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Historie dobrovolnictví
• Od počátku dějin (pohřební bratrstvo
Chevra kadiša);
• Česko a zlatý věk pospolitosti – národní
obrození;
• Kolaps občanské společnosti –
německá okupace a zejména
komunistická totalita;
• Současnost – od okouzlení individuální
svobodou k postupné rehabilitaci komunit;
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Poslání HESTIA
Motto: „Pomáháme těm, kteří pomáhají.“
Věříme, že naší činností přispívám k morální a
občanské rehabilitaci české společnosti.
„Svobodně a dobrovolně zvolená aktivita a pomoc
jsou tím, co činí z dobrovolníka nositele procesu
změn ve společnosti. Jeho tvořivá energie je silou,
která otevírá možnosti nových řešení. Tím se stává
mostem v procesu spolupráce mezi státem, firmami
a neziskovým sektorem.“
Kofi Annan, generální tajemník OSN při zahájení mezinárodního
roku dobrovolníků 2001
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Rozvíjíme, podporujeme a propagujeme
dobrovolnictví již 23 let
 Metodiky dobrovolnictví v řadě oblastí
 Výběr, školení a supervize dobrovolníků v mentoringových programech – PětP, 3G, KOMPAS, Ty a já
 Vzdělávání pro koordinátory dobrovolníků
 Supervize pro pracovníky pomáhajících profesí
 Výzkumy, mezinárodní konference, odborné publikace,
systémové projekty dobrovolnictví
 Podpora zakládání dobrovolnických center a metodické
vedení organizací sdružených v Koalici dobrovolnických
iniciativ
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Definice dobrovolnictví
•

Dobrovolnictví je vědomá, svobodně
zvolená činnost ve prospěch druhých,
kterou poskytují občané bezplatně

•

Dobrovolník dává vědomě část svého
času, energie a schopností ve
prospěch činnosti, která je časově i
obsahově vymezena dle možností i
potřeb obou zúčastněných stran
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Dobrovolnictví v komunitě
Dobrovolnictví – pohled z EU
• Dobrovolná činnost je jednou ze zásadních
dimenzí aktivního občanství a demokracie
• Dobrovolnictví má potenciál přispívat
k celkovým životním podmínkám jednotlivců
a k harmonickému rozvoji společnosti
• Tyto činnosti jsou prospěšné pro jednotlivé
dobrovolníky, obce i společnost jako celek
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Definice komunity
dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunita
Komunita (z lat. cum – spolu, mezi sebou a munere – darovat) je
společenství živých bytostí, které sdílejí určitou oblast vymezenou
prostorově, jejich společnými zájmy, apod. Jednotlivé živé bytosti
mohou být rostliny, zvířata nebo lidé, kteréhokoliv druhu nebo
velikosti.
Komunitu charakterizuje zejména sdílená vzájemná interakce,
vycházející ze společných potřeb nebo zájmů. Komunity se obvykle
vytvářejí na konkrétním místě – obyvatelstvo obce, spolek, rodová
osada, církev, škola, klub i firma.
Zejména s rozšířením internetu toto omezení přestává platit komunity na diskuzních fórech a sítích, komunita kolem Wikipedie.
Nicméně každá skutečná lidská komunita je vždy založena na
vzájemném fyzickém styku více živých lidí.
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Tři tváře dobrovolnictví
Frič, P., Vávra, M. (2012). Tři tváře komunitního dobrovolnictví,
HESTIA, AGNES, Praha

• Neformální dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená
činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané
bezplatně. Dobrovolník dává část svého času, energie
a schopností.
• Organizované dobrovolnictví je profesionálně
organizováno, aniž by ztratilo svoji spontaneitu. Je zdrojem
pomoci pro organizaci, která s dobrovolníky spolupracuje a
zdrojem zkušeností i příležitostí pro osobní růst
dobrovolníků.
• Virtuální dobrovolnictví - účastníci elektronické
komunikace, kteří se stávají on-line, kyber, tele
dobrovolníky. Poskytují svůj „kybersevis” (online-mentoring,
teletutoring, poradenství, fundraising, vzdělávací kurzy,
grafické práce …) členům virtuálních komunit po celém
světě.
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Dobrovolnictví v komunitě – jak na to
• Vytvořit partnerství občanské, veřejné,
neziskové i komerční sféry
• Příklady:
- obec – MŠ – hřiště – zaměstnanci firmy
- DC – obec – nemocnice – občané
- obec – studenti/senioři – dobr. prac. skup.
- SVČ – DC – přeshraniční víkend
- obec – ÚP – nezam. – soc. služby
- knihovna – obec – komunitní centrum
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Chcete pomáhat …
Otevřete si stránky:
databaze.dobrovolnik.cz
Databáze je místo, kde se mohou potkávat
organizace či projekty, které hledají
dobrovolníky, se samotnými dobrovolníky nebo
lidmi, kteří o svém prvním dobrém skutku
přemýšlejí a hledají místo, kde by mohli být
užiteční.
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A co na to dobrovolníci

• výzkumy dokazují, že
aktivní lidí žijí déle;
• dobrovolníci jsou aktivní
lidé;
• z toho vyplývá:
dobrovolníci žijí déle
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Informace o dobrovolnictví
www.hest.cz (česky i anglicky)
- adresář dobrovolnických center a programů
- průvodce dobrovolnictvím, smlouvy, pojištění atd.
- metodiky, dotazníky pro dobrovolníky i organizace
www.dobrovolnik.cz (česky) www.volunteer.cz (anglicky)
- inzerce a databáze dobrovolnických příležitostí

- články, aktuality, diskuze, zkušenosti

Děkuji za pozornost, čekám na vaše reflexe
jiri.tosner@hest.cz
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