboru a propagace činnosti

 – Výlep plakátů a umístění letáčků na středních 
školách, kulturních a sportovních zařízeních

 – Neustálá aktualizace webových stránek
 – Články v tisku
 – Rozhovory pro media – rozhlas, televize

3. Další komunikace se studenty
 – E-mail
 – Telefon
 – Komunikace prostřednictvím facebooku SDK na webu
 – Promítáním fotografií z programů na schůzkách 

klubu, informování ostatních členů týmu o zda-
řilosti akce

materiální a personální zabezpečení sdK
Členové SDK ADRA mají svou klubovnu. V klubovně 

jsou uloženy pomůcky, kancelářské potřeby, výtvarný 
materiál, kostýmy, sportovní náčiní apod. Členové mají 
k dispozici také diaprojektor, fotoaparát a notebook.

Koordinátor SDK

Ze zkušeností z minulých let je ověřeno, že pro kva-
litní fungování klubu je vhodnější, aby jej vedl dospělý 
koordinátor. Jeho práce zajišťuje lepší efektivitu dobro-
volnické služby, usměrňuje živelné nadšení studentů, 
pomáhá mladým dobrovolníkům, aby si stanovili reál-
né cíle a ty postupně plnili.

Koordinátor SDK – náplň práce:

 – Koordinace setkávání členů týmu

 – Jednání s partnerskými organizacemi

 – Vedení jednotlivých členů týmu k rozvíjení jejich 
osobnostních kvalit a podporování osobního 
růstu členů

 – Příprava koncepce fungování klubu

 – Vytváření propagačních materiálů a jejich distri-
buce, nové formy propagace, aktualizace webo-
vých stránek

 – Komunikace s médii

 – Zajišťování lektorů

 – Hledání nových partnerských organizací a jednání 
se zástupci institucí o možnosti podpory projektu

 – Zajišťování administrativy, smluvní ošetřování 
programu

 – Nákup potřebného materiálu

Kulturní, sportovní a společensKé aKce 
pořádané studenty

Studentského dobrovolnického klubu v měsíci květen, 
červen 2012.

 – Šašek a princezna, program pro azylový dům 
SÁRA

 – Expedice SMRK, celodenní výlet a exkurze pro 
děti z Dětského domova Ostrava-Kunčice

 – „Kdo si hraje, nezlobí“, sportovní odpoledne pro 
Dětský domov Na Hrázi

 – Akce „Kozí hrádek“, zážitkově vzdělávací pobyt 
pro členy studentského dobrovolnického klubu

 – „Pohádkový les“ na Čeladné, celodenní akce 
ke Dni dětí

 – „Barevné léto“, kulturní odpoledne pro seniory 
v Domově pro seniory Frýdek-Místek

 – Expedice Ondřejník, celodenní sportovně-zábav-
ný program pro děti z Dětského domova Ostra-
va-Kunčice

 – Den dětí pro Azylový dům SÁRA

 – Den pro Zemi, zábavné odpoledne pro Základní 
školu Naděje

realizace besed, semináře a Kurzu o dobrovolnictví

Realizováním besed, seminářů a kurzu na vybra-
ných základních a středních školách ve Frýdku-Místku, 
Ostravě a Havířově byl studentský dobrovolnický klub 
představen jako vhodný vzdělávací program pro mož-
nost aktivního zapojení do dobrovolnické práce.

Besedy na základních školách obsahovaly příklady 
dobré praxe v oblasti dobrovolnictví, moderovanou dis-
kusi proč být dobrovolníkem, představení konkrétních 
možností zapojení do dobrovolnictví. Žáci byli sezná-
meni s humanitární a rozvojovou pomocí v rámci orga-
nizace ADRA.

Semináře a kurz se skládaly z témat: dobrovolnictví 
v naší zemi, právní rámec dobrovolnictví v ČR, dobro-
volnické centrum jako nástroj rozvoje dobrovolnictví, 
fáze dobrovolnického programu, seznámení s dobro-
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volnickými programy, co to je supervize a jak jí udělat 
zajímavou, jak získat, udržet a motivovat dobrovolníky, 
dokumenty uzavírané s dobrovolníky, programy a roz-
počty, jak vést studentské dobrovolnické kluby.

Semináře, kurzy a besedy byly vedeny interaktiv-
ně. Účastníci byli zapojeni do společné práce formou 
brainstormingu, stimulačních her, práce ve skupinách, 
byly zhlédnuty videa s tématy pohledu mladých lidí 
na dobrovolnictví.

Kurz managementu dobrovolnictví byl určen pro vy-
brané dlouhodobě spolupracující dobrovolníky s Dob-
rovolnickým klubem ADRA, kde je potenciál jejich aktiv-
ního zapojení do dobrovolnické práce s mladými lidmi.

Součástí kurzu byla praktická realizace připravené-
ho programu. Účastníci kurzu se rozdělili do tří skupin 
a připravili tři rozdílné programy, které v následujících 
dnech i realizovali. Jednalo se o Kulturní odpoledne se 
zpíváním v Domově pro seniory Helios v Havířově, sou-
těž Člověče, nezlob se na geriatrickém oddělení v Ne-
mocnici s poliklinikou Havířov a Netradiční olympiáda 
pro Dětský domov Na Hrázi ve Frýdku-Místku.

K získání osvědčení o absolvování kurzu představili 
všichni účastníci návrh jednoduchého programu ve for-
mě power-pointové prezentace a psali závěrečný test.

V rámci celého vzdělávacího programu byly usku-
tečněny: 2 semináře po 8 hodinách pro studenty střed-
ních škol a vyšší odborné školy, 4 besedy po 2 hodi-
nách pro žáky základní školy, 1× čtyřdenní kurz pro 
dlouhodobé mladé dobrovolníky v rozsahu 32 hodin, 
5 otevřených klubů (přípravné schůzky studentského 

dobrovolnického klubu) po 4 hodinách, 9× sportovní, 
kulturní a zábavné akce v rozsahu 45 hodin, 1× ce-
lodenní propagační akce v rámci hudebního festivalu 
Sweetsen fest v rozsahu 8 hodin.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Studenti středních a vyšší odborné školy na zákla-
dě semináře získali ucelený pohled na problematiku 
dobrovolnictví a někteří z nich projevili zájem aktivně 
se zapojit do nějaké formy dobrovolnické práce. Žáci 
základní školy získali často první informaci o dobro-
volnictví. Účastníci kurzu získali komplexní informace 
o dobrovolnictví v České republice. Usilovali jsme o to, 
aby byli schopni samostatně organizovat dobrovol-
nické činnosti. Studenti studentského dobrovolnické-
ho klubu (otevřený klub) získali praktické dovednosti 
z dobrovolnické práce s různými cílovými skupinami. 
Realizace sportovních, kulturních a zábavných akcí na-
plnila psychosociální potřeby dětí, lidí se zdravotním 
hendikepem a seniorů. Propagační akce si kladla za cíl 
oslovit co nejširší veřejnost a upozornit na fenomén 
dobrovolnictví.

Doporučení: Semináře limitovat maximálním po-
čtem účastníků a preferovat konkrétní příklady.

1. V kurzu se osvědčila praktická příprava a realiza-
ce dobrovolnického programu.

2. Pro udržitelnost a rozvoj vzdělávacího programu 
studentského dobrovolnického klubu je potřeba 
vedení zkušeného dospělého koordinátora.

4. Vyjádření supervizora
PDP popisuje kombinaci otevřených klubů s na-

vazující řadou dobrovolnických aktivit, včetně besed 
a seminářů a kurzu managementu dobrovolnictví pro 
zájemce.

Nosná je zejména myšlenka studentských otevře-
ných klubů jako zdroje potenciálních dobrovolníků.

PDP obsahuje soubor fotografií dobře vypovídajících 
a dokumentujících průběh jednotlivých aktivit. 

Ilustrační fotografie z realizace příkladu dobré praxe



VÝCHOVA K DOBROVOLNICTVÍ HROU

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Kompetence K učení

Umožnit dětem

 – podílet se na plánování, řízení a organizování vlastního učení, 
poznávat jeho smysl a cíl.

Vést děti

 – ke schopnosti hodnotit svůj vlastní pokrok i oceňovat úspěchy 
druhých,

 – ke schopnosti samostatně pozorovat a experimentovat, získané 
výsledky pak posuzovat a využívat v budoucnosti.

Kompetence sociální a personální

Umožnit dětem

 – podílet se na utváření příjemné atmosféry ve skupině.

Kompetence K řešení problému

Učit děti

 – promyslet a naplánovat způsob hry.

Kompetence pracovní

Vést děti ke schopnosti

 – dodržovat pravidla her.

Kompetence K naplnění volného času

Umožnit dětem

 – rozvíjet své zájmy, záliby a nadání,

 – účelně využívat, organizovat a řídit volný čas,

 – dát žákům příležitost k rozvoji vlastních zájmů a zálib, odbor-
nosti, talentu.

Východiska PDP

Již pátým rokem funguje v Chrudimi herna deskových a karetních 
her pod názvem „Hrajeme si s Chrudimkou“. Noví mladí dobrovolníci 
pomáhají v naší herně a postupně se tak jejich forma hry s dětmi 
mění v jejich budoucí dobrovolnickou práci. Jednou z možností trá-
vení volného času dětí a mládeže, kterou lidé v poslední době volí 
stále častěji, jsou společenské hry. Do této aktivity chceme získat 
a zapojit skupinu dobrovolníků, kteří budou hernu a turnaje pořádat.

Autor
Ing. Jaromír Zajíček

Supervizor vzdělávacího programu 
PhDr. Jiří Tošner

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Občanské sdružení Altus

Klíčová slova
dobrovolnictví, dobrovolník, herna, hry, 
desková hry, karetní hry, logika, děti, 
hra

IN
DOOR

OUT
DOOR

Dospělí

Děti

40 h

8-26

25



3332

Výchova k dobrovolnictví hrouVýchova k dobrovolnictví

1. Stručná anotace PDP
Již pátým rokem funguje v Chrudimi herna desko-

vých a karetních her pod názvem „Hrajeme si s Chru-
dimkou“. Formou zapojení nových dobrovolníků do prá-
ce s dětmi v herně deskových a karetních her promě-
ňujeme tuto rádoby hru s dětmi v dobrovolnickou prá-
ci, a to nenásilnou formou. Myslíme si, že je to velmi 
vhodný způsob zapojení mladých lidí do dobrovolnické 
práce.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
cílová sKupina:
Cílovou skupinou byli studenti středních škol pardu-

bického kraje, zejména pak studenti z Obchodní aka-
demie v Chrudimi a Gymnázia Josefa Ressela v Chru-
dimi.

místo realizace:
Realizace PDP probíhala v období od října 2011 

do března 2012. Místem herních dnů byla jednak Zá-
kladní škola Dr. Jana Malíka v Chrudimi, ve které se 
koná herna pravidelně už pátým rokem, dále pak klu-
bovna Občanského sdružení Altus.

Alternativně jsme uspořádali také dva herní dny – 
jeden na dětském oddělení chrudimské nemocnice 
a druhý v chrudimském dětském domově.

popis problematiKy:
Jednou z možností trávení volného času dětí a mlá-

deže, kterou lidé v poslední době volí stále častěji, 
jsou společenské hry. Karty, figurky a kostky nejenže 
zaženou dlouhou chvíli, ale současně procvičují lo-
gické myšlení, taktické a strategické dovednosti, boří 
přirozenou bariéru mezi dospělými a dětmi a upevňují 
přátelské vztahy, které jsou podstatou dobrovolnictví.

