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DOBROVOLNICKÁ  PRÁCE  V  KLUBU  DĚTÍ  A  MLÁDEŽE 
 
Práce dobrovolníků má pro činnost Klubu dětí a mládeže zásadní význam. Dobrovolníci ve 
věku blízkém věku klientů jsou klíčovým prvkem pro vytvoření výchovného prostředí, jsou 
pro klienty vhodným vrstevnickým vzorem, usnadňují překonávání komunikačních bariér. 
Dobrovolníci jsou dle stupně svého vzdělání a absolvované praxe (viz Pracovní profily 
zaměstnanců a dobrovolníků) zapojeni do výkonu služeb především aktivizačního charakteru 
(viz Přehled kompetencí v realizaci služeb Klubu dětí a mládeže). Práce mladých 
dobrovolníků je spojena se soustavným vzděláváním a intervizí odborného týmu. 
Dospělí dobrovolníci se podílejí především na organizačním a technickém zabezpečení 
aktivit Klubu (Nealkodiskotéky, Recepce, Bar). Nároky na odborné vzdělávání a intervizi této 
skupiny dobrovolníků jsou nižší. 
 
Přehled týmů dobrovolníků podílejících se na službách NZDM (viz organizační struktura) 

Tým Odpovědnost 
Klub Vedoucí dobrovolníků v Klubu 
Kroužky/dílny Vedoucí kroužků /dílen 
Nealkodiskotéky Vedoucí nealkodiskoték 
Bar Vedoucí baru  
Recepce Vedoucí recepce 

 
SKM Zlín je zapojen do programu firemního dobrovolnictví a spolupracuje s organizací HESTIA. Tato forma 
dobrovolnictví se netýká poskytování služeb NZDM. 

 
 
Výběr dobrovolníků 
 
Dobrovolníkem v SKM se mohou stát lidé od 15 let, kteří mají předpoklady pro to, aby svou 
osobností, hodnotovou orientací a především zájmem a iniciativou přispěli k naplňování 
poslání organizace. 
Navázání spolupráce s dobrovolníky probíhá několika cestami. Vedení SKM Zlín má 
přirozený kontakt s Církevní základní školou ve Zlíně (podílí se na výuce a akcích školy). 
Základní výběr probíhá mezi žáky 6. až 9. třídy této školy. Vhodným kandidátům  je 
prostřednictvím vedoucího dobrovolníků nabízena účast a podíl na přípravě  jednorázových 
aktivit  Klubu dětí a mládeže.  
Další formou je spontánní zájem dobrovolníků na základě kreditu a informací o práci SKM 
Zlín ve městě. Řada dospělých dobrovolníků se rekrutuje ze skupiny rodičů, kteří mají vlastní 
děti ve věku klientů. Jsou zařazeni do obsluhy baru, ochranky při diskotékách apod.  
Klientům rozumí, chápou jejich mentalitu a potřeby, umí s nimi přirozeně komunikovat. 
Odbornou kvalifikací je v tomto případě rodičovství. 
Dále se dobrovolníci rekrutují z řad studentů, kteří přicházejí do zařízení na odbornou praxi a 
chtějí se do činnosti organizace zapojit i po ukončení praxe. 
Výběr dobrovolníků provádí vedení SKM Zlín na svých poradách. Návrh podává 
dobrovolníkovi člen vedení SKM Zlín, po společné diskuzi je mu nabídnuta práce a je 
zařazen do některého z pracovních týmů.  
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Vzdělávání a praxe dobrovolníků 
 
Za organizaci praxe a vzdělávání dobrovolníků odpovídá zástupce vedoucího NZDM.  
 
Mladí dobrovolníci se seznamují s organizací postupně a dlouhodobě, nejprve jako účastníci 
programů nebo v pozici klienta. Pokud mladý dobrovolník projeví zájem a vedení SKM Zlín 
poznává v zájemci vlohy a schopnosti k dobrovolné práci, je mu nabídnuta pravidelná 
dobrovolná práce v Klubu dětí v pozici dobrovolníka - pomocníka. Pokud se osvědčí a 
dobrovolník souhlasí, přihlásí se po minimálně roční praxi na tříletý kurz „Škola animace“, 
kterou pořádá organizace SADBA. Po prvním ročníku se absolvent kurzu stává 
akreditovaným dobrovolníkem ve smyslu zákona o dobrovolnictví a sepisuje smlouvu 
s vysílající organizací SADBA. SKM Zlín je přijímající organizace. Po druhém ročníku se 
může stát vedoucím při zotavovacích akcích - táborech. (Během druhého ročníku tedy musí 
dosáhnout minimálně 18 let.)  
 
