Co je dobrovolnictví?
Dobrovolník je člověk, který dobrovolně, tedy ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu
dělá něco užitečného ve prospěch druhých.
Definice dobrovolnictví Wikipedie

Dobrovolnictví lze vnímat jako ,,...schopnost
chápat druhého a zároveň se dozvídat něco o sobě
a rozumět sobě jako člověku nabízejícímu pomoc.
To znamená otvírat se pro druhého a oboustranně
sdílet." Autorka citátu v této souvislosti připomíná
pět zásad psychoterapie: umění
a
naslouchat, uklidňovat, podněcovat
stimulovat, dodávat sílu, být spolu.
Vliv rodinného prostředí na rozhodnutí stát se
dobrovolníkem v Hospici sv. Alžběty, bakalářská práce,
Veronika Margoldová, 2009
„Každý

z nás si pod slovy dobrovolník –
dobrovolnictví představí něco jiného. Můžeme se
shodnout na tom, že dobrovolnictví provází
člověka od nepaměti. Každý z nás je někdy
v životě dobrovolníkem. Těžko se hledá hranice
mezi pomoci příbuzným, sousedům nebo cizím
kolemjdoucím, kterým nabídneme pomoc, a
dobrovolnou prací pro školu či sportovní klub.
Tato forma dobrovolné pomoci se vyznačuje
znaky jako samozřejmost, spontánnost a nečekání
odměny ani vděku. Motivací k dobrovolné pomoci
je předpoklad: Dnes já tobě, zítra ty mě. Řada
lidí se v této situaci necítí jako dobrovolník a
nechtěla by být tímto slovem označována.“
Jiří Tošner, Olga Sozanská: Dobrovolníci a metodika
práce s nimi v organizacích
1959 Stavba kulturního domu

Kdo se může stát dobrovolníkem ?
„Dobrovolníka může dělat kdokoliv, kdo si najde dvě hodiny času týdně,“ říká Ondra na chodbě bloku F2 v areálu

nemocnice v Ústí nad Labem. Ondřej právě dokončil bakalářské studium sociální práce, vrací se domů do České Lípy.
Nezbývá než se rozloučit se „svojí babičkou“, za níž půl roku pravidelně jednou týdně docházel. Tu předchozí držel za ruku
až do chvíle, než vydechla naposledy.
„Dobrovolník je světlo, vnese do života něco zvenčí“ říká Irena Křížová, sociální pracovnice, která klientům, za nimiž nikdo
nedochází, nabízí asistenci dobrovolníka, zatím převážně studenta.
Zatímco před zdravotnickým personálem dávají klienti domova občas průchod svým vrtochům, k dobrovolníkům se chovají
vždy mile. Vždyť je to „takový pozorný člověk“. Jeho přítomnost opuštěným starým lidem pozdvihuje sebevědomí. „Proč se
mnou takhle ztrácíte čas?“ ptají se zpočátku.
Ondřej je jediný kluk, jinak chodí za seniory deset dívek. Ondřej zatím „své“ 86- leté babičce, někdejší paní učitelce
vypráví, jak proplul u bakalářských zkoušek.
„Co říkal tatínek? Měl radost?“ zajímá se paní Pejšová, která měla vždy kolem sebe plno dětí a přesluhovala ještě
v důchodu. Pak si zlomila nohu v krčku. Přestěhovala se do domova důchodců a veškerý společenský život této bezdětné
paní (kromě občasných návštěv synovce) ustal. „Jsem už úplně k ničemu“, naříká si nahlas na svoji nemohoucnost. Do
Ondřejova vyprávění jak si vytáhl “neskutečné otázky“, však spiklenecky dobovým jazykem pronáší “A co pak? Ožral jste
se?“
Týden č.24/2001, Kamila Klausová

Stát se dobrovolníkem znamená překonat řadu bariér a samotná
dobrovolnická práce vyžaduje vydávat určité penzum energie a času
potřebného pro řešení pracovních úkolů. Ne každý je schopen a ochoten
tyto bariéry překonat a věnovat dobrovolnické práci čas a energii. Tato
dimenze vyjadřuje charakter a typickou strukturu hodnot, které stojí
v pozadí rozhodnutí (potenciálních dobrovolníků) pracovat pro občanské
sdružení, svého souseda nebo přátele apod. bez nároku na odměnu.
Pavol Frič, Tereza Pospíšilová a kol. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české
společnosti na
začátku 21. století, Praha 2010

