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POLANSKÝ, M. Poskytování humanitární pomoci cestou dobrovolných terénních 

pracovníků. Diplomová práce. Ostrava: VŠB TU, 2010. 49 stran. 

 

Práce se zabývá aktivitami dobrovolných terénních pracovníků při poskytování 

humanitární pomoci za krizových situací. Cílem zpracovatele je vymezení pojmu 

dobrovolný terénní pracovník, jeho pracovní pozice a koordinace pomoci v místě krizové 

situace. Součástí práce je popis systému humanitární pomoci v České republice, prostor 

je věnován také dobrovolnictví v širším slova smyslu. V závěru jsou navrženy postupy 

směřující k zefektivnění humanitární pomoci na základě bezprostředního kontaktu 

terénních pracovníků s obyvateli postiženými mimořádnou událostí. Jsou také uvedeny 

návrhy dotazníků, jež by byly využívány při monitoringu v terénu (screening). 
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Theses is about activities of the volunteer street workers during providing 

humanitarian aid in the crisis situations. The determination of concept of the volunteer 

street worker, his work position and coordination of help in places of crisis situation 

is a target of a compiler of this thesis. A part of thesis is description of system 

humanitarian aid in Czech Republic, part is also about voluntary in a wide sence of word. 

In fine are proposed progress leading to the streamline humanitarian aid on the basis 

of immediate contact of the field workers with inhabitants afflicted with crisis situation. 

A member of this thesis are proposals of the questionary which would be use during 

screening in the terrain. 
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1 Úvod 

V České republice je v případě vzniku mimořádné události (dále jen MU), která 

přeroste v krizovou situaci (dále jen KS) hlavním cílem snahy státu ochrana životů, zdraví 

a majetku postižených obyvatel, dále životního prostředí a hospodářských zvířat. Ať už se 

jedná o KS vzniklé v důsledku přírodních či antropogenních vlivů, je snaha zasahujících 

týmů stejná, a to minimalizace vzniklých škod, zejména ve vztahu k potřebám a zájmům 

zasažených obyvatel. Česká republika (dále jen ČR) pro tyto účely přijímá různá 

organizační a zákonná opatření. 

K eliminování následků MU či KS vytváří stát bezpečnostní systém. Jeho součástí 

jsou složky integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). Mezi ostatní složky IZS 

patří také neziskové organizace, prostřednictvím kterých mohou svou potřebu pomoci 

druhým lidem naplňovat dobrovolní pracovníci. 

Důležitost dobrovolné pomoci, založená na ochotě a solidaritě dobrovolníků, 

v poslední době roste. Dobrovolníci se mohou zapojit při humanitární pomoci nestátních 

neziskových organizací (dále jen NNO) nebo tak zvaně „na vlastní pěst“. Tato humanitární 

pomoc zpravidla navazuje na činnost složek IZS. 

Oblast dobrovolnictví nebyla však v ČR dlouhou dobu výrazněji řešena. Změna 

nastala až s přijetím zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě  a o změně některých 

zákonů. Tento zákon však neřeší dobrovolnou pomoc nijak podrobně. Přínosem jsou sice 

sjednocené definice pojmů, týkajících se dobrovolnictví, samotný výklad dobrovolné 

pomoci, a s ní souvisejících problému není jednotně dán. Zatím je tedy, až na zákonem 

stanovené výjimky, výhradně na organizacích, pracujících s dobrovolníky, jakým 

způsobem tuto pomoc budou poskytovat či koordinovat. 

Cílem práce je proto zpracovat průřez aktivitami dobrovolných terénních pracovníků 

při poskytování humanitární pomoci (dále jen HP) za KS. To vyžaduje rozbor, odkud 

se dobrovolní terénní pracovníci rekrutují, jakými právními normami se jejich činnost řídí. 

Po přečtení práce by mělo být jasné, jak jsou dobrovolníci zapojení do celkového systému 

HP. Výstupem práce by měla být doporučení vedoucí k efektivnější dobrovolné HP, při 

které jsou zapojeni dobrovolní terénní pracovníci. 

Práce nastíní postoj autora k dobrovolné pomoci a měla by naznačit směr, kterým 

by se tyto aktivity měly do budoucna ubírat, aby byla pomoc postiženému obyvatelstvu 

dané lokality co nejúčinnější. 



 2 

2 Rešerše literatury k dané problematice 

 

BAŠTECKÁ, B. et al. Terénní krizová práce: psychosociální intervenční týmy, 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 300 s. ISBN 80-247-0708-X – Kniha seznamuje 

čtenáře se systémem krizové pomoci. Je popsán proces poskytování psychosociální pomoci 

obětem neštěstí a činnost psychosociálních intervenčních týmů. Poskytuje přehled 

o terénní krizové pomoci poskytované v České republice. 

 

Kolektiv autor ů. Dobrovolníci v neziskových organizacích [online], 1. vyd. Praha: 

Litografie Altair DPT studio, 2001. 28 s. ISBN 80-86423-05-0, poslední revize 8.2.2002 

[cit. 2010-02-24] URL 

<http://www.neziskovky.cz/Files/Soubory/burzaprace/publikace_Dobrovolnici_v_NO.pdf > 

– Publikace vymezuje pojmy jako dobrovolníci, jejich nábor, výběr, přípravu a motivaci 

k dobrovolné činnosti. V závěru je uvedeno oceňování práce dobrovolníků. K jednotlivým 

kapitolám jsou uvedeny příklady dobrovolnických programů u nás i ve světě. 

 

MAJOROVÁ, D. – KŘIVOHLÁVKOVÁ, L. – ŠISLER, D. Dobrovolnictví u nás 

a ve světě [online]. c2010, poslední revize 15.12.2008 [cit. 2010-02-28]. URL 

<http://www.dvorek.eu/clanek/14464> – Obsahem práce je pojednání o jednotlivých 

druzích dobrovolnictví a jejich historii, a to jak v České republice, tak i ve světě. V závěru 

jsou zmíněny problémy související s dobrovolnictvím. 

 

TOŠNER, J. – SOZANSKÁ, O. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích, 

1. vyd. Praha: Portál, 2002. 152 s. ISBN 80-7178-514-8 – Publikace se zabývá 

dobrovolnictvím v České republice i ve světě. Je zde popsáno, kdo je to dobrovolník, čím 

se vyznačuje jeho činnost a jak by s dobrovolníky měly pracovat přijímací organizace. 

V závěru jsou uvedeny příklady činností jednotlivých dobrovolnických center a organizací. 

 

Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon 

o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů - Jedná se o základní právní 

dokument v oblasti dobrovolnictví v České republice. Zákon přináší definice forem 

dobrovolné činnosti a stanovení podmínek, za kterých má tato práce probíhat. 
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3 Poskytování humanitární pomoci za krizových situa cí 

Katastrofické situace mívají zpravidla krátkodobý charakter. Jejich důsledky však 

bývají velmi komplikované a často dlouho přetrvávají. Vedle ztrát na materiálních 

hodnotách dochází mnohdy ke ztrátě životních jistot a perspektiv, k následným stavům 

beznaděje provázenými hlubokými depresemi (v závislosti na individuální psychické 

odolnosti postižených). 

V případě vzniku katastrofy většího rozsahu je nutno poskytnout pomoc postiženému 

obyvatelstvu, které se náhle ocitlo bez obydlí a prostředků nebo bylo nuceno opustit své 

domy pouze se základními věcmi. 

Pokud k takové KS dojde, reaguje na ni celá společnost. Státní i nestátní instituce, 

podnikatelé i soukromé osoby se snaží pomoci minimalizovat vzniklé škody, a to formou 

bezplatné nenávratné pomoci postiženým. Takovou formu pomoci označujeme jako 

humanitární pomoc. [2] 

Poskytnutí HP je činnost, která organicky náleží do ochrany obyvatelstva. Tato forma 

pomoci se úzce vztahuje k problematice nouzového přežití. Cílovou skupinou poskytování 

HP jsou všichni, a to jednotlivci i sociální skupiny, kteří jsou dotčeni dopady KS. 

Poskytovateli HP jsou pak základní a ostatní složky integrovaného záchranného 

systému. Mezi ostatní složky IZS se řadí i nestátní neziskové organizace a sdružení 

občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. [32] 

Právě NNO se velkou měrou podílejí na poskytování HP, úzce při tom spolupracují 

s Hasičským záchranným sborem (dále jen HZS) ČR. Při MU a KS se podílejí 

na průzkumu a realizaci potřeb HP pro postižené obyvatelstvo. 

3.1 Krizová situace 

Krize bývá synonymicky spjata s významy pojmů katastrofa, zhoršení, komplikace, 

obrat, zlom, potíž, tíseň, nesnáz, neštěstí, obtížná situace, nouze, nepřízeň, napětí, panika. 

Krize je kumulovanou zátěží radikální změny či hrozby změn podmínek, strádání, frustrací 

a deprivací, ohrožení (někdy pomyslné), dokonce i existence a hrozby neodhadnutelných 

stresorů a z nich vyplývajících změn. 

Krizovou situací obecně nazýváme: 

� stav vykazující hlavní příznaky krize, 

� situace, kdy dochází k rozhodujícímu zvratu událostí či ke změně stavu 

považovaného za „normální“, 
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� situace vážného narušení fungování určitého systému či jeho částí, které jsou 

spojeny s potřebou časově a systémově adekvátního rozhodnutí a řešení, 

� situace, v nichž jsou ohroženy cenné a chráněné hodnoty, zájmy či statky. 

S krizovou situací souvisí také pojem mimořádná událost. MU se rozumí škodlivé 

působení sil a jevů, vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které 

ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných 

a likvidačních prací. 

Krizová situace  je tedy MU, při které je vyhlášen některý z krizových stavů, tedy stav 

nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. [24] 

3.2 Humanitární pomoc 

Humanitární pomoc je projevem sounáležitosti lidského rodu. Jejím cílem je pomoc 

lidem, kteří se ocitli v nesnázích, ohrožení života, nebo jímž jsou upírána základní lidská 

práva a svobody jak v míru, tak v období ozbrojených konfliktů. [3] 

Humanitární pomoc stojí na třech vzpěrných, základových deskách, které představují 

hmotnou a finanční pomoc, psychologickou a psychosociální pomoc, a pomoc fyzickou 

prací. V krizovém plánování tuto problematiku mohou řešit plán nouzového přežití, plány 

psychologické a duchovní pomoci, a plán dobrovolné pomoci. 

Humanitární pomoc je definována jako aktivita, jejímž cílem je zamezit ztrátám 

na životech, zmírnit lidské utrpení, zachovat lidskou důstojnost a zamezit újmě na zdraví 

obyvatelstva zasaženého MU, zejména přírodní katastrofou nebo ozbrojeným konfliktem. 

Tím se rozumí nejen okamžitá reakce na MU, ale také následná pomoc při obnovování 

základních životních podmínek (může trvat až do dvou let po vypuknutí krize). Dále 

příprava na MU a  předcházení jejich negativním následkům a také pomoc při vleklé 

(komplexní) humanitární krizi, poskytovaná v rámci dlouhodobě trvajících konfliktů 

zejména v tzv. křehkých zemích. [30] 

Humanitární pomoc se uplatňuje v situacích, kdy je ohroženo velké množství lidí 

(hromadné neštěstí, rozsáhlé katastrofy) nebo které ohrožují mezinárodní mír a bezpečnost. 

Zásady HP jsou nezaujatost, nestrannost, nezávislost (na politice, náboženství, atd.). Tyto 

zásady jsou zakotveny v Chartě Spojených národů, která zavazuje k mezinárodní 

spolupráci při řešení problémů humanitární povahy. 

Humanitární intervencí se rozumí „soustava činností, které se zaměřují na záchranu 

nevinných životů a na mírnění lidského strádání prohloubeného hladomorem, záplavami, 

zemětřesením a přemístěním“. 
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Terminologický slovník pojmů z oblasti obranného plánování a krizového řízení 

vymezuje humanitární pomoc jako „činnost vládních i nevládních orgánů a organizací, 

dobročinných spolků a jednotlivců konanou ve prospěch obyvatelstva určitého regionu, 

postiženého krizovou situací. V mezinárodním měřítku pak i pomoc obyvatelstvu regionů 

na území jiného státu, strádajícího v důsledku vnitřních či mezinárodních konfliktů“. 

Tentýž zdroj mluví o humanitární operaci, což je „činnost určených sil s použitím 

prostředků státu a organizací ve prospěch obyvatelstva pro pokrytí jejich základních 

životních potřeb během mimořádné situace nebo krizové situace“. 

Poskytnutí pomoci by mělo dopadnout tak, aby lidé (rodiny, obce), kterým se pomáhá, 

na tom nebyli po pomoci hůře než předtím. Pomoc by měla být patřičná (odpovídající 

potřebám) a účinná v jejich naplňování. [4] 

Humanitární pomoc je tedy využívána výhradně k uspokojování základních životních 

potřeb postižených obyvatel. Slouží jako doplňkový zdroj pro poskytování prostředků 

obyvatelstvu k zachování jeho života a zdraví po vzniku MU nebo KS. 

Jedná se o souhrn opatření v materiální, duchovní, zdravotní, sociální a právní oblasti, 

které poskytují jednotlivci, skupiny, spolky, státní i nestátní organizace ve prospěch 

obyvatelstva postiženého následky MU nebo KS. 

Oblasti poskytování HP: 

� Materiální a finanční pomoc - vytváří podmínky pro realizaci základních životních 

potřeb obyvatelstva postiženého MU nebo KS. 

� Psychologická pomoc a psychosociální pomoc (do ní se začleňuje i pomoc 

náboženská) – profesionální psychologická pomoc nejen pro postižené 

obyvatelstvo, ale i pro záchranáře formou klinických psychologů. Oproti tomu 

humanitární organizace a organizace poskytující psychosociální pomoc počítají 

s prací dobrovolníků, kteří budou k této činnosti vycvičeni. [24, 3] 

Základní cíle HP: 

� zachránit lidské životy, 

� zajištění základních lidských potřeb (voda, jídlo, přístřeší), 

� poskytnutí základní hygienické a zdravotní pomoci. [14] 

3.2.1 Humanitární pomoc poskytovaná státem 

Humanitární pomoc je poskytována bezplatně orgány státní správy a orgány územních 

samosprávných celků, právnickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami na základě 

výzev nebo z vlastní iniciativy formou nabídek. 
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Jednou z kategorií státních hmotných rezerv jsou zásoby pro HP a tvoří přesně 

vymezenou součást jednotného systému humanitární pomoci v ČR. 

