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Vítejte v Centru Pramínek

Jsme sociální služba, která pracuje s rodinami ve Frýdku-Místku. Součástí našeho centra je i dětský klub. Zde se 
jako dobrovolník budete aktivně zapojovat do činností, které zde probíhají. Je pro nás důležité, aby si 
dobrovolník vytvořil s dětmi pozitivní vztah a celkově, aby znal svojí roli. Proto jsme pro vás vytvořili tuto brožuru, 
ve které se dozvíte vše potřebné o dobrovolnictví u nás.

Dobrovolník je

ź člověk, který sám od sebe projeví zájem docházet do Centra Pramínek. 
ź rozhodl se nezištně pomáhat s činnostmi, které souvisí s prací v Klubu Centra Pramínek. 

Kdo může být dobrovolníkem?

Dobrovolníkem v Centru Pramínek může být každá osoba, která:
ź dosáhla dospělosti, věk min. 18 let
ź má pozitivní vztah k menším dětem (3-5 let)
ź nemá vůči ostatním lidem předsudky např. etnické a jiné. 
ź je emocionálně stabilní, dokáže zachovat nadhled ve vyhrocených situacích



Co dobrovolníkům nabízíme

ź příjemné prostředí dětské herny s možností využití kuchyňky (uvařit si čaj, kávu apod.)
ź podporu a poradenství od kontaktního pracovníka, který v Centru Pramínek působí
ź možnost naučit se nové věci a rozvíjet všestranně svoji osobnost
ź získat cenné zkušenosti (praxe při práci s dětmi)
ź lidsky se obohatit 

Kdy a jak často může dobrovolník docházet

ź od pondělí do čtvrtku (kromě prázdnin), v čase od 8:00 do11:00 hod. a to vždy po předchozí domluvě 
    s kontaktním pracovníkem Centra Pramínek 

Co může dobrovolník dělat

ź účastnit se veškerých aktivit, které se konají v dopoledním dětském klubu (hrát si s dětmi, tvořit a 
komunikovat s nimi)

ź podílet se na tvoření vlastních činností, které vyplývají z jeho dovedností (např. dobrovolník umí hrát na 
hudební nástroj a sám vytvoří aktivitu, ve které hraní využije)

ź pomáhat pracovníkům centra při tvoření pomůcek, které se při práci s dětmi budou využívat



Co dobrovolník nedělá

ź nechodí do Centra Pramínek bez předchozí domluvy
ź nekomunikuje s rodiči dětí
ź nezasahuje do komunikace mezi pracovníkem a dětmi
ź nezasahuje do komunikace mezi pracovníkem a rodičem 
ź nevynáší získané informace o rodině mimo Centrum Pramínek 

Co se od dobrovolníka očekává

ź K dětem přistupuje bez předsudků. 
ź Používá normální tón hlasu (dítě vycítí, když se ho dobrovolník štítí).
ź Mluví na děti pomalu, v krátkých větách a snaží se správně artikulovat.
ź Dodržujte pravidla slušného chování.
ź Při kontaktu s dětmi je aktivní (projevujte zájem o kontakt s dítětem)
ź Zapojuje se do činností, které na klubu aktuálně probíhají.
ź Snaží se být v úrovni dítěte – řiďí se jeho polohou.
ź S dítětem hovoří jednoduše: používá slova, kterým děti rozumí, udržujte s dítětem oční kontakt.
ź V případě, že dítě hovoří o svých představách, i když jsou nereálné, nevyvrací mu je.
ź Pokud se ocitnete v těžké situaci, snaží se zachovat klid.
ź Vyvaruje se negativním hodnocením a to jak verbálním („Ty jsi ale hloupý, smrdíš, máš škaredé oblečení“), tak 

neverbálním (Chytnu se za nos, jako když mi něco smrdí).
ź Pokud dítěti nerozumí, trpělivě se ho doptá, co říkal, a snaží se pochopit smysl jeho slov.
ź V případě, že dítěti něco nejde, pomůže mu, ale nedělá to to za něj!
ź Děti jsou velmi kontaktní a svou náklonost k dospělému projevují různými způsoby (objímají se při setkání 

dospělým, tulí se, chtějí si plácnout, často za dobrovolníkem chodí apod.) Proto dobrovolník s dětmi udržujte 
správný odstup: dítě si nedáváme na klín, neříkáme mu, že jej máme rádi, apod.



ź Při kontaktu s dětmi je důležité, aby byl dobrovolník klidný/á, pozitivně naladěný/á a měl/a kladný přístup k 
dětem.

Ukončení spolupráce ze strany Centra Pramínek proběhne, když se: 

ź dobrovolník nehodí pro práci s dětmi, které aktuálně navštěvují klub
ź dobrovolník se chová mimo základní pravidla slušnosti a je špatným příkladem pro děti
ź dobrovolník je dlouhodobě v rozporu s názory pracovníků Centra Pramínek 

Doufáme, že vás čtení neodradilo od dobrovolnické činnosti u nás. Naopak budeme rádi, pokud na ně budete 
při práci s dětmi myslet. V případě, že budete mít nejasnosti týkající se dobrovolnictví u nás, neváhejte nás 
kontaktovat.

Za Centrum Pramínek Lenka&Martin