Dobrovolnictví je činnost svobodně zvolená. Mohlo by se tedy zdát, že
sejde-li se člověk, ochotný dobrovolně někomu sloužit, a člověk, ochotný
službu přijímat, vznikne dobrovolnictví. Toto schéma je ale velice
zjednodušené. Ne každý člověk je schopen vykonávat každou práci. Aby
vznikl vzájemně prospěšný vztah, je třeba najít ,,vhodného" dobrovolníka a
každému dobrovolníkovi ,,vhodného" klienta. V organizované
dobrovolnické službě je třeba řídit se určitými pravidly. Proto vznikl zákon
č.198/2002 Sb., O dobrovolnické službě, který upravuje podmínky, za
jakých stát podporuje dobrovolnickou službu.

1982 Výstava ručních prací žen

Podle tohoto zákona je dobrovolnickou činností služba, při níž dobrovolník
poskytuje:
 pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým,
seniorům, příslušníkům národnostních menšin,
imigrantům, osobám po výkonu
trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým,
osobám trpícím domácím
násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v
jejich volném čase,
 pomoc při přírodních, ekologických nebo
humanitárních katastrofách,
při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o
zachování kulturního
dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových
charitativních akcí,
 pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v
rámci operací, projektů
a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně
mezinárodních
nevládních organizací.
60-tá léta brigáda na veřejném prostranství

V souladu s tímto zákonem existují v ČR dobrovolné organizace, jejich činnost je
založena především na práci dobrovolníků:
 Ekologické organizace patří k jedněm z nejlépe organizovaných subjektů s celostátní působností a s propojením na
mezinárodní sítě. Zapojují se do řešení celospolečenských problémů, spolupracují s renomovanými odborníky, mají
výraznou publicitu v masmédiích. Dobrovolníky využívají jednorázově i dlouhodobě, při administrativní pomoci v
kanceláři, organizačním zajištění akcí a kampaní anebo při praktických pracích v terénu (Hnutí DUHA, ARNIKA, Děti
Země, Greenpeace, NESEHnutí, Český svaz ochránců přírody, Hnutí Brontosaurus, ap.).
 Humanitární organizace se v posledních deseti letech významně zviditelnily
především v souvislosti s pomocí v oblastech postižených válečnými konflikty či přírodními katastrofami. Čeští
dobrovolníci se často objevují mezi prvními s humanitárními akcemi v krizových oblastech nejen v průběhu konfliktu,
ale také v období rekonstrukce válkou či živelnými katastrofami zničených oblastí. Dobrovolníci se podílejí i na

domácích akcích, jako byly například záplavy na Moravě v roce 1997 (ADRA, Člověk v tísni, Česká katolická charita
apod.).
Organizace na ochranu lidských práv pomáhají jednotlivcům, ale i celým
znevýhodněným skupinám občanů při obraně jejich práv (Český helsinský výbor, HOST, Amnesty International, Bílý
kruh bezpečí apod.).


