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PRAVIDLA 

DOBROVOLNICTVÍ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátor dobrovolníků  
Markéta Rozšafná, DiS. 

telefon: 720 059 046 

e-mail: marketa.rozsafna@domovsedlcany.cz 

 

 

Kontaktní osoby dobrovolníků 
Sociální pracovnice na oddělení 
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Poslání dobrovolnického programu 

 

Posláním dobrovolnického programu v Domově Sedlčany je vnášet do domova více lidského kontaktu, 

posilovat fyzickou, duševní a duchovní pohodu klientů.  

 

 

Role dobrovolníka 

 

Dobrovolníkem v Domově se může stát: 

 Osoba mladší 18 let (nutnost souhlasu zákonného zástupce) 

 Osoba starší 18 let 

 Klient Domova Sedlčany 

 

Dobrovolník pomáhá zkvalitňovat poskytované služby, zejména v oblasti uspokojování duševních             

a duchovních potřeb klientů, při volnočasových a zájmových aktivitách, sociálně terapeutických                

a aktivizačních činnostech, naplňování osobních cílů a přání klienta, při zprostředkování kontaktů se 

společenským prostředím, vrstevníky, místním společenstvím, při využívání běžně dostupných služeb       

a informačních zdrojů, podporuje aktivizaci klienta, prevenci osamělosti, jeho osobní a sociální 

schopnosti a dovednosti.  

 

Dále je mezi dobrovolnickou činnost řazena jakákoliv pomoc s provozem a údržbou zařízení. 

 

Ředitelka Domova Sedlčany vydává dobrovolníkům na požádání potvrzení o dobrovolnické činnosti. 

 

 

 

Role koordinátora 

 

 vyhledávání, nábor a výběr dobrovolníků 

 vstupní pohovory se zájemci o dobrovolnickou činnost 

 vyhledávání a výběr činností pro dobrovolníky spolu s kontaktními pracovníky a klíčovými 

pracovníky 

 seznámení dobrovolníka s chodem organizace a Domácím řádem  

 zajištění školení BOZP a požární ochrany 

 představení dobrovolníka zaměstnancům 

 uzavírání Dohody o dobrovolnické činnosti  

 vedení a aktualizace dokumentace a registru dobrovolníků 

 propagace dobrovolnictví, zpracování propagačních materiálů  

 zajištění kontaktů a spolupráce mezi dobrovolníky, zaměstnanci, klienty, vedením a dalšími 

organizacemi, přijímá připomínky k dobrovolnické činnosti 

 spolupráce s kontaktními osobami na odděleních, zejména v oblasti vyhledávání a výběru činností 

pro dobrovolníky, monitorování potřeb klientů a oddělení, předávání informací, hodnocení 
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činnosti, kvality a prospěšnosti dobrovolnické činnosti (zpětná vazba), rozvoj dobrovolnictví na 

oddělení 

 na žádost dobrovolníka a ve spolupráci s vedením zařízení zajišťuje nebo zprostředkovává 

supervize dobrovolníků 

 vyhodnocení programu a dobrovolnické činnosti v předešlém roce, vždy do konce ledna (počet 

dobrovolníků, počet hodin) 

 zajištění dotazníků (zpětné vazby) spokojenosti klientů s dobrovolníky min. 1x/rok 

 organizace schůzek dobrovolníků min. 1x/rok 

 zajištění potvrzení o dobrovolnické činnosti  

 

 

 

Role kontaktní osoby 

 

 podílení se na výběru dobrovolnických činností odpovídajících potřebám klientů a oddělení 

 spolupráce s dobrovolníky na oddělení (přehled o fungování dobrovolníků přímo na oddělení) 

 spolupráce se zaměstnanci na oddělení (informuje zaměstnance o způsobu spolupráce dobrovolník 

x klient x zaměstnanec) 

 dostává od koordinátora informace o nástupu nového dobrovolníka a dojednané formě 

dobrovolnických činností 

 přijímání připomínek a námětů dobrovolníků, klientů a zaměstnanců oddělení, které předá 

koordinátorovi 

 upozorňování koordinátora na možná rizika, dává podněty k dalšímu rozvoji nebo změnám 

programu 

 spolupráce s koordinátorem 

 

 

 

Dokumenty uzavírané s dobrovolníky  

 

Dokumenty uzavírané s ostatními dobrovolníky: 

 

 Záznam o školení – bezpečnost práce a požární ochrana 

 Dohoda o dobrovolnické činnosti 

 Mlčenlivost 

 Čestné prohlášení 

 Souhlas zákonného zástupce (dobrovolníci mladší než 18 let) 

 Etický kodex dobrovolníka 

 Informace o zpracování osobních údajů dobrovolníka Domova Sedlčany 
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Ukončení spolupráce s dobrovolníkem 

Spolupráci lze ukončit na základě: 

 rozhodnutí dobrovolníka 

 opakovaného nebo závažného porušení smlouvy/vnitřních pravidel Domova (o ukončení 

rozhoduje ředitelka Domova Sedlčany) 

 

 

Závěr 

Vypracovala: Ivana Papežová – koordinátor dobrovolníků 

Konzultantka metodiky: Dana Zavadilová, tel.: 776 008 901 

 

Aktualizace: 1.1.2014, Hana Kubištová, DiS. – vedoucí sociálního úseku, koordinátor dobrovolníků 

Aktualizaci schválil: Mgr. Jaroslava Kocíková - ředitelka 

Nejdůležitější obsahové změny - Dohoda o dobrovolnické činnosti v rámci Domova Sedlčany uzavíraná 

od 1.1.2014 dle § 1746, odst. 2., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, změna koordinátora 

dobrovolníků 

 

Aktualizace: 1.7.2014, Hana Kubištová, DiS. – vedoucí sociálního úseku, koordinátor dobrovolníků 

Aktualizaci schválil: Mgr. Jaroslava Kocíková – ředitelka 

Nejdůležitější obsahové změny: Kodex dobrovolníka se stal součástí smlouvy, zásady byly přidány        

do Dohody o dobrovolnické činnosti 

 

Aktualizace: 1.7.2015, Bc. Hana Kubištová, DiS. – vedoucí sociálního úseku, koordinátor dobrovolníků 

Aktualizaci schválil: Mgr. Jaroslava Kocíková – ředitelka 

Nejdůležitější obsahové změny: aktualizace informací, změna kontaktních osob 

 

Aktualizace: 1.12.2015, Bc. Hana Kubištová, DiS. – vedoucí sociálního úseku, koordinátor dobrovolníků 

Aktualizaci schválil: Mgr. Jaroslava Kocíková – ředitelka 

Nejdůležitější obsahové změny: změna koordinátora, vysvětlení pojmu role dobrovolníka, spolupráce 

s Národním dobrovolnickým centrem HESTIA  

 

Aktualizace: 1.1.2017, Bc. Hana Kubištová – vedoucí sociálního úseku 

Aktualizaci schválil: Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA – ředitelka 

Nejdůležitější obsahové změny: změna koordinátora, změna kontaktní osoby na 1. oddělení 

 

Aktualizace: 1.1.2019, Bc. Hana Kubištová – vedoucí sociálního úseku 

Aktualizaci schválil: Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA – ředitelka 

Nejdůležitější obsahové změny: změna koordinátora, změna kontaktní osoby na 1. oddělení, rozšíření 

DZR 

 

Aktualizace: 1.1.2022, Bc. Hana Kubištová, DiS. – vedoucí sociálního úseku 

Aktualizaci schválil: Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA, MBE – ředitelka 

Nejdůležitější obsahové změny: změna koordinátora  
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