Zájemci o dobrovolnictví z řad dospělých se po dobu jednoho roku seznamují s organizací. 
Mají za úkol navštívit různé aktivity a o těchto návštěvách diskutovat s vedením SKM Zlín. 
Po této seznamovací době se zapojují do dobrovolné práce.  Pokud mají vzdělání 
v pedagogické či sociální oblasti mohou se podílet na přímé práci s klienty.  Pokud odborné 
vzdělání nemají, pomáhají při organizačním a technickém zabezpečení činnosti.  
Všem dospělým dobrovolníkům je nabízen krátký kurz „Margerita“ u organizace SADBA. Na 
základě své dlouhodobé praxe v organizaci a tohoto kurzu se mohou stát akreditovanými 
dobrovolníky dle zákona o dobrovolnictví. 
 
SKM Zlín realizuje vlastní vzdělávací programy. Dobrovolníci jsou seznámeni se základní 
legislativou, interními předpisy organizace, metodikou práce, BOZP.  Vzdělávací akce jsou 
součástí  pravidelných měsíčních porad dobrovolníků v Klubu dětí a mládeže (Kloset) 
minimálně 9x do roka.  
Starším dobrovolníkům jsou určeny dva celodenní sobotní kurzy ročně na odborné téma 
z oblasti pedagogiky,  sociální práce, psychologie apod. Kurzy jsou zajištěny v prostorách 
SKM většinou externím odborníkem. Jednou ročně je organizována exkurze do jiného 
podobného zařízení.  
Pro všechny dobrovolníky jsou připravovány víkendové pobyty zaměřené na osobnostní růst. 
Mladším jsou určeny dva víkendy v roce, starším krátké kurzy v zimním období (např. 4 
nedělní odpoledne, apod.) Při těchto akcích, díky společným zážitkům, dochází k posílení 
týmového ducha. 
 
 
Plánování a hodnocení dobrovolnických aktivit 
 
Jednou ročně, poslední víkend  hlavních prázdnin, probíhá  pravidelné organizační a 
plánovací setkání všech pracovníků SKM Zlín. Plánuje se rámec celého školního roku, 
základní aktivity, stanovují se priority celé organizace i jednotlivých aktivit. Pracovní týmy 
revidují pravidla práce na základě zkušeností předchozího školního roku. Při společenské 
části jsou všem představeni noví pracovníci. 
 
Kromě krátkého ocenění a hodnocení na závěr každé aktivity probíhá hodnocení pravidelné 
a formální. Pravidelně hodnotí všechny aktivity předseda  SKM Zlín jednou měsíčně.  
Písemná zpráva je distribuována všem pracovníkům.  
 
Celoroční hodnocení a  ocenění práce všech dobrovolníků probíhá při vánočním setkání, 
které je organizováno jako společenská událost s předáváním dárků (oblečení s logem 
organizace). 
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Jména všech dobrovolníků podílejících se na činnosti SKM Zlín jsou zveřejněna na nástěnce 
v prostorách SKM Zlín.  
Individuální hodnocení dobrovolníků provádí vedoucí dobrovolníků na konci školního roku. 
 

 

Právní rámec dobrovolnické práce 
 
Dobrovolníci pracují v Klubu dětí a mládeže na pozici dobrovolník – pomocník a akreditovaný 
dobrovolník. Dobrovolník podepisuje s organizací Dohodu o spolupráci na programech a 
aktivitách SKM a náplň práce dle pracovního zařazení. V případě nezletilého dobrovolníka 
podepisují souhlas s Dohodou rodiče. Dobrovolník je poučen o bezpečnosti práce a interních 
normách organizace. 
 
Organizace eviduje množství odpracovaných dobrovolnických hodin. Hodiny odpracované 
akreditovanými dobrovolníky, jsou vykazovány v rozpočtu jako vlastní podíl organizace. Dle 
metodiky MPSV (metodika k žádosti o dotaci) a dle Zákona o dobrovolnictví. 
Vedoucí jednotlivých aktivit jsou odpovědní za evidenci dobrovolnických hodin. V Klub dětí a 
mládeže se dobrovolnické hodiny evidují na Recepci, v dílnách/kroužcích v třídní knize. Na  
Nealkodiskotékách,  v Baru a v Recepci vyplývá počet hodin z rozpisu služeb. Měsíční 
součty odpracovaných hodin provádějí vedoucí aktivit, písemné přehledy předkládají 
předsedovi SKM Zlín čtvrtletně. Dobrovolnické hodiny na jednorázových akcích 
zaznamenává vedoucí akce. Hodiny se počítají podle počtu zúčastněných dětí -  na 10 dětí 
si počítá hodiny jeden dobrovolník. (Např.: akce pro 17 dětí – akci připravovalo 6 
dobrovolníků. Hodiny si počítají pouze vedoucí akce a dva dobrovolníci.) Při zajištění 
sociálně rehabilitačních pobytů – táborech se na jeden den se počítá 8 hodin, příprava pouze 
ta, která je písemně doložitelná. 
 