Společenské hry mají dlouhou minulost. První zmín-
ky se datují až do doby starověku. Egypt, Mezopotá-
mie, všude se hrály deskové hry s kameny či figurkami 
z kostí nebo slámy. Jedním z prvních, kteří poukáza-
li na kouzlo a poučnost deskových her, byl Jan Amos 
Komenský. Ten propagoval nejen královské šachy, ale 
také například lidovější vrhcáby.

V poslední době se na trhu objevuje stále více no-
vých stolních her určených pro děti, mládež i dospělé, 
ale zatím se nestačily dostat do všeobecného povědo-
mí. Je to způsobeno několika faktory, a to: nikdy před-
tím se zde nic podobného nehrálo, složitější pravidla, 
malá propagace, zdánlivě vysoká pořizovací cena.

Občanské sdružení Altus již pátým rokem na ZŠ Dr. 
J. Malíka v Chrudimi a ve své klubovně provozuje her-
nu společenských her pod názvem „Hrajeme si s Chru-
dimkou“. Zde jsou pro děti, ale i pro dospělé připraveny 
deskové a karetní hry.

K dispozici máme několik desítek deskových a ka-
retních her s různými stupni obtížnosti a pro různé vě-
kové kategorie.

Herna je provozována jako otevřená – což znamená, 
že do ní může přijít každý, kdo si chce zahrát či vyzkou-
šet některé z moderních deskových či karetních her.

herních dní se účastní v průměru 25 hráčů.
Dobrovolníci jsou pro další činnost vybíráni na zá-

kladě praktické zkušenosti při aktivitách. Dobrovolníci 
si například vyzkouší, jaká je odlišnost v práci s ne-
mocnými pacienty, stejně tak jako s dětmi z dětských 
domovů, procvičí si svoji trpělivost. Zpětnou vazbou 
o jejich činnosti a kvalitách jsou evaluační dotazníky 
dobrovolníků i dětí.

Provozováním této deskové herny nabízíme zajíma-
vou alternativu k dnešním oblíbeným kratochvílím jako 
sledování TV, hraní her na PC nebo bezúčelnému shlu-
kování mládeže.

Herna deskových a karetních her je určena:

 – předškolním dětem, které zde mohou využít své 
mimořádné dovednosti,

 – všem školákům, kteří si již nechtějí hrát sami 
nebo pouze na počítači,

 – žákům s poruchami učení, u kterých je hra i sou-
částí terapie,

 – studentům, kteří si chtějí aktivně odpočinout 
a mít kontakty s vrstevníky,

 – dospělým, kteří ještě umí relaxovat hrou,

 – aktivním seniorům, kteří mají rádi logické hry 
a společnost mladých lidí,

 – rodinám, které tak mohou získat nové zážitky ze 
společné činnosti.

Každý z dobrovolníků měl za úkol naučit se vybrané 
deskové a karetní hry a ty, případně za pomoci herního 
lektora, předvést novým hráčům, kteří přišli na herní den.

Na dobrovolnících bylo vidět, že každému se líbí jiný 
druh hry, a tak byla pestrost her, které byly najednou 
k dispozici, velká.

Převažoval typ rodinných her a dětských her. Mezi 
nimi je třeba určitě zmínit velmi oblíbené deskové hry 
Labyrint a Superfarmář ve své nově verzi DeLuxe, s ve-
lice pěkně propracovaným herním materiálem.

Těm starším se pak nejvíce líbily, jak jinak, v po-
slední době velmi populární tzv. párty hry. Mezi nimi 
stále jasně vedou staré dobré Activity. Z dalších jsou to 
pak Párty Alias či Time’s Up.

Vzhledem k návštěvnosti našich dvou heren, zejmé-
na hráči mladšího věku, případně spolu s jejich rodiči, 
se moc nehrály hry typu válečných či ekonomických 
strategií, a to hlavně z důvodu délky jejich hrací doby.

Mezi oblíbené a často hrané naopak patřily logické 
hry, jako jsou Abalone či Pentago.

V souvislosti s tím bylo dalším úkolem dobrovolníků 
společně vytvořit ankety pro hráče pro naši hernu, kte-
ré si nejprve zkusili sami na sobě a poté poprosili o vy-
plnění hráče v naší herně a následně také v dětském 
domově. Z výsledků jsme pak zejména čerpali při výbě-
ru a nákupu nových deskových a karetních her.

herní den v nemocnici

 – Cíl: Jak zabavit dítě, když je nemocné. Naučit pra-
covat dobrovolníky s nemocnými malými pacienty.

 – Specifika prostředí: individuální přístup k pacien-
tovi, trpělivost s nemocným

 – Metody: logické hry, hlavolamy určené pro jedno-
ho hráče

Alternativně jsme uspořádali herní den na dětském 
oddělení chrudimské nemocnice. Jednak jsme malým 
pacientům chtěli udělat radost, jednak jsme chtě-
li ukázat našim mladým dobrovolníkům, jak je nutné 
pracovat s nemocnými dětmi, jak k nim přistupovat, 
jak s nimi trávit jejich „volný čas“.

Pro návštěvu dětského oddělení byly zvoleny hry 
pro jednoho hráče z edice Smart Games, které jsou 
jedinečnou kombinací hry pro jednoho hráče a hlavo-
lamu. A protože mladí pacienti tráví většinu času právě 
na lůžku, je tento druh her pro jednoho hráče tím pra-
vým povzbuzením

Dobrovolníci měli za úkol seznámit mladé pacienty 
s těmito hrami, ukázat jim, jak se hrají, a pomoci jim 
řešit jednotlivé herní úrovně těchto her. Nemocné děti 
jsou často apatické a bez chuti cokoliv dělat. O to víc 
byla úloha dobrovolníků složitější než při práci se zdra-
vými dětmi.

Pokud totiž bude malého pacienta hra bavit, čas mu 
uteče jako voda a ani si neuvědomí, že sedí v posteli 
a pomalu se uzdravuje. A když začne ztrácet pozor-
nost, je dobré jej nechat párkrát nenápadně vyhrát – 
povzbudí ho to k dalším hrám.

Jako zástupci Smart Games byly vybrány herními 
lektory následující hry:

safari

V této logické hře je třeba umístit čtyři herní dílky 
s džunglí tak, aby na otevřené pláni zůstala jen některá 
zvířata. Hra podporuje logické myšlení a dobrou pro-
storovou představivost. V každém z rébusů jsou stov-
ky možností, jak umístit jednotlivé herní dílky, ale vždy 
pouze jediné řešení.

zámecKé schody

Úkolem je postavit z krásných dřevěných dílků scho-
dy a mosty tak, aby princ mohl zachránit princeznu. 
Jedná se o dřevěnou 3D logickou hrou. Ve hře najde-
te jak jednoduché úkoly pro stavitele začátečníky, tak 
i úkoly náročné, pro zkušené „architekty“. Hra Zámec-
ké schody je vytvořena tak, aby rozvíjela logické myšle-
ní a prostorovou představivost.

na ledové Kře

Úkolem je umístit šest průhledných herních dílků 
tak, aby všechna zvířata byla zamaskována ve svém 
přirozeném prostředí – lední medvědi musejí zůstat 
na ledových krách a ryby zase ve vodě. V drsném pro-
středí ledových ker se pohybují odvážní Eskymáci, kteří 
se vydávají na lov ryb a medvědů a zvířata si na ně mu-
sejí dát velký pozor. K řešení je 48 arktických rébusů 
této logické hry. Hra je určena spíše pro starší děti, je 
totiž o něco náročnější na řešení.

piráti – schoveJ a naJdi

V této logické hře je třeba umístit čtyři herní dílky 
s ostrovy tak, aby na moři zůstali jen někteří piráti. 
V každém z rébusů jsou stovky možností, jak umístit 
jednotlivé herní dílky, ale vždy pouze jediné řešení.

Dobrovolníci nakonec rozdali malým pacientům 
malé dárky v podobě demo her, školních papírových 
rozvrhů či magnetek s motivy filmových hrdinů.

Podle ohlasu rodičů nemocných dětí a i mladých 
pacientů samotných se tato návštěva v nemocnici vel-
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mi vydařila a některé z malých pacientů jsme později 
po uzdravení potkali i v naší herně na ZŠ. Až natolik je 
hry zaujaly.

„Vítáme aktivitu studentů a budeme 
rádi, pokud k nám se svojí hernou zase 
někdy zavítají,“

řekl primář dětského oddělení MUDr. David Kasal.

Dobrovolníci měli po návštěvě velmi dobrý pocit, 
bylo na nich vidět, že jsou rádi, že mohli nemocným 
alespoň na chvilku zpříjemnit jejich čas trávený na ne-
mocničním lůžku.

Rádi bychom v budoucnu nemocnici chtěli s naší 
hernou a dobrovolníky opět navštívit.

Informace o hrách SMART Games na www.smar-
thry.cz. Rádi bychom poděkovali společnosti MindOK, 
která je výrobcem těchto her, a která nám je poskytla 
pro akci v nemocnici.

herní den v dětsKém domově

 – Cíl: naučit pracovat dobrovolníky s dětmi s růz-
ným stupněm a druhem ohrožení a handicapu

 – Specifika prostředí: nesoustředěnost, prvotní ne-
ochota účastnit se čehokoliv

 – Metody: hry s jednoduchými pravidly, jejichž herní 
doba je krátká

Další alternativou byl herní den v chrudimském Dět-
ské domově se školou. Dobrovolníci si tak zkusili práci 
s dětmi s různým stupněm a druhem ohrožení a han-
dicapu. Většina dětí je přijata do dětského domova ze 
sociálně-rizikového prostředí. Dále jsou to děti přijaté 
ze zdravotních důvodů s mentálními či tělesnými han-
dicapy a děti s vrozenými vývojovými vadami. Děti jsou 
v dětském domově umístěny na základě soudního roz-
hodnutí, po případě na základě vlastní žádosti rodičů 
ve spolupráci se sociální pracovnicí orgánu sociálně- 
-právní ochrany dítěte.

Dobrovolníci měli za úkol spolu s herními lektory 
vybrat deskové a karetní hry, které budou vhodné pro 
prostředí dětského domova. Zvolili hry s jednoduchý-
mi pravidly, jejich vysvětlování netrvá dlouho a hned 
je možné hru začít hrát. Dále se zaměřili na hry, které 
se nehrají dlouhou dobu, čímž se předem eliminova-
la ztráta soustředěnosti hráčů po určitém čase. Volili 
krátké, rychlé hry, a to také proto, aby si hráči mohli 
zkusit co nejvíce her.

Z vybraných her lze uvést následující deskové a karet-
ní hry:

 – Abalone

 – Zentago

 – Labyrint

 – edice her Smart Games

 – Superfarmář

 – Cink!

 – Osadníci z Katanu

 – Keltis

Po návštěvě dětského domova jsme s dobrovolníky 
rozebírali tuto návštěvu. Ze začátku byl prý, dle jejich 
pohledu, vidět nezájem dětí z dětského domova o hry, 
ale když si některé hry zkusily, začala je hra bavit, a ně-
kteří z nich dokonce nyní navštěvují spolu s vychovate-
lem naše herní dny.

Dokonce se nám jeden dobrovolník svěřil, že se jej 
jedno děvče zeptalo, zda mu nevadí, že jsou z dětské-
ho domova. Na to on odpověděl, že to není poznat, tak 
proč by to mělo vadit.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Materiálně i technicky byl vzdělávací program za-
jištěn velmi dobře, a to hlavně díky dobré spolupráci 
s dovozci a výrobci deskových a karetních her.

