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DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolník je osoba, která má pot ebu konat n co pro své okolí, blízké nebo pro osoby v nouzi. 
Jsou to lidé, kte í jsou vždy p ipraveni pomoci a ne ekají za to žádnou odm nu i d kovný dopis. Dobrovolnictví 
lze uplatnit v r zných oblastech života, jako nap . ve zdravotnictví, v pé i o starší spoluob any, o d ti, zví ata nebo 
vykonávání prosp šné práce pro životní prost edí.  

Motivace:

Pracovní oble ení, rukavice, nádoby a pytle na odpad, hygienické ubrousky, lopaty, hráb , rý e, 
„napichovadla“… dle dohodnuté innosti.

Pot eby:

Planeta Pomoc – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

Nejd íve v dostate ném p edstihu provedeme pr zkum okolí klubovny i území vaší obce 
a vytipujeme místa pro úklid – erné skládky, zne išt ný vodní tok, park, les, místa s kontejnery na separovaný odpad 
apod. Nejlépe je po ídit fotodokumentaci a zaznamenat v map  obce vytipovaná místa. Poté kontaktujeme ú edníka 
na místním obecním ú ad , který má v obci na starost ochranu životního prost edí, a pokusíme se s ním dohodnout 
na možné spolupráci. Popíšeme mu naše zjišt ní o zne išt ných místech a požádáme jej o spolupráci ze strany obce. 
Obec by nap . mohla pro námi provedený úklid poskytnout ochranné pracovní pom cky, pytle pro odpad i zajistit 
odvoz odpad  ze zne išt ných míst po úklidu. Pokud bude spolupráce možná, je nutné dohodnout termín úklidové 
akce, akci zpropagovat v obci a vyzvat ob any dané obce k ú asti na ní – v místním nebo oblastním tisku, rozhlasem 
nebo letáky (toto ale vyžaduje dostate ný p edstih p ed akcí). P i realizaci akce po ídíme fotodokumentaci místa 
p ed a po úklidu, fotodokumentaci zú astn ných osob p i samotném úklidu. Lze také nato it video nebo m žeme 
z fotek vytvo it „zábavné video“ formou STOPMOTION (ML U8). Po ukon ení akce zhodnotíme, pod kujeme a o akci 
napíšeme lánek i reportáž, doplníme fotkami nebo videem a vyv síme na webu obce, zve ejníme v tisku. P i n jaké 
následné významn jší akci obce je možné zú astn ným pod kovat (starosta obce, organizátor akce).

Provedení:

Moje poznámky:

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém , ke komunikaci a ob anská.

Rozpoznat problém, roz lenit ho na ásti, kriticky interpretovat získané poznatky a zjišt ní, pro svá tvrzení nacházet 
argumenty a d kazy, formulovat a obhajovat podložené záv ry, být otev ený k využití r zných postup  p i ešení 
problém , nahlížet na problém z r zných stran, zvažovat možné klady a zápory jednotlivých variant ešení, v etn  
posouzení jejich rizik a d sledk , efektivn  využívat moderní informa ní technologie, vyjad ovat se jasn , srozumi-
teln  a p im en  dané situaci, brát v úvahu zkušenosti a znalosti ostatních, správn  interpretovat p ijímaná sd lení 
a v cn  argumentovat, aktivn  spolupracovat p i dosahování cíle, projevovat zodpov dný vztah k vlastnímu zdraví 
a k zdraví druhých, zvažovat vztahy mezi svými zájmy, zájmy širší skupiny zájmy ve ejnými, jednat tak, aby nebyla 
ohrožena p íroda a životní prost edí, poskytovat ostatním pomoc, posuzovat události a vývoj ve ejného života, sle-
dovat, co se d je v jeho bydlišti a okolí, zaujímat a obhajovat informovaná stanoviska a jednat k obecnému prosp -
chu podle nejlepšího sv domí, uplat ovat proaktivní p ístup, dokon ovat zahájené aktivity a motivovat se k dosaho-
vání úsp chu.

Zlepšit pov domí o významu dobrovolnictví s cílem zlepšit obecné pov domí o d ležitosti dob-
rovolnictví jakožto projevu ú asti ob an , který p ispívá k ešení otázek spole ného zájmu v dané lokalit .

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

dlouhodob
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jaro–podzim
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Zajišt ní souhlasu vlastníka zne išt ného pozemku s úklidovou akcí; pokud jde o ve ejné prostranství 
nebo pokud je vlastníkem pozemku obec, projednat toto s p edstaviteli obce. Dobré naplánování akce, zejména 
asov ; dostate n  dop edu jednat s obcí a zajistit dobrou propagaci akce.

Pozor na:

Moje poznámky:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. Leh í stupe  – zabezpe it 
území pohybu, upozornit na p ípadné nerovnosti, neustálá asistence 

vedoucího, aby se dít  nezranilo o nebezpe né p edm ty. T žší stupe  postižení – nevhodné.

Sluchov  postižení – dát si pozor na to, aby dít  bylo poblíž a m lo možnost p i vysv tlování odezírat ze rt  vedoucího. 

Pohybov  postižení – zapojit je p i držení pytl  na odpadky, t ízení hromádek odpad .

Mentáln  postižení – srozumitelné vysv tlení v jednoduchých krátkých v tách. Pomoc s p i azením, kam který odpad 
pat í. D sledné vysv tlení bezpe nosti a hygieny práce, neustálý dohled kv li nebezpe ným p edm t m.

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát dostate ný prostor na dotazy, vyslyšet je.

Obtížn  vychovatelní – striktní hranice a pravidla p i práci.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – bez omezení, záleží na typu postižení. U ADHD asté st ídání 
inností, chvíli n co sbírat, poté držet pytel, t ídit odpad apod.

Výjime n  nadaní a geniální – zadání, aby zjistili informace o erných skládkách, postihy za zakládání. Nato ili 
a nafotili celou akci, napsali lánek apod.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