 
Organizace práce dobrovolníků podílejících se na aktivizačních činnostech v Klubu 
dětí a mládeže 
 
Za organizaci práce dobrovolníků v Klubu dětí a mládeže odpovídá vedoucí dobrovolníků. 
Na začátku každého školního pololetí domluví rozpis služeb a zajistí jeho uveřejnění. Služby 
jsou rozděleny na dvě směny: pro děti a pro mládež. V případě absence je dobrovolník 
povinen co nejrychleji informovat vedoucího dobrovolníků, který odpovídá za zajištění 
náhrady. 
 
Dobrovolníci pracují pod dohledem odborných pracovníků zařízení, jejich kompetence jsou 
vymezeny Metodikou práce viz Přehled kompetencí při realizaci služeb Klubu dětí a 
mládeže. 
 
Organizace služebního dne  
 
Dobrovolník přichází po domluvě s vedoucím dobrovolníku na určenou dobu, zapíše si počet 
dobrovolnických hodin do knihy dobrovolnické hodiny, která je na Recepci. 
Před koncem služby probíhá krátké intervizí setkání dobrovolníků s vedoucím dobrovolníků 
(případně sociální pracovnicí). Vedoucí dobrovolníků zhodnotí průběh služby, rozebere 
případné problémy, poskytne dobrovolníkům zpětnou vazbu na aktivity, ocení odvedenou 
práci. V rámci tohoto setkání zaznamenají dobrovolníci realizované služby v denících 
evidence služeb. 
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Předávání informací, porady týmu dobrovolníků (KLOSET) 
 
Pravidelné porady týmu dobrovolníků probíhají 1x měsíčně. Program, termín a jeho 
zveřejnění zabezpečuje vedoucí dobrovolníků v součinnosti s ostatními odbornými 
pracovníky včetně vedoucího NZDM. Klosety mají následující strukturu: 

1. Hodnocení realizovaných aktivit, plánování a organizační záležitosti. 
2. Vzdělávací blok 
3. Aktivizační blok na stmelení kolektivu dobrovolníku  

Vedoucí dobrovolníků zhotovuje o poradě stručný zápis.  
Všechny podstatné informace, pozvánky, zápisy z porad a vzdělávacích akcí jsou 
zveřejňovány na nástěnce v kanceláři dobrovolníků (ZÁKLADNA).  
 
Zapojení dobrovolníků do skupinové práce a sobotních akcí 
Vedoucí dobrovolníků oslovuje dobrovolníky a zve je na spoluúčast na sobotních akcích pro 
děti a mládež. 
 
Podíl dobrovolníků na tvorbě programu Klubu 
 
Organizace podporuje iniciativu dobrovolníků. Dobrovolník může přijít s podnětem či 
návrhem na realizaci akce obvykle za vedoucím dobrovolníků nebo vedoucím NZDM. Nápad 
je individuálně projednán a v případě dohody realizován . 
Pravidelně se na tvorbě měsíčního programu Klubu podílí AKČNÍ TÝM. 
Jde o skupinu dobrovolníků, kteří pomáhají vedoucímu dobrovolníků při vymýšlení, 
plánování a organizaci jednotlivých aktivit v Klubu. 
Tým se schází nepravidelně, z podmětu vedoucího dobrovolníků, který jej vede.  
 
 
Organizace práce dobrovolníků zajišťujících činnost klubového Baru, kontaktního 
místa Recepce a Nealkodiskoték 
 
Za rozpis služeb, organizační záležitosti a zajištění náhrad v případě absence odpovídají 
vedoucí Baru, Recepce a Nealkodiskoték. Konkrétní pracovní činnost je dobrovolníkům dána 
pracovní náplní.  
Pravidelná porada dobrovolníků zabezpečujících činnost Baru probíhá jednou ročně, 
v případě potřeby častěji. Porada dobrovolníků z týmu Recepce probíhá dvakrát ročně. 
Dobrovolníci realizující Nealkodiskotéky se obvykle schází 4x ročně. JÁDRO – skupina 
odpovídající za organizaci, se schází v pátek, 1,5 hodiny před každou diskotékou. 
Na realizaci výše uvedených činností  se podílejí převážně dospělí dobrovolníci. Pracují 
samostatně, na přímé práci s dětmi se podílejí pouze předáváním informací, případně 
kontaktní prací.  
 
 
Organizace práce dobrovolníků zajišťujících činnost kroužků/dílen 
 
Za rozpis služeb, organizační záležitosti a zajištění náhrad v případě absence odpovídá 
vedoucí dobrovolníků kroužků/dílen. Za  programové zajištění kroužku odpovídá jeho 
vedoucí, včetně nákupu drobného vybavení (do 500,- Kč). Pravidelné porady týmu 
dobrovolníků pracujících v kroužcích probíhají každou první středu v měsíci. Na těchto 
setkáních jsou kontrolovány záznamy v třídních knihách (dobrovolnické hodiny, docházka 
dětí, činnost). 
 