Časový harmonogram jednotlivých herních dní byl 
dodržen. Jako lepší se nám ukázal v týdnu spíše pá-
teční termín herny, kdy děti nemusí druhý den do školy 
a mohou se věnovat plně hrám, aniž by myslely na uče-
ní. Zase jsme ale přišli o děti, které jezdí na chalupy 
s rodiči a odjíždějí již v pátek odpoledne. Úterní termín 

měl většinou menší účast a děti také odcházely z her-
ny před koncem, většinou z důvodu toho, že se musí 
učit na druhý den.

Účast dobrovolníků na tomto vzdělávacím progra-
mu byla, i díky jeho atraktivitě, velmi vysoká stejně 
jako účast samotných hráčů v hernách. I když i zde ob-
čas učení zvítězilo nad hernou – někteří z nich se totiž 
připravovali na maturitu.

A u obou skupin to bylo někdy také limitováno poča-
sím – kdo by se seděl v klubovně a hrál hry, když venku 
je tak krásně.

Na herní dny na základní škole jsme občas nalákali 
i děti z družiny, které se občas v družině už nudily, ale 
v herně se jim tak líbilo, že když pro ně přišli rodiče, 
bylo těžké je z herny dostat. A občas toho maminky vy-
užily a ještě si skočily nakoupit. Anebo se přidaly k dě-
tem a zůstaly s nimi až do konce herny.

Ověřili jsme si, že forma hry jako způsobu, jak získat 
a vychovat nové dobrovolníky, je velmi dobrou cestou, 
zvláště pro její nenásilnost a plynulý přechod mezi zá-
bavou a dobrovolnickou prací.

Určitě velkou zkušeností byla návštěva dvou alter-
nativních míst. Dobrovolníci si zkusili, jaká je odlišnost 
v práci s nemocnými pacienty a s dětmi z dětských do-
movů. Procvičili si hlavně svoji trpělivost.

4. Vyjádření supervizora
Realizace je popsána podrobně a výstižně, včetně 

doprovodných fotografií a obrázků her a popisu forem 
herních dnů dle místa realizace.

Čtivě a přehledně zpracovaný popis realizace do-
plňují i kvalitní přílohy – soubor fotografií zachycující 
reakce dětí při hře a plakáty, dále metodické materiály 
– vzory dotazníků a ankety – viz www.kliceprozivot.cz/
prurezova-temata/.

Cenné je zapojení studentů do aktivit v nemocnici 
a v dětském domově.

5. Přílohy
 –  soubor fotografií zachycující reakce dětí při hře 

a plakáty, dále metodické materiály – vzory do-
tazníků a ankety – viz www.kliceprozivot.cz/prure-
zova-temata/
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KOMPAS: KOMUNIKACE, PARTNERSTVÍ, 
SPOLUPRÁCE

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

 – Cílem Programu KOMPAS je pomocí pravidelných setkávání 
skupinky dětí a dobrovolníků zvýšit komunikační dovednosti 
dětí. Děti se učí vyjadřovat své pocity, aktivně se prosazovat, 
ovlivňovat komunikaci a procesy ve skupině, učí se vzájemně 
si naslouchat a respektovat se.

 – Cílem programu KOMPAS je rozvíjet kompetence dětí k řeše-
ní problémů. Děti získávají schopnost poznávat problémy 
a dobrovolníci jim pomáhají řešit je odpovídajícím způsobem. 
Program KOMPAS umožňuje dětem diskutovat o možnostech 
řešení problematických situací a děti jsou vedeny, aby samy 
dospěly k výběru optimálního řešení.

 – Cílem programu KOMPAS je rozvíjet u dětí kompetence soci-
ální a personální. Děti společně s dobrovolníky vytváří pravi-
dla, která budou v průběhu jejich schůzek dodržována. Děti 
a dobrovolníci mohou svým chováním ovlivňovat atmosféru 
ve skupině, v závěru schůzek je ponechán prostor na vzájem-
nou reflexi. Děti hodnotí, co se jim líbilo a co se ji nelíbilo (cho-
vání ostatních a připravené aktivity). Děti se učí ohleduplnosti 
a v případě, že mají problém, se kterým si neví rady, mohou 
požádat o pomoc ostatních dětí nebo dobrovolníků. Dobrovol-
níci aktivně přispívají k harmonickému rozvoji vztahů ve sku-
pině a motivují děti, aby si vzájemně pomáhaly.

 – Cílem programu KOMPAS je také nenásilnou cestou seznámit 
děti s konceptem dobrovolnictví a podpořit tak jejich kompe-
tence občanské. Děti přicházejí do kontaktu s dobrovolníky – 
dospělými osobami, které nejsou ani jejich učiteli, ani rodiči, 
ale chtějí s nimi smysluplně trávit volný čas. Jsou pro děti star-
ším kamarádem a přirozeným vzorem.

Východiska PDP

V roce 1998 jsme začali s dobrovolnickým mentoringovým pro-
gramem Pět P. Jde o preventivní program pro sociálně znevýhodně-
né děti ve věku 6–15 let založený na individuálním kamarádském 
vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem. Vzhledem k rostoucí potře-
bě zařadit do programu větší počet dětí, které měly zájem se zapo-
jit, jsme se rozhodli nabídnout jim možnost setkávat se pravidelně 
ve skupince s dvojicí či trojicí dobrovolníků. Bezpečné prostředí malé 
skupiny jim totiž nabízí vhodnější podmínky pro rozvoj sociálních do-
vedností než třídní kolektiv či školní družina.

Při hledání vhodného zázemí pro program KOMPAS jsme využili 
mimořádné nabídky ZŠ Brigádníků využívat klubovnu v prostorách 
školy, kde se děti můžou pravidelně setkávat s dobrovolníky.

Autor
Ing. Ivana Vilikusová 
Mgr. Alena Polanská

Supervizor vzdělávacího programu 
PhDr. Jiří Tošner

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Školní družina při Základní škole Brigád-
níků

Klíčová slova
dobrovolnictví, prevence, sociální do-
vednosti

IN
DOOR

OUT
DOOR

Dospělí

Děti

80 h

6-26

25
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1. Stručná anotace PDP
Program KOMPAS je sociálně-preventivním dobro-

volnickým programem pro děti ve věku od 7 do 15 let. 
Název tohoto volnočasového programu vznikl z klíčo-
vých slov: KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce. Pro-
gram KOMPAS je založen na pravidelném setkávání 
6–8 dětí a 2–3 dobrovolníků. Program KOMPAS nabízí 
dětem zábavu, přátelství a hodnotné trávení volného 
času. Současně jim program KOMPAS poskytuje bez-
pečí malé skupinky, kde mohou navazovat kamarád-
ské vztahy a rozvíjet své sociální dovednosti. Dobro-
volníkům nabízí program KOMPAS možnost sebereali-
zace, pocit užitečnosti, získání zkušeností při vedení 
malé skupiny a kvalitní praxi v oblasti práce s dětmi.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
V programu KOMPAS se během pěti měsíců setká-

valy pravidelně 1× týdně na dobu dvou hodin skupinky 
6–8 dětí s trojicemi dobrovolníků1.

přípravná fáze

Oslovení zájemců o roli dobrovolníků – náborová 
kampaň – spočívala v distribuci letáčků na vysokých 
školách, VŠ kolejích, knihovnách. Nejvyužívanějším ná-
strojem ze strany dobrovolníků se stal on-line formu-
lář umístěný na webových stránkách naší organizace 
www.hest.cz. Dále byly informace o možnostech zapo-
jit se jako dobrovolník do programu KOMPAS zveřejně-
ny na stránkách www.dobrovolnik.cz.

Koordinátorka následně zajistila osobní schůzku 
se zájemci o zapojení do programu KOMPAS, kde jim 
představila obsahovou náplň a cíle programu KOMPAS, 
podala jim informace o dalším průběhu (psychodia-
gnostika, výcvik) a seznámila je se systémem eviden-
ce a formálního zajištění dobrovolnické činnosti. Všich-
ni dobrovolníci museli předložit čistý výpis z rejstříku 
trestů, podstoupit psychodiagnostiku (osobnostní tes-
ty a hloubkový strukturovaný pohovor s psychologem 
programu) a absolvovat dvoudenní výcvik s lektorem.

Současně byly vybírány děti do programu KOMPAS. 
Děti byly vybírány na základě doporučení učitelů, vý-
chovných poradců a pracovníků školní družiny. Dále pro-
běhly informační schůzky pro rodiče dětí z prvních tříd.

realizační fáze – setKávání sKupinKy dětí 
a dobrovolníKů

Na první schůzce došlo za účasti koordinátorky 
k seznámení dětí s dobrovolníky a vytvoření společných 
pravidel, která budou všemi v průběhu setkávání dodr-
žována. Děti samy sepsaly seznam pravidel a umístily 

1) Vzhledem k velkému zájmu dětí o skupinu probíhající od 14 
do 16 hod. jsme nakonec do této skupiny přijali 9 dětí, zatímco 
ve skupině od 16 do 18 hod. bylo na počátku pouze 5 dětí. Další 2 
děti se do této skupinky připojily až v dubnu, protože se nemusely 
vracet domů za tmy.

jej na viditelné místo v klubovně. Další schůzky pro-
bíhaly od února do června v odpoledních hodinách 
14.00–16.00/16.00–18.00 hod. v klubovně na ZŠ 
Brigádníků nebo na přilehlých dětských hřištích.

Náplň jednotlivých schůzek si připravovali dobrovol-
níci sami, přihlíželi přitom k zájmům a zálibám dětí, 
v rámci kreativní tvorby se snažili obohatit děti o nové 
způsoby práce s různými materiály (práce s tvarova-
cí hmotou schnoucí na vzduchu, malování barvami 
na obličej, batikování a malování na bavlněná trička). 
Kromě známých a dětmi oblíbených her je dobrovol-
níci naučili nové seznamovací hry, hry na odbourání 
agrese, hry na hraní rolí (velmi se osvědčila například 
hra na rodinu). Součástí schůzek byla také reflexe jed-
notlivých her během úvodního a závěrečného kolečka, 
kdy děti sedí v kruhu, posílají si klubko s provázkem 
a hodnotí, které aktivity se jim líbily a které ne a proč. 
Zároveň mají možnost pochválit ostatní děti nebo jim 
vytknout něco, co se jim na jejich chování nelíbilo.

Dobrovolníci se často dostávají do náročných situ-
ací, mluví s dětmi otevřeně o tématech souvisejících 
s dospíváním (make-up, alkohol, cigarety, sex) a hle-
dáním svého místa v rodině, respektive ve společnos-
ti. Musí zvládnout začlenit do skupiny děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, děti vyrůstající pouze s jed-
ním rodičem, děti se vzdělávacími poruchami a děti 
z různých národnostních menšin. Přestože není vyža-
dováno, aby byli dobrovolníci odborníky v oblasti soci-
ální práce či speciální pedagogiky, je důležité, aby se 
pravidelně jednou měsíčně účastnili skupinové super-
vize, kde pod dohledem psychologa mohou rozebrat 
problematické situace.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Program KOMPAS umožňuje dětem navázat ka-
marádský vztah s dobrovolníky – dospělými osobami, 
který se díky pravidelnému setkávání dále prohlubuje. 
V malém bezpečném kolektivu mají děti více prostoru, 
aby se prosadily. Každá schůzka je zahájena povídá-
ním v kolečku, kde dostanou všechny děti příležitost 
vyjádřit, co se jim povedlo, co je baví, na co se těší i co 
je trápí. Podobně na závěr schůzky všichni hodnotí, co 
se jim na schůzce líbilo a co se jim nelíbilo. Hodnocení 
se netýká pouze obsahové náplně schůzky, ale také 
chování ostatních. Na počátku setkávání je obtížné 
děti motivovat k této reflexi a vzájemnému naslouchá-
ní, ale při pravidelném opakování se úvodní a závěreč-
né kolečko stanou přirozenou součástí setkávání.

