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                   KODEX DOBROVOLNÍKA 
 

• Dobrovolníkem je ten, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční 

odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. 

• Dobrovolníkem se může stát kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout 

druhým, předávat svoje zkušenosti dál dobrovolníkovi přináší pocit užitečnosti. 

• Je důležité, aby činnost dobrovolníka probíhala pod záštitou organizace, která poskytne 

dobrovolníkovi potřebné zázemí. 

• Od 1.1.2003 platí zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. 

 

POKUD SE ROZHODNETE STÁT SE DOBROVOLNÍKEM, ZKUSTE SI ODPOVĚDĚT NA 

NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY 

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

2. Kolik času mohu dobrovolné činnosti věnovat? 

3. Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností? 

4. Jaká oblast dobrovolnická činnost mě zajímá? 

  

PRÁVA DOBROVOLNÍKA 

• mám právo dostat úplné informace o poslání a aktivitách organizace, ve které budu pomáhat. 

• mám právo dostat úplné informace o činnosti, kterou budu jako dobrovolník vykonávat.   

• včetně její obsahové a časové náplně. 

• mám právo na činnost, která by naplňovala mé očekávání. 

• mám právo na kontakt a spolupráci s koordinátorem dobrovolníků. 

• mám právo na zaškolení, výcvik či trénink. 

• mám právo na supervizi  

• mám právo říci „ne“, pokud činnost nebude vyhovovat mým zájmům a schopnostem. 

• mám právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní a vyžádat si zpětnou vazbu. 

• mám právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen. 

 

POVINNOSTI DOBROVOLNÍKA 

• plnit úkoly, ke kterým jsem se zavázal 

• být spolehlivý 

• zachovávat mlčenlivost 

• řídit se pokyny koordinátora dobrovolníků 

• dodržovat závazky dle smlouvy o výkonu dobrovolnické činnosti 

• nezneužívat projevené důvěry 

• požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuji 

• znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.) 

• být „týmovým hráčem“ 

• ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonávám a dle toho ji navenek     

• prezentovat 

• řídit se bezpečnostními předpisy, jinak zodpovídám za případnou způsobenou škodu 

• informovat neprodleně koordinátora o jakýchkoli změnách, které by mohly ohrozit plnění 

dobrovolnické činnosti a informovat neprodleně o vzniku škody na zdraví nebo na majetku  
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