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NÁBOROVÁ KAMPAŇ
Příprava náborové kampaně k získání nových dobrovolníků začala již
v průběhu školních letních prázdnin, v měsících červenec a srpen.
V počáteční fázi příprav jsme navrhli náborové letáčky a plakáty, které by
nejlépe upoutaly pozornost a oslovily možné zájemce o dobrovolnickou
činnost.
Během příprav
jsme vytipovaly školní
zařízení i jiné veřejné
instituce a prostory
k oslovení co největšího
počtu studentů i široké
veřejnosti.
Začátkem
školního roku v měsíci
září již mohla začít
náborová kampaň.
V prvním týdnu jsme se zaměřili na úplně novou oblast - na město
Třeboň. Vedení z Domova Seniorů Třeboň projevilo obrovský zájem o
rozšíření dobrovolnické činnosti i do jejich zařízení. A tak jsme se snažili
jejich přání vyplnit a naleznout co nejvíce kvalitních dobrovolníků, kteří by
domov rozzářili. Oslovili jsme Obchodní Akademii, místní Gymnázium a
Střední odbornou školu a střední odborné učiliště v Třeboni. S připravenou
půdou pro dobrovolnickou činnost jsme se setkali ve Střední odborné škole a
učilišti. Za veliké podpory ředitele školy pana Ing. Petra Káninského a
zástupkyně ředitele pro odborný výcvik paní Mgr. Marie Floriánové jsme se
domluvili na možnostech docházení jejich studentů do DS Třeboň. Vedení
školy navíc oslovilo i místní Domov Mládeže.