Tímto se program KOMPAS kvalitativně liší od běžné-
ho provozu školní družiny, zejména vzhledem k tomu, 
že program probíhá v prostorách základní školy, ukazu-
je se jako zásadní, aby došlo během úvodních schůzek 
k vymezení role dobrovolníků a odlišení od učitelů, vy-
chovatelek školní družiny a dalších zaměstnanců školy. 
Přestože jde o navázání přátelského vztahu mezi dětmi 
a dobrovolníky, je důležité si na první schůzce společně 
vymezit pravidla, která musí být všemi v průběhu setká-
vání dodržována. Doporučujeme, aby se do vytváření 
pravidel zapojily samotné děti, následně je zaznamena-
ly a umístily je na viditelné místo v klubovně.

Během realizace programu jsme narazili na problém 
s integrací chlapce s ADHD. Ukázalo se, že pro dobro-
volníky není zvladatelné pracovat s projevy jeho poruchy 
ve skupině. Proto jsme matce doporučili program Pět P, 
kde se dítěti věnuje dobrovolník individuálně, a skupi-
nové kroužky pro hyperaktivní děti, které organizuje ob-
čanské sdružení Hyperaktivita. Potvrdilo se, že program 
KOMPAS není o individuálním vztahu dítěte a dobrovol-
níka, ale o práci se skupinovou dynamikou.

evaluace programu Kompas na záKladě 
metody poe
Na základě hodnotících dotazníků vyplněných dob-

rovolníky je zřejmé, že díky programu KOMPAS došlo 
u dětí k zásadnímu zlepšení schopnosti vyjadřovat své 
pocity. V průběhu setkávání rostla důvěra vůči dobro-
volníkům a došlo k výraznému rozvoji vztahů s vrstev-
níky. Dále dobrovolníci identifikovali u některých dětí 
mírné zlepšení sebedůvěry a schopnosti rozhodovat 
se. Vzhledem k tomu, že byl program KOMPAS reali-
zován v prostorách základní školy, tak samozřejmě 
došlo také ke zlepšení využívání možností školy, a to 
především u mladších dětí, které zatím nenavštěvova-
ly žádné jiné aktivity organizované školou. Děti měly 
dále možnost navštěvovat společně hřiště v blízkosti 
svého bydliště a naučily se, jak zde smysluplně trávit 
volný čas. Dětem samotným se na programu KOMPAS 
nejvíce líbily hry, které si pro ně dobrovolníci připravo-

vali, a možnost chodit na hřiště v okolí základní školy. 
Na dobrovolnících nejvíce oceňují, že jsou na ně hodní. 
Z uvedeného hodnocení vyplývá, že děti se cestou ne-
formálního vzdělávání přirozeně rozvíjí, učí se spolu-
práci v týmu a respektovat pravidla skupiny. Navazují 
kamarádský vztah s dospělými osobami, a zlepšuje se 
tak jejich vnímání světa dospělých.

4. Vyjádření supervizora
PDP popisuje fáze programu, respektující metodiku 

práce s dobrovolníky při činnosti s nezletilými dětmi, 
a to přípravnou fázi – výběr a příprava dobrovolníků 
a realizační fázi – vlastní činnost dobrovolníků s dětmi.

Evaluace byla provedena jak výčtem pozitiv, negativ 
i doporučení pro další činnost, tak evaluační metodou 
POE, které objektivizuje pozitivní vliv setkávání dětí 
a dobrovolníků v několika základních oblastech.

Celkově PDP představuje tvořivé propojení školní 
družiny při ZŠ a dobrovolnického mentoringového pro-
gramu, PDP je doplněno fotografiemi vypovídajícími 
o průběhu i náladě účastníků schůzek, dále je přiložen 
náborový leták pro dobrovolníky a harmonogram prů-
běhu aktivit – vše doporučujeme šířit dále – viz www.
kliceprozivot.cz/prurezova-temata/

5. Přílohy
 – PDP je doplněno fotografiemi vypovídajícími 

o průběhu i náladě účastníků schůzek, dále je 
přiložen náborový leták pro dobrovolníky a har-
monogram průběhu aktivit – viz www.kliceprozi-
vot.cz/prurezova-temata/
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ČEKATELSKÝ KURZ TOKAHEYA

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Kompetence K učení

 – vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody 
a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje 
ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení.

Kompetence K řešení problémů

 – samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení.

Kompetence KomuniKativní

 – naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor 
a vhodně argumentuje.

Kompetence sociálně personální

 – účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na utváření příjem-
né atmosféry v týmu.

Kompetence občansKé

 – respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické 
dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl 
pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění 
a sportovních aktivit.

Kompetence K trávení volného času

 – podporuje aktivní trávení volného času s ohledem na jeho vyu-
žití k dalšímu neformálnímu vzdělávání.

Východiska PDP

Čekatelský kurz Tokaheya využil mezery v nabídce vzdělávacích 
kurzů Junáka, které jsou v případě čekatelských kurzů obvykle prázd-
ninové, cca desetidenní. Tokaheya vyšla vstříc zájemcům o vzdělání, 
kteří z nejrůznějších důvodů nemohou investovat zmíněné množství 
času do pobytové formy kurzu, ale jsou ochotni si doplnit informace 
pomocí poskytnutých podkladů v samostudiu a splnit náročné do-
mácí projekty. Junák je svým posláním již tradičně zdrojem a podpo-
rou dobrovolnických aktivit.

Autor
Ing. Zdeněk Chval

Supervizor vzdělávacího programu 
PhDr. Jiří Tošner

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
okres Plzeň-město

Klíčová slova
dobrovolnictví, vedení skautských oddílů, 
vzdělávání 

IN
DOOR

OUT
DOOR

Dospělí

Děti

40 h

15-26

35
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Čekatelský kurz tokaheyaVýchova k dobrovolnictví

1. Stručná anotace PDP
Čekatelský kurz Tokaheya je vzdělávací akce Ju-

náka – svazu skautů a skautek ČR, s cílem připravit 
účastníky na dobrovolnickou práci s dětmi ve skaut-
ských oddílech.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Čekatelský kurz byl sestaven z následujících částí:

první „teoreticKá“ část

 – úvodní přednáška a víkendové setkání,

 – seznámení účastníků,

 – seznámení s obsahem zkoušky,

 – přednášky, workshopy a aktivity zaměřující se ze-
jména na přípravu a vedení programu dětského 
kolektivu, pedagogika a psychologie, metodika, 
bezpečnost, zdravověda, organizace a právo, 
základy hospodaření, myšlenkové základy skau-
tingu,

 – návodné ukázky aktivit pro vedení kolektivu dětí, 
zaměřené na využití prostředků skautské meto-
dy – program osobního růstu, družinový systém 
(práce v malé skupině vrstevníků), pobyt v pří-
rodě, symbolický rámec, podpora dospělými, 
zákon a slib,

 – příprava celodenního programu pro skautské od-
díly pro realizaci na druhém víkendu akce.

druhá „on-line“ část

 – e-learning na doplnění znalostí ve zmíněných té-
matech (www.tokaheya.skauting.cz),

 – konzultace připravených programů s lektory kurzu,

 – on-line testy a odevzdávání domácích úkolů z obo-
rů čekatelské zkoušky.

třetí „praKticKá a zKoušKová“ část

 – beseda a víkendové setkání,

 – praktická část zkoušky – vedení celodenní akce 
skautského oddílu,

 – ústní zkouška.

Pro příklady dobré praxe vybíráme několik ověřených 
aktivit.

praKticKá zKoušKa z metodiKy

Účastníci byli na prvním víkendu kurzu rozděleni 
do malých týmů po cca třech členech, s cílem uspořá-
dat celodenní výlet pro děti skautských oddílů. Během 
programu prvního víkendu byl čas na sestavení základ-
ní kostry akce a rozdělení úkolů pro jednotlivé členy 
týmu. Zpracování výpravy muselo obsahovat přípravu 
šestihodinového výletu se zaměřením na:

 – program motivovaný symbolickým rámcem,
 – oblast vybranou zúčastněným oddílem (např. tý-

mová spolupráce, seznámení dětí, příroda není 
jen kulisa...),

 – specifika věkové kategorie (skupiny děvčat, chlap-
ců, koedukované, předškolní a školní děti),

 – bezpečnost.

Zpracované výpravy posílaly týmy instruktorům kur-
zu, kteří jim poskytovali zpětnou vazbu a požadovali do-
plnění chybějících či nedostatečně zpracovaných částí.

Na samotném výletu byl kromě pořadatelského 
týmu přítomen vždy vedoucí oddílu zúčastněných dětí 
a jeden instruktor kurzu. Ti v průběhu a po skončení 
výletu poskytovali zpětnou vazbu na jeho průběh.

hra „zisKový tábor“
Hra (autorská hra týmu Tokaheyi) byla nasazena 

jako procvičení hospodářských a organizačních úkonů, 
které je třeba znát pro absolvování čekatelské zkouš-
ky. Jedná se zejména o poznání správného prvotního 
dokladu, vypsání příjmového dokladu, vedení poklad-
ního deníku a sestavení hlášenky tábora.

Na herním plánu jsou vyznačeny políčka předsta-
vující přípravu tábora a jednotlivé jeho dny. Jednotli-
vé herní týmy představují vždy hospodáře tábora a je 
na jejich uvážení, jak si rozdělí práci. V rámci přípravy 
tábora musí hráči vyplnit hlášenku, vypsat příjmové 
doklady za účastnické poplatky, nakoupit v improvizo-
vané prodejně potraviny a materiál a převzít správně 
vyplněný paragon.

Po splnění všech úkonů ve fázi přípravy následuje 
odjezd na tábor, kde je třeba zakoupit jízdenku a spo-
lečně absolvovat kratší pohybovou část hry. Následu-
jí běžné dny tábora, kde je za každý tým a den třeba 
zvládnout následující úkony: nakoupit potraviny či ma-
teriál, zapsat pohyby peněz do peněžního deníku. Pro 
zpestření následuje vždy po každém nákupu kratší po-
hybová aktivita a po dosažení pole „výlet“ a „výprava“ 
pak společná vycházka za vzdálenějším cílem. Na zá-
věr je třeba zakoupit jízdenku na zpáteční cestu a pro-
vést hospodářskou rekapitulaci tábora do příslušného 
formuláře.

Během hry si účastníci vyjasní své nedostatky v zá-
kladních úkonech hospodáře tábora.

hra „bludiště“
Hra (autorská hra týmu Tokaheyi) byla nasazena 

během prvního víkendu pro posílení vazeb v kolektivu 
a odreagování účastníků po náročném dni plném před-
nášek.

Na herním plánu – „v bludišti“ je síť 10×10 políček, 
vedoucí má tabulku s vyznačenou cestou pro každou 
skupinu. Aby mohlo družstvo přistoupit k tabulce, musí 
absolvovat jedna jeho dvojice vyznačený okruh. Na tra-
ti může být více dvojic jedné skupiny. Ve „frontě” čeká-
ní na bludiště může čekat jen jeden z dvojice a druhý 
může hned utvořit další dvojici s jiným hráčem.

