
 

 

JJJiiihhhooočččeeessskkkááá   iiinnnfffooorrrmmmaaačččnnnííí    ccceeennntttrrraaa   ppprrrooo   mmmlllááádddeeežžž   ppprrraaavvviiidddeeelllnnněěě   vvvyyydddááávvvaaajjjííí    IIInnnfffooollliiissstttyyy,,,    kkkttteeerrrééé   ssseee   zzzaaammměěěřřřuuujjjííí    nnnaaa   rrrůůůzzznnnááá   

aaakkktttuuuááálllnnnííí    tttééémmmaaatttaaa...    DDDooobbbrrrooovvvooolllnnniiiccctttvvvííí    jjjeee   bbbeeezzzeeessspppooorrruuu   jjjeeedddnnnííímmm   zzz   nnniiiccchhh,,,    vvv   dddnnneeešššnnnííí    dddooobbběěě   ssstttááállleee   vvvíííccceee   nnnaaabbbýýývvvááá   nnnaaa   

vvvýýýzzznnnaaammmuuu...          

NNNeeezzziiiššštttnnnááá   pppooommmoooccc   dddrrruuuhhhýýýmmm,,,    zzzaaapppooojjjeeennnííí    ssseee   dddooo   ddděěěnnnííí    vvv   ooobbbccciii    nnneeebbbooo   nnnááávvvššštttěěěvvvyyy   ssseeennniiiooorrrůůů   vvv   dddooommmooovvveeeccchhh   dddůůůccchhhooodddcccůůů   –––   tttooo   

vvvšššeeeccchhhnnnooo   jjjeee   dddooobbbrrrooovvvooolllnnniiiccctttvvvííí ...    VVV   IIInnnfffooollliiisssttteeeccchhh,,,    kkkttteeerrrééé   ppprrrooo   VVVááásss   pppřřřiiippprrraaavvvuuujjjeee   IIInnnfffooorrrmmmaaačččnnnííí    ccceeennntttrrruuummm   ppprrrooo   mmmlllááádddeeežžž   

ČČČeeessskkkýýý   KKKrrruuummmlllooovvv,,,    nnnaaallleeezzznnneeettteee   aaakkktttuuuááálllnnnííí    vvvyyybbbrrraaannnééé   nnnaaabbbííídddkkkyyy   dddooobbbrrrooovvvooolllnnniiiccckkkýýýccchhh   čččiiinnnnnnooossstttííí    aaa   ppprrrooogggrrraaammmůůů...       

   

UUUMMM   SSSEEEMMM   UUUMMM   TTTAAAMMM   ---    OOOdddbbbooorrrnnníííkkk   dddooobbbrrrooovvvooolllnnníííkkkeeemmm???   PPPrrroooččč   nnneee???   

Každý den neziskové organizace hledají někoho, kdo by jim pomohl vyřešit nějaký konkrétní problém. Často 
jsou to pouhé jednotlivosti, které by znalému odborníkovi nezabraly víc než pár hodin času, ale protože 
neziskovky ve svém týmu takového specialistu nemají, musejí ho buď složitě hledat, nebo ještě složitěji 
improvizovat. Rozpočty organizací jsou často napjaté a podmínky konkrétních grantů třeba ani neumožňují 
někoho na práci zaplatit. 

Proto je tady Um sem um tam a proto jste tady vy. Na webu neziskovky zveřejňují poptávky po konkrétních 
úkolech, vy si je můžete procházet a vybírat, co by vás právě zajímalo a které organizaci byste rádi pomohli. Až 
se vám něco zalíbí, stačí kliknout a organizace vás již brzy kontaktuje. 

Většinu úkolů je možné poslat e-mailem či domluvit po telefonu. Není potřeba nikam chodit. Na úkolu pracujete 
ve chvílích volna, kdy se vám to zrovna hodí. 

Spolupráce je krátkodobá, jednorázová a nevyplývají z ní pro vás žádné další závazky. 

Zdroj: http://umsemumtam.cz/  

DDDooobbbrrrooovvvooolllnnniiiccckkkééé   ccceeennntttrrruuummm   pppřřřiii    DDDiiieeeccceeezzznnnííí    ccchhhaaarrriiitttěěě   ČČČeeessskkkééé   BBBuuuddděěějjjooovvviiiccceee   

Hledáme dobrovolníky do Veselí nad Lužnicí – Dům pro seniory 

Máte čas 1-2 hodiny týdně? Hledáme 3 dobrovolníky pro seniory. 
V Domě sv. Františka nyní žije 30 seniorů. Někteří z nich by uvítali 
člověka, který by je vyvezl na procházku do okolí na vozíčku. 
Také by je potěšilo, kdyby jen zašel na návštěvu a popovídal by si s nimi.  
Časově by se jednalo o návštěvu 1x nebo 2 x v týdnu, nejlépe na hodinu.  
Věřte, že společně strávený čas, který přináší radost seniorům, nakonec  
obohatí i vás. 