4

Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice

V dalším týdnu jsme pokračovali s náborovou kampaní ve městě
České Budějovice. Zaměřili jsme se na více jak dvacet škol, kde jsme prostory
zaplavili plakáty a letáčky. Snažili jsme se oslovit jak středoškoláky, tak i
vysokoškoláky umístěním plakátů i v areálech Jihočeské univerzity, menzy,
Vědecko-technické knihovny a studentských kolejích. Ke konci měsíce září
jsme prostřednictvím krátké prezentace oslovili i začínající ročníky na
Teologické a Zdravotně sociální fakultě. Jsme velmi rádi za podporu
dobrovolnické činnosti od těchto fakult.
Plakáty a letáčky jsme dále rozmístili i ve zdravotnických zařízeních
a v jednotlivých ordinacích na Poliklinice Jih, Sever i Vltava. Využili jsme i
možností informovat veřejnost přes různé webové servery jako jsou
www.dobrovolnik.cz, www.dobrovolnici.cz či přes www.spoluzaci.cz.
Náborovou kampaň ukončíme v průběhu měsíce října, za podpory
Magistrátu města České Budějovice a Jihočeského kraje, vylepením plakátů i
na reklamní plochy v centru Českých Budějovic. Již nyní můžeme s radostí
konstatovat, že se nám daří získávat nové dobrovolníky, kteří pomáhají
rozehřívat úsměvy klientů v našich smluvních zařízeních.
Elena Charyparová, koordinátorka dobrovolníků.
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DOBROVOLNÍCI V DOMOVĚ SENIORŮ TŘEBOŇ
Již týden po náborové kampani, která proběhla ve městě Třeboň, jsme mohli
uskutečnit školení s první skupinou dobrovolníků přímo v hale DS Třeboň.
Zúčastnilo se ho celkem 15 lidí, většinou studentek, ale také jedna z jejich
učitelek – paní Ladislava Bačáková, a jedna žena, která sama doma pečuje o
postiženého syna a přitom se rozhodla docházet ještě k seniorům. Druhé
vstupní školení dobrovolníků proběhlo hned týden na to a tentokrát se ho
zúčastnilo 8 studentek Střední odborné školy a učiliště.
Během odborného vedení
paní Mgr. Bohdanou Břízovou se
všichni dozvěděli o možnostech
dobrovolnické
činnosti,
o
motivacích, radostech, ale také o
smutnějších chvílích v životě
dobrovolníka. V průběhu školení se
dobrovolníci mimo jiné seznámili
s riziky možného ohrožení na
pracovišti, s pravidly bezpečnosti práce a s podmínkami o mlčenlivosti.
Všichni dobrovolníci obdrželi vizitky se jmény a trička s logem ADRA. Za
účasti aktivizační pracovnice paní Anny Ondrejmiškové se dobrovolníci
pomalu seznámili s činnostmi, které mohou v DS Třeboň vykonávat. Po
dvojicích navštívili klienty DS Třeboň a trávili s nimi čas povídáním.
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Prostřednictvím Mgr. Marie
Floriánové a za pomoci paní Mileny
Apfelthalerové jsme získali ještě další
zájemce o dobrovolnictví, kteří jsou
ubytovaní v Domově mládeže v Třeboni.
Dne 24.9.2009 tak proběhlo již třetí
vstupní školení, tentokrát přímo v
Domově mládeže a přišlo celkem 11
studentek, (navíc jedna zájemkyně se ze
zdravotních důvodů omluvila, ale údajně
se také velmi ráda připojí ke skupině
dobrovolníků, jakmile se uzdraví). Rády
by tak pomohly podpořit mentální rovinu
klientů,a tak i jejich zdravotní a psychický stav. Dne 8.10.2009 se poprve
seznámí s babičkami a dědečky z DS Třeboň.
Byli jsme velmi překvapení a mile potěšeni osobním zaujetím
učitelů pro dobrovolnickou činnost. Motivují své studentky, sami jsou jim
příkladem v této práci a pomáhají při koordinaci dobrovolnictví. Sami mají
spoustu nápadů, jak udělat seniorům radost, a tak již nyní se studentkami
připravují pro seniory např.
módní přehlídku. Pomáhají jim s
výzdobou chodeb i pokojů,
přičemž se zase studentky snaží
na
výtvarných
pracech
spolupracovat se seniory, a tak
společně vytváří prostředí velmi
milé a příjemné pro všechny
obyvatele domova.
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Protože vznikla ještě další
dobrovolnická skupina, a sice 13ti
dobrovolníků, v pátek 25.9.2009
proběhlo opět další vstupní školení.
Pod vedením paní Bačákové a za
asistence aktivizační pracovnice paní
Ondrejmiškové se budou moci klienti
díky dobrovolníkům dostat na
vozíčcích na projížďku do parku, nebo do města. Protože chceme podpořit
aktivity samotných senirů, domluvili jsme se s panem Matějkou – klientem
DpS Máj, který velmi rád zpívá a hraje, že se svým programem navštíví
jednak DD na Dobré Vodě, ale také DS Třeboň, kde se již na něj a jeho
písničky všichni velmi těší.

Chceme touto cestou poděkovat jednak ředitelce DS Třeboň, paní
Ing. Lence Krakowitzerové za velmi aktivní přístup při přípravě
dobrovolnického programu v jejich zařízení, paní Ondrejmiškové za ochotu
uvedení tak velké skupiny dobrovolníků do pravidelné práce, a pak také
panu řediteli SOU a SOŠ panu ing. Petru Káninskému za velmi kladný postoj
k dobrovolnické činnosti jeho studentů. Chceme velmi poděkovat a ocenit
postoj paní Mgr. Marie Floriánové, Ladislavy Bačákové, Mileny
Apfelthalerové a ostatních učitelů, kteří studentky k dobrovolnictví vedou,
motivují je a také oceňují. Jejich postoj je i pro nás velikým povzbuzením a
hnací silou k další práci.
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KALENDÁŘ USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ ZA 09/2009
Název akce:

Náborová kampaň v Třeboni

Datum:

1.9. – 4.9.2009

Cíl akce:

Oslovení středních škol v Třeboni pro získání nových
dobrovolníků pro DS Třeboň a distribuce propagačního
materiálu.

Zhodnocení:

Díky náborové kampani za podpory SOŠ a SOU v Třeboni a
vedení z DS Třeboň se nám podařilo získat 52 dobrovolníků,
kteří jsou proškolováni a uváděni ke klientům.