Způsob absolvování okruhu před přístupem k bludi-
šti se liší v závislosti na hodu kostkou:

1. za ruce,

2. Jo-Jo – dvojice spojená provazem, pohyb vpřed 
pouze namotáváním a rozmotáváním provazu 
kolem pasu,

3. se židlí, oba hráči se musí židle držet,

4. jen po třech nohách – prostřední dvě svázané,

5. jeden slepý, druhý němý,

6. zády k sobě.

U bludiště běžec zvolí jedno políčko (volí se čty-
ři směry, ne úhlopříčky), pokud se nestrefí, odchá-
zí pryč, pokud se strefí, má možnost pokračovat dál. 
Za každé další políčko se mu ale načítá po dvou okru-
zích, tzn. když se dalším pokusem nestrefí, běží jeden 
trestný okruh, pokud se strefí, může odejít, nebo po-
kračovat v tipování, pokud se nestrefí, běží ale již dva 
trestné okruhy atd... trestný okruh běží jen běžec, co 
hádal, a jen běží.

Každá skupina si sama u sebe zaznamenává 
správnou cestu bludištěm, aby věděla, kde pokračo-
vat, na společné tabulce bludiště je stále bílo... Pokud 
skupina určí pole, které sice je cesta, ale nenavazuje 
na dosavadní odhalené pole skupiny, běží celá skupina 
trestný okruh a odhalené pole se nepočítá. Pokud se 
skupině podaří mít ve frontě dva běžce za sebou, může 
ten druhý beztrestně zkusit dvě políčka, když se podaří 

hattrick, má třetí ve frontě možnost beztrestně odhalit 
tři políčka.

Během hry může každá skupina umístit na tři jimi 
odkrytá políčka „bombu”, při odkrytí políčka s bombou 
musí tato skupina absolvovat celá trestný okruh. Bě-
hem hry se může každá skupina rozhodnout dvakrát 
„zbořit zeď” v okamžiku, kdy se nestrefí do cesty, po-
kud ale následujícím tahem neskončí opět na cestě.

Po překonání řádky 4.8 (v obou směrech) a sloupce 
E může skupina jiné vybrané skupině přidělit trestný 
okruh, přidělování trestných okruhů je veřejné.

Od začátku jsou v bludišti „vypečená pole”:

 – časový distanc,

 – čokoláda,

 – hádanka.
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e-learning a online testování

Čekatelský kurz Tokaheya nabízí možnost načerpat 
důležité informace pro zvládnutí čekatelské zkoušky 
během dvou víkendů, úvodní přednášky a besedy. Pro-
to je důležitým prvkem kurzu e-learning a online tes-
tování, které umožňuje věnovat se během samotného 
kurzu pouze nejdůležitějším tématům a soustředit se 
na praktické aktivity, např. při zdravovědě na práci 
s ambumanem, na praktickou přípravu apod.

Mezi jednotlivými víkendy jsou pak účastníkům do-
stupné materiály na webu akce a před druhým víken-
dem pak spuštěny online testy z jednotlivých oblastí 
zkoušky. V testech je několik pokusů pro absolvování, 

podle obtížnosti a daného tématu. Online testování 
je na druhém víkendu doplněno praktickou zkouškou 
ve formě výletu, odevzdáním několika samostatných 
prací a praktickou zkouškou ze zdravovědy.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Akce splnila očekávání instruktorů a ze zpětné vaz-
by mezi účastníky po obou víkendech lze splnění oče-
kávání konstatovat i ze strany účastníků. Nejčastější 
výtka byla k časové dotaci jednotlivých přednášek, 
kterou by si účastníci představovali větší. Tento poža-
davek ovšem jde proti samotné koncepci kurzu, díky 
které se účastníci většinou zúčastnili, a to, že je kurz 
krátký s důrazem na samostudium.

Největší přínos kurzu vidí instruktoři i účastníci 
v praktické části kurzu – viz „Praktická zkouška z me-
todiky“.

Pro příští ročník čekatelského kurzu Tokaheya dojde 
ke změně v časovém rozložení akce. Pro příště je tře-
ba zvětšit rozestup mezi jednotlivými víkendy, pro delší 
čas na kvalitní zpracování projektů jednotlivými účast-
níky a dostatek času na splnění online testů. Jako ide-
ální se nyní zdá podzimní a jarní víkend.

4. Vyjádření supervizora
V přílohách PDP jsou hodnotné sylaby s tématikou 

skautské výchovy a volnočasových aktivit: Program vý-
letů, Program schůzek, Poznávání a vývojová psycho-
logie dětí, metodika skautingu a několik kvalitních fo-
tografií zachycujících atmosféru i obsah činnosti – viz 
na www.kliceprozivot.cz/prurezova-temata/

5. Přílohy
 – Osnovy vzdělávání, program schůzek, program vý-

letů a foto z akce na www.tokaheya.skauting.cz.

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V DDM

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Kompetence K učení

 – Učit účastníka programu vyhledávat a třídit informace a na zá-
kladě jejich pochopení, propojení a syntetizace je efektivně 
využívat v procesu učení, tvůrčích činnostech a v praktickém 
životě,

 – učit účastníka programu vybírat a užívat pro efektivní učení 
vhodné způsoby, metody a strategie, plánovat, organizovat 
a řídit vlastní učení, projevovat ochotu věnovat se dalšímu 
studiu a celoživotnímu vzdělávání,

 – učit účastníka programu kriticky hodnotit výsledky svého učení 
a diskutovat o nich.

Kompetence K řešení problémů

 – Rozvíjet u účastníků programu dovednost ověřovat prakticky 
správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikovat při 
řešení podobných nebo nových problémových situací a sledo-
vat vlastní pokrok při zdolávání problémů,

 – rozvíjet u účastníků programu schopnost kriticky myslet a činit 
uvážlivá rozhodnutí,

 – rozvíjet u účastníků programu schopnost obhájit se, uvědomo-
vat si zodpovědnost za svá rozhodnutí a za výsledky svých 
rozhodnutí.

Kompetence KomuniKativní

 – Učit účastníky programu využívat informační a komunikační 
prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci,

 – učit účastníky programu využívat získané komunikační doved-
nosti k vytváření vztahů potřebných pro spolupráci s ostatními.

Kompetence sociálně-personální

 – Rozvíjet u účastníků programu potřebu přispívat k diskuzi 
v malé skupině i k debatě celého kolektivu,

 – učit účastníky programu účinně spolupracovat ve skupině, podí-
let se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu 
a pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce,

 – rozvíjet u účastníků programu respekt k různým hlediskům 
a schopnost poučit se z názoru druhých,

 – rozvíjet u účastníků programu potřebu efektivně spolupracovat 
s druhými při plnění daného úkolu.

Autor
Bc. Gabriela Vavřinová

Bc. Helena Mrákotová

Supervizor vzdělávacího programu 
PhDr. Jiří Tošner

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, 
Mladá Boleslav, Husova 201

Klíčová slova
dobrovolná práce, týmová práce, dobro-
volnictví, pomoc, kvantitativní výzkum, 
metodika vzdělávání dobrovolníků
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Kompetence občansKé

 – Vést účastníky programu k respektu, ochraně 
a ocenění našich tradic, k projevování pozitiv-
ních postojů k uměleckým dílům a ke smyslu pro 
kulturu a tvořivost.

Kompetence pracovní

 – Učit účastníky programu vyžívat znalosti a zkuše-
nosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblas-
tech v zájmu vlastního rozvoje,

 – učit účastníky programu dodržovat vymezená pravidla.

Kompetence K trávení volného času

 – Učit účastníky programu plánovat, organizovat 
a řídit vlastní volný čas,

 – učit účastníky programu vybírat vhodné způsoby 
trávení volného času,

 – dát účastníkům programu možnost rozvíjet vlast-
ní zájmy, odbornost a talent.

Východiska PDP

Vytvoření funkční dobrovolnické základny, schopné 
samostatně a odpovědně pomáhat na akcích DDM 
i v dalších letech.

1. Stručná anotace PDP
Dobrovolnický program v DDM představuje vzdělá-

vací program, v rámci kterého se z docházejících stu-
dentů informačního centra a dětí ze zájmových útvarů 
vytvořila dobrovolnická základna. Skupina spolupraco-
vala s pedagogy DDM a aktivně se podílela na akcích 
pro rodiče s dětmi, programech pro školy, kurzech pro 
mentálně postižené a akcích pro širokou veřejnost.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Vzdělávací program nabízí mládeži možnosti, jak 

smysluplně vyplnit svůj volný čas a jak si zároveň rozší-
řit obzory, získat nové přátele a zkušenosti. Dříve dob-
rovolníci fungovali jako neorganizovaná skupina mla-
dých lidí, kteří se pohybovali v informačním centru pro 
mládež či v zájmových útvarech. Tato skupina nebyla 
nikým řízena a bylo třeba vytvořit funkční dobrovolnic-
kou základnu s koordinátorem, který by motivoval, or-
ganizoval a vedl tuto skupinu.

příprava na vzdělávací program

 – Znalost prostředí

 – Znalost materiálních a technických pomůcek DDM

 – Časové možnosti

 – Získání kontaktních údajů na školy a školská zařízení

 – Znalost legislativy pro dobrovolníky – kodex dobro-
volníka, mlčenlivost dobrovolníka, pojištění dob-
rovolníka, práva a povinnosti dobrovolníka atd.

 – Vytvoření propagačních letáků na nábor dobrovol-
níků, informování veřejnosti o náboru dobrovol-
níků pomocí propagačních míst (letáků, nástě-
nek, webových stránek, …)

 – Vytvoření prezentace pro přiblížení vzdělávacího 
programu studentům

cílová sKupina

 – Mládež ve věku od 15 do 30 let

Pro aktivitu mladších čtrnáctiletých dívek, které se 
chtěly připojit do vzdělávacího programu, se dá věková 
hranice snížit.

časový rámec

Každý týden probíhá schůzka, která trvá dle potře-
by jednu nebo dvě hodiny. Mimo tento časový rámec 
je možnost schůzek během týdne z důvodu přípravy 
na akci či z důvodu řešení sociálních problémů dobro-
volníků. Celková hodinová dotace by měla dosáhnout 
104 hodin. Z toho je 48 hodin v rámci pravidelného se-
tkávání a individuálních konzultací, 16 hodin v rámci 
víkendových akcí a 40 hodin v rámci pomoci na akcích.

realizace vzdělávacího programu

1. fáze – informování a nábor dobrovolníKů

Rozeslat emaily ředitelům škol a školských zaříze-
ní (kluby, družiny, internáty) s informací o vzdělávacím 
programu a o možnosti přidat se do něj. V případě zá-
jmu přijít do školy, prezentovat dobrovolnický program, 

a tím získat dobrovolníky. Navštívit internátní zařízení 
a informovat je a jejich svěřence o možnostech pro-
gramu. Vyvěsit letáky na propagační nástěnky v Mladé 
Boleslavi a okolí. Všechny informace umístit na webo-
vé stránky, sociální sítě a do tisku.

2. fáze – stmelení KoleKtivu

Po tomto náboru musí pro dobrovolnickou skupinu 
proběhnout stmelovací víkend. Členové se seznámí 
za pomoci seznamovacích her a simulačních a herně-
rolových aktivit. Projdou školením první pomoci, peda-
gogiky a dozvědí se o právech a povinnostech dobro-
volníků. Nejdůležitější je, aby si užili legraci, spřátelili 
se mezi sebou a seznámili se i s činností, kterou budou 
vykonávat. Dalším jejich úkolem je vytvoření dobrovol-
nického loga, které je později bude prezentovat a které 
bude využíváno na akcích a pro oficiální účely.

