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Dobrovolníkem je
každý, kdo pomáhá
(místní nebo přespolní) a bez
nároku na odměnu,
jednotlivá osoba starší 18 let
nebo organizovaná skupina
pod zodpovědným vedením,
jednotlivec, skupiny i celé spolky.

Úkol ti může zadat
starosta obce nebo velitel zásahu,

Bezpečnost při
dobrovolnické činnosti

všechny složky Integrovaného
záchranného systému
(Policie ČR, Záchranná služba,
Hasičské záchranné sbory ČR),

je na prvním místě, tvoje
i všech ostatních,

dobrovolní koordinátoři
zapojených dobrovolníků školení
pověřenou humanitární organizací,

pamatuj, že se nacházíš
v rizikovém prostředí, nic
nepodceňuj,

zvláštní oblastí je náplň sousedské
(přátelské, kolegiální) výpomoci.

používej ochranné
a pracovní pomůcky,
věnuj pozornost i malým
poraněním u sebe i ostatních,

Tvoje nejčastější
pracovní náplň

dbej na hygienu,
odklízecí naplavenin,
dodržuj pitný režim,
dělej přestávky,
pracuj v týmu, spolupracuj, nebuď
sám a buď viditelně označen.

úklid domácností,
psychická podpora zasažených,
zjišťování potřeb občanů,
distribuce materiální pomoci,
šíření informačních materiálů atd.

Ve vztahu
k zasaženému
respektuj
důstojnost,
soukromí,
potřeby,
svobodu volby,
individualitu osobnosti,
jeho hodnoty.

Co ti přinese registrace
u akreditované humanitární
organizace?
proškolení (informace),
školeného dobrovolného koordinátora,
zázemí – podle možností stravu a ubytování,
kontakt s ostatními dobrovolníky,
pojištění,
potvrzení o vykonávání dobrovolnické
činnosti.
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Buď dobrovolníkem, který
je vnímavý k okolí a potřebám lidí,
jedná s respektem k situaci v místě,

uvědomuje si, že jeho jednání spoluvytváří
obraz o ostatních dobrovolnících nebo
organizaci, u které je registrovaný,

zná svá práva a povinnosti, zná své limity,
nezneužívá projevené důvěry,

obrací se na odborníky, pokud si v dané
situaci neví rady,

citlivě přistupuje k osobnímu majetku
a nenakládá s ním bez souhlasu majitele,

zvažuje osobní hodnocení situace při
kontaktu s médii,

respektuje právo zasažených nabízenou
pomoc odmítnout,

má právo na odpočinek,
má právo říct „ne“,
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je si vědom svých odborných
a profesních omezení,

má právo požádat o pomoc,

neprosazuje svůj názor na postup řešení
a respektuje názor odborníka a právo
vlastníka na konečné rozhodnutí,

respektuje zadané úkoly – i zdánlivě
jednoduchý a nepodstatný úkol, může
významně pomoci,

podporuje vlastní síly a zdroje
zasažených lidí,

je aktivní a odpovědný a zbytečně
nezatěžuje pomáhající systém,

podporuje vzájemnou pomoc
ve skupině a komunitě,

si uvědomuje, že „dobré slovo“ je někdy
stejně důležité jako manuální pomoc.