Název akce:

Náborová kampaň v Českých Budějovicích

Datum:

Září a říjen 2009

Cíl akce:

Oslovení středních, vyšších odborných a vysokých škol
v Českých Budějovicích pro získání nových dobrovolníků pro
zařízení v Českých Budějovicích a distribuce propagačního
materiálu.

Zhodnocení:

Díky náborové kampani podpořené Magistrátem města a
Jihočeským krajem jsme získali řadu nových dobrovolníků,
které jsme proškolili a zavedli do smluvních zařízení. Celkový
počet dobrovolníků v Českých Budějovicích je v současné
době 45. Jelikož náborová kampaň stále pokračuje,
očekáváme ještě mírné navýšení počtu dobrovolníků.

Název akce:

Setkání psychosociálního týmu

Datum:

21.9.2009 17:30-19:00

Cíl akce:

Pravidelné proškolování psychosociálního týmu.

Zhodnocení:

Psychosociální tým byl seznámen s psychickými reakcemi lidí
v krizi.
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DEN DOBROVOLNÍKA
Začíná den jako každý jiný, s obvyklými povinnostmi a rituály. Přeci
jenom se tento den v něčem liší, dnes půjdu rozzářit jednu milou babičku.
Vypravuji rodinu do školy, do práce a sama hned v zápětí vycházím do
zaměstnání. Pracovní den utíká celkem rychle, s obyčejnými povinnostmi a
starostmi. Trochu unavená se vydávám zpět domů. Cestou ještě nakoupím
čerstvé pečivo a něco dobrého k večeři. Protože je dnes pondělí, zamířím si
to rovnou k jednomu z místních Domovů důchodců. V tento den každý týden
tam totiž navštěvuji jednu starou paní jako dobrovolník. Je pět hodin
odpoledne a vrátnice je zavřená s cedulkou „přijdu hned, zavírám vchody“.
Přibližně za patnáct minut jsem se zapsala na vrátnici do docházkového
sešitu pro dobrovolníky a vydala se k mému oddělení. Nahlásila jsem se na
sesterně a šla jsem rovnou za paní T.
V pokoji byl pán u druhé paní. Zřejmě syn, který tam zjevně chodí
každý den a pomáhá maminku nakrmit. Odešel téměř vzápětí po mém
příchodu, neb už bylo po večeři. Paní T. nejevila moc zájem, ale zdálo se, že
mne poznala a je ráda, že jsem přišla. Vytáhla jsem knížku a povídala o
zvířatech. Ptala jsem se paní T., jaká měli doma zvířata. Paní T. po chvilce
stáhla tvář, jako by začínala plakat. Vyděsilo mne to! Nevěděla jsem, co jsem
udělala špatně. Nebyl to ale pláč, paní začala strašně moc nahlas naříkat,
celkem neartikulovaně. Ptala jsem se, co se děje, ale neodpovídala. Bylo
vidět, že něco je moc v nepořádku. Šla jsem za sestrou. Zrovna na ni volala
druhá, aby jí běžela s něčím pomoci. Sestra slíbila,
že hned přijde. Přišla po chviličce a sdělila mi, že
paní T. má bolesti. Prý u ní byl lékař, asi mrtvice,
dostala něco „na povzbuzení mozku“. Doporučila
mi, abych odešla, protože tam asi nejsem dnes nic
platná.
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Zůstala jsem ještě chvíli. Začala jsem paní T. hladit po čele a po
hlavě. Po chvíli naříkání ztišilo. Paní T. něco zamumlala. Nejdříve jsem
nerozuměla, ale pak jsem zachytila slovo „zdrávas“ a pochopila, že paní se
modlí. Snažila jsem se vzpomenout na slova motlitby, kterou jsem slýchala
vždy při pohřbech v kostele jako dítě – Zdrávas Maria. Šlo to snadno. Paní T.
ji drmolila rychle, několikrát za sebou. Zkusila jsem pak Otče náš, začala jej
říkat se mnou. Obě modlitby pak opakovala mnohokrát a já s ní. Pořád jsem
ji držela za jednu ruku a druhou ji hladila po hlavě. Po nějakých 20 minutách
se zklidnila. Rozloučila jsem se s ní a slíbila, že se s ní zase přijdu pomodlit.
Přikývla ochotně. Pak ještě neklidně hýbala rukou směrem k obličeji, posléze
k nosu. Pochopila jsem, že jí svědí, tak jsem se jí zeptala, jestli ji mám
podrbat. Ona přikývla. Pak si řekla „výš“ a posléze pokývala hlavou, když
jsem se zeptala, zda stačí. Ten den jsem odcházela a byla jsem si téměř jistá,
že tuto paní již neuvidím….
Zaslala Š.K., dobrovolnice
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PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST

(1) DOTACE A GRANTY 2009
Poskytovatel dotace

Projekt
 Žít neznamená jen brát

Magistrát města České Budějovice

 Dobrovolníci v sociálních a zdravotních zařízeních
pro seniory a klienty s postižením

Ministerstvo zdravotnictví České
republiky

 Dobrovolníci ve zdravotnických a sociálních
zařízeních Jihočeského kraje

Ministerstvo vnitra České republiky

 Dobrovolníci v sociálních a zdravotních zařízeních
pro seniory

Jihočeský kraj

 Dobrovolníci v sociálních a zdravotních zařízeních
pro seniory a klienty s postižením
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(2) FINANČNÍ DARY 2009 – PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST DC
Dárcovská skupina

Detaily

TELEKOMUNIKACE CZ spol. s r. o.

 30 000, 00 Kč

Soukromí dárci

 10 813,00 Kč

Adra Team Strakonice



8 047,00 Kč

HSZ Jehnědno



7 000,00 Kč

Adra Team Rakovník



3 883,00 Kč

Adra Team Slaný



1 841,00 Kč

(3) VĚCNÉ DARY 2009
Subjekt

Detaily

Post Scriptum Imprimatur

 Tiskařské a grafické práce

GraphicHouse

 Tiskařské a grafické práce

Rejnok cz, spol. s r.o.

 Využití velkoplošné obrazovky

TELEKOMUNIKACE CZ spol. s r. o.

 Papír do tiskárny

Soukromí dárci

 Toner, nástěnná magnetická tabule, skartovač

Hydro & kov s.r.o.

 Kovový stojan na kasičku, 2 dřevěné nástěnky

(4) TABULKA POTŘEB
Potřeba:

Využití:

Výtvarné pomůcky

 Pro výtvarný kroužek s dobrovolníky v Chráněném
bydlení Empatie

Papíry a tonner do tiskárny

 Tisk smluv a všech dokumentů potřebných pro
činnost dobrovolníků, pro spolupráci s přijímajícími
zařízeními, tisk plakátů, propagačního materiálu,
jmenovek, projektů aj.

Barevná tiskárna

 Tisk smluv a všech dokumentů potřebných pro
činnost dobrovolníků, pro spolupráci s přijímajícími
zařízeními, tisk plakátů, propagačního materiálu,
jmenovek, projektů aj.

Data projektor

 Při školeních a náborových kampaní dobrovolníků

Dvě kancelářské židle

 Potřebné k sezení u počítače

Kancelářský nábytek

 Na dokumenty, smlouvy, šanony aj.

Počítač

 Pro činnost koordinátora dobrovolníků
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VÝKAZ PRÁCE DOBROVOLNÍKŮ ZA 01-09/2009

2

3

3

3

5

6

2009

2009/09

2009/12

2009/08

2009/11

2009/07

2009/10

2009/06

DD Dobrá Voda

2009/05

2009/04

2009/03

2009/02

2009/01

POČET AKTIVNÍCH DOBROVOLNÍKŮ

DpS Hvízdal

4

5

5

7

4

4

5

5

5

14

DpS Máj

3

6

13

15

14

16

14

12

17

22

3

7

3

2

2

0

5

14

3

2

1

0

0

0

1

3

1

0

1

1

1

36

36

Empatie
Individuální klienti

1

Nízkoprahové zařízení V.I.P.
Městská charita Č.Budějovice
DS Třeboň
Podpůrné aktivity
Celkem

7

12

21

53

1

19

9

3

3

70

45

84

25

44

32

24

73

167

Poznámka: Každý údaj v tabulkách představuje počet hodin, které věnovali
dobrovolníci činnostem v daném období na dané aktivitě.
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DpS Máj

9

18

53

15

24

155

122 175

710

Celkem

2009/12

2009/11

12

23

26

10

13

11

9 21

42

62

62

68

149

7

17

10

5

48

0

25

111

11

3

4

0

0

0

2

25

2

0

2

2

2

208

208

5

Městská charita Č.Budějovice
DS Třeboň

Celkem

2009/10

12

Nízkoprahové zařízení V.I.P.