3. fáze – zapoJení dobrovolníKů do činnosti ddm
Hlavní náplní dobrovolníků je pomoc před akcemi 

a na akcích, např.: Skřítkování, Masopust, Zeměfest, 
program pro školy Černá kavárna (spolupořádáno 
s Tyflocentrem Mladá Boleslav), Svatojiřské harcová-
ní, Westernový den, Májové hraní, Kurz PC pro klienty 
se speciálními vzdělávacími potřebami (z Centra 93) 
či Srnčí trofej. Dobrovolníci se stali nedílnou součástí 
DDM. Jejich účast na akcích byla kladně hodnocena 
pedagogy. Díky dobrovolníkům se zvýšil počet účinkují-
cích na akcích, a mohly tak vzniknout další stanoviště 
pro děti. Zlepšila a zrychlila se příprava akcí a chod byl 
také pozitivně ovlivněn. Během svého působení si čle-
nové mohli zvýšit své znalosti o činnosti DDM a prak-

ticky si vyzkoušet některé veřejnosti nabízené aktivity. 
Navštívili například kurz s Fimo technikou a trénink pa-
měti. Absolvovali exkurzi v Ekocentru zahrada, zhlédli 
filmy na festivalu Jeden svět a byli proškoleni v progra-
mu Černá kavárna.

4. fáze – závěrečná

Na konci školního roku skončily kroužky, akce i pro-
gramy pro školy a veřejnost. A dobrovolníci obdrželi po-
myslnou odměnu. Tou pro ně byl víkend v Autocampingu 
Sedmihorky a dále dostali trička a odznáčky. Zároveň ob-
drželi osvědčení o absolvování školení Černé kavárny, ab-
solvování dobrovolnického programu a pamětní listy. Zá-
věrem se uskutečnilo setkání se supervizorem PaedDr. 
Milošem Kusým, který pomohl dobrovolníkům zhodnotit 
jejich práci a dále je motivovat. Supervize představuje 
důležitou oblast profesního růstu, kterou dobrovolníci 
potvrdili. Dobrovolníci se během čtyř měsíců naučili mno-

ho nového z oblasti pedagogiky, psychologie a speciální 
pedagogiky (práce s nevidomými) a získali zkušenosti 
v práci s dětmi, dospělými i handicapovanými. Skupina 
dobrovolníků dokázala, že je plně schopná sama praco-
vat na zadaných úkolech a společně řešit problémy.

výstup vzdělávacího programu

Hlavní cíl vzdělávacího programu, kterým bylo vytvo-
ření dobrovolnické základny, byl splněn a doufáme, že 
se v příštích letech tato skupina rozroste a bude užiteč-
ným členem na našich akcích DDM.

Mládež získala nové zkušenosti, znalosti a dovednosti.

O realizaci vzdělávacího programu bude vydán člá-
nek ve „Slunečníku“, nepravidelném občasníku Domu 
dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Mladá Boleslav.

Vzhledem k vzniku dobrovolnické skupiny se upra-
vilo zázemí klubovny informačního centra pro mládež.

Byla vytvořena podrobná metodika vzdělávacího 
programu pro dobrovolníky v DDM.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

pedagogicKé vyhodnocení

Pro pedagogické zhodnocení vzdělávacího progra-
mu jsem vybrala metodu vyplňování jednoduchých, 
časově nenáročných dotazníků. Získala jsem 25 vypl-
něných dotazníků od pedagogů DDM. Cílem bylo ohod-
notit práci dobrovolníků, přínos pro organizační tým 
a zjistit nedostatky jejich práce. Svůj výzkum jsem pro 
tuto práci vhodně přizpůsobila.

Dle svého uvážení jsem stanovila následující výzkum-
né předpoklady a ověřila je:

předpoKlad č. 1
Předpokládám, že více než polovina pedagogů je 

spokojena s pomocí dobrovolníků na akcích DDM. Roz-
hodně ano potvrdilo 52 % dotazovaných pedagogů, 44 
% spíše ano a 4 % nedokázala odpovědět. Z toho vyplý-
vá, že více než polovina pedagogů je spokojena s prací 
dobrovolníků na akcích DDM.

předpoKlad č. 2
Předpokládám, že více než 90 % pedagogů shle-

dává dobrovolníky jako přínos pro „organizační tým“. 
Jelikož 100 % pedagogů vyplnilo, že jsou rozhodně 
spokojeni, či spíše spokojeni, jsou dobrovolníci pro „or-
ganizační tým“ opravdu přínosem.

předpoKlad č. 3
Předpokládám, že více než 95 % dotazovaných pe-

dagogů bude chtít, aby dobrovolnický program v DDM 
pokračoval. Všichni dotázaní chtějí, aby vzdělávací pro-
gram pokračoval i příští rok.
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předpoKlad č. 4
Předpokládám, že více než polovina pedagogů bude 

mít věcné připomínky k dobrovolnické činnosti. Většina 
dotazovaných pedagogů našla negativa v dobrovolnic-
ké činnosti. Jedná se především o neukázněnost a ne-
spolehlivost při účasti na akcích. Mezi další negativy 
bylo zmiňováno kouření na nevhodných místech.

Díky tomuto průzkumu jsme získali zpětnou vazbu 
a víme, na které nedostatky se musíme v příštích le-
tech zaměřit a kde jsou naše silné stránky.

pedagogicKá reflexe

co se povedlo:
 – byla vytvořena dobrovolnická skupina,

 – účastníci vzdělávacího programu se orientují v zá-
kladech speciální pedagogiky a psychologie,

 – účastníci vzdělávacího programu získali nové zna-
losti, dovednosti a zkušenosti v práci s dětmi.

co se nepovedlo:
 – někteří účastníci vzdělávacího programu nedo-

stali tolik prostoru k individuálnímu vyjádření. 
Důvodem byli dominantnější jedinci ve skupině.

souhrn:
Vystavění vzdělávacího programu bylo pro mě vel-

kým zážitkem a zároveň velkou výzvou. Takto velký pro-
gram jsem realizovala poprvé v životě. Potýkala jsem 

se jak s kladnými, tak i se zápornými prvky. Kladným 
zážitkem pro mě byla aktivita mladých lidí, jejich ná-
pady a ochota se nadchnout pro novou věc. Velkým 
kladem je osobnostní rozvoj některých účastníků pro-
gramu. Příkladem může být jeden mladík, který začal 
pomáhat v dobrovolnické skupině, byl tichý, nechtěl 
projevovat své názory ani nápady. Postupem času se 
začal více otvírat kolektivu a začal skvěle pracovat 
s dětmi, postiženými zrakově i mentálně. Nyní se ne-
bojí projevovat své názory a přichází s řadou nápadů. 
Dalším úspěchem je založení dobrovolnické kroniky, 
do které začali přispívat i její velcí odpůrci. Negativem 
dobrovolnické činnosti je nejenom neschopnost dobro-
volníků dostavit se včas na schůzku, ale i značné za-

hlcení administrativou. Doufáme, že ke skvělé partě 
dobrovolníků přibudou od nového školního roku další 
členové, i když financování programu ze zdrojů veřejné 
zakázky končí a do budoucna se bude muset o podpo-
ru tohoto programu starat samotný Dům dětí a mláde-
že“ Na Výstavišti“, Mladá Boleslav.

Ráda bych touto formou poděkovala 
mým dobrovolníkům z DDM za jejich ně-
kdy sice nedokonalou, ale přínosnou práci. 
Díky, díky!

4. Vyjádření supervizora
PDP je zpracován přehledně a komplexně ve fázích 

nábor, stmelení kolektivu, vlastní činnost dobrovolníků 
a víkend na závěr školního roku.

Přiložena je metodika dobrovolnictví obsahující te-
oretickou i praktickou část a dále řada ilustrativních 
fotografií prezentujících jednotlivé aktivity – viz www.
kliceprozivot.cz/prurezova-temata/

Přílohy
Metodický materiál – Dobrovolníci v DDM na www.

kliceprozivot.cz/prurezova-temata/.
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VÍKENDOVÉ SETKÁVÁNÍ V RADKA O. S.

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Cílem vzdělávacího programu byl rozvoj komunikačních kompe-
tencí. Ten byl umožněn prací ve skupině, zapojováním se do debat 
a diskuzí, vlastní přednáškou a odborným seminářem na téma „Roz-
víjení komunikačních schopností u dětí“.

K rozvoji sociálních kompetencí napomohla spolupráce ve skupi-
ně, možnost podílet se na tvoření pravidel týmu. Vytvoření příjemné 
atmosféry, na základě ohleduplnosti a úcty ke druhým lidem, bylo 
velmi důležité na školení, které probíhalo tři dny.

Kompetence k řešení problémů je velmi důležitá při výkonu dob-
rovolnické činnosti. K rozvoji této kompetence docházelo hlavně 
v týmu, při nácviku řešení možných problémů pod vedením super-
vizora.

Rozvoj občanských kompetencí byl důležitý hlavně u nových dob-
rovolníků, kteří se právě zapojili do činnosti. Vzájemné předávání 
zkušeností mezi dobrovolníky a vlastní postřehy z dobrovolnické čin-
nosti jim v tom hodně napomohly.

Východiska PDP

Do současné doby jsme neměli zkušenosti se vzděláváním a su-
pervizí dobrovolníků, kde by byly propojeny skupiny nových a stáva-
jících dobrovolníků. Tato metoda se ukázala velice účinná. Stávající 
dobrovolníci se „ujali“ nových, zapojili je do programu a nenásilnou 
formou jim předávali své zkušenosti.

Autor
Adéla Kašková

Supervizor vzdělávacího programu 
PhDr. Jiří Tošner

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení

Klíčová slova
dobrovolníci, koordinátoři dobrovolníků, 
vzdělávání, supervize, spolupráce
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Víkendové setkávání v radka o. S.Výchova k dobrovolnictví

1. Stručná anotace PDP
Vzdělávací program umožnil Dobrovolnickému cen-

tru RADKA zlepšit kvalitu a rozsah stávajících služeb.

Přispěl k získání nových kvalitních dobrovolníků. 
Zlepšil povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví 
ve společnosti a umožnil jeho další rozvoj. Nabídnul 
dobrovolníkům a koordinátorům dobrovolníků další 
vzdělávání, rozšíření jejich kompetencí, a tím i rozšíře-
ní služeb prostřednictvím dobrovolnictví.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Vzdělávací program umožnil Dobrovolnickému cen-

tru RADKA (DCR) zlepšit kvalitu a rozsah stávajících 
služeb. Přispěl nejen ke získání nových kvalitních dob-
rovolníků, ale i zlepšil povědomí o hodnotě a významu 
dobrovolnictví ve společnosti, a umožnil tak jeho další 
rozvoj. Nabídnul dobrovolníkům vzdělávání, rozšíření  
kompetencí, a tím i rozšíření služeb prostřednictvím 
dobrovolnictví.

Od počátku programu probíhala propagace dobro-
volnictví a nábor nových dobrovolníků do všech progra-
mů DCR. Na všech propagačních místech RADKA, o.s., 
workshopech, středních školách při náborových před-
náškách a všech větších akcích, které pořádá RADKA, 
o.s. v rámci pravidelných programů mateřského cen-
tra, byly distribuovány informační letáky zaměřené 
na propagaci dobrovolnictví.