V případě zájmu nás kontaktujte dobrovolnici@charitacb.cz. Zdroj: www. http://dobrovolnicicb.cz/  

DDDooobbbrrrooovvvooolllnnniiiccckkkééé   ccceeennntttrrruuummm   ČČČeeessskkkýýý   KKKrrruuummmlllooovvv   (((IIICCCOOOSSS,,,    ooo...ppp...sss...)))    

Hledáme dobrovolníky do programu Kamarád v životě! Máš chuť věnovat trochu svého času novému 
kamarádovi? Zapoj se do programu Kamarád v životě a pomoc tak vyplnit volný čas klientovi Střediska 
výchovné péče Spirála – dětem ve věku od cca 10 do 15 let s různými specifickými problémy (poruchy chování, 
problémy při učení, komunikaci, slabší sociální zázemí apod.).  

 



 

 

Dobrovolnické centrum zajišťuje dobrovolníkovoi podporu během výkonu dobrovolnické činnosti, pojištění, 
úhradu nákladů spojených s dobrovolnickou činností, proškolení, možnost odborných supervizí ad.  

Další nabídky: programy v domovech pro seniory, rodinném centru, spolupráce s Informačním centrem seniorů 
apod. Více informací zde: dobrovolnictvi@krumlov.cz. Zdroj: http:// http://www.css.krumlov.cz  

DDDooobbbrrrooovvvooolllnnniiiccctttvvvííí    vvv   CCCeeennntttrrruuu   pppooodddpppooorrryyy   pppěěěssstttooouuunnnssskkkýýýccchhh   rrrooodddiiinnn   JJJiiihhhooočččeeessskkkýýý   kkkrrraaajjj    

Kdo může být dobrovolníkem - podmínky: 

• zájem o práci s dětmi, zodpovědnost, trpělivost  
• věk 18+  
• trestní bezúhonost, zdravotní způsobilost 
• doporučení další osoby  

Co pro nás mohou dobrovolníci v Centru podpory pěstounských rodin udělat? 

Dlouhodobá spolupráce s konkrétní rodinou - pravidelné volnočasové aktivity s dítětem (cca 2 hodiny za 
týden/14 dní) 
Dobrovolník je pro dítě starším kamarádem, hraje si s ním, chodí s ním ven, do kina , na kroužky apod. S 
dítětem se schází dlouhodobě, minimálně po dobu jednoho roku. 

Dobrovolník a dítě jsou spárováni pro vzájemné dohodě, do rodiny dobrovolníka uvádí klíčový pracovník a 
koordinátor dobrovolníků. Dobrovolníci musí projít víkendovým výcvikem a jsou po celou dobu v kontaktu s 
profesionály, se kterým řeší všechny případné problémy. Pravidelným kontaktem s dobrovolníkem si dítě může 
trénovat komunikační a sociální dovednosti, získá větší sebevědomí v kontaktu s ostatními, zažije spoustu 
zábavy.  

My nabízíme příjemnou atmosféru a vytvoření podmínek pro příjemnou spolupráci, zajištění odborné přípravy 
na dobrovolnickou činnost, možnost půjčení odborné literatury z oblasti náhradní rodinné péče , průběžnou 
podporu během výkonu dobrovolnické činnosti (pomoc při řešení jakýchkoli potíží – s klientem, se 
zaměstnanci apod.), supervizi ad. Pokud se chcete dozvědět víc, kontaktujte koordinátora dobrovolníků 

Mgr. Lenka Čadová, tel: 607038140, email: cadova@os-prevent.cz, Zdroj: http://pestouni.os-prevent.cz/  

DDDaaatttaaabbbááázzzeee   dddooobbbrrrooovvvooolllnnniiiccckkkýýýccchhh   pppřřříííllleeežžžiiitttooossstttííí    vvv   ČČČeeessskkkééé   rrreeepppuuubbbllliiiccceee   

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. 

Zdroj: http://databaze.dobrovolnik.cz/  

 

Příští Infolisty o dobrovolnictví vyjdou v měsíci červnu 2014 a představí další dobrovolnické programy 
v Jihočeském kraji a aktuální nabídky pro uplatnění dobrovolníků.  

Autor Infolistů: Magdalena Zronková, Informační centrum pro mládež Český Krumlov, icm@icmck.cz 

 




