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NĚCO MÁLO O DOBROVOLNICTVÍ
Co je dobrovolnictví?
O dobrovolnictví mluvíme v případě, když člověk věnuje něco dobrovolně jiným (může jít
o peníze, věci, čas, úsilí…) a nežádá za to žádnou finanční náhradu. Důvody k dobrovolnictví
bývají většinou morální. Patří mezi ně potřeba pomáhat druhým, měnit svět k lepšímu.
Kdo je dobrovolník?
Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční
odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací. Dobrovolníkem se může stát
v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout druhým.
Proč se stát dobrovolníkem?
„Jako dobrovolník nejen dávám, ale mnohem více dostávám.“
➢ pro pocit naplněni a uspokojeni
➢ pro možnost navázat nove kontakty a přátelské vazby
➢ pro získaní nových znalosti a zkušenosti
➢ pro změnu životního stylu
➢ pro posun v životních hodnotách
➢ proto, aby člověk mohl najit sve lepši ja
➢ proto, že možná jednou i já budu potřebovat nějakou pomoc, a možná to bude pomoc
dobrovolníka
Co mi dobrovolnictví přináší:
➢

Učím se trpělivosti a získávám energii.

➢

Rozšiřuji si obzory.

➢

Všední problémy mi připadají menší, řešitelnější, někdy dokonce příjemné...

➢

Mám možnost dívat se na svět jinýma očima, prožívám každodenní život mnohem
intenzivněji. Obecně si víc všímám problémů druhých.
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➢

Člověk není pouze malinkým šroubkem v kolosu světa, ale je schopen něco hodnotného
na světě vytvořit, změnit ... a neztrácet nadšení.

➢

Znám mnohem víc dobrých lidí.

➢

Nacházím vzácná přátelství.

➢

Jsem ohleduplnější, změnil se mi žebříček hodnot a našla jsem plno nových možností,
jak trávit volný čas.

➢

Rozvíjí mne to a vychovává. A je to i zábava, starost, zodpovědnost i bláznivé blbnutí...

➢

Hřejivý pocit, že to nedělám jen pro sebe.

Chci dobrovolníkem skutečně být? Dříve než vám nabídneme určitou dobrovolnickou činnost,
zkuste si odpovědět na následující otázky:
➢

Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?

➢

Kolik času mohu dobrovolnické činnosti věnovat?

➢

Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?

➢

Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které mohu při své
dobrovolnické činnosti využít?

➢

Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá (například práce s dětmi, seniory, manuální
práce, administrativní výpomoc…)?

Nabízíme:
➢ proškolení v psychosociální pomoci
➢ pojištění po dobu dobrovolnické služby
➢ nové zkušenosti
➢ příjemný pracovní kolektiv
Dobrovolníkem se stanete když:
➢ mate zájem o smysluplnou práci, bez nároku na finanční odměnu
➢ je vám vice než 18 let, resp. 15 let (zákonný zástupce)
➢ domluvíte si úvodní, tzv. vstupní, pohovor u ředitele SSML
➢ souhlasíte s podmínkami pro výkon dobrovolnické práce v SSML
2

Sociální služby města Lovosice, příspěvková organizace
28. října 475/7, 410 02 Lovosice IČO: 08183571

TEL.: 416 532 747 E-MAIL: reditel@ssmlovo.cz WEB: www.ssmlovo.cz

➢ absolvujete proškoleni (mj. BOZP, PO) a seznámíte se z činnosti organizace SSML
➢ uzavřete s organizaci SSML smlouvu o dobrovolnické činnosti a mlčenlivosti dobrovolníka,
podepíšete Prohlášení o mlčenlivosti Dobrovolníka, Čestné prohlášení o zdravotní
způsobilosti Dobrovolníka a Dohodu o hmotné odpovědnosti Dobrovolníka, seznámíte se s
Ošetřovatelským standardem – Eticky kodex pracovníka v sociálních službách a ostatních
zaměstnanců
Pokud mate nějaký nápad, tip či radu, co by mohli dobrovolnici v naši organizaci SSML dělat,
nebojte se nás kontaktovat, pokud chcete dobrovolně pomáhat zkvalitňovat život seniorů v našich
zařízeních SSML nebo přímo v terénu.
Děkujeme.
Přihlášky – kontakt:
Telefon: 416 532 747
Mobil: 736 113 863
E-mail: reditel@ssmlovo.cz
Naše motto:
„Tímto světem projdu jen jednou. Proto každé dobro a laskavost, které mohu prokázat
jakékoliv lidské bytosti, nechť neodkládám. Neboť nepůjdu již nikdy touto cestou.“
John Galsworthy
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