 Kulturní oblast zahrnuje celou škálu nestátních neziskových organizací, které se zaměřují na ochranu a revitalizaci
kulturních památek, z nichž řada silně utrpěla nezájmem státu v minulém režimu (Kampanila, Sdružení pro ochranu
kulturního dědictví Linhartova nadace Praha, Castellum, apod.).
 Dobrovolnictví v sociální a zdravotní oblasti je jednou z nejpočetněji zastoupených z hlediska využití
dobrovolnické práce i z hlediska přebírání řady služeb, které v minulých desetiletích byly často velmi nedostatečně
zajišťovány pouze státem.
Zde využití dobrovolníků vyžaduje profesionální management, protože se tu dobrovolníci pohybují na poli
psychosociálních služeb a je třeba připravit je na citlivý přístup. Zároveň je nutné připravit organizaci na přijetí
dobrovolníků, včetně vyškolení vlastních koordinátorů dobrovolníků v organizaci. Zejména v této souvislosti je
nezastupitelná funkce nově vznikajících dobrovolnických center jako zdroje metodické pomoci, výcvikových a
supervizních programů a propagace dobrovolnictví ve společnosti v nejširším slova smyslu (Česká katolická charita,
Diakonie, FOKUS, Naděje, DUHA, Život 90, apod.).
 Sportovní a vzdělávací činnost navazuje na tradici
mimoškolních zájmových
kroužků, tělovýchovných a turistických oddílů, které jsou
významnou součástí
komunitního života (Junák - svaz skautů a skautek ČR,
Pionýr, YMCA a další).
 Dobrovolníci z komerčních firem - Corporate
Volunteering je velmi rozšířen a populární v západních
zemích, v ČR je v počátcích. Jedná se o jednorázové akce
zaměstnanců firem, kteří jeden den v roce jdou pomáhat
vybrané neziskové organizaci (Chase Manhattan Bank,
General Electric Capital Bank apod.).
 Zahraniční dobrovolná činnost se objevuje v ČR až
po roce 1989, kdy k nám přijela řada dobrovolníků z USA
a západoevropských zemí. Jejich činnost byla převážně
zaměřena na výuku jazyků. Postupem času i u nás vznikají
organizace, které se věnují vysílání dobrovolníků do
zahraničí. Jsou to především mladí lidé, kteří se účastní
tzv. „workcampů“, ale i dlouhodobých pobytů v zahraničí
(Mládež pro Evropu, ADRA, VOLONTÉ, Český červený
kříž, Člověk v tísni a další).
 Virtuální dobrovolnictví je pojem známý a rozšířený
především v rozvinutých
zemích. Jedná se o pomoc poskytovanou prostřednictvím
Internetu, zejména v oblasti poradenství, legislativy,
účetnictví, překladatelství a samozřejmě služeb spojených
s Internetem. Dobrovolníci pomáhají neziskovým
organizacím, které by si jinak podobnou službu nemohly
dovolit, například s tvorbou webových stránek pro
organizace.
Vliv rodinného prostředí na rozhodnutí stát se dobrovolníkem v Hospici sv. Alžběty,
bakalářská práce, Veronika Margoldová, 2009
1964 15 let Pionýrské organizace

Mezinárodní rok dobrovolníků
a
Evropský rok dobrovolnictví
Organizace spojených národů vyhlásila rok 2001, tedy začátek nového století i nového milénia, za Mezinárodní rok
dobrovolníků. Učinila tak na návrh japonské vlády, která spolu s mezinárodními dobrovolnickými organizacemi chtěla
ocenit roli tisíců dobrovolníků z celého světa, kteří se podíleli na odstraňování následků ničivého zemětřesení, jež postihlo
Japonsko v roce 1995.
24.11.2009 přijala Rada ministrů zodpovědných za kulturu rozhodnutí, jímž se rok 2011 vyhlašuje „Evropským rokem
dobrovolných činností na podporu aktivního občanství“
Zároveň stanovila, že obecným účelem evropského roku je podněcovat a podporovat úsilí, které Společenství, členské státy,
místní a regionální orgány vyvíjejí, aby občanské společnosti vytvořily podmínky pro dobrovolnictví v Evropské unii (EU) a
zajistily větší zviditelnění dobrovolných činností v EU, a to zejména výměnou zkušeností a osvědčených postupů.
Cíle evropského roku jsou:
1) usilovat o to, aby bylo v EU vytvořeno prostředí příznivé pro dobrovolnictví s cílem zakotvit dobrovolnictví jakožto

součást podpory občanské účasti a činností lidí pro lidi v kontextu EU a ve vhodných a nezbytných případech řešit stávající
překážky bránící dobrovolným činnostem;
2) umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili jejich kvalitu, s cílem usnadňovat dobrovolné činnosti a
pomáhat organizátorům zavádět nové druhy dobrovolných činností a podněcovat navazování kontaktů (networking),
mobilitu, spolupráci a součinnost v rámci občanské společnosti a mezi občanskou společností a dalšími oblastmi v rámci
EU;
3) oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti s cílem podporovat vhodné pobídky pro jednotlivce, společnosti a organizace pro
rozvoj dobrovolníků a na úrovni EU a členských států zajistit uznávání dobrovolnictví ze strany tvůrců politik, organizací
občanské společnosti, veřejných institucí a odvětví formálního a neformálního vzdělávání, jakož i zaměstnavatelů, pokud jde
o dovednosti a kompetence rozvíjené prostřednictvím dobrovolnictví;
4) zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví s cílem zlepšit obecné povědomí o důležitosti dobrovolnictví
jakožto projevu účasti občanů, která přispívá k řešení otázek společného zájmu všech členských států, jako je harmonický
rozvoj společnosti a sociální soudržnost.
http://www.dobrovolnik.cz/evropsky-rok-dobrovolnictvi-2011/