Podpůrné aktivity

2009/09

2009/08

2
15 19

Empatie
Individuální klienti

2009/07

DpS Hvízdal

2009/06

DD Dobrá Voda

2009/05

2009/04

2009/03

2009/02

2009/01

POČET DOBROVOLNICKÝCH HODIN

109 232

1

358

154

11

14

879

24 45 192 340 89

456

374

159

468

2145

Poznámka: Každý údaj v tabulkách představuje počet hodin, které věnovali
dobrovolníci činnostem v daném období na dané aktivitě.
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PLÁN ČINNOSTI NA 10/2009
Název akce:

Setkání psychosociálního intervenčního týmu
Jihočeského kraje.

Datum:

1.10.2009 13:00-14:00

Cíl:

Průběžná příprava na krizovou situaci v Jihočeském kraji.

Název akce:

Pokračování náborové kampaně

Datum:

Říjen 2009

Cíl:

Distribuce plakátů na reklamní plochy v centru města České
Budějovice za účelem získání nových dobrovolníků, jejich
proškolení a uvedení ke klientům.

Název akce:

Setkání regionálních provozovatelů sociálních služeb na
Městské charitě

Datum:

5.10.2009

Cíl:

Monitoring sociálních služeb v Českých Budějovicích.

Název akce:

Supervize v DpS Máj

Datum:

6.10.2009 16:00-18:00

Cíl:

Motivace dobrovolníků z DpS Máj k další činnosti a zpětná
vazba od personálu i dobrovolníků.

Název akce:

Den otevřených dveří v DD Dobrá Voda

Datum:

6.10.2009 9:00-11:00

Cíl:

Podpořit činnost DD Dobrá Voda.

Název akce:

Jednání o zlepšení spolupráce s DpS Hvízdal

Datum:

6.10.2009 12:00-13:00

Cíl:

Vylepšit podmínky, možnosti činnosti a realizace
dobrovolnického programu v DpS Hvízdal.

15

16

Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice

Název akce:

Jednání s Městskou policií na Máji v Českých
Budějovicích.

Datum:

12.10.2009 10:00-11:00

Cíl:

Jednání o možnostech boje proti kriminalitě na sídlišti Máj, ve
spolupráci DC ADRA ČB a Městské policie.

Název akce:

Senioři seniorům v DD Dobrá Voda

Datum:

14.10. 2009 10:00–11:00

Cíl:

Koncert paní Jindrové a pana Matějky, klientů DpS Máj pro
klienty DD Dobrá Voda. Setkání s klienty z DpS Máj.

Název akce:

Supervize v DC ADRA České Budějovice

Datum:

14.10.2009 16:00-18:00

Cíl:

Motivace dobrovolníků z DpS Hvízdal, DD Dobrá Voda,
Empatie a V.I.P. k další činnosti a zpětná vazba od personálu
i dobrovolníků.

Název akce:

Setkání psychosociálního týmu

Datum:

27.10.2009 17:30-19:00

Cíl:

Pravidelné proškolování psychosociálního týmu.

Název akce:

Senioři seniorům v DS Třeboň

Datum:

29.10.2009 13:00–14:00

Cíl:

Koncert paní Jindrové a pana Matějky, klientů DpS Máj pro
klienty DS Třeboň.
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Informační měsíčník Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice pro
odbornou veřejnost

Kontakt:
Dobrovolnické centrum ADRA
F. Šrámka 34
370 01 České Budějovice
e-mail: dccb@adra.cz
tel.: 776 301 201
http://www.dccb.cz

Dary a příspěvky je možné zaslat na číslo účtu 33243324/0300 vs. 240
Neprodejné.

