LIMITY A RIZIKA DOBROVOLNICKÉ
POMOCI PŘI MIMOŘÁDNÝCH
UDÁLOSTECH A KRIZOVÝCH
STAVECH
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nekoordinovanost dobrovolníků
nesystémovost NNO mezi s sebou
dobrovolníci tzv. z ulice, tj. neregistrovaní dobrovolníci
délka a rychlost nasazení – čím rychleji tím lépe
zjištění skutečných potřeb o nabídce a potřebě humanitární a další
pomoci – zpětná vazba, koordinace
možnosti uvolnění dobrovolníků, uvolňování z práce – dovolená,
refundace platu
přetíženost starostů a samospráv
pojištění dobrovolníků – úrazové a pojištění odpovědnosti za
způsobené škody
prevence před možným onemocněním a následná lékařská kontrola
dobrovolníků po ukončení činnosti
úhrada cestovného, vybavení, stravování apod. dobrovolníkům
duševní hygiena dobrovolníků
garance kvality od NNO
chybí záchytná sociální síť – př. dědeček odvezen do nemocnice, kdo
se postará o babičku….
nízká odbornost dobrovolníků

MOŢNÁ ŘEŠENÍ














smlouva o uzavření spolupráce s vybranými NNO a krajem, lepší
informovanost všech zainteresovaných složek
uzavření smluv s NNO a krajem nejen na dlouhodobou spolupráci, ale i
krátkodobou a na události malého charakteru
při náboru dobrovolníků: výzva k registraci u NNO, obce apod.
změna zákonů, upravit např. počet hodin nebo dní, kdy je zaměstnavatel
povinen dobrovolníka uvolnit a refundovat mu plat (podobně jako je
upravena zaměstnavatelům povinnost zaměstnávat zdravotně postižené
nebo odebírat jejich služby). Podpora zaměstnavatelů – daňové úlevy apod.,
benefity pro zaměstnavatele uvolňující dobrovolníky, např. náhradní plnění
podpora vedení obce formou dobrovolníka, asistenta nebo koordinátora
dobrovolníků
dostatečné dotace
zřízení tzv. základen, včetně potřebného vybavení lékáren. Školení
vedoucího, koordinátory v poskytnutí první pomoci, zajištění hygienických
podmínek, praní prádla apod.
dostatečné dotace
standardy – přesně definované a konkrétní (např. jako Standardy
psychosociální krizové pomoci a spolupráce zaměřených na průběh a
výsledek – GŘ HZS ČR)
sousedská výpomoc, sousedské dobrovolnictví

KONTAKTY
www.mvcr.cz (služby pro veřejnost)
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