Evropský rok dobrovolnictví je rokem oslav, ale
též i výzvou. Je oslavou angažovanosti miliónů
mužů a žen v Evropě, kteří ve svém volném čase a
bez jakéhokoli nároku na odměnu pomáhají tam,
kde je zapotřebí, ať už se jedná o dobrovolnou
práci ve školách, nemocnicích a sportovních
klubech, ochranu životního prostředí či
poskytování sociálních služeb a humanitární
pomoci v jiných zemích. Činnost těchto lidí, ale i
tisíců dobrovolnických organizací dokáže v
nespočetných případech zásadně změnit naše
životy. Bez dobrovolníků se dnešní svět
neobejde! Evropský rok dobrovolnictví je též
výzvou pro tři čtvrtiny evropské populace, které se
zatím do dobrovolné činnosti nezapojily. Chceme,
aby tito lidé pochopili, že i oni mohou pomoct
změnit svět.
http://europa.eu/volunteering/cs/press-media

1960 Májový průvod

Práva a povinnosti dobrovolníka
V organizaci je třeba dodržovat řád, proto je dáno, co jsou práva a co povinnosti dobrovolníků:
PRÁVA DOBROVOLNÍKA

Právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chce dobrovolník pomoci.

Právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně.

Právo na činnost, která bude naplňovat očekávání dobrovolníka.

Kontakt a spolupráce s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky
v dané organizaci.

Kontakt a spolupráce s osobou, která dobrovolníkovi činnost zadává a zpět ji od něj přijímá.

Právo na zaškolení, výcvik, trénink.

Právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy) - individuálně či
ve skupině společně s jinými dobrovolníky působícími v organizaci.

Právo říci „ne“, pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka.

Právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní – možnost účastnit se hodnotícího procesu.

Právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen.

Právo být pro výkon dobrovolné činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škody.

V případě neuspokojivé spolupráce právo opětně kontaktovat dobrovolnické centrum se žádostí o nabídku dalších
dobrovolných aktivit.
POVINNOSTI DOBROVOLNÍKA
 splnit úkoly, ke kterým se zavázal,
 být spolehlivý,
 nezneužívat projevenou důvěru,
 požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje,
 znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.),
 být „týmovým hráčem“,
 ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává a dle toho ji navenek prezentovat.
http://www.hest.cz/ruzne/DC_Dokumentace_0311.doc

Dobrovolnictví v České republice
Dobrovolnictví je pojem, který se
teprve utváří, a ani definice o tom, že
„dobrovolníkem je každý, kdo ze své
dobré vůle, ve svém volném čase a
bez nároku na finanční odměnu
vykonává činnost ve prospěch jiných
lidí“ nemusí platit za všech okolností
(rodiče mohou cítit povinnost pomáhat
ve škole nebo kroužku, kam chodí
jejich dítě; diskutabilní je i svobodná
volba u dobrovolné práce studentů,
kteří se takovou prací musí prokázat ve
škole,
nebo
dobrovolná
práce
vykonávaná z pocitu viny, morální či
náboženské
povinnosti.
Takovou
dobrovolně povinnou činností pro
veřejné blaho byly i akce „Z“, brigády a
účasti na děních v organizacích
komunistických režimů).
Mnohem čitelnější a obsahově jasnější
byl pro dřívější generace pojem
1978 výstavba bazénu

dobročinnost, nebo také filantropie. Dobročinnost byla vnímána jako občanská ctnost, která měla kořeny v křesťanské a
ještě hlouběji v židovské morálce. Ruku v ruce s dobročinností šlo i dárcovství. Lidumilnost, dobročinnost a šlechetnost
měly být vlastnostmi šlechtických kruhů společnosti, projevovaly se podporováním nadaných studentů na daném panství,

