
PRAVIDLA 
PRO 
DOBROVOLNÍKY

DOUČOVÁNÍ



Kontakty:

Bc. Markéta Eliášová
Tel.: 731 604 484, marketa.eliasova@charitafm.cz
vedoucí střediska

Tereza Staroščáková, Dis.
Tel.: 731 688 521, tereza.staroscakova@charitafm.cz
koordinátor dobrovolníků

Aktualizováno: 2021



Kdo může být dobrovolníkem Doučování

Dobrovolnictví mohou vykonávat osoby, splňující následující podmínky:

ź minimálně 18 let
ź čistý trestní rejstřík
ź spolehlivost, samostatnost a mlčenlivost o osobních údajích klientů
ź empatická osoba se sociálním cítěním
ź má kladný vztah k dětem
ź výhodou je kreativní myšlení – schopnost vymyslet aktivity, které dítě zaujmou
ź zájem a chuť věnovat bez nároku na finanční odměnu část svého volného času a energie
ź ochota pracovat s dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin, s dětmi pocházejících z etnické menšiny apod.
ź ochota přijmout stanovená pravidla Doučování

Co dobrovolníkům nabízíme 

ź dobrý pocit a uspokojení ze společensky prospěšné práce
ź příležitost seberealizace a smysluplného trávení volného času
ź možnost seberealizace i po tvořivé stránce
ź získání praxe v rámci práce s dětmi 
ź osvědčení o vykonané dobrovolnické činnosti
ź získání zkušenosti z neziskového sektoru



Kdy a jak často může dobrovolník docházet

pravidelně – vyhrazená hodina a den v týdnu (po dohodě s rodinou)
nepravidelně – dle dohody s rodinou a dítětem
- ať už pravidelně či nepravidelně, záleží vždy na rodičích a dítěti, zda se budou aktivity odehrávat výhradně 
v domácnosti, venku nebo v místnostech, kterými Doučování disponuje
ź pomoc při plánování a realizaci jednorázových akcí – např. tvořivé dílničky pro děti, výlet do přírody, hudba, 

zpěv, čtení, tematické povídání a podobně - při těchto aktivitách je vždy přítomna i kontaktní osoba z 
Doučování a společně s dobrovolníkem se podílí na přípravě a realizaci aktivity

Co může dobrovolník dělat 

ź volnočasové aktivity – hraní her s dítětem, procházky, sport, povídání si, čtení knížek – se všemi aktivitami musí 
vždy souhlasit nejen dítě, ale i rodič

ź asistence při různých činnostech – např. vyrábění předmětů, her, hraček, společné vaření, pečení
ź příprava činnosti na další dny
ź možnost podílet se na tvorbě vzdělávacích pomůcek pro děti
ź v případě jednorázových akcí se očekává zapojení do tvorby programu pro děti
ź všechny činnosti by měly být takového charakteru, aby se dobrovolník i dítě cítili dobře

Co dobrovolník nedělá 

ź nenabízí a neposkytuje psychoterapii, zdravotnickou nebo pečovatelskou službu, ani odborné poradenství
ź neřeší konflikty, krizové situace klientů
ź nezjišťuje osobní informace od klientů
ź nedělá zápisy z denních činností s klientem



ź u uživatele služby neuklízí, nechodí sám nakupovat, sám nevaří – tedy nedělá nic, co by vnímal ze strany 
uživatele jako využívání, úkolování či manipulaci

ź nenabízí klientům žádné návykové látky a nepůjčuje klientům peníze

Co se od dobrovolníka očekává 

ź zájem o klienty 
ź samostatnost a schopnost jednat s dětmi, případně i s jejich rodiči
ź má sociální cítění a schopnost empatie
ź zachovává mlčenlivost a anonymitu vůči klientům 
ź je schopen komunikovat a navázat rozhovor
ź pokud nemůže přijít v dohodnutý čas, dá s dostatečným předstihem vědět kontaktní osobě i rodině, pokud je 

s ní v kontaktu
ź pokud dojde ke konfliktu mezi klienty a dobrovolníkem, přenechá řešení situace na kontaktní osobě 

Doučování
ź akceptuje pravidla, práva a povinnosti dobrovolníka v rámci střediska Doučování a dokáže se dle nich chovat 

Důvody pro ukončení spolupráce s dobrovolníkem 

ze strany dobrovolníka:

ź z osobních důvodů – které dobrovolník nemusí sdělovat, jen oznámí kontaktní osobě pro dobrovolníky a 
koordinátorce dobrovolníků, že chce ukončit dobrovolnickou činnost

ź dobrovolník zjistí, že mu nevyhovuje cílová skupina, časové nebo jiné podmínky služby a případně si vybere 
středisko Charity Frýdek-Místek s jinou cílovou skupinou



ze strany Doučování:

ź z důvodu nespolehlivosti – nedodržování smluvených termínů, časů a jiných dojednání
ź z důvodů závažného porušení základních pravidel a principů Doučování a vnitřních norem Charity Frýdek-

Místek

Práva a povinnosti dobrovolníka

Práva dobrovolníka
ź dobrovolník má právo přerušit svou aktivitu, pokud nejsou v rodině zajištěny adekvátní podmínky a rodina 

problém na vyzvání neodstraní 
ź dobrovolník má právo odejít, pokud je dítě nebo rodič vůči dobrovolníkovi agresivní, ať už slovně či fyzicky a 

necítí se bezpečně
ź dobrovolník má právo na klidné a bezpečné prostředí pro výkon své práce
ź dobrovolník má právo říci, že si s rodinou/dítětem nerozumí a chtěl by se věnovat jinému dítěti 
ź dobrovolník má právo si vybrat místo výkonu své práce – v prostorách rodiny, na veřejném prostranství nebo v 

prostorách, kde má zázemí doučování

Povinnosti dobrovolníka
ź povinnost chovat se slušně vůči rodině a dítěti, respektovat a nesoudit případné odlišné názory, kulturu, 

životní situaci apod.
ź povinnost přicházet na domluvené termíny včas, případně svou absenci omlouvat předem – s rodinou i s 

kontaktní osobou Doučování
ź dodržovat zákaz kouření, konzumace alkoholu či jiných omamných látek za přítomnosti dítěte
ź povinnost chovat se ohleduplně v prostorách bytu rodiny
ź povinnost respektovat individualitu dítěte a dle toho s dítětem pracovat






