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Dobrovolnictví a rodina
Dobrovolnictví v rodinách není v České republice velmi rozšířeno. Existuje mnoho dobrovolnických organizací zabývající se podporou jednotlivých členů domácnosti – speciálně dětí nebo dospělých se zdravotním nebo mentálním
postižením.
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Host Home-Start zavádí do České republiky svého druhu novou formu práce dobrovolníků zaměřenou na podporu rodiny. Většina
současných sociálních a sociálně zdravotních služeb pro rodinu probíhá mimo přirozené prostředí rodiny v prostorách státních
nebo nestátních institucí ( poradny pro rodinu a manželské vztahy, pedagogicko psychologické poradny, mateřská centra, …).
Některé služby postupně zavádějí i terénní programy, ve kterých je péče a podpora realizovaná také přímo v rodině formou
návštěvy specializovaného pracovníka. Čistě podpůrná služba, která by zhodnocovala význam přirozeného prostředí rodiny pro
její stabilizaci a rozvoj u nás zatím chybí.
Dobrovolníci HoStu jsou sami rodiče (nebo osoby, které mají zkušenosti s rodičovstvím a s výchovou dětí), kteří již překonali,
nebo překonávají, různé fáze vývoje rodiny, a dovedou tak nejlépe pochopit situace, ve kterých se naši klienti/rodiče ocitají,
nebo se mohou ocitnout.
Cílem je podpořit stabilitu rodičů prostřednictvím zkušeností dobrovolníků s vlastním rodičovstvím v kombinaci se speciálními
dovednostmi získanými v průběhu přípravného kurzu, a tím podpořit vznik harmonického prostředí pro zdravý vývoj dítěte.
Hlavní myšlenkou projektu HoSt - Podpora rodiny je tedy podpora rodičů prostřednictvím dobrovolníků, kteří jsou sami rodiči,
a kteří již překonali různé fáze vývoje rodiny, a mají tak konkrétní představu o situacích a problémech, do kterých se mladí,
nezkušení rodiče mohou dostat.
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Dobrovolník
„Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje
svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních
lidí či společnosti.“ „Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom,
že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který
se odhodlá udělat ten jednoduchý, ale důležitý krok k tomu, aby se
sám zapojil do činnosti, která je třeba nedostatečně zajišťována státními
institucemi. Někdo, kdo neváhá obětovat část svého volného času pro
vyplnění prázdného času druhých (např. dětí či nemocných).
Kdo je dobrovolník [online]. Praha: 2002 [cit. 2004-01-15].
Dostupný na WWW: <http://www.dobrovolnik.cz/l_lide.shtml>

Dělení dobrovolných činností
Dobrovolné činnosti je možné dělit podle různých kritérií:
z hlediska časového; podle oblasti společenského života, ve
které se děje; podle role, jakou hraje v organizaci;
a podle toho, jakým způsobem vzniká atd.

Dobrovolnická činnost se dělí na:
•
•
•
•

dobrovolnou občanskou výpomoc
dobrovolnictví vzájemně prospěšné
dobrovolnictví veřejně prospěšné
dobrovolnou službu

K dobrovolným činnostem se řadí i dárcovství, které je však
označováno za jednoduchou pasivní formu, která nevyžaduje
větší odhodlání a nadšení. Ty jsou naopak potřebné tehdy,
když člověk jako dobrovolník věnuje svůj čas a energii.

Význam dobrovolnictví

Dělení podle oblasti společenského života,
ve které dobrovolníci svou činnost vykonávají:

Význam dobrovolnictví můžeme vidět na třech
úrovních – co dobrovolnictví přináší samotnému
dobrovolníkovi, čím obohacuje organizaci, pro kterou
pracuje, a co dává společnosti.

•

Zdravotnictví a sociální oblast.
Právě v souvislosti s touto oblastí jsou dobrovolníci
nejčastěji zmiňováni. Jsou zde kladeny nejvyšší nároky
na jejich profesionalitu a přípravu, protože na nich
často závisí nejen spokojenost klienta, ale
i kvalita jeho života. Navíc v některých případech je
na dobrovolnících přímo závislé dosažení cíle organizace (to je například tam, kde jediným zaměstnancem
organizace je koordinátor a školitel dobrovolníků
a samotnou práci s klientem vykonávají pouze dobrovolníci).

•

V oblasti ochrany životního prostředí

•

Se sportem je již tradičně spojena spolková činnost.

•

Kultura

Dobrovolnictví podporuje solidaritu mezi lidmi navzájem
a doplňuje činnost dalších sektorů. Dobrovolná činnost
poskytuje prostor pro sociální začlenění nezaměstnané
a jinak marginalizované části populace i pro smysluplné
využití volného času výdělečně činných občanů.
Hlavním cílem rozvoje dobrovolnictví je posílení sociální
soudržnosti ve společnosti. Dobrovolná činnost vnáší do
moderní společnosti sociální rozměr, na kterém je její fungování životně závislá. Bez stabilního sociálního prostředí
i ta nejvyspělejší společnost nemůže fungovat. Proto je tedy
rozvoj dobrovolnictví jedním z nejvýznamnějších současných
modernizačních trendů.

Zákon o dobrovolnické službě
Zákon o dobrovolnické službě je novou právní normou,
která nemá v minulém ani současném právním řádu České
republiky obdobu. Jak je již z jeho názvu patrno, neklade
si za cíl upravit celou oblast dobrovolnictví, ale pouze jeho
část – dobrovolnickou službu