Zásoby pro humanitární pomoc 

Zásoby pro humanitární pomoc jsou součástí zajištění HP postiženým osobám a jsou 

poskytovány státem po vyhlášení krizového stavu. Množství a složení zásob pro 

HP vyplývá ze zkušeností získaných při řešení konkrétních KS. Poskytují se postiženým 

osobám bezplatně. Jejich vyžádání se předpokládá v situacích, kdy příslušný správní úřad 

není schopen poskytnout potřebnou pomoc z vlastních zdrojů. 

Zásoby slouží pro první 3 dny KS k zajištění nezbytných životních potřeb fyzických 

osob, které vlivem KS zůstaly bez potřebných věcných prostředků nutných k přežití a které 

nebyly evakuovány. Jsou vytvořeny pro 1500 osob a rozloženy rovnoměrně ve třech 

skladech (Opava, Jičín, Plzeň), v tomto složení: 

1. Osobní souprava: 

� 3 denní dávky potravin (2 hlavní jídla ve třech variantách, játrová paštika, lunch 

meat, suchary nahrazující chléb, porcovaný džem, kávový extrakt, porcovaný čaj, 

cukr, instantní nápoj, multivitamínový instantní ovocný nápoj, čokoláda, žvýkačky 

a sůl), 

� hygienické prostředky (toaletní papír, sáčky z PVC, hygienické ubrousky a mýdlo), 

� ostatní (umělohmotné jídelní příbory ke každému hlavnímu jídlu, lihový vařič, 

suchý líh, zápalky, svíčky a nádoba na přípravu nápojů o obsahu 250 ml). 

2. Pracovní oděv a obuv (velikosti jsou voleny podle statistické četnosti pro muže a ženy): 

� letní varianta (plášť do deště, gumové boty, blůza a kalhoty pracovního oděvu, 

tenisky, nátělník, ponožky, rukavice bez vložky, gumové rukavice), 

� zimní varianta (plášť do deště, gumové boty, blůza a kalhoty prošívané, pracovní 

kožené boty, nátělník, ponožky, rukavice s vložkou, rukavice gumové). 

3. Spací pytel. 

4. Balená pitná voda (3 litry na osobu na den). 

Požadavek na zásoby HP může uplatnit krajský úřad nebo obecní úřad obce 

s rozšířenou působností nebo určené obce (určené HZS kraje). O vydání těchto zásob 

rozhoduje předseda Správy státních hmotných rezerv. Za převzetí zásob na určeném místě 

a jejich přidělení postiženým osobám zodpovídá žadatel. Přitom by měl zabránit jejich 

zneužití. [24] 

Orgány státní správy se ale v oblasti HP nestarají jen o občany své země, ale nedílnou 

součástí zahraniční politiky České republiky je také pomoc poskytovaná do zahraničí. 
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3.2.2 Zahrani ční humanitární pomoc 

Při zvláště velkých katastrofách se do poskytování HP na postiženém území zapojují 

i další státy. V takovém případě hovoříme o mezinárodní humanitární pomoci. Do tohoto 

procesu se zapojuje i ČR. 

Úkoly v poskytování HP do zahraničí plní Ministerstvo vnitra v součinnosti 

s Ministerstvem zahraničních věcí. Ministerstva tedy rozhodují o HP poskytované státem 

do zahraničí. Charakter, rozsah a teritoriální vzdálenost jsou určující pro zvolenou formu 

případné pomoci do zahraničí: 

� Pomoc záchranářská - zapojování do mezinárodních záchranářských operací anebo 

vyslání samostatného záchranného týmu ČR, složením a technickým vybavením 

odpovídajícímu charakteru MU. 

� Materiální pomoc - poskytnutí materiálního daru, který je v postižené oblasti 

potřebný podle vlastních analýz a okolností nebo který je výslovně vyžádán 

přijímací stranou. 

� Finanční pomoc - poskytnutí finančním prostředků českým nebo mezinárodním 

organizacím nebo přímo příslušným orgánům postižené země na základě 

doporučení zastupitelského úřadu ČR nebo konzultace s českými a mezinárodními 

humanitárními organizacemi, s cílem zajistit jejich nejvyšší možnou efektivitu 

a minimalizovat riziko jejich zneužití. 

� Poradenská pomoc - vyslání specialistů a odborníků nebo poskytnutí potřebných 

informací směřujících k zamezení ztrát na lidských životech nebo k omezení 

materiálních škod. 

� Kombinovaná pomoc - kombinuje předcházející formy pomoci. 

Základními hledisky při poskytování HP do zahraničí jsou celková efektivita a přínos 

poskytnuté pomoci, tj. její potřebnost, rychlost a vhodný obsah v závislosti na potřebách 

postižené země. Dále efektivita využití dostupných národních či mezinárodních zdrojů, 

přiměřenost disponibilních finančních a technických prostředků a personálních kapacit, 

teritoriálně-politická kritéria (vyváženost, diplomatické souvislosti), využití mezinárodní 

koordinace pomoci a spolupráce s českými i mezinárodními humanitárními organizacemi. 

Pomoc české vlády by měla respektovat zejména tyto dva principy: 

� Rozhodujícím hlediskem pro poskytnutí pomoci Českou republikou musí být 

potřeby postižené země vyjádřené oficiální žádostí příslušné vlády. Nabídka 

českých vládních či nevládních organizací, skupin nebo jednotlivců je druhořadá. 
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� Při rozhodování o tom, zda a jakou formou pomoc poskytnout, je nutné mít 

na zřeteli přiměřenost pomoci nejen potřebám postižené země, ale také ke skutečné 

výši rozpočtových prostředků na české straně pro takové účely vyčleněné, 

s ohledem na jejich nejefektivnější využití a konkrétní přínos. [2, 20, 14] 

Během roku 2010 by mělo dojít ke schválení a nabytí platnosti nového zákona           

o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí, který 

přinese nové možnosti i do oblasti HP. Především se zvýší finanční limit pro schválení 

jednotlivé humanitární akce ministrem zahraničí z 5 na 10 miliónů Kč. 

Z organizačního hlediska bude významné odlišení pravomocí Ministerstva 

zahraničních věcí (HP) a Ministerstva vnitra (krizové řízení). Poskytování HP do zahraničí 

bude realizováno ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Správou státních 

hmotných rezerv, případně nevládními humanitárními organizacemi. 

Přínosem k zabezpečování úkolů v této oblasti bude plánované zřízení materiální 

základny humanitární pomoci, která bude začleněna do existující Základny logistiky 

Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR (dále jen MV - GŘ HZS ČR), 

a připravované vybudování  odpovídající infrastruktury. Infrastrukturou se rozumí nové 

logistické základny s odpovídajícím technologickým vybavením, které je však podmíněno 

zajištěním spolufinancování ze strukturálních fondů Evropské unie (dále jen EU). [30] 

3.2.3 Humanitární pomoc poskytovaná nestátními nezi skovými 

organizacemi 

Nestátní neziskové organizace (církevní, humanitární a charitativní organizace) 

samostatně nebo ve spolupráci se státní správou poskytují HP v rovině duchovní, 

psychologické, materiální a finanční. Mezi další formy humanitární pomoci lze zařadit 

i záchranářskou pomoc (vyslání záchranného týmu - hasičského, kynologického, 

speleologického, anebo báňské záchranné služby), poradenskou a technickou pomoc 

(vyslání specialistů nebo poskytnutí informací směřujících k zamezení ztrát na lidských 

životech nebo omezení materiálních škod). V praxi nalezneme nejčastěji kombinaci dvou 

a více forem HP. 

Ve spolupráci se státní správou byly v oblasti HP na základě pověření v zákoně 

(č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému) MV - GŘ HZS ČR uzavřeny 

dohody o spolupráci s Ekumenickou radou církví, Českou biskupskou konferencí, Českým 

červeným křížem a občanským sdružením ADRA. Jedním z výstupu je spolupráce 

na projektu vytváření psychosociálních intervenčních týmů k poskytování pomoci při 
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zvládání stresu a posttraumatických jevů. Obdobné dohody jsou uzavírány HZS krajů. 

Na podporu jejich činnosti jsou vyhlašovány granty. 

Pod pojmem humanitární nestátní neziskové organizace rozumíme nadace, občanská 

sdružení, církevní organizace atd., jejichž činnost je orientována na poskytování bezplatné 

a nenávratné pomoci potřebným v případě vzniku KS. Stejně jako u HP poskytované 

státem je vedle materiální pomoci poskytována i pomoc zdravotní, sociální, psychologická 

a psychosociální. [14, 2] 

Vedle výše zmíněných organizací se na HP při katastrofách podílejí například nadace 

při České televizi Člověk v tísni, Česká katolická charita, Slezská diakonie, Česká 

maltézská pomoc a desítky dalších. 

Právě v této oblasti HP lze ve velké míře uplatnit dobrovolnictví, tedy pomoc, kterou 

může poskytnout každý z nás, aniž by byl členem jakékoli výše jmenované (či jiné) 

organizace. V následujícím textu bude tedy podrobně popsána tématika dobrovolných 

terénních pracovníků spolupracujících na poskytování HP. 

3.2.4 Koordinace humanitární pomoci 

Problém humanitární pomoci spočívá v tom, že stále vzrůstá počet lidí ochotných 

pomáhat, rychle přibývají nové humanitární agentury a tím se zdvojuje úsilí. Nedostatečná 

koordinace tak podkopává účinnost jakékoli humanitární akce. V jádru všech debat 

o koordinaci nacházíme poznání, že mezi různými humanitárními organizacemi se 

ve velkém měřítku vyskytuje soutěživost. [4] 

V případě vzniku MU a následných aktivit, souvisejících s HP, je proto velmi důležitá 

koordinace této pomoci. Důsledkem dobré koordinace (uvedení do vzájemného souladu, 

optimální spolupráce) je pak kvalitní a přiměřené poskytování organizované pomoci. 

Představme si, že (jedinci) organizace a týmy jsou skutečně připraveny při 

hromadných neštěstích a katastrofách pomáhat. Katastrofa přijde, co se bude dít dál? 

Nejprve je třeba se o události dozvědět, pak ji posoudit, rozhodnout se, jak reagovat 

a ve spolupráci s kým, kvalitně a účinně pomáhat podle typu události a v čase 

se vyvíjejících potřeb, ukončenou pomoc vyhodnotit. Dobrá pomoc má být „šita na míru“ 

tomu, komu se pomáhá - jedinci, rodině, obci. Péče se má individualizovat, poskytovat 

cíleně, nikoli plošně. [4] 

Základními zdroji sociální opory jsou neformální vztahy vznikající v rodinách, 

ve společenství obce, v sousedství. Každá oblast má i svůj vlastní systém formálních 

služeb a vazeb mezi nimi. Chce-li do ní člověk (nebo organizace) vstoupit s pomocí, měl 
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by být v systémových souvislostech zorientován. Pro příklad vezměme středně velké město 

a přemýšlejme, s kým můžeme počítat: 

� Na Městském úřadě, který představuje zároveň orgán samosprávy a zároveň 

je pověřený výkonem státní správy najdeme pracovníky krizového řízení, sociální 

pracovníky v odboru sociálně právní ochrany dětí, atd. Při události většího rozsahu 

tam pracuje krizový štáb. 

� Při neštěstí zasahují podle potřeby složky IZS. 

� Systém navazujících odborných služeb: nemocnice s psychiatrem a psychologem, 

někdy se sociální pracovnicí (vzácně s kaplanem a dobrovolníky). Poradna pro 

rodinu, manželství a mezilidské vztahy, pedagogicko-psychologická poradna, 

občanská poradna, kde pracovníci různých profesí poskytují základní informace 

o orientaci v sociálních a právních otázkách. 

� Nestátní a charitativní organizace, které většinou poskytují sociální a zdravotní 

služby. Pracovníci, kteří chodí do domácností, ovládají obvykle velmi dobře 

základy terénní práce. 

� Síť pracovníku, kteří se dostávají do kontaktu se všemi ostatními lidmi - učitelé, 

obvodní a rodinní lékaři, duchovní. 

� Spolky lidí, kteří chtějí něco dělat pro druhé, pro společenství, pro životní prostředí, 

pro radost, a vytvářejí tak základy občanské společnosti (Český červený kříž, 

dobrovolní hasiči, skauti atd.). 

� Součástí města bývají továrny, velké zdroje organizovaných lidí a prostředků. 

� Regionální a nadregionální pomáhající sítě. V dosahu je linka důvěry, spádová 

psychiatrická léčebna a léčebna dlouhodobě nemocných, hospic, ale možná také 

dobrovolnické centrum. Na několika místech republiky rozvíjejí své projekty 

humanitární organizace, které dříve působily spíše v zahraničí nebo se zaměřovaly 

především na mezinárodní pomoc (ADRA, Člověk v tísni, Maltézská pomoc). 