První školící víkend byl určen pro nové i stávají-
cí dobrovolníky DCR a probíhal od 14.–16. 10. 2011 
v penzionu U Rybníka na Mariánské. Stávající dobro-
volníci byli velkým přínosem na proškolení nových dob-
rovolníků, a to nejen předáním zkušeností, ale také 
svým pohledem na dobrovolnictví jako běžnou součást 
společnosti. Školení se zúčastnila koordinátorka a su-
pervizorka DCR a PhDr. Vlasta Šedá, která vedla odbor-
ný seminář na téma „Rozvíjení komunikačních schop-
ností u dětí“, který probíhal první den školení.

Druhý den bylo na programu základní proškolení 
nových dobrovolníků a další rozvíjející školení.

program šKolení:
 – Motivace dobrovolníků k dobrovolnické služ-

bě a jejich očekávání a obavy od samotné dob-
rovolnické činnosti, jakož i od výcviku

 – Informace o dobrovolnictví v ČR a ve světě

 – Informace o typech a možnostech dobrovolnické 
činnosti

 – Seznámení s klady a zápory dobrovolnické práce 
v Radka, o.s. a dalších smluvních zařízeních pro 
děti a rodiny s dětmi

 – Způsob organizace programu „Dobrovolníci pro 
volný čas“, právní aspekty, vazby, pojištění

 – Organizace a struktura RADKA, o. s. a dalších 
smluvních zařízeních pro děti a rodiny s dětmi 
a jejich provozní řád

 – Význam výcviku a supervize. Mlčenlivost a kodex 
dobrovolníka. Další dokumentace programu

 – Práce ve skupinách, komunikační hry – způsoby 
oslovení klientů, jejich blízkých, komunikace 
s personálem apod.

 – Výchovné styly, motivace dětí, nebezpečí šikany, 
nácvik komunikačních technik

 – Definice dobrovolnictví, zhodnocení dosavadní 
dobrovolné činnosti, dobrovolnictví ve smys-
lu vyváženosti svobodné vůle a zodpovědnosti 
jako základní platforma ve vzdělávání mladé ge-
nerace, vývoj a stav dobrovolnictví

Po večeři probíhala výtvarná keramická dílna dob-
rovolníků pro vánoční nadílku na oddělení LDN nemoc-
nice Kadaň. Tam dobrovolníci z DC RADKA docházejí 
již šestým rokem a vánoční nadílka se stala již tradicí.

Druhý školící víkend byl určen pro koordinátory 
dobrovolníků. DCR je zakládajícím členem Rady dob-
rovolnických center regionu Severozápad, jejímž po-
sláním je rozvíjet dobrovolnictví v regionu Ústeckého 
a Karlovarského kraje, spravovat síť partnerských dob-
rovolnických center a organizací, které s dobrovolníky 
spolupracují, informovat a motivovat veřejnost k dob-
rovolnické činnosti a systematicky posilovat prestiž 
dobrovolnictví a dobrovolníků v regionu. Cílem je vytvo-
řit vzájemně prospěšné informační a vzdělávací pro-
středí v oblasti rozvoje metod práce v dobrovolnických 
programech. Rada se schází pravidelně 4–6× ročně 
a sdružuje deset dobrovolnických center. V rámci vzdě-
lávacího programu jsme uspořádali víkendové setkání 
pro koordinátory dobrovolnických center. Školení bylo 
zaměřeno hlavně na práci s dobrovolníky, jejich oslo-
vení, školení, propagaci dobrovolnictví, péči o dobro-
volníky a sponzory. Vlastní zkušenosti a jejich předání 
koordinátorům pomáhá vyvarovat se chyb u ostatních, 
a tím zlepšit kvalitu svých služeb.

program šKolení:

zaháJení výJezdního zasedání rady dc sz
 – představení projektu Klíče pro život,

 – informace z regionů, leták RADY DC SZ,

 – komunikace – zásady mluveného projevu, nácvik 
komunikačních technik, mezilidské vztahy, od-
had osobnosti – nácvik,

 – společná práce na projektu Ambasador dobrovol-
nictví,

 – tvůrčí dílna – každý účastník 20–30 minut připra-
ví aktivitu, přednášku na dobrovolnické téma, 
ukázku nějaké činnosti či materiálu, který použí-
vá, osvědčenou hru.

Večer probíhala také výtvarná dílna pro vánoční na-
dílku na LDN.

Vzdělávací program podpořil nejenom další existen-
ci našeho sdružení, ale také rozvoj a propagaci dobro-
volnictví v našem regionu. Naše organizace má podpo-
ru města, služby jsou poskytovány na základě ověřené 
poptávky, v souladu s naším posláním i strategickým 
plánem a také dle komunitního plánu města, na jehož 
vzniku jsme se podíleli. Spolupracujeme s ostatními 
organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, včetně 
škol, v oblasti volnočasových aktivit a dobrovolnictví.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Závěrečné hodnocení obou školících víkendů bylo 
kladné jak od dobrovolníků, tak od koordinátorů. 
V obou případech se nám podařilo vytvořit příjemnou 
atmosféru. Největším přínosem bylo určitě osobní pře-
dání zkušeností mezi již aktivními a novými dobrovolní-
ky a předání zkušeností mezi koordinátory dobrovolnic-
kých programů.

Víkend prožitý mezi dobrovolníky a lidmi, kteří se 
o dobrovolnictví zajímají, mi dal spoustu nových pod-
nětů k dalšímu rozvoji dobrovolnického centra a utvrdil 
mě v tom, že ta práce má smysl.

4. Vyjádření supervizora
PDP prezentuje kvalitní dobrovolnický program, kte-

rý tvůrčím způsobem využívá zapojení stávajících dob-
rovolníků do získávání a přípravy nových dobrovolníků.

Navíc s metodickými výstupy aktivit vzdělávacího 
programu a dalšími aktivitami seznamuje koordináto-
ry dobrovolníků z řady dobrovolnických center regionu 
Severozápad, to vše doplněno výstižným souborem fo-
tografií z aktivit a vzorem vstupního dotazníku dobro-
volníka – viz www.kliceprozivot.cz/prurezova-temata/.

5. Přílohy
 – Soubor fotografií z aktivit a vzor vstupního dotaz-

níku dobrovolníka – viz www.kliceprozivot.cz/
prurezova-temata/



Ilustrační fotografie z realizace příkladu dobré praxe

RNNO KOŘEN DOBROVOLNICTVÍ

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

1. Rozvoj schopností v oblasti prezentace dobrovolnictví – umě-
ní vysvětlit jeho význam pro společnost i jedince na veřejnosti, 
získat další dobrovolníky pro dobrovolnou práci, získat podpo-
ru ze strany představitelů místní samosprávy, firem.

2. Rozvoj argumentační strategie – dokázat podpořit dobrovol-
nictví pádnými argumenty, dokázat formulovat své myšlenky 
a názory v oblasti dobrovolnictví.

3. Rozvoj komunikace v cizích jazycích – díky zapojení dobrovol-
níků Evropské dobrovolné služby (EDS) a vyřizování nutné ak-
reditace dochází k rozvoji komunikačních dovedností v cizím 
jazyce.

4. Rozvoj sociálních a občanských schopností – rozvoj občanské 
solidarity a zodpovědnosti, uvědomění si významu dobročin-
nosti, navazování nových vztahů s organizacemi působícími 
v oblasti dobrovolnictví.

5. Schopnost práce s informačními technologiemi – vyhledávání 
a zpracování informací o dobrovolnictví, povědomí o informač-
ních zdrojích v oblasti dobrovolnictví.

6. Důvěra v úspěch celoživotního vzdělávání – význam nefor-
málního vzdělávání získávaného v rámci dobrovolné práce, 
uvědomění si, že každá dobrovolná práce člověka vzdělává 
a rozvíjí.

7. Rozvoj iniciativy a podnikavosti – plánovat a řídit dobrovolnic-
ké projekty, schopnost převádět myšlenky a nápady do praxe, 
dosahovat naplánovaných cílů, uvědomovat si rizika a elimi-
novat je.

8. Rozvoj kulturního povědomí – rozšíření povědomí o kulturních 
a jazykových rozmanitostech v Evropě, tolerance k jiným kul-
turám a zvyklostem (díky dobrovolníkům EDS).

Východiska PDP

Centrum Akropolis má ve Zlínském kraji vazby na pracovníky ji-
ných NNO, SVČ a další organizace a pravidelně se s jejich zástupci 
setkáváme. Víme o jejich potřebách v oblasti dobrovolnictví, o tom, 
že by uvítali větší míru zapojení českých i zahraničních dobrovolní-
ků. Chybí jim orientace v problematice dobrovolnictví a jsou ochotni 
věnovat svůj čas účasti na školení, aby tyto informace získali a mohli 
je využít ve vlastní organizaci.

Autor
Mgr. Jitka Janíková

Supervizor vzdělávacího programu 
PhDr. Jiří Tošner

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Akropolis, o. s.

Klíčová slova
dobrovolnictví, dobrovolník, uznání, spo-
lečnost, akreditace
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Nno kořen dobrovolnictvíVýchova k dobrovolnictví

1. Stručná anotace PDP
NNO kořen dobrovolnictví je vzdělávací program, 

v rámci něhož bylo realizováno školení s názvem „Jak 
využít dobrovolnou práci českých a zahraničních dob-
rovolníků v NNO“. Pracovníci neziskových organizací, 
středisek volného času, školních klubů a družin se 
sešli na jednorázovém jednodenním školení, kde byli 
seznámeni s problematikou dobrovolnictví v českých 
podmínkách, s možnostmi akreditace u MVČR i v pro-
gramu Mládež v akci, výhodami a přínosy dobrovolnic-
tví, přípravou organizace na práci s dobrovolníky. Ško-
lení bylo zakončeno reflexí, vyjádřením spokojenosti/
nespokojenosti s kurzem samotným.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
V našem případě se jedná o jednorázové jednoden-

ní školení, které probíhalo interaktivní formou (před-
náška s diskusí, powerpointová prezentace, aktivní 
zapojení posluchačů – kladené otázky, hry, simulační 
aktivity, diskuse s dobrovolníky EDS,....).

Na začátku stála analýza potřeb organizací ve Zlín-
ském kraji v oblasti dobrovolnictví. Analýza byla prove-
dena v prosinci roku 2011 formou e-mailového dotaz-
níku centra Akropolis cíleného na mateřská a rodinná 
centra v regionu a další NNO. Celkem jsme oslovili de-
set organizací. V rámci této analýzy byla zjištěna potře-
ba šířit povědomí o možnostech a způsobech zapojení 
dobrovolníků v NNO.

obsah:
České dobrovolnictví: vysvětlení pojmu dobrovol-

nictví a jeho významu pro člověka a společnost, mož-
né formy dobrovolnictví v organizacích, dobrovolnictví 
v historii, proč se lidé stávají dobrovolníky, co dobro-
volnictví přináší dobrovolníkovi a co dobrovolnictví při-
náší organizaci, úskalí dobrovolnictví, specifika práce 
s dobrovolníky, akreditované či neakreditované dob-
rovolnictví, Dobrovolnické centrum Akropolis – příklad 
dobré praxe, metodika práce s dobrovolníky, co dobro-
volníky posiluje a co dobrovolníky naopak brzdí, mýty 
o dobrovolnictví, důležité odkazy a literatura.