zaopatřováním vdov a sirotků, kteří se do své tíživé
situace dostali z důvodu pracovního úrazu živitele rodiny
apod. V průběhu středověku se vnímání potřebnosti
pomoci jiným lidem přesunulo i na střední třídu – např.
zakládání pokladen (předchůdců záložen a pojišťoven pro
jednotlivé cechy), vytváření městských organizací
zajišťující nejzákladnější potřeby pro nejchudší části
obyvatel (sirotčince, chudobince). Spolková činnost a s ní
související dobročinnost se rozkošatěla v českých zemích
zejména v 19.st., kdy vznikla řada vlasteneckých spolků
na podporu umění, kultury, vědy a vzdělání. Nemůžeme
si však myslet, že pouze národní cítění dávalo vzniknout
takovýmto spolkům. Na našem území vznikaly obdobné
organizace německé a židovské, nebo takové, které
neupřednostňovaly jazyk, ale náplň spolkové činnosti. Po
vzniku samostatného Československa v roce 1918 se
dobročinnost ještě rozvinula. Dobrovolné organizace
zahrnovaly škálu organizačních forem: soukromé,
obecní, náboženské, národní až po spolky tzv.
s charakterem polooficiálním, které byly pověřeny
poměrně širokými kompetencemi (např. zemské a
okresní Péče o mládež, Československý červený kříž,
Masarykova liga proti TBC apod.). Dobrovolné
organizace byly bohatě strukturovány, větvily se do sítě
malých organizací a poboček. Vývoj dobrovolnictví byl
přerušen nejprve německou okupací a později vznikem
1974 Maškarní ples

socialistického státu. Činnost všech forem nezávislých organizací byla cíleně a systematicky redukována nebo přímo
podřízena politickému vedení státu, tedy komunistické straně. Všechny organizace byly sdruženy v tzv. Národní frontě. Ty,
které zůstaly nezávislé, byly pronásledovány a likvidovány. Majetek nadací a spolků byl konfiskován, řada demokraticky
smýšlejících lidí byla uvězněna.V rámci tažení proti církvím byly od roku 1951 systematicky rušeny jejich charitativní a
sociální organizace. Rok 1968 znamenal určité „nadechnutí“, ale skutečná obnova občanských iniciativ nastala až po roce
1989. Zákonný podklad těmto snahám dalo pak Federální shromáždění zákonem č. 83/ 1990 Sb., o sdružování občanů.
Následovaly další zákony: č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností,
zákon č. 248/ 1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, a
novela občanského zákoníku, ve které se hovoří o zájmových sdruženích. O organizované dobrovolné činnosti je zákon
č.198/2002 Sb., O dobrovolnické službě. Důležitým propagátorem občanské společnosti založené na spolupráci a vzájemné
solidaritě svobodných a plnoprávných občanů byl dlouholetý prezident České republiky Václav Havel. Po revoluci byly
obnoveny spolky a sdružení z dob meziválečných a řada z nich získala v rámci restitucí původní majetek nezbytný k této
činnosti - např. YMCA, Sokol, Skaut-Junák apod. Vedle toho vznikly tisíce nových neziskových organizací, které sice
neměly žádný majetek, ale stavěly
svoji činnost na lidském nadšení a
práci dobrovolníků. Šlo především
o kulturní, sportovní, dětské a
mládežnické organizace, kde
skupiny občanů dobrovolně, samy
pro sebe a své přátele, zrealizovaly
řadu aktivit. Patří sem i organizace
s charitativním,
sociálním
či
zdravotním zaměřením, jež se
snaží pomáhat svým členům
(senioři, zdravotně či mentální
handicapovaní,
příslušníci
národnostních menšin apod.). Ve
všech sdruženích a spolcích jsou
každoročně
odpracovány
desetitisíce hodin zdarma, navíc
sbírkami a finančními dary členů
se podílí na zvýšení kvality života
svých členů či klientů. Přitom ale
stále nesmíme zapomínat ani na
další dvě podoby dobrovolnictví –
občanskou participaci (účast na
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demonstracích, peticích, veřejných projednáních apod.) a neformální dobrovolnictví (poskytnutí pomoci jednotlivci nebo
lidem, kteří nejsou příbuzní – např. přinesením nákupu, pohlídáním dětí či domácího zvířete, domácími pracemi apod.).
Zatímco formálnímu dobrovolnictví (přes organizace) se v České republice věnuje 30% občanů starších 15 let, zaznamenat
ostatní dobrovolné aktivity je téměř nemožné. Je zajímavé, že ČR se řadí s počtem formálních dobrovolníků mezi země
jako je Belgie, Rakousko, Francie nebo Německo (33 – 24 % dobrovolníků). V jiných zemích je sice podíl dobrovolníků
podstatně větší (47 – 36% v Holandsku, Finsku nebo Dánsku), ale jinde naopak nižší (14 – 9% v Portugalsku, Slovensku,
Polsku, Maďarsku, Rumunsku či Španělsku). Z hlediska podílu organizovaných dobrovolníků tedy Česká republika nijak
nezaostává za ostatními zeměmi