Pokud pomáhající člověk či tým přichází do neznámého prostoru po události, měl by 

se s místní sítí seznámit a domluvit součinnost a spolupráci. Na špatnou spolupráci 

doplácejí nejvíce lidé, kvůli kterým pomáhající do jejich obce přišli. [4] 

Je účelné například pořádat pravidelná setkání pracovníků humanitárních NNO, 

složek IZS a zástupců místní samosprávy a veřejné správy. Tato setkání a diskuze povedou 

ke zvýšení schopnosti optimální reakce na KS a poskytnutí následné, co nejefektivnější 

pomoci. Dále do krizového štábu zahrnout, anebo alespoň na jeho jednání přizvat zástupce 

humanitárních organizací, jež mají „pod svými křídly“ dobrovolníky. 
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4 Dobrovolnictví 

Dobrovolnictví není v lidské společnosti ničím novým, v každé kultuře a společnosti 

pomáhali ti, kteří na tom byli lépe méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní 

katastrofě pomoc potřebovali. Solidarita a vzájemná pomoc tvoří základ existence lidské 

společnosti i všech náboženství. [28] 

Běžně pod pojmem dobrovolnictví rozumíme činnost, pro kterou se jedinec rozhodne 

zcela svobodně, jeho úmyslem je tedy pomoci druhým a přispět tak svou prací ke zlepšení 

jejich životní situace. V jiné souvislosti je pak pod tento pojem zahrnuto vše, 

co se dobrovolné činnosti týká - to znamená i její organizace, propagace, ti kdo se tím 

zabývají (koordinátoři, organizace) a současně také dárcovství - tedy celá oblast, jejíž 

jádrem je činnost dobrovolníků. [27] 

V pracovním návrhu novely zákona č.198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 

a o změně některých zákonů, zpracovaném Ministerstvem vnitra, je uvedeno - 

Dobrovolnictví je respektovaná veřejně prospěšná činnost konaná dobrovolníky svobodně 

a bez nároku na odměnu. Dobrovolník a příjemce veřejně prospěšné činnosti mohou po 

oboustranné dohodě vzájemně vymezit svá práva, povinnosti a míru ochrany s využitím 

ustanovení zákona o dobrovolnické službě a v souladu s dobrými mravy tak, aby bylo 

sníženo riziko újmy zúčastněných osob. [12] 

Novým jevem, který se nápadně projevil i s Mezinárodním dnem dobrovolníků 2001, 

jsou organizace a jednotlivci, kteří se dobrovolnictvím zabývají profesionálně. Zní 

to paradoxně, ale pro to, aby byla dobrovolná činnost účinná, je potřeba její efektivní, 

profesionální organizování. Ve světě dosáhlo dobrovolnictví takového rozsahu, že 

se vytvořil nový obor - management dobrovolnictví. 

V současném světě, díky vysokému stupni techniky globálně propojeném a zároveň 

plném obrovských kontrastů, představuje dobrovolnictví fenomén, překračující hranice 

států, náboženských i sociálních skupin a ukazující na možnost soužití, které je založené 

na vzájemné pomoci a solidaritě. [28] 

Na pomoci z dobré vůle je založena naše každodennost, i když se vychýlí katastrofou. 

Člověk, který chce pomáhat, se někdy prostě rozhodne a jede. Pokud dává přednost 

součinnosti před živelností, může se přihlásit u některé z organizací akreditovaných podle 

zákona č.198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. [27] 

Dobrovolnictví má řadu forem a vyskytuje se na mnoha místech, kde si jich často ani 

nevšimneme - pomůžeme-li sousedovi s nákupem do schodů nebo neznámému člověku 
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přejít silnici, uklidíme-li před domem a prospějeme tak širšímu okolí. Každý člověk 

má vrozenou schopnost darovat dobrovolně a nezištně svůj čas a práci, lišíme se pouze 

v tom, do jaké míry a v jaké formě jsme ochotni tak činit. 

Abychom problematice dobrovolné činnosti lépe porozuměli a snadněji se v ní 

orientovali, lze tuto činnost rozdělit na jednotlivé typy, a to hned z několika hledisek. 

Druhy lze vymezit z hlediska vývoje dobrovolné činnosti v historii, podle cesty, kterou 

se tato činnost ubírá, podle role, kterou hraje dobrovolnictví v organizaci či z hlediska 

časového vývoje. Samostatnou kapitolu může představovat dárcovství, dobrovolná 

občanská výpomoci a dobrovolnictví vzájemně či veřejně prospěšné. [10, 19, 27, 28] 

4.1 Rozdělení z hlediska historického vývoje 

Při určitém zjednodušení můžeme vymezit vývojově starší evropský model 

dobrovolnictví a na druhé straně mladší americký model dobrovolnictví: 

� Evropský model dobrovolnictví (komunitní) - zde se na základě společných 

zájmů dobrovolníci spontánně setkávají v přirozeném společenství. Může to být 

církev, sportovní nebo dětská organizace. Sice se z některých komunit mohou stát 

profesionální dobrovolnická centra, ale jsou specializována na určitou sociální nebo 

věkovou skupinu či na určitý druh dobrovolné činnosti. 

� Americký model dobrovolnictví (manažerský) - s dobrovolníky pracují 

profesionálně vedená dobrovolnická centra. Dobrovolníci mohou pracovat v řadě 

oboru lidské činnosti. Dobrovolnické centrum je postaveno na profesionálech, 

majících dostatek sociálního cítění a emoční inteligence, aby mohli úspěšně 

vykonávat svou pomáhající profesi. [28] 

4.2 Podle zp ůsobu vzniku 

Dobrovolnictví lze rozdělit také podle toho, jakým způsobem vzniká: 

� Dobrovolnictví, které vzniká „zdola nahoru“ -  vzniká tak, že skupina lidí (kteří 

o dobrovolnictví možná ani nic nevědí), začne pořádat nějakou aktivitu či začne 

bojovat za určitý cíl. Postupně se pro zlepšení práce začíná vytvářet struktura 

a vzniká tak dobrovolná organizace, která se může přerodit až v registrovanou 

neziskovou organizaci. Následně pak uskutečňuje své poslání pomocí 

dobrovolníků. Právě tímto způsobem začala po roce 1989 řada neziskových aktivit 

a hnutí. 
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� Dobrovolnictví, které působí „zvenčí dovnitř“ -  zde jde o strukturovanou 

organizaci, v níž pracují profesionálové, která se rozhodne začít spolupracovat 

s dobrovolníky nebo stávající spolupráci s nimi lépe organizovat a zefektivnit tak 

tím svou vlastní práci. Výhody spočívají v oživení dosavadních služeb, na druhou 

stranu mohou tyto nové prvky vnímat v organizaci pracující profesionálové jako 

ohrožení (berou jim práci, přinesou nové starosti, budou nespolehliví). Jedná 

se například o domovy seniorů, nemocnice a školy. [27, 28] 

4.3 Podle role, jakou dobrovolnictví hraje v organi zaci 

Dobrovolná činnost se dá vymezit také podle toho, jakou hraje v organizaci roli. Může 

být pro chod organizace nepostradatelné, být pouze součástí práce organizace či být jen 

doplňkovou činností: 

� Chod organizace závislý na dobrovolnících - dobrovolnictví je hlavní formou 

činnosti, na dobrovolnících závisí celý chod a poslání organizace. Organizace 

má jednoho či několik málo profesionálních pracovníků, kteří jsou většinou 

koordinátory dobrovolníků a organizátory. Samotnou práci pak vykonávají 

dobrovolníci, bez jejichž účasti by nebylo možné realizovat akce, kterými 

se organizace prezentuje a naplňuje jimi své poslání. Tento typ je charakteristický 

pro zajišťování humanitárních akcí, pro ekologické iniciativy a kampaně nebo pro 

organizace koordinující dobrovolníky v nemocnicích či hospicích. 

� Dobrovolnictví jako součást práce organizace - dobrovolníci vykonávají činnost 

spolu s profesionálními zaměstnanci. Dobrovolná činnost není základem provozu 

organizace. Nejčastěji se tento typ objevuje u zařízení sociálních a zdravotních. 

Tuto formu pomoci často dělají různí odborníci, kteří kromě svého zaměstnání 

vykonávají činnost odpovídající jejich profesi jako dobrovolníci v NNO. Přebírají 

část práce profesionálních zaměstnanců, a tím organizaci snižují finanční náklady. 

Dobrovolníci participují na zajišťování finančních prostředků, pomáhají 

se žehlením, obstarávají recepci, zajišťují chod dobročinného obchodu, pomáhají 

s účetnictvím, úklidem, stavebními pracemi atd. 

� Dobrovolnictví jako doplňková činnost - činnost dobrovolníků není pro vlastní 

chod organizace nepostradatelná, ale pomáhá zkvalitňovat a zefektivňovat 

poskytované služby. Chod organizace tedy není na dobrovolnictví přímo závislý, 

i bez něj by mohla organizace plnit své hlavní cíle. Jedná se například 
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o dobrovolnou činnost týkající se vyplnění volného času a přispívající k psychické 

pohodě klientů v ústavních zařízeních. [27, 28] 

4.4 Druhy dle časového vymezení pomoci 

Dalším možným dělením je dělení podle doby trvání dobrovolné činnosti. Tak lze 

dobrovolnou činnost rozdělit na dobrovolnou pomoc při jednorázových akcích, 

dlouhodobou dobrovolnou činnost a dobrovolnou službu: 

� Jednorázová pomoc - dobrovolné zapojení při jednorázových akcích, které 

se pořádají jednou či několikrát do roka. Nejčastěji jsou to různé kampaně, sbírky, 

benefiční koncerty atd. Akce jsou zároveň vhodnou formou k získávání nových 

dobrovolníků. Zde stačí ústní dohoda mezi dobrovolníkem a organizací, je ale 

nutné dobrovolníkovi přesně vysvětlit jeho úkol při akci. 

� Dlouhodobá dobrovolná pomoc - poskytovaná opakovaně a pravidelně. Například 

domluvený počet hodin pomoci za týden po dobu jednoho roku. Právě svou 

pravidelností je tento druh velmi přínosný pro organizaci. Zde by ale vztah mezi 

dobrovolníkem a organizací už měl být formalizován, vyplatí se mít sepsánu 

dohodu o spolupráci obou stran (uvedeny závazky, práva a povinnosti). Organizace 

pak může s činností dobrovolníka na určitou dobu počítat a investovat do jeho 

přípravy, popřípadě do pojištění zodpovědnosti za škody. 

� Dobrovolná služba - dlouhodobá, ale současně i nepřetržitá. V podstatě vyplňuje 

dobrovolníkovi čas jako zaměstnání, touto činností tráví dvacet a více hodin týdně. 

Obvykle se jedná o práci mimo svou zemi, mnoho dobrovolníků ji využívá k tomu, 

aby se zdokonalili v cizím jazyce. Náklady na realizaci mohou být však pro 

organizaci dosti vysoké - příprava dobrovolníka na misi, náklady spojené s cestou, 

pobytem i případnými dalšími výdaji, jako je zdravotní a sociální pojištění 

atd. [19, 27, 28] 

4.5 Další možnosti pomoci dobrovolník ů 

Byly vyjmenovány jednotlivé druhy dobrovolných činností. Internetové zdroje 

týkající se dobrovolnictví pak ještě uvádějí jako druhy dobrovolných činností dobrovolnou 

občanskou výpomoc, dobrovolnictví vzájemně prospěšné a veřejně prospěšné 

dobrovolnictví. 
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4.5.1 Dárcovství 

Dárcovství je označováno za jednoduchou pasivní formu dobrovolnické pomoci, která 

nevyžaduje větší odhodlání a nadšení. Možná právě proto si u naší veřejnosti již našlo své 

místo. Pro stále více lidí je přirozené jednorázově přispívat na veřejně prospěšné účely 

či do sbírek pro obyvatele postižené přírodními katastrofami. [10, 27] 

Tímto způsobem pomoci lze jednorázově uspokojit své vlastní svědomí a zároveň 

vložit finanční prostředky na dobrý účel. Věnovat svůj čas a energii jako dobrovolník již 

vyžaduje větší odhodlání a nadšení. 

4.5.2 Dobrovolná ob čanská výpomoc 

Jedná se o tradiční součást jakékoli společnosti od prvopočátku její existence. Je to 

dobrovolná činnost v rámci rodiny, příbuzenstva, mezi přáteli a sousedy. Stejně jako každá 

dobrovolná pomoc se vyznačuje neočekáváním finančního ohodnocení, ale také tím, 

že člověk, který ji pro druhé vykonává, ji považuje za samozřejmou. 

Kořeny této pomoci sahají do historie. Je ji možno nalézt například v zemědělství, kdy 

ještě neexistovaly stroje a zemědělská výroba byla závislá zvláště při sklizni na tom, jak 

si jednotliví zemědělci vzájemně pomohli. Takto ji lze vidět i dnes například v některých 

vesnicích, kde si obyvatelé vzájemně vypomáhají v různých oblastech životních potřeb. 

Jako systém vzájemných protislužeb se dobrovolná občanská výpomoc značně 

rozvíjela v totalitním režimu. Nebylo možné některé věci koupit a bylo je tak možno 

sehnat jen díky vzájemné pomoci, výměně či protislužbě. Během uplynulých deseti let 

se tyto formy dobrovolnictví postupně transformují v tržní vztahy, ale jsou doposud běžné 

v rámci rodiny, širšího příbuzenstva a sousedských vztahů. [19, 27] 

4.5.3 Dobrovolnictví vzájemn ě prosp ěšné 

Dobrovolnictví vzájemně prospěšné je činnost, kterou provádějí členové určité 

komunity (obce, farnosti, klubu, spolku). Činnost vykonávají v rámci realizace společných 

cílů a zájmů, je k užitku převážně členům komunity. 

První spolky, které v Čechách podporovaly rozvoj národní kultury, umění, vědy 

a vzdělávání vznikaly v období Národního obrození (od roku 1830). Byly to například 

tělocvičné, ženské a okrašlovací spolky, pěvecké sbory, dobrovolní hasiči. Po politické 

změně v roce 1989 došlo v ČR k nebývalému rozvoji neziskového sektoru. Byly obnoveny 

spolky a sdružení, minulým režimem potlačené, řada z nich získala v rámci restitucí 

původní majetek a mohla tak pokračovat ve své činnosti (například Sokol). 
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Vedle toho vznikly tisíce nových organizací. Jedná se o mnoho kulturních, 

sportovních, dětských a mládežnických organizací, kde určité skupiny občanů dobrovolně, 

samy pro sebe a své přátele realizují řadu aktivit. Patří zde i organizace, které se snaží 

pomáhat svým členům, jenž jsou nějakým způsobem ve společnosti znevýhodněni (senioři, 

handicapovaní, Romové). [10, 19, 27] 

4.5.4 Veřejně prosp ěšné dobrovolnictví 

Narozdíl od dobrovolnictví vzájemně prospěšného je u tohoto typu pomoci hlavním 

motivem potřeba být užitečný svému okolí. Veřejně prospěšné dobrovolnictví je podobné 

placené práci v tom smyslu, že dobrovolník má činnost, kterou vykonává, přesně 

vymezenu a musí ji provádět takovým způsobem, aby se na ni příjemce pomoci mohl 

spolehnout. 