Zahraniční dobrovolnictví: co je to program Mládež 
v akci a komu je určen, co je to neformální vzdělává-
ní, co můžeme v programu realizovat a jak funguje, co 
nabízí Evropská dobrovolná služba, akreditace orga-
nizace, příprava organizace na příchod zahraničních 
dobrovolníků, příprava projektu, jak efektivně zapojit 
zahraniční dobrovolníky do organizace, diskuze se za-
hraničními dobrovolníky působícími v Akropolis, důleži-
té odkazy a literatura.

použité metody:
 – Přednáška – ústní předání informací za použití 

powerpointových prezentací na základě připra-
veného materiálu. Aktivizace účastníků pomocí 
kladených otázek. Účastníkům dány k náhledu 
publikace věnující se dobrovolnictví, brožury 
centra Akropolis vydané v rámci Evropského 
roku dobrovolnictví s tématikou dobrovolnictví 
a další metodické materiály a dokumenty

 – Diskuze – rozhovor mezi školitelem a účastníky 
o aspektech dobrovolnictví (např. rizika zapojení 
dobrovolníků)

 – Brainstorming – hromadění nápadů a jejich uspo-
řádání do priorit (např. co všechno by měl mít 
dobrovolník)

 – Skupinová práce – skupiny diskutují o určitém 
tématu a poté prezentují výsledek ostatním (pří-
nos dobrovolnictví pro organizaci a pro dobrovol-
níka.)

 – Sebereflexe – vlastní analýza stavu účastníka – 
na úvod školení (proč jsem tady) a na závěr (co 
mi to přineslo).

 – Závěrečný dotazník – vyjádření spokojenosti

průběh Jednotlivých šKolení:
Úvod – školení uvedeno přivítáním, představením 

účastníků, školitelek a organizace, sdělením organi-
začních záležitostí (přestávky, hlídání dětí – školení 
bylo nabízeno s možností nechat si hlídat dítě v dět-
ském koutku centra Akropolis), dále následovaly citá-
ty, diskuse nad citáty. Účastníci velmi pěkně reagovali 
diskuzí nad tím, co je aktivní přístup k životu a jaký je 

rozdíl mezi aktivními a pasivními lidmi.

Přednáška – ústní předání informací kombinová-
no s dotazy školitelek a diskuzí nad tématy. U definice 
dobrovolnictví se vedla diskuze nad tím, jaká jiná než 
finanční může být odměna pro dobrovolníky, co je to 
svobodně zvolená činnost, potřeba pocitu smyslupl-
nosti a efektivity dobrovolné práce u dobrovolníků.

V rámci poukázání na jednotlivé formy dobrovolnic-
tví proběhla debata na témata: jaké formy jsou v jed-
notlivých organizacích nejčastější (zda převládají ne-
registrovaní, nebo registrovaní, čeští, nebo EDS dobro-
volníci, firemní atd.).

V krátkém historickém exkurzu byla objasněna pří-
čina nedůvěry k dobrovolnictví v českém prostředí, 
ukázali jsem na změny, které probíhají směrem k při-
jímání dobrovolnictví.

V rámci diskuze nad motivací k dobrovolnictví, 
tj. proč se lidé stávají dobrovolníky, byly nejčastěji uvá-
děny následující důvody: potřeba být mezi lidmi, najít 
si práci, být prospěšný, nové zážitky, přátelé, něco se 
naučit, získat praxi.

Proběhla skupinová práce na téma, co dobrovolnictví 
přináší dobrovolníkovi a co organizaci, účastníci školení byli 
rozděleni do dvou skupin a každá se věnovala jedné oblasti.

Jako nejčastější přínos pro dobrovolníka bylo uvá-
děno: nová přátelství, vztahy, pocit uspokojení a rados-
ti, touha být prospěšný, pracovat v dobrém kolektivu/
týmu, získání nových zkušeností a dovedností, změna 
životního stylu a posun v životních hodnotách, sebere-
alizace, získání praxe.

Jako nejčastější přínos pro organizaci bylo uvádě-
no: úspora času a financí, pomoc, nové myšlenky a ná-
pady, zpětná vazba týkající se kvality poskytovaných 
služeb, zvýšení kvality poskytovaných služeb, zvýšení 
prestiže organizace v očích lidí, zvýšení kapacity.

Účastníci také byli seznámeni s úskalími dobrovol-
nictví, tj. na co je nutné se připravit, pokud budeme 
s dobrovolníky pracovat. Bylo zdůrazněno, že dobro-
volníci z počátku více čas berou než šetří, protože je 
nutné se jim věnovat (trpěný host – vítaná návštěva 
– integrace do týmu). Je nutné si zvyknout na fluktuaci 
dobrovolníků – že přicházejí a odcházejí.

V rámci hromadění nápadů, jak dobrovolníky moti-
vovat a odměňovat, obě skupinky uváděly následující: 
stálý kontakt se zaměstnanci, ocenění práce, atrak-
tivní a zajímavá práce, přijímání do pracovního týmu, 
teambuldingové akce se zaměstnanci organizace, přá-
ní k narozeninám, poděkování v tisku, drobné dárky 
a vstupenky na akce centra či ve městě.

Proběhla přednáška jak se akreditovat jako dobro-
volnické centrum u Ministerstva vnitra ČR a jak u Mlá-
deže v akci pro EDS. Tady se účastníci nejvíce dota-
zovali na možnosti získání finančních příspěvků na ko-
ordinaci dobrovolníků. Byly uvedeny příklady, kam je 
možné poslat projekty.

Všechny zúčastněné oslovil program Mládež v akci, 
protože by uvítali možnost mít ve své organizaci zahra-
ničního dobrovolníka pro obohacení programu, novou 
zkušenost, zlepšení komunikačních dovedností atd.

V rámci brainstormingu – co by měl mít každý dob-
rovolník – se sešla spousta nápadů (od vztahu k lidem 
až po dobré boty). Poté jsme ukázali na specifika práce 
s dobrovolníky, jako jsou: potřeba stále motivovat, být 
v kontaktu, je nutné počítat s nezodpovědností, menší 
míra spolehlivosti, je dobré mít přesně stanovená pra-
vidla (kodex), trvat na účasti dobrovolníků na supervi-
zích.

V rámci diskuze s dobrovolníky (v angličtině s mož-
ností tlumočení) se účastníci nejvíce ptali, proč jeli 
na EDS, co se jim líbí, co je naopak překvapilo, zda by 
vycestovali znova, co pro ně bylo nejhorší při příjezdu 
do ČR, co dělali před odjezdem a co budou dělat po pří-
jezdu domů, zda se jim stýská, kolik mají dovolené atd.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Cílem tohoto vzdělávacího programu pro pracovníky 
neziskových organizací, středisek volného času a škol-
ních klubů je předat základní informace z oblasti dob-
rovolnictví v českých podmínkách. Téma vzdělávacího 
programu – dobrovolnictví, jak dobrovolníky oslovit 
a získat, motivovat a udržet, odměňovat – bylo zvoleno 
na základě zjištěného zájmu pracovníků výše uvede-
ných organizací.

Účastníci školení na závěr vyplňovali hodnotící do-
tazníky, v nichž hodnotili školení jako velmi přínosné, 
podané srozumitelnou formou. Poskytlo jim základ, 
na němž mohou začít ve svých organizacích stavět 
práci s dobrovolníky. Přineslo jim také další kontakty – 
jednak na školitele – na které se mohou kdykoliv obrá-
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tit s dotazem, jednak na pracovníky jiných organizací, 
kteří se dobrovolnictvím zabývají nebo hodlají zabývat.

Práce s dobrovolníky – jako s jinými lidskými zdro-
ji – je obohacující, ale také velmi náročná. Dobrovol-
níci jsou specifickou skupinkou, která potřebuje svůj 
vlastní přístup a mění se s příchodem každého nového 
dobrovolníka.

Školení bylo praktické a užitečné – bylo postaveno 
na znalostech a zkušenostech, které naše organizace 
za celou dobu své existence při práci s dobrovolníky 
sbírala. Proto jsme na základě vlastních zkušeností 
předali i doporučení, co se nám osvědčilo a co naopak 
nikoliv. Doporučení ověřená praxí, podpořena účastí 
na různých typech školení a konzultacemi s odborníky 
v daném oboru a s lidmi, kteří pracují v obdobných or-
ganizacích.

V závěrečné sebereflexi (co mi účast na školení při-
nesla) účastníci uváděli nejčastěji cenné informace, 
komplexnost informací, impulz „jít do toho“, potřebu 
více se dobrovolníkům věnovat, potřebu mít koordiná-
tora dobrovolníků – člověka, který se jim bude věnovat, 
potřebu vypracovat si systém práce s dobrovolníky, 
potřebu vzdělávat se v cizích jazycích, orientaci v pro-
gramu Mládež v akci – Evropská dobrovolná služba, 
možnost rozhovoru s dobrovolníky.

Výsledky dotazníkového šetření: dotazník vyplnili 
všichni účastníci, hodnotili náplň kurzu, připravenost 
lektora, uváděli, co je na kurzu nejvíce zaujalo a co na-
opak považují za nedostatky kurzu, popřípadě, co by 
chtěli doplnit.

Na otázku, zda splnilo školení očekávání, odpovědělo 
55 % účastníků, že bylo výborné, a 45 % uvedlo uspokojivé.

Na otázku, jaká byla připravenost lektora, odpovědě-
lo 70 % účastníků, že výborná, 30 % uvedlo uspokojivá.

Co účastníky nejvíce zaujalo? 

Velice příjemné lektorky a dobrý projev. Přínosem 
bylo vyslechnout si praxi u jiné organizace. Nové in-
formace, možnosti jak získat, zapojit dobrovolníky. Že 
lze dobrovolnictví akreditovat. Zaujal mě přesný začá-
tek. Zaujalo mě, kolik lidí a jak se dobrovolnictví vě-
nuje a jak dlouho. Profesionalita práce s dobrovolníky. 
Balíčky činností. Akreditace u Ministerstva vnitra, pro 
mne nová záležitost, tvorba balíčků. Metodika. Osobní 
zkušenosti lektora. Vlastní zkušenosti v oblasti nezis-
kových organizací např. balíčků. Jak lze dobrovolníky 
organizovat atd. Materiály.

Co považovali za nedostatek kurzu? 

„Velice se snažím něco vymyslet, ale bohužel“. Že není 
v každém větším městě v kraji. Moc krátké. Málo ma-
teriálu související s tématem.

Co by uvítali jako doplnění? 

Možná by pomohlo začínajícím organizacím vzory 
smluv, více formulářů, které již jsou zpracované. Video 
– zkušenost jiných. Vzory smluv.

4. Vyjádření supervizora
PDP je doplněno řadou příloh a dokumentů, jde 

o fotografie věrně zachycujících atmosféru školení, 
dále jsou to dvě prezentace o dobrovolnictví v NNO 
a v programu Mládež v akci a zejména kvalitní meto-
dika „Jak využít dobrovolnou práci českých a zahranič-
ních dobrovolníků v NNO“ – viz www.kliceprozivot.cz/
prurezova-temata/.

5. Přílohy
 – Metodika „Jak využít dobrovolnou práci českých 

a zahraničních dobrovolníků v NNO“ – viz www.
kliceprozivot.cz/prurezova-temata/

 – ZLN_Akropolis_Pr_7_Metodika_skoleni_dobro-
volnictvi.pdf

 – ZLN_Akropolis_Pr_3_prez_dobrovolnictvi.ppt

 – ZLN_Akropolis_Pr_4_prez_MVA.ppt

Doporučená literatura (byla k nahlédnutí na školení):

 – J. Tošner, O. Sozanská: Dobrovolníci a metodika 
práce s nimi v organizacích, Portál 2006

 – T. Brumovská, G. Seidlová Málková: Mentoring, 
Portál 2010

 – P. Frič, T. Pospíšilová a kol.: Vzorce a hodnoty 
dobrovolnictví v české společnosti na začátku 
21. století, 2010

Ilustrační fotografie z realizace příkladu dobré praxe
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