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Dobrovolnictví na DCH
• V roce 2009 se rozjel první dobrovolnický
program RAFAEL – reagoval na zájem ze strany
cizinců a kolegů z Poradny pro cizince na DCH
• O rok později začala DCH spolupracovat s NNO z
Hradce Králové a okolí na vysílání dobrovolníků
• V roce 2011 byly akreditovány tři dobrovolnické
programy:
– RAFAEL – práce s cizinci (PO)
– MICHAEL – práce s dětmi a mládeží (VO)
– GABRIEL – práce se seniory, pacienty (VO)

MICHAEL
• Děti, mládež, rodiny
• Skupinové aktivity
• Cíle: usnadnit dětem

orientaci ve
společnosti,
zlepšit
komunikaci,
nabídnout smysluplné trávení volného
času, posílit rozhodovací schopnosti dětí

• Přijímající organizace:
– z.s. Salinger
– o.p.s. Nová škola (volnočasovky pro
děti ze soc. slabých rodin ve škole v
Jaroměři)
– OCH Pardubice (hlídání dětí matek
samoživitelek při jejich vzdělávání)

MICHAEL v
• Střediska: dva nízkoprahové kluby pro děti a mládež, dvě
komunitní centra, centrum pro pěstounské rodiny
• Cílová skupina: romské děti a rodiny, děti ze sociálně
slabších rodin, děti z velkých sídlišť a okrajových částí HK,
pěstouni
• Dobrovolnické aktivity: doučování v klubech a na ubytovně,
tvorba volnočasového programu, vedení kroužků, povídání,
stolní hry
• Specifika: malý počet dobrovolníků, kteří však v organizaci
vydrží, docházejí pravidelně, jsou aktivní. Dobrovolníci se
často stávají součástí pracovního týmu.
• Dobrý příklad: Vendula - žonglování, Matěj - pc, Verča –
klientka, poté od svých 15 let dobrovolnice

RAFAEL
• Cizinci (všechny věkové kategorie)
• Individuální program
• Cíle: usnadnění integrace cizinců v
ČR, pomoc při komunikaci v českém
jazyce, pomoc dětem cizinců ve
školách

• Spolupráce se středisky DCH:
– Poradna pro cizince
– Integrační centrum pro cizince
– Adopce na dálku®

RAFAEL
• Dobrovolnické aktivity: doučování češtiny jako cizího
jazyka, konverzace, pomoc dětem se školními
předměty, příprava na různé typy zkoušek (TP,
přijímačky, reparát, maturita, autoškola), pomoc se
sociokulturními dovednostmi, pomoc v zázemí
organizace (plánování a realizace akcí pro cizince)
• Specifika: velký zájem ze strany dobrovolníků i
cizinců; individuální „párování“ dobrovolníka a cizince
• Dobrý příklad: Honza - doučování k maturitě, Jitka a
Marie – učitelky profesionálky, Katka a Bára – rodinný
tandem

Děkuji za pozornost.