Na tomto druhu dobrovolné činnosti je postavena činnost řady neziskových organizací 

(dále jen NO). Účel ale může plnit pouze tehdy, pokud je dobře organizována 

(dobrovolnická centra), je vymezena role dobrovolníka a jeho vztah k zaměstnancům 

organizace. 

Příklady veřejně prospěšného dobrovolnictví jsou třeba dobrovolní dárci krve, 

skauting nebo YMCA (Křesťanské sdružení mladých lidí). [19, 27] 

4.6 Dobrovolnictví v České republice 

Definice dobrovolnictví v ČR je stejně problematická jako v ostatních 

postkomunistických zemích, ve kterých bylo dobrovolnictví v posledních čtyřiceti letech 

devalvováno politikou totalitního režimu, který řadu společenských činností postavil 

na principu dobrovolného (ale při tom povinného) socialistického kolektivismu. Současná 

společnost, postižená kapitalistickým šustěním bankovek, zase veřejnost učí, 

že je nerozumné vykonávat jakoukoli činnost bez nároku na finanční odměnu. [19] 

Dobrovolnictví, jako každá oblast společenského života, má svůj vývoj. Bude 

ve zkratce uvedena historie tohoto typu pomoci v naší zemi až po současný stav, nebude 

chybět srovnání s dobrovolnou činností ve světě. 

4.6.1 Historie 

Spolková činnost a s ní související dobročinnost se rozmohla v českých zemích 

zejména v 19. století, kdy vznikla řada vlasteneckých spolků na podporu umění, kultury, 

vědy a vzdělání. Po vzniku samostatného Československa se dobročinnost ještě rozvinula. 
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Dobrovolné organizace zahrnovali škálu organizačních forem: soukromé, obecní, 

náboženské, národnostní, až po spolky s charakterem polooficiálním, které byly pověřeny 

poměrně širokými kompetencemi (například zemské a okresní péče o mládež, 

Československý červený kříž, Masarykova liga proti TBC). 

Vývoj byl přerušen nejprve německou okupací a později vznikem socialistického 

státu. Tradice dobrovolné práce byla totalitním režimem násilně přerušena a činnost všech 

forem nezávislých organizací byla cílevědomě a systematicky redukována, nebo zcela 

podřízena politickému vedení státu a komunistické strany a podléhala přísné kontrole. 

Všechny organizace musely být sdruženy v tzv. Národní frontě. Ty, které zůstaly 

nezávislé, byly státem pronásledovány a likvidovány. 

Rok 1968 znamenal určité nadechnutí, ale skutečná aktivizace nastala až v 80. letech 

20. století, zejména pak po listopadu 1989. Po roce 1989 došlo v ČR k nebývalému rozvoji 

neziskového sektoru. Byly obnoveny spolky a sdružení potlačené minulým režimem, řada 

z nich získala v rámci restitucí původní majetek a mohla tak pokračovat ve své činnosti. 

Vedle toho vznikly tisíce nových NO, které neměly žádný majetek, ani šanci ho získat 

a stavěly svou činnost na lidském nadšení a pomoci dobrovolníků. Jednalo se o mnoho 

kulturních, sportovních, dětských a mládežnických organizací, kde skupiny občanů 

dobrovolně, samy pro sebe a své přátelé realizovaly řadu aktivit. Patří zde i organizace 

s charitativním, sociálním a zdravotním zaměřením, které se snaží pomáhat svým členům, 

kteří jsou nějakým způsobem ve společnosti znevýhodněni (příslušníci národnostních nebo 

jiných menšin, tělesně či mentálně handicapováni, senioři). [28] 

Dobrovolnictví však nebylo dlouhou dobu zakotveno v žádném právním dokumentu 

ČR, z toho vyplývala obtížnost přehledného a pro všechny - zejména pro stát - přijatelného 

a srozumitelného vymezení definice dobrovolnictví, charakteristik a typů dobrovolné 

činnosti, dalších práv či odpovědnosti dobrovolníků. 

Změnu tohoto stavu postupem času přinášelo rozšiřující se povědomí o dobrovolnictví 

a neustále se rozšiřující počet NO, které začínají vnímat dobrovolníky již nejen jako 

doplněk své činnosti, ale jako trvalý zdroj pomoci i nových podnětů. Vznikají nová 

dobrovolnická centra, jejichž hlavním posláním je podpora a propagace dobrovolnictví 

ve společnosti, včetně spolupráce s ostatními organizacemi využívajícími dobrovolníky, 

či realizace vlastních dobrovolnických programů. 

Změnu přinesl také rok 2001, tedy Mezinárodní rok dobrovolníků, ve kterém se začalo 

pracovat na právní úpravě dobrovolnictví, byly vypsány granty na dobrovolné programy 

a byla připravena řada aktivit přibližujících dobrovolnictví veřejnosti. [28] 
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4.6.2 Současný stav 

V posledních letech se začíná i v ČR projevovat zájem občanů o jiný životní styl 

i o rozvoj tradičních humanistických hodnot. Byla znovuobjevena přirozená lidská potřeba 

pomáhat ostatním, především těm členům společnosti, kteří jsou slabí, nacházejí 

se z různých důvodů v obtížích a nemohou si sami pomoci. Jako nový jev roste i zájem 

občanů o své životní prostředí. Lidé začali hledat kromě svého profesního uplatnění jiné 

způsoby seberealizace, ve kterých by mohli využít svých dovedností a znalostí. 

V západních zemích je mezi dobrovolníky citelně větší zastoupení mužů než v ČR. 

U nás jsou zatím nejpočetnější skupinou dobrovolníků mladí lidé, zejména studenti. 

V Praze i v dalších velkých městech se tato situace postupně mění, téměř polovina 

dobrovolníků je v ekonomicky aktivním věku, stále ale převládají ženy. Přibývá aktivních 

lidí v důchodovém věku a také profese, ze kterých dobrovolníci přicházejí, jsou čím dál 

různorodější a dnes jde prakticky o lidi všech povolání. [19] 

V našich podmínkách se objevuje jak dobrovolnictví typu komunitního, tak 

i manažerského. Komunitní model převládá tam, kde jsou dobré mezilidské vztahy nebo 

kde jsou dostatečným pojítkem cíl a poslání organizace. V ČR proto tento model převládá 

u charitativních a humanitárních organizací církví a náboženských společností. 

Manažerský model má širší záběr a může účinně propojovat potřeby dobrovolné pomoci 

s nabídkou od občanů, má proto uplatnění hlavně ve větších městech. [28] 

Dobrovolnictví spadá v ČR do kompetence Ministerstva vnitra. Toto ministerstvo 

metodicky a organizačně podporuje dobrovolnictví, akredituje dobrovolnické organizace 

a zveřejňuje na svých internetových stránkách jejich seznam. [25] 

Základním právním dokumentem v oblasti dobrovolnictví se stal zákon č. 198/2002 

Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. Je výsledkem aktivit, které 

proběhly během Mezinárodního roku dobrovolníků. Tento zákon však nebyl připraven 

jako zákonný rámec dobrovolnictví, to je zde upraveno pouze částečně. Přináší však 

definice forem dobrovolné činnosti a stanovení podmínek, za kterých má tato práce 

probíhat. 

Zákon se zabývá zejména povinnostmi vysílajících a přijímajících organizací. 

Uvedený zákon ale pouze vymezuje podmínky, za kterých stát dobrovolnickou službu 

realizovanou a akreditovanou dle tohoto zákona podporuje, v ostatních případech závisí 

vše na dohodě zúčastněných stran. [9, 25] 
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4.7 Dobrovolnictví ve sv ětě 

Zákony upravující dobrovolnictví mají ve všech zemích podobnou strukturu, liší 

se v jednotlivostech a v kladení důrazu na některé oblasti s dobrovolnickou službou 

související. Společným všem zákonům je důraz na oddělení a odlišení dobrovolnické 

služby od činností vykonávaných v rámci pracovního poměru. Podobná je také úprava 

náležitostí smluv uzavíraných mezi organizacemi a dobrovolníky. Zákony dále jmenují 

způsoby, jakými je možno ukončit tento právní vztah a vyjmenovávají práva a povinnosti 

obou smluvních stran. [12] 

Dobrovolnictví zahrnuje nejen činnost na místní a národní úrovni, ale také mezistátní 

a mezinárodní programy. Dobrovolníci hrají nezanedbatelnou roli v humanitárních 

programech Organizace spojených národů (dále jen OSN, viz Graf 1), v technické 

spolupráci, obraně lidských práv, v procesu podpory demokracie. Rovněž kampaně 

na podporu zvyšování gramotnosti a ochrany životního prostředí by se bez dobrovolníků  

neobešly. 

Asie a Pacifik
25%

Afrika
30%

arabské státy, 
karibské 

oblasti, st řední 
a východní 

Evropa
45%

 
Graf 1 : Dobrovolníci OSN podle oblasti působení [28] 

 

Z grafu je patrné, že většina dobrovolníků OSN působí v nejchudších a nejméně 

rozvinutých zemích světa. Polovina jich přitom pracuje mimo hlavní města, v odlehlých 

městech a vesnicích, často v extrémních podmínkách klimatických, sociálních 

i ekonomických. [28] 

4.7.1 Dobrovolnictví v Evrop ě 

V Evropě je pozitivně vnímán fakt, že Česká republika je jedna z mála zemí EU 

disponující legislativou upravující dobrovolnictví (i když pouze částečně, jak bylo uvedeno 

výše). Mimo ni přijali zvláštní zákon, upravující dobrovolnickou službu, také v Belgii, 

Maďarsku, Itálii, Lotyšsku, Lucembursku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Španělsku 
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a Makedonii. Chorvatsko a Bosna a Hercegovina tuto úpravu připravují. Některé ze zákonů 

o dobrovolnické službě výslovně upravují oblasti, v nichž může být dobrovolnická služba 

vykonávána (například ČR, Španělsko, Polsko). [12] 

Tradice dobrovolnictví v Evropě se odvíjí od práce církevních charitativních 

organizací a rozmachu spolkových hnutí v době rozvoje průmyslové výroby. Tento model 

byl však v poslední době obohacen o systém dobrovolnických center podobně jako v USA. 

V Evropě však mezi jednotlivými zeměmi existují velké rozdíly v počtu i způsobu 

fungování těchto center. [19] 

4.8 Pojmy problematiky 

Oblast dobrovolnictví je velmi rozsáhlá. V dalších částech práce, která bude 

pojednávat převážně o samotných osobách dobrovolníků a jejich aktivitách, se objeví řada 

pojmů, které bude lepší si vysvětlit předem. Jedná se hlavně o dobročinnost, 

dobrovolnickou organizaci, komunitu a neziskový sektor.  

Aktivity HP a dobrovolnictví se realizují v případech, kdy lidé nějakým způsobem 

strádají vlivem KS, proto je dobré pochopit i pojmy jako nouzové přežití a stav nouze. 

V případě vzniku KS a následné snaze postiženým obyvatelům pomoci, je stěžejním 

bodem skloubit dvě věci - poptávku po pomoci a nabídku pomoci. 

4.8.1 Dobro činnost 

Dobročinnost (někdy je používán termín filantropie) je definována jako lidumilnost, 

pomoc sociálně slabým. Své kořeny má v křesťanské a ještě hlouběji v židovské morálce. 

Dobročinnost lze rozdělit na dvě formy, a to dárcovství a dobrovolnictví. 

V průběhu lidstva byla péče o chudé, nemocné, sirotky, vdovy především na bedrech 

církevních institucí a dobročinných panovnících. V 19. století s rozvojem průmyslu 

a obchodu, měst a jejich chudinských čtvrtí, vzniká i mnoho filantropických aktivit 

v řadách bohatých obchodních vrstev. Tyto aktivity se však ukázaly být nedostatečné 

a nebyly schopny řešit sociální problémy, proto se začal těmito otázkami zabývat stát. 

Dobrovolnictví však nikdy neztratilo své opodstatnění a vyvíjelo se podle potřeb rozvíjející 

se společnosti. Dobročinnost považujeme dodnes za jednu ze svých občanských 

ctností. [1, 28] 
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4.8.2 Dobrovolnická organizace 

Dobrovolnické organizace se zabývají organizací dobrovolné činnosti. Fungují 

většinou jako informační a kontaktní základny pro ty, kteří se chtějí stát dobrovolníky 

a pro organizace dobrovolníky hledající. Některé z nich se specializují na práci 

s dobrovolníky v určité tématické oblasti (sociální, zdravotní, ekologické, kulturní), jiné 

pracují v určitém regionu nebo na národní či mezinárodní úrovni - dobrovolníky vysílají 

či přijímají v rámci dobrovolné služby. [7] 

Podle zákona o dobrovolnické službě si vysílající organizace dobrovolníky vybírá, 

eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o výkonu 

této služby. Musí mít však udělenu akreditaci Ministerstvem vnitra. MV vede seznam 

akreditovaných vysílajících organizací. Tento seznam je veřejným seznamem přístupným 

elektronicky. Přijímací organizací je osoba, pro jejíž potřebu je dobrovolnická služba 

vykonávána. Musí být způsobilá uzavřít smlouvu s vysílající organizací a závazkům z této 

smlouvy dostát. [31] 

Jsou to například dobrovolnická centra v Praze, Brně, Plzni, Kroměříži, Českých 

Budějovicích, Ústí nad Labem a další organizace, jež organizují dobrovolnou službu, jako 

Česká národní agentura Mládež, INEX, VOLONTÉ a další. [28] 

4.8.3 Komunita 

 Jednou ze základních lidských potřeb je vytváření komunit (společenství), potřeba 

lidského kontaktu. Skupiny vzniklé s tímto cílem se začaly objevovat v souvislosti 

s vývojem měst a městských částí. Komunitu lze charakterizovat jako společenství živých 

bytostí, které sdílejí určitou vzájemnou interakci, vycházející například ze společných 

potřeb nebo zájmů. [1] 

Za hlavní příčinu vzniku NNO (občanská sdružení, obecné prospěšné společnosti 

a účelová sdružení) lze považovat potřebu podílet se na řešení problémů sociálních, 

vzdělanostních, kulturních a na vytváření občanských a demokratických principů komunit 

tohoto světa. Tyto organizace se zabývají obecně prospěšnou činnosti, avšak nejsou 

zřizovány státem a jsou na státu nezávislé. 

4.8.4 Neziskový sektor 

Neziskový sektor jako významný poskytovatel služeb nejrozmanitějšího druhu 

zapouští ve společnosti trvalé kořeny. Přináší nové alternativní přístupy, které státní 

organizace nemohou nabídnout, pokrývá mezery v nabídce služeb, na které veřejná správa 
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se svými organizacemi nestačí. Je schopen působit i v oblastech, kde komerční firmy 

selhávají z důvodu nedostatečné míry zisku. Tyto činnosti a úkoly neziskového sektoru 

jsou závislé do značné míry na profesionalitě pracovníků, kteří v tomto sektoru působí. 

Neziskové organizace mezi lidmi posilují smysl pro solidaritu a pro rozvoj komunit, 

kde žijí, podporují procesy vzájemné interakce, vytváření důvěry a reciprocity. Rovněž 

podněcují občany k podílení se na veřejné politice, kontrolují procesy rozhodování 

na různých úrovních státní správy a podílejí se na utváření společenských hodnot a norem 

chování. Mobilizují využití soukromých zdrojů pro veřejně prospěšné činnosti. [1] 

4.8.5 Stav nouze 

Stav nouze lze charakterizovat jako dočasnou ztrátu standardu života v běžných 

podmínkách. Lze zde zařadit hmotnou nouzi, což je stav, kdy člověk nemá dostatečné 

příjmy, aby si vlastním přičiněním zabezpečil základní životní podmínky a sociální nouzi, 

kdy člověk není schopen zabezpečit své sociální potřeby. 

Důvodem tohoto mohou být nezletilost, zdravotní stav, absence sociálního zázemí, ale 

také nastalá KS. Její následky občanu znemožní uspokojovat jeho běžné potřeby obvyklým 

způsobem, jako tomu bylo před KS. 

4.8.6 Nouzové p řežití 

Bez těžké újmy na zdraví umožní obyvatelstvu přežít KS zajištění jejich základních 

životních potřeb. Takovými potřebami jsou vůle a motivace, kyslík, voda, izolace 

a energie. Jejich pořadí závisí na konkrétní situaci a prostředí, ve kterém se postižené 

obyvatelstvo bude nacházet. 

Problematikou zajišťováním základních životních potřeb obyvatelstvu za KS se u nás 

zabývají hospodářská opatření pro krizové stavy a opatření nouzového přežití obyvatelstva, 

kde je základním plánovacím dokumentem Plán nouzového přežití obyvatelstva. Součástí 

obou opatření je také HP. [24] 

Vzhledem k tomu, že zpravidla nelze všechny potřeby uspokojit okamžitě, je nutné 

stanovit časové a věcné priority pro poskytnutí pomoci. Nestačí-li připravené a zajištěné 

zdroje k pokrytí požadavků, je nutno stanovit požadavky na pomoc z jiných regionů 

a ze zahraničí. Při tom je třeba zohlednit využitelnost takové pomoci vzhledem k časové 

naléhavosti a k prodlevě při zabezpečení dovozu. Základní je proto upřesnit požadavky 

jednak z věcného a jednak z časového hlediska. [4] 
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Při provádění záchranných a likvidačních pracích na území obce starosta, mimo jiné, 

organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obce. V této souvislosti 

je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné 

pomoci. [32] 

K zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva, zejména evakuovaných osob, budou 

využívána především stacionární zařízení umožňující nouzové ubytování a stravování. 

Opatření nouzového přežití jsou řešena v havarijních plánech krajů. Mobilní kontejnerové 

soupravy pro nouzové přežití budou doplněny do stanoveného počtu 15 ks. V působnosti 

Ministerstva obrany jsou připraveny materiální základny humanitární pomoci pro 2 250 

osob a u HZS ČR pro 750 osob. [21] 

4.8.7 Poptávka po pomoci a nabídka pomoci 

Základem pomoci na jakékoli úrovni je posouzení poměru mezi potřebami člověka 

(rodiny, obce) a dostupnými zdroji. Jedinec v krizi většinou vnímá naléhavost svých 

potřeb. Po základní pomoci bývá schopen zhodnotit i zdroje a další pomoc odmítnout. 

Posuzovacích technik existuje řada, málo z nich je však citlivých vůči společenskému 

uspořádání zasažené populace. Návodná osnova, podle níž lze vytvořit nástroj 

na posuzování potřeb a zdrojů v rámci komunity, může vypadat takto: 

� porozuměj lidem, se kterými pracuješ (nauč se chápat kulturu, v níž se pohybuješ, 

a nepoměřuj ji s normami své vlastní kultury), 

� urči a zaangažuj vůdce, 

� posouzení potřeb a zdrojů je základem pro uspořádání priorit a plánování činností, 

� označíš-li věc už na úrovni posuzování potřeb a zdrojů za oblast „společenské 

zodpovědnosti“, může to vést k unáhlenému předpokladu, že na řešení všech 

problémů budou potřeba sociální služby, 

� typ posuzování potřeb by měl být ušit na míru dané situaci, 

� používej rozmanité zdroje (existující údaje, názory odborníků i samotných 

postižených) pro prověřování a ověřování informací, 

� zvaž, jak by problém řešili postižení ve své domovské zemi, 

� zajisti, že nebudou přehlédnuti postižení, u nichž je nejmenší pravděpodobnost, 

že dají své potřeby najevo, 

� stejně jako potřeby zdůrazňuj i zdroje. [4] 

Při řešení a zvládání MU, případně KS, je tedy nutné správně určit druh a výši 

skutečných potřeb postiženého území a účelně využít zdroje, které jsou k dispozici a dají 
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se upotřebit. Prakticky to znamená zajistit a dopravit požadované prostředky do míst jejich 

využití a tam je rozdělit konečným příjemcům s minimální časovou náročností. Zároveň je 

třeba respektovat priority v naléhavosti potřeb. 

Velkou měrou se na nabízené pomoci podílejí i NNO, tedy i dobrovolníci, kteří přijeli 

do zasažené oblasti pomáhat, i když se dostávají do akce až po působení a prvotní pomoci 

složek IZS. Je třeba ale zajistit, aby nabídka pomoci byla v souladu s potřebami 

(poptávkou) obyvatel zasažených KS, což není snadná záležitost. Více k tomuto problému 

bude uvedeno v kapitole 5.8 Screening. 

Do budoucna je třeba ve spolupráci s NNO vytvořit systém poskytování adresné a 

efektivní HP postiženému obyvatelstvu. Toho lze dosáhnout s využitím odpovídajícího 

informačního systému evidujícího nabídky, poptávky a jejich cílené aktuální využívání. 

Tuto problematiku bude potřebné řešit v rámci informačního systému pro podporu 

krizového řízení. [21] 
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5 Dobrovolník 

Svobodně a dobrovolně zvolená aktivita a pomoc jsou tím, co činí z dobrovolníka 

nositele procesu změn ve společnosti. Jeho tvořivá energie je silou, která pomáhá hledat 

a otevírat zdroje a možnosti nových řešení. Tím se stává mostem v procesu spolupráce 

mezi státem, komerčním sektorem a sektorem neziskových organizací. 

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svou 

energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. Jeho role 

je vymezena tak, aby se příjemce pomoci na ni mohl v dohodnutém rámci spolehnout. 

Dobrovolník může být vnímán jako spolehlivý pomocník, na kterého je možné mít 

podobné nároky jako na placené zaměstnance. [28] 

Dobrovolník je ten, kdo 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 anebo zajištění aktivity, kterou by jinak neměl kdo organizovat. [27] 

Práce dobrovolníků má pět základních principů, je: 

� svobodnou volbou, 

� vykonávána pro neziskovou organizaci, 

� prospěšná pro společnost, 

� legální a nenásilná, 

� neplacená. [6] 

Činnost dobrovolníků je výhodná i pro samotné přijímací organizace. Jako důvody, 

proč chtějí dobrovolníky zapojovat do svých aktivit, organizace uvádějí, že dobrovolníci: 

� pro ně mohou být úsporou času, zvláště pokud si je dobře vyberou a připraví 

na dobrovolnou činnost, 

� budou pracovat ochotně, samostatně, bez finanční odměny, 

� budou pracovat na místech, pro které organizace nemají placené pracovníky, 

� přinesou nové nápady a kreativní postupy do jejich projektů, 

� pomohou se získáváním finančních prostředků (fundraising, granty), 

� jsou silně motivováni a pomohou motivovat i další členy týmu, 

� pomohou rozšířit projekty i do míst, kam by organizace bez nich nedosáhla. [15] 
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5.1 Odkud se dobrovolníci rekrutují? 

Zákon o dobrovolnické službě říká, že dobrovolníkem může být fyzická osoba, starší 

15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území ČR, nebo starší 18 let, jde-li o výkon 

dobrovolnické služby v zahraničí, která se na základě svých vlastností, znalostí 

a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu. [31] 

V ČR dělají dobrovolníky většinou mladí lidé, převážně studenti středních a vysokých 

škol, dále pak ženy mezi 50 - 60 lety věku. Tento jev lze zdůvodnit hlavně množstvím 

nevyužitého volného času. Studenti a ženy, kterým odešly děti nebo které právě nastoupily 

do důchodu mají dostatek volného času, pro který ještě nenašli využití. U studentů to lze 

navíc zdůvodnit snahou získat zkušenosti. [27] 

Pan Petr Konečný (koordinátor dobrovolné pomoci z organizace ADRA při záplavách 

na Novojičínsku 2009) v jednom z rozhovorů ale říká, že se nedá zobecnit odpověď 

na otázku, jací jsou lidé, kteří přijedou v případě MU či KS pomáhat. Mohou to být 

studenti, mladé matky, které daly děti na hlídání babičkám, manažeři z kanceláří, lékaři, 

důchodci atd. Jsou to lidé, kteří nejsou lhostejní a dokáží pomoci těm, kteří 

to potřebují. [16] 

5.2 Právní prost ředí 

Pro samotnou realizaci dobrovolné pomoci je důležitá aplikace právních norem jako 

východisek pro koncipování této pomoci. Existují dva právní rámce dobrovolné pomoci: 

Poskytování dobrovolné pomoci podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

� Pomoc lze poskytnout právnickými a fyzickými osobami (vztahuje se i na osoby 

osvobozené od pracovní povinnosti či pracovní výpomoci) na žádost starosty obce, 

� starosta tuto pravomoc využije pouze v případě vyhlášení krizového stavu, 

� dobrovolná pomoc může být realizována také mimo žádost starosty obce, a to jako 

občanská flexibilní angažovanost na základě nabídky. 

Poskytování dobrovolné pomoci podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

� Dobrovolná pomoc se uskutečňuje jako služba krátkodobá (po dobu kratší než tři 

měsíce) či dlouhodobá (po dobu delší než tři měsíce), 

� dobrovolníkům nenáleží odměna, služební vztah zakládá smlouva dobrovolníka 

s vysílající organizací (viz kapitola 4.8.2 Dobrovolnická organizace). 
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Povinnost orgánů krizového řízení plánovat a realizovat dobrovolnou pomoc podle 

jednoho, nebo druhého zákona není taxativně stanovena. Orgány obcí si zvolí první, nebo 

druhou alternativu organizování dobrovolné pomoci, případně kombinaci obou variant (viz 

Obrázek 1). [13] 
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Obrázek 1 : Poskytování dobrovolné pomoci [13] 

 

Činnost dobrovolníků bude využívána při likvidaci následků MU. Nejčastěji se bude 

zřejmě jednat o rozsáhlé události, které budou vyžadovat vyhlášení některého z krizových 

stavů. Bylo by tedy vhodné zmínit další zákonný rámec, který s tímto problémem souvisí, 

a to zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon hovoří, mimo jiné, o záchranných a likvidačních pracích prováděných složkami 

IZS. Jedním ze způsobů, jak tyto práce podpořit je vyhlašování krizových stavů. Přínosem 

vyhlášení některého z krizových stavů je především to, že při jejich vyhlášení je možno 

na přesně stanovenou dobu omezit práva občanů (právo na volný pohyb, právo na 

podnikání nebo právo na shromažďování). [25, 32] 

Po nekrizové stránce (standardní výkon činnosti) se dobrovolnictví dotýká také zákon 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
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Určitým mezníkem pro pomoc dobrovolníků v organizacích poskytujících sociální 

služby bylo právě přijetí zákona o sociálních službách. Dobrovolník v zákoně nebyl 

uveden mezi osobami poskytujícími sociální služby. To by znamenalo vyloučení 

dobrovolníků z celé řady aktivit v sociálních službách. 

Na jaře 2007 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovisko, kterým 

akceptovalo dobrovolníky v sociálních službách, ze stanoviska vyplývá, že: 

Dobrovolník, který není pracovníkem ve smyslu pracovně právních předpisů, se při 

výkonu své činnosti řídí občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník), a to jak v případě, kdy přichází do sociálních služeb v akreditovaném režimu dle 

zákona o dobrovolnické službě, tak i v případě, kdy je dobrovolnictví organizováno mimo 

působnost tohoto zákona. Je tedy uznáno i dobrovolnictví organizované mimo zákon 

o dobrovolnické službě. 

V sociálních službách by dobrovolníci měli, v případě akreditovaného režimu, uzavřít 

smlouvu o výkonu dobrovolnické služby a dále působit podle pravidel, které poskytovatel 

dané služby definuje podle Standardu kvality sociálních služeb č. 9, kritéria uvedeného pod 

písmenem d, přílohy č. 2, prováděcí vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí 

č. 505/2006 Sb. k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Díky těmto vnitřním pravidlům lze velmi dobře uplatnit systém práce s dobrovolníky, 

tedy výběr, přípravu, dohody na základě smlouvy, případně pojištění a nějakou formu 

kontroly, či supervizi dobrovolníků. [29, 34] 

5.3 Oblasti činnosti 

Nejčastěji se s dobrovolníky setkáme v NNO - občanských sdruženích, účelových 

zařízení církví a v obecně prospěšných společnostech. Jsou to základní organizační formy, 

jejichž prvotním cílem není zisk, ale poslání a cíl jejich činnosti. [28] 

Dobrovolníci se většinou za KS uplatňují při odstraňování hmotných následků 

katastrof. Čeká se od nich tělesná práce. V tomto případě za žádost o dobrovolnou pomoc 

a její uplatnění odpovídají starosta, obecní úřad a při postupu v rámci dobrovolnické služby 

i vysílající organizace.  

Z toho je zřejmé, že také příjem, evidence a organizační řízení dobrovolníků jsou věcí 

administrativy a úkonů obecního úřadu. Sociální zázemí pro dobrovolníky také řeší obecní 

úřad (podmínky osobní hygieny, běžné ošacení, osobní ochranné pracovní pomůcky, 

stravování, ubytování a další zabezpečení). Tuto odpovědnost může nést i vysílající 
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organizace, je-li tak dohodnuto a má-li pro sociální zázemí dobrovolníků vytvořeny 

podmínky. [4, 13] 

V následujícím textu bude uveden výčet oblastí, ve kterých mohou dobrovolníci 

pomáhat. Ke každé oblasti činnosti budou pro ilustraci uvedeny některé organizace, které 

v dané sféře působí. 

5.3.1 Humanitární organizace 

Dobrovolníci z humanitárních organizací působí mimo ČR ve válečných oblastech, 

ale podílejí se také na akcích vnitrostátních (například pomoc při záplavách na Moravě 

1997 a na Novojičínsku 2009). 

Nejúčinnější zapojení dobrovolníků mohou představovat likvidační a následné 

obnovovací práce při MU, KS. Dobrovolníci odstraňují překážky (spadlé stromy, 

naplaveniny a jiné přírodní překážky, trosky, sutiny atd.), odklízejí a likvidují zničená 

vybavení domů a bytů, vynášejí nábytek a další movitý majetek. Budují přístřešky, staví 

provizorní přechody, zapažují terén proti sesuvům půdy, zajišťují stavby proti zřícení, 

provádějí výkopy a obdobné činnosti. 

Právě při záplavách na Moravě 1997 se ukázalo, že nestačí jen nadšení a dobrá vůle 

dobrovolníků, ale že je potřeba profesionální řízení záchranných akcí, vedoucí 

k co nejefektivnějšímu využití dobrovolníků. 

Prostor pro dobrovolnickou práci humanitárních organizací dal také nový fenomén 

této doby - uprchlíci. V minulosti se z ČR převážně emigrovalo, dnes se stává nejen 

tranzitním, ale i cílovým místem pro stovky běženců. [28] 

Stěžejní organizace, které se prezentují v Moravskoslezském kraji v HP nebo 

v připravenosti na tuto pomoc jsou ADRA, Člověk v tísni, Český červený kříž, Česká 

katolická charita, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Slezská diakonie a Armáda 

spásy. 

5.3.2 Ochrana životního prost ředí 

Ochránci životního prostředí patří k nejlépe organizovaným organizacím s celostátní 

působností a propojením na mezinárodní sítě. V problematice jaderných elektráren, řešení 

čistoty měst či vedení dálnic krajinou se zapojují také jako politický subjekt. 

V masmédiích je jim věnován široký prostor, jelikož na řešené oblasti umí výrazně 

upozornit (a většinou se jedná o citlivá témata). 
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Jako zástupce můžeme jmenovat například Hnutí DUHA, Greenpeace, Děti země, 

Tereza, Český svaz ochránců přírody, STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný rozvoj. [28] 

5.3.3 Sociální a zdravotní oblast 

Sociální a zdravotní oblast je jednou z nejpočetněji zastoupených jak z hlediska 

využití dobrovolnické práce, tak i z hlediska přebírání řady služeb, které v minulých 

desetiletích byly často nedostatečně zajišťovány státem (viz Graf 2). Řada NO se podílí 

na diskuzích o změnách v sociální politice a o charakteru poskytovaných sociálních služeb. 

V této oblasti vyžaduje využívání dobrovolníků profesionální management, důležitá 

je funkce dobrovolnických center a role koordinátora dobrovolníků. Dobrovolníci se zde 

pohybují na poli psychosociálních služeb, je třeba je připravit na velmi citlivý přístup. 

K nejznámějším organizacím patří Česká katolická charita, FOKUS, ADRA, 

Společnost DUHA, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové atd. [7] 

 

Vítkovická 
nemocnice

72

Dětské centrum 
Dome ček

82
Domov pro 
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Bílovecká 
nemocnice
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Graf 2 : Počet dobrovolníků ADRA v jednotlivých zařízeních v roce 2008 v Ostravě [8] 

 

Z grafu je patrné, že pozornost dobrovolníků humanitární organizace ADRA se často 

obrací k sociálním a zdravotním zařízením (nemocnice, dětská centra, domovy pro seniory, 

pečovatelská služba, dětské domovy atd.). Zde vykonávají dobrovolnou službu pravidelně 

dle svých možností, většinou však jednou týdně. [8] 

5.3.4 Kulturní oblast 

Neziskové organizace, které zaměřily svou působnost na kulturní oblast se zabývají 

především aktivitami spojenými s ochranou a revitalizací kulturních památek. Působnost 

je většinou regionální, daná místními podmínkami a potřebami. Někdy bývají aktivity 

organizace spojeny přímo s konkrétní kulturní památkou (hrad, divadlo, muzeum atd.). 
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Dobrovolníci zde nalézají prostor pro realizaci vlastních představ o uměleckém 

vyjádření. Můžeme zde mezi nimi nalézt i profesionály ve svém oboru (hudebníci, 

výtvarníci, režiséři). 

Náleží zde například občanské sdružení Kampalia, Sdružení pro záchranu a využití 

historických objektů Castellum či Linhartova nadace Praha. [7, 28] 

5.3.5 Sportovní a vzd ělávací aktivity 

Nejčastěji se u nás dobrovolnictví v této oblasti objevuje při mimoškolních aktivitách 

ve volném čase dětí. Navazuje se zde na tradici mimoškolních zájmových kroužků, 

tělovýchovných a turistických oddílů, jež jsou významnou součástí života komunity. 

Jako zástupce lze uvést organizace Junák - svaz skautů a skautek ČR, Pionýr, 

YMCA. [7] 

5.3.6 Zahrani ční dobrovolná služba 

Po roce 1989 u nás vznikají organizace, které se věnují vysílání dobrovolníků 

do zahraničí. Dobrovolníky zde tvoří zejména mladí lidé. Zde už pro organizace 

a dobrovolníky platí určitá omezení a povinnosti dané zákonem o dobrovolnické službě 

(písemná smlouva, poskytnutí pracovních a ochranných pracovních prostředků atd.). 

Organizací dobrovolné služby do zahraničí se věnují Mládež pro Evropu, ADRA, 

Člověk v tísni při ČT, INEX, Český červený kříž a další. [28, 31] 

5.4 Motivace a oce ňování práce dobrovolník ů 

Motivaci má každý dobrovolník jinou. Někdo chce pomáhat druhým, někdo 

dobrovolnickou činnost vidí jako cestu k proměňování  světa k lepšímu, jiný hledá 

smysluplnou práci, kterou třeba nenachází ve svém zaměstnání. Většina dobrovolníků má 

zároveň radost, že pozná nové lidi, rozšíří si obzory a získá nové zkušenosti. 

Hlavní znaky dobrovolné činnosti jsou, že je neplacená, vědomá a svobodně zvolená, 

v kterékoliv oblasti společenského života. Neplacená znamená neohodnocena finančně, tak 

jako práce zaměstnanců. Neznamená to však, že by neměly být dobrovolníkovi nahrazeny 

náklady, které jsou spojeny s výkonem jeho dobrovolné činnosti. Je však důležité 

nezapomenout, že právě forma a způsob ocenění a odměn ukazuje, jak si organizace 

dobrovolníků cení, protože neplacená neznamená práce bez odměny. Pro dobrovolníka 

je nejdůležitější odměnou poděkování. 



 32 

Další možnosti motivace dobrovolníků mohou být: uspořádat den dobrovolníků, přát 

k svátku a narozeninám (popřípadě připravit pro dobrovolníky i dárky), předat odznak 

s logem organizace, uvádět jména dobrovolníků ve výročních zprávách, zvát 

je na neformální setkání týmu, pomoc v osobním rozvoji, sociální výhody podobné 

zaměstnancům (například obědy, ochranný oděv, slevy). [22, 27] 

Co se týče motivace dobrovolníků, často se jedná o kombinaci následujících faktorů: 

Altruismus - dobrovolník chce být užitečný ostatním. Většina lidí si myslí, 

že ve skutečnosti neexistují žádní čistě altruističtí dobrovolníci - altruismus je společnou 

motivací, ale nikdy ne jedinou, pokud člověk slouží trvale - vždy je přítomen nějaký 

osobní zisk či zadostiučinění. 

Kvalita života - dobrovolník slouží ostatním, protože tak zlepšuje svůj vlastní život. Jedná 

se patrně o nejdůležitější motivaci. Dobrovolníci jsou rádi s ostatními, mají rádi aktivní 

odpočinek a zejména pocit, že mají pro ostatní svou cenu. 

Zpětný zisk - mnoho lidí má z dobrovolnické činnosti nějaký, byť ne finanční zisk. 

Smysl služby - někteří dobrovolníci vidí spolupráci v komunitě jako zodpovědnost, kterou 

spolu přináší občanství - v tomto případě se někdy sami necítí být dobrovolníky. 

Náboženské přesvědčení - mnoho náboženství vnímá službu ostatním jako duchovní 

povinnost nebo prostředek k dosažení vyššího duchovního postavení. 

Finanční zisk - pokud je služba motivována finančně, není člověk chápán jako 

dobrovolník. Přesto jsou některé organizace schopny hradit výdaje dobrovolníků, jiné 

poskytují něco ve smyslu stipendia nebo honoráře. Obecně vzato, čím vyšší je odměna, tím 

těžší je zařadit takovou službu mezi dobrovolné aktivity. 

Profesionální zkušenost - dobrovolnictví nabízí zkušenost, kterou je možno zahrnout 

do profesního životopisu a zvýšit tak svou hodnotu pro zaměstnavatele. 

Společenské důvody - dobrovolnictví je vhodným způsobem k poznání velkého množství 

nejrůznějších lidí a často je tak možné se snadno spřátelit. [19] 

5.4.1 Faktory udržující motivaci dobrovolník ů 

Dobrovolníky ke spolupráci v organizaci nestačí jen získat. Motivace dobrovolníků 

je křehká a je potřeba na ni neustále pracovat. Mezi faktory, kterými může dát organizace 

najevo, že si dobrovolníků váží a počítá s nimi, patří: 

� příjemná atmosféra v organizaci, 

� dobře fungující management dobrovolníků, 

� jasná a jednoduchá pravidla fungování dobrovolníků, 
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� jasné signály ze strany zaměstnanců i klientů, že činnost dobrovolníků 

je smysluplná a vítaná, 

� rychlé a smysluplné reagování na podněty a připomínky dobrovolníků, 

� účinné řešení konfliktů, 

� rychlá a účinná pomoc dobrovolníkovi v případě, že o ni požádá, 

� zřetelná shoda mezi deklarovanými cíli, posláním a smyslem dobrovolnické 

činnosti v daném zařízení a praxí dobrovolnické činnosti tamtéž, 

� jasná dohoda s dobrovolníkem, ve které je přesně stanoveno, jaké činnosti 

se dobrovolník věnuje, v jakém rozsahu a kdy nebo za jakých podmínek tato 

dohoda končí. [29] 

5.5 Práce organizace s dobrovolníky 

V případě, že se organizace rozhodne pro spolupráci s dobrovolníky, následuje sled 

několika aktivit. Jde především o nábor, výběr a přípravu dobrovolníků pro činnost, při 

které se mají zapojit. Jsou rozdílné druhy pomoci dobrovolníků (viz kapitola 5.3 Oblasti 

činnosti), proto i samotná práce organizace s dobrovolníky bude diametrálně odlišná. 

Pod tuto kapitolu by se dala zařadit i koordinace dobrovolníků. Tento problém je však 

dosti složitý, bude mu proto věnován větší prostor (viz kapitola 5.6 Koordinace 

dobrovolníků). 

5.5.1 Nábor dobrovolník ů 

Cílem náboru dobrovolníků je získat co nejvíce zájemců o účast v projektu, aby z nich 

pak organizace mohly vybrat jen ty nejlepší. Před zahájením náboru dobrovolníku ale musí 

mít organizace jasno v tom, jak bude vlastní nábor a konečný výběr dobrovolníků 

realizován. 

Oznámení o náboru dobrovolníků může organizace zveřejnit v místním, regionálním 

či celostátním tisku, v odborných nebo specializovaných časopisech a bulletinech, 

ve školách, na letácích a vývěskách, obecních úřadech, úřadech práce, v knihovnách, 

na nástěnkách spolupracujících NO či na internetových stránkách. 

Inzeráty je vhodné zveřejnit prostřednictvím dobrovolnických center, služeb 

servisních NO nebo regionálních koalic NO. Ke zveřejnění výzvy lze využít místního 

rozhlasu, regionálních rozhlasových stanic a televizí. 

Konkrétní způsoby získávání dobrovolníků záleží na tvořivosti koordinátora. Jinak 

se samozřejmě bude postupovat při získávání dobrovolníků pro jednorázovou akci, jinak 
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pro opakovanou a dlouhodobou spolupráci. Doporučuje se ale kombinovat vždy několik 

forem získávání dobrovolníků. Dobrovolník by ovšem měl znát, na základě výzvy, 

odpovědi na otázky: 

� Kdo hledá dobrovolníky? 

� Jaké dobrovolníky hledají (vzdělání, zkušenosti, žena/muž, věk, fyzické 

či psychické nároky atd.)? 

� Co budu dělat? 

� Kde se dobrovolnická práce bude odehrávat? 

� Kolik hodin denně, týdně, měsíčně budu pomáhat? 

� Proč se daná aktivita odehrává? 

� Jak a dokdy se mohu přihlásit? 

Zejména první rok či dva v regionu, kde o dobrovolnictví nebylo příliš slyšet, je třeba 

věnovat informovanosti veřejnosti hodně energie. Časem, až si lidé budou sdělovat své 

zážitky a zkušenosti, se dobrovolníci začnou hlásit sami. [17, 28] 

5.5.2 Výběr dobrovolník ů 

Výběr, tedy jaký typ dobrovolníka je pro organizaci vhodný, záleží na charakteru 

činnosti, kterou mají dobrovolníci vykonávat. Doporučuje se pozvat zájemce 

o dobrovolnou činnost na individuální nebo skupinové setkání. To slouží dobrovolníkovi 

k ujasnění jeho vlastní motivace a k získání informací o možných činnostech. Pro 

organizaci je to pak příležitost dobrovolníka lépe poznat. [28] 

Výběr dobrovolníků je vhodný v případě složitějších činností. Dobrovolníkům 

potřebujeme předat určité informace a seznámit je s aspekty jejich působení, jako záruku 

jejich bezproblémové činnosti. Pokud půjde o dobrovolníky, kteří jsou ochotni pomoci při 

krizových situacích (odstraňování následků KS, zajištění základních životních potřeb atd.), 

nebude asi vhodné klást zvlášť vysoké požadavky a přijímací kritéria. Zde by organizace 

měly být rády za každou pomoc. Samozřejmě v případě nasazení těchto osob pak zohlednit 

jejich věk, zdravotní stav, dovednosti, vzdělání či pracovní pozici. 

5.5.3 Příprava dobrovolník ů 

Po konečném výběru by měli dobrovolníci absolvovat úvodní přípravné školení. 

Příprava také závisí na typu činnosti, kterou má dobrovolník vykonat. Jinak bude 

připravován na práci s dětmi, jinak zase na pomoc při živelních pohromách. 
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Školení na začátku dobrovolnické práce (a na ně navazující školení v průběhu 

projektu) jsou jedním z nejdůležitějších atributů úspěšných dobrovolnických projektů. Pro 

vyškolení dobrovolníků v obecných dovednostech lze využít nabídky různých organizací 

specializujících se na školení těchto dovedností. 

Čím lépe budou dobrovolníci informováni o projektu a o tom, co přesně se od nich 

očekává a požaduje, tím jasnější budou pravidla hry a vzájemné vztahy dobrovolníka 

a organizace. [17] 

Při MU či KS, kdy dobrovolník přijede pomáhat, je důležité, aby pomoc byla rychlá 

a efektivní. Činnosti vykonávané v rámci dobrovolné pomoci zde zpravidla nevyžadují 

odbornou kvalifikaci. V praxi to znamená, že se dobrovolník ubytuje v centru pro 

dobrovolníky, koordinátor se ho zeptá na to, co umí a jak je manuálně zručný, dostane 

pracovní oblečení a nářadí a jde do terénu. [13, 16] 

5.5.4 Supervize 

Supervizi dobrovolníků si lze představit jako komunikaci dobrovolníka, respektive 

skupiny dobrovolníků, se supervizorem v neohrožujícím prostředí, které umožní 

dobrovolníkům konzultovat své postoje a pocity pramenící s jejich činností. Supervize 

zároveň chrání klienta před případnými nevhodnými aktivitami dobrovolníka. 

U jednoduchých činností může místo supervizora zastat koordinátor dobrovolníků 

jako metodický vedoucí programu. U činností náročných na vztah dobrovolník - klient 

je role supervizora nezastupitelná. I sám koordinátor je v takových případech rád, že může 

obtížnější situace se supervizorem konzultovat. [28] 

Cíle supervize jsou: 

� navázat bližší kontakt s ostatními dobrovolníky, 

� vzájemně se podporovat v další dobrovolnické činnosti, 

� podělit se o radost z úspěchu nebo si vyslechnout jiné možnosti řešení obtížných 

situací, 

� vidět klienty jinýma očima, 

� získat podporu a zpětnou vazbu ze strany supervizora, jenž setkání vede, 

� získat nové informace a naučit se orientovat, komunikovat a správně reagovat 

v nejrůznějších situacích, 

� naučit se pomáhat druhému podle jeho skutečných potřeb, 

� poznat hranice svých možností a způsoby, jak chránit sám sebe před přetížením, 
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� utřídit si a uspořádat dojmy a zážitky tak, aby z nich mohli dobrovolníci co nejvíce 

vytěžit a aby dobrovolnická zkušenost byla pozitivním zdrojem v jejich dalším 

životě. 

Supervizi lze rozdělit na vzdělávací a podpůrnou. Zatímco u vzdělávací supervize 

je cílem rozvoj dovedností, porozumění a schopností dobrovolníků, podpůrná je prevencí 

syndromu vyhoření. Je tedy potřeba aby dobrovolník podpůrnou supervizí získal energii, 

naději a pracovní odhodlání, a tím lépe zvládl nároky své činnosti. [26] 

5.6 Koordinace dobrovolník ů 

Ať už se jedná o dobrovolnou pomoc po stránce nekrizové (například běžná činnost 

organizace, školy, nemocnice, hospice atd.), či po stránce krizové, kdy je v důsledku 

MU vyhlášen některý z krizových stavů, je nutná koordinace (uvedení do vzájemného 

souladu, optimální spolupráce) této pomoci. 

V případě KS lze počítat s tím, že na místo brzy přijede nemálo lidí ochotných 

pomoci. Prvotní impuls dobrovolníků (alespoň těch nezkušených určitě) je jistě horlivě 

pomáhat tam, kde se zrovna oni sami náhodou nacházejí a hledat další zájemce o pomoc 

po vlastní trase. To ale není nejlepší cesta k efektivní a rychlé pomoci tam, kde je to 

nejvíce potřeba. I proto je velmi důležitá právě koordinace této pomoci. 

Dobrá péče o dobrovolníky znamená začít více oceňovat práci koordinační a dát 

ji přednost před živelnou přímou pomocí. [4] 

Za řízení dobrovolníků a zodpovědnost nad jejich využíváním zodpovídá obec. Za tím 

účelem určuje vedoucího, nebo využívá vedoucí určené vysílajícími organizacemi - 

koordinátory dobrovolníků. Jsou-li dobrovolníci doplněním početních stavů složek IZS, 

dohlížejí na práce dobrovolníků vedoucí složek IZS. Metodické vedení prací zajišťují 

zkušení profesionálové. Běžnou koordinaci v průběhu prací pak zajišťují vedoucí 

dobrovolníků a vedoucí konkrétních druhů prací na místech nasazení (koordinátoři). [13] 

Jak je vidět výše, doposud neexistuje jednotný systém koordinace práce dobrovolníku 

(často vysoce erudovaných). Na tomto problému se v současné době teprve pracuje. Při 

některých přírodních katastrofách jmenoval IZS některou humanitární organizaci, která 

potom koordinovala dobrovolníky všech organizací, jinde pracovaly humanitární 

organizace každá na vlastní pěst. [23] 

V řízení pomoci při českých povodních se někdy objevovala představa, 

že dobrovolníci uklidí a pak přijdou „psychosociálové“, kteří budou s oběťmi hovořit 
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a starat se o jejich duševní pohodu. Nedoceňuje se, že psychickou podporu zřejmě nejlépe 

poskytne ten, kdo je na místě, či dobrovolník fyzicky likvidující škody. 

Psychologové a další kvalifikovaní pracovníci by byli lépe využiti pro zaškolení, 

supervizi a podporu dobrovolníků, kteří slouží jako přirozená terénní čidla pro 

rozpoznávání potřeb zasažených lidí. [4] 

5.6.1 Koordinátor dobrovolník ů 

Pokud se organizace rozhodne pracovat s dobrovolníky systematicky a dlouhodobě, 

měla by vybrat jednoho (nebo podle potřeb a velikosti organizace/projektu více) 

koordinátora dobrovolníků. Pracovní náplní koordinátora je výběr, výcvik, řízení, 

supervize a hodnocení dobrovolníků. Koordinátorem se může stát jak placený zaměstnanec 

organizace, tak dobrovolník. 

Hlavním úkolem koordinátora je organizovat práci tak, aby každý snadno 

a jednoznačně chápal, co se od něj i od ostatních žádá a očekává. Koordinátor zodpovídá 

za to, že dobrovolníci dobře plní svou práci a vyžaduje, aby splnili vše, na čem se předem 

dohodli.  

Koordinátor dobrovolníků je klíčovou postavou každého dobrovolnického programu. 

Měl by být osobou skutečně zapálenou pro daný program a nevěnovat se své činnosti 

pouze formálně. Koordinátor by měl být kvalifikovaný člověk, který ví, kam 

má dobrovolníka poslat, ke které práci ho postavit. Měl by dobrovolníka seznámit 

s prostředím a s lidmi, být mu oporou, pokud vzniknou problémy, tyto problémy pak také 

řešit.  

Koordinátorem by měl být člověk, který: 

� zná dobře projekt, 

� je dobrým pedagogem i psychologem, 

� je odborníkem v dané oblasti a umí poradit, 

� je dobrým organizátorem, 

� je otevřený a umí navodit přátelskou atmosféru, 

� je důsledný a spravedlivý, 

� umí zajistit přiměřenou technickou podporu. [5, 17] 

5.7 Povodn ě 2009 

Bleskové povodně z června a července 2009 byly třetí nejtragičtější v novodobé 

historii ČR (předtím to bylo v letech 1997 a 2002). Zasáhly osm krajů, nejhůře bylo 
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postiženo Novojičínsko, Jesenicko, Prachaticko, Strakonicko a Děčínsko. Záplavy 

si vyžádaly 15 obětí a několik tisíc lidí muselo opustit své domy. 

Celkem bylo zachráněno 226 osob a evakuováno 1851 osob. Celkové škody dosáhly 

částky 8,52 miliardy korun. [18] 

Velkou měrou se na likvidačních a obnovovacích pracích podíleli NNO, respektive 

dobrovolníci. 

5.7.1 Využití dobrovolných terénních pracovník ů 

Při krizové situaci takového rozměru, jako byly povodně v roce 2009, přichází jako 

prvotní zásah složek IZS, jejichž cílem je záchrana lidských životů, zdraví, majetku, zvířat 

a životního prostředí. Na místo se dostává těžká technika Armády ČR k demoličním 

prácím, odklízení nánosů bahna atd. Pak lze počítat s pomoci dobrovolníků. 

Do postižených oblastí posílali lidé finanční i materiální pomoc, někteří se ale 

rozhodli pomoci svými vlastními silami a vyrazili odklízet škody, které povodeň 

napáchala. Někteří prostřednictvím organizací, jiní na vlastní pěst. 

Dobrovolníci poskytují pomoc manuální prací (odklízení bahna, sutin, čištění studen, 

atd.), psychosociální pomoc, která je od pomáhajících dobrovolníků mnohdy nejúčinnější. 

Ale dobrovolník se může zapojit například i formou dárcovství. 

Je však velmi důležité, aby poskytovaná pomoc (ať už je jakéhokoli druhu) byla 

v daném místě potřebná, či naopak nebyla zdvojována. K tomuto účelu lze využít terénní 

průzkum (tzv. screening). V praxi to znamená, že dobrovolní terénní pracovníci 

ve spolupráci se samosprávou a krizovým štábem mapují oblast, zjišťují potřeby 

postižených obyvatel a zaznamenávají místa, kde je třeba pomoci a jaká pomoc 

je vyžadována.  

Jedním ze způsobů, jak tyto informace mohou dobrovolníci získat, je využití 

dotazníků, které budou dávat postiženým obyvatelům k vyplnění. Tento způsob průzkumu 

se při povodních 2009 osvědčil na Novojičínsku. 

Tyto informace jsou pak zpracovávány koordinátorem dobrovolníků, který pomoc 

řídí, čímž se pomoc stává efektivnější a zároveň rychlejší. 

Právě ze zkušeností získaných při povodních 2009 formulovaly jednotlivé pomáhající 

organizace tato doporučení: 

� Pro zrychlení logistických procesů je důležitý místní člověk, který má místní 

a osobní znalost. 

� Starostové obcí jsou pod velkým tlakem, je nutné to brát na zřetel. 
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� Osvědčily se malé týmy a značné rozdělení rolí. 

� Mezi zasahujícími narůstala obava, aby se postižení nestali oběťmi „výhodných 

půjček“ různých finančních společností - obce informovaly občany o rizicích. 

� V práci NNO v ČR jsou rozdíly - některé pracují společně, koordinují, jiné pracují 

samostatně a jen konzultují. Následně jsou organizace, které se obracejí na vlastní 

vnitřní struktury a v nich probíhá koordinace. 

� Nestátní neziskové organizace mají vlastní zájmy a vlastní vnitřní koordinaci, mají 

místní sítě a spolupracují s obcí, městem nebo krajem. Je nutné rozlišovat 

působnost a pravomoc obcí a krajů. 

� Je potřebné vzájemné vymezení prostoru a rolí u NNO tak, aby nedocházelo 

ke zdvojování činností (systém krizového řízení by měl zpětně vědět o překrývání 

působnosti). 

� Je nutný opětovný monitoring potřeb s určitým časovým odstupem. 

� Stále je nutné zlepšovat spolupráci představitelů samospráv s Policií ČR, 

informovanost obcí a občanů o možnostech pomoci - co mohou zasažení využít 

a na co mají nárok. 

� Odborné poradenství je nezbytné - lidé nevědí, jak zacházet s vyplaveným domem. 

� Svolávání zasahujících by mělo proběhnout co nejdříve, nejpozději do 24 hodin 

před zásahem - upozornění dobrovolníků, že se bude něco dít - aby měli možnost 

přípravy. [18] 

5.8 Screening 

Screening, neboli monitoring terénu (šetření v terénu), lze charakterizovat jako 

zjišťování stavu na místě postiženém MU či KS. Jde především o to, abychom zjistili 

potřeby zasažených obyvatel, respektive jejich základní životní potřeby (viz kapitola 

4.8.6 Nouzové přežití), stav hospodářských zvířat, majetku. Pokud tato data získáme 

a dokážeme s nimi správně naložit, mělo by to vést k minimalizaci škod vzniklých za KS 

a k likvidaci jejich následků. 

Na základě předchozích doporučení by bylo vhodné, aby screening prováděli 

dobrovolní terénní pracovníci NNO. V průběhu mapování potřeb území, formou 

dotazníků,  mohou poskytovat také psychosociální pomoc zasaženým obyvatelům. 

Takto získaná data by poté měla putovat ke koordinátorovi dobrovolníků, který s nimi 

bude nadále pracovat. Využije přitom software pro kompletní logistiku při přírodních 

katastrofách, na kterém se v současné době pracuje. [23] 
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Cílem práce se softwarem je utvoření souladu nabídky a poptávky po pomoci (viz 

kapitola 4.8.7 Poptávka po pomoci a nabídka pomoci), což je důležitý aspekt ve zvládání 

následků KS a vede k možnosti pomoci co nejúčinněji největšímu množství lidí. Software 

bude evidovat nabídky pomoci fyzických i právnických osob, třídit je a porovnávat 

s požadavky na pomoc, zjištěnými při screeningu. Jedná se o centrální databázi nabídky 

a poptávky. 

5.8.1 Pracovní pozice dobrovolného terénního pracov níka 

Dobrovolný terénní pracovník se na místě KS objeví s cílem pomoci zasaženým 

obyvatelům. Formy pomoci jsou různorodé, dají se využít lidé různého věku i profesí. 

Každý druh pomoci je důležitý, bezesporu ale vyčnívá jedna forma, která byla již uvedena 

výše - terénní monitoring se sběrem dat na základě osobního kontaktu terénních 

pracovníků s obyvateli přímo v místě MU, KS. 

Pokud má terénní pracovník zjišťovat nějaká data, která budou nadále využívána, 

musí mít k jejich sběru vhodné prostředky (i s přihlédnutím k podmínkám vzniklým při 

KS). Nebylo by asi vhodné, aby pracovníci obcházeli zasažené obyvatelstvo například 

s notebookem či jinou moderní výpočetní technikou. Systém vyplňování dotazníků 

se může zdát zastaralý, ale v podmínkách vzniklých při KS je odzkoušený a vyhovující. 

Dobrovolníci tedy obcházejí místa, kde se nacházejí zasažení lidé (není 

samozřejmostí, že budou pořád ve svých obydlích) a zjišťují jejich potřeby. Dobrovolníky 

rozdělí koordinátor do jednotlivých týmů a určí jim území, na kterém se mají pohybovat. 

Získaná data putují zpět koordinátorovi dobrovolníků, kde jsou vyhodnocována. 

5.8.2 Návrh zefektivn ění screeningu 

Jedním z doporučení pomáhajících NNO při povodních 2009 bylo, aby se prováděl 

opětovný monitoring potřeb s určitým časovým odstupem. Možnost, jak se dá tento 

požadavek splnit, představuje monitoring rozdělený do několika fází. 

Dobrovolní terénní pracovníci by tedy měli k dispozici ne jeden, ale hned několik 

druhů dotazníků, které by dávali k vyplnění zasaženým obyvatelům. Vše by se dělo 

s časovým odstupem. Přihlédnuto musí samozřejmě být k naléhavosti a důležitosti 

jednotlivých potřeb. 

Problém je také s efektivitou práce jednotlivých koordinátorů pomáhajících NNO. 

Tito lidé se někdy stávali součástí krizového štábu zasažené obce či pracovali na vlastní 

pěst. V takovém případě by práce se softwarem pro kompletní logistiku při přírodních 



 41 

katastrofách nebyla efektivní. Práce s tímto programem bude jistě náročná, odpovědný 

člověk by se měl věnovat jen jí a nedělit svou energii do dalších fází zvládání KS. 

Představa do budoucna je taková, že koordinátoři jednotlivých humanitárních 

organizací budou proškoleni pro jednotlivé činnosti. Měly by být vymezeny různé druhy 

koordinátorů - koordinátor pro monitoring, koordinátor pro organizaci práce dobrovolníků 

a také koordinátor logistik (specialista na práci se softwarem pro centrální databázi 

nabídky a poptávky po pomoci). Tím by se zvýšila efektivita zpracování dat získaných 

screeningem. 

Koordinátoři budou pracovat jako „spící agenti“. To znamená že tato činnost nebude 

předmětem jejich zaměstnání, ale pravidelně procvičování jednotlivci budou připraveni pro 

případ KS tak, aby bez komplikací zvládli koordinaci jednotlivých činností, začlenili se 

a následně navázali na práci IZS. [23] 

Zapojení činností jednotlivých koordinátorů dobrovolníků a průběh screeningu 

v celkovém rámci pomoci humanitární organizace je znázorněno na Obrázku číslo 2. 
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pro monitoring

koordinátor pro 
organizaci práce

koordinátor 
logistik

obec zasažená
krizovou situací

určená lokalita

pomáhající humanitární 
organizace

1
2

3

dobrovolníci
(screening hotov)

dobrovolníci
(screening)

1
2

3
dobrovolníci

 
Obrázek 2 : Zapojení screeningu v rámci dobrovolné pomoci [autor] 
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Koordinátor pro monitoring by řídil a organizoval screening, získaná data by putovala 

koordinátorovi pracujícímu se softwarem (koordinátor logistik). Na základě výsledků práce 

s programem by byli koordinátorem pro organizaci práce dobrovolníků dobrovolní terénní 

pracovníci vysíláni do postižených míst. 

5.8.3 Návrh dotazníku pro screening 

Screening bude prováděn ve třech fázích. Dobrovolní terénní pracovníci tedy budou 

mít k dispozici dva druhy dotazníků, které jim vydá (spolu s určením míst, která mají 

zmapovat) koordinátor pro monitoring. Třetí fáze je poněkud složitější a dotazník 

by ji zřejmě dostatečně nepokryl. Jednotlivá šetření v terénu se budou zabývat především: 

� 1. zajištěním základních životních potřeb obyvatel (případně ustájením zvířat), 

� 2. ochranou majetku, minimalizací škod (manuální práce), 

� 3. likvidací škod a jejich následků (finanční zabezpečení). 

Výhoda tohoto rozdělení spočívá také v tom, že postižení obyvatelé budou mít 

v vyplnění dotazníků mnohem více času, než kdyby dostali dotazník jeden (mapující 

všechny oblasti pomoci). Dotazníky tím budou také přehlednější. 

Přestože postižení lidé dostanou oba dotazníky současně (z důvodu úspory času), 

dá se vymezit časová naléhavost vyplnění dat a následné odevzdání dobrovolnému 

terénnímu pracovníkovi. Ten pak zajistí odevzdání dotazníků koordinátoru logistikovi. 

Zatímco u dotazníku číslo jedna se bude jednat o dobu v řádu několika hodin, u dotazníku 

číslo dvě už to mohou být dny. Zasažení lidé si tedy budou moci dobře a relativně v klidu 

(za daných podmínek) rozmyslet, jak potřebují pomoci. 

Třetí fáze monitoringu postiženého území se týká přidělování peněz NNO postiženým 

obyvatelům k odstranění škod vzniklých KS, zejména na objektech určených k bydlení. 

To je samo o sobě vždy choulostivá záležitost. Dotazník by nebyl v tomto případě 

vyhovující. Účinněji se jeví osobní pohovor poškozených osob přímo se zástupci NNO. 

Bylo by vhodné, aby si pomáhající organizace také zajistila k tomuto účelu odborníky 

v oblasti vyčíslení způsobených škod a právníky. Je třeba vzít v potaz, zda je objekt 

pojištěn, na jakou částku, jestli už nebyla přidělena nějaká finanční pomoc od státu atd. Při 

rozdělování peněz, vybraných od dobrovolníků, je třeba postupovat velmi opatrně. 

Je to smutné, ale i v případech KS se mezi poškozenými najdou lidé, kteří se snaží z tohoto 

faktu co nejvíce vytěžit, a to i na úkor třeba mnohem více postižených sousedů. 
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Návrh dotazníků určených pro screening postiženého území je uveden v přílohách 

práce. Dotazníky jsou navrhnuty pro MU či KS způsobenou povodní velkého rozsahu. 

V případě vzniku KS vzniklých jinou příčinou bude nutné obsah dotazníku operativně 

změnit, což by měl být úkol koordinátora pro monitoring. Musí přitom zohlednit místní 

podmínky zasaženého území, charakter, rozsah a následky KS, v neposlední řadě také 

předpokládané potřeby postižených obyvatel. 
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6 Závěr 

Na základě nabytých poznatků byly vymezeny pojmy krizová situace a humanitární 

pomoc poskytovaná při těchto situacích. Prostor byl věnován dobrovolnictví, jeho možným 

formám, jakož i dobrovolnictví ve světě a v ČR, včetně historie vývoje tohoto druhu 

pomoci. 

Byly vysvětleny pojmy související s problematikou činnosti dobrovolných terénních 

pracovníků, a to dobročinnost, dobrovolnická organizace, komunita, neziskový sektor, stav 

nouze, nouzové přežití (v návaznosti na základní životní potřeby obyvatelstva). Byla 

vysvětlena také problematika vztahu nabídky a poptávky po pomoci, vytvořením souladu 

těchto dvou složek pomoci získáme prostor pro efektivní realizaci dobrovolné HP. 

Pracovní charakter práce se zabývá konkrétně osobou dobrovolníka. Nastiňuje, 

z jakých vrstev společnosti se tito lidé rekrutují, jakými právními normami se řídí jejich 

dobrovolná činnost a jaké důvody vedou tyto osoby k potřebě pomoci druhým. Jsou 

vyjmenovány způsoby, jakými se dobrovolníci mohou zapojit do pomoci lidem, kteří 

to potřebují. Aby byl pohled na dobrovolnictví jasnější, je věnována část práce vlastní 

činnosti organizace, která dobrovolníky ke své činnosti využívá. 

Důležitou kapitolou je koordinace dobrovolnické pomoci. Je popsán systém, jak 

se dobrovolnická činnost dá zapojit do celkového rámce poskytované HP. Důraz je kladen 

na prvotní zjištění stavu poškození území a potřeb obyvatel za KS, tedy screening. 

Cíl práce je splněn ve formě doporučení, které se vztahují ke screeningu 

a ke koordinaci dobrovolnické pomoci. Na základě doporučení by screening probíhal ve 

třech fázích. První dvě fáze (zajištění základních životních potřeb a ochrana majetku, 

minimalizace škod) by dobrovolní terénní pracovníci vykonávali s pomocí dotazníku, 

doručeným postiženým obyvatelům k vyplnění. 

V souvislosti s touto činnosti by potřebným lidem poskytovali také psychosociální 

pomoc. Ta je od dobrovolníků mnohdy účinnější než psychologická pomoc 

od profesionálu. Důvod lze zřejmě hledat v lidském a bezprostředním přístupu. Znění 

těchto dotazníku je uvedeno v přílohách práce, a to pro KS vzniklou v důsledku povodní 

velkého rozsahu. V případě KS vzniklých v důsledku jiných MU by bylo nutné obsah 

dotazníku vzhledem k charakteru KS a následně vzniklým potřebám obyvatelstva 

operativně změnit. K tomuto účelu je vhodná osoba koordinátora pro monitoring.  
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Třetí fáze terénního monitoringu se týká finanční náhrady škod vzniklých v důsledku 

KS, což vyžaduje hlubší posouzení, než je tomu v prvních dvou fázích screeningu pomocí 

dotazníků. 

Zefektivnění koordinace dobrovolné pomoci spočívá ve vymezení prováděných 

činností pro jednotlivé koordinátory. Koordinace je rozdělena na činnost koordinátora pro 

monitoring, koordinátora pro organizaci práce dobrovolníků a koordinátora logistika. 

Je vysvětlen plánovaný způsob jejich zapojení do celkového konceptu HP poskytované 

nestátními neziskovými organizacemi, respektive dobrovolníky. 

Plánovaná doporučení, jakož i celkový obsah diplomové práce, by měla vést k lepší 

představě o systému dobrovolnictví v České republice a k efektivnějšímu využití stále 

se rozvíjející a populárnější formě humanitární pomoci, a to dobrovolné pomoci. 
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8 Seznam p říloh 

Příloha číslo 1: Dotazník k zajištění základních životních potřeb (a ustájení zvířat) 

Příloha číslo 2: Dotazník k ochraně majetku a minimalizaci škod 

 



 

Příloha č.1 

Název diplomové práce:  

Poskytování humanitární pomoci formou dobrovolných terénních pracovníků 

Student: Bc. Martin Polanský 

Zajištění základních životních potřeb (případně ustájení zvířat) 

Identifika ční údaje 

Příjmení, Jméno:  

Obec:  

Ulice, číslo popisné:  

PSČ:  

Kontakt (telefon, e-mail):  

 

Domácnost: samoživitel(ka): ANO - NE 

počet osob:  z toho:  dětí do 15 let 

 důchodců 

Požadavek na humanitární pomoc - základní potřeby: 

Náhradní ubytování  pro  osob 

Základní potraviny  

Balená pitná voda  

Náhradní oděv  

Náhradní obuv  

Léky, zdravotnické potřeby  

Přikrývky 

- zvířectvo: 

Ustájení zvířat   druh počet kusů 

   

   

Doplňující informace (v případě nutnosti využijte zadní stranu listu): 

 

 

dne .................... Podpis .................... 



 

Příloha č.2 

Název diplomové práce:  

Poskytování humanitární pomoci formou dobrovolných terénních pracovníků 

Student: Bc. Martin Polanský 

Ochrana majetku, minimalizace škod 

Identifika ční údaje 

Příjmení, Jméno:  

Obec:  

Ulice, číslo popisné:  

PSČ:  

Kontakt (telefon, e-mail):  

Škody na obytném objektu 

Objekt k demolici      

Objekt zaplaven  Plocha zaplavení [m2]  Výška vlhkosti [m]  

  Zaplaven sklepní prostor    

Naplaveniny  Uvnitř objektu  V okolí objektu  

Poškozená střecha  Poškozeny okna  Poškozeny dveře  

Požadavek na humanitární pomoc - výpomoc dobrovolníků: 

Demolice objektu  Oprava střechy  Čištění studny  

Odčerpávání vody  Oklepání omítky  Pomoc při úklidu  

Odstranění naplavenin  Zednické práce  

- dárcovství: 

Pracovní oděv, obuv  Nábytek  Sporák  

Pracovní nářadí  Lednice  Čistící prostředky  

Ložní prádlo  Pračka  Oblečení  

Další vybavení obydlí (koberce, osvětlení, rádio, TV, atd. - upřesněte níže)  

 

Doplňující informace (v případě nutnosti využijte zadní stranu listu): 

 

 

dne .................... Podpis .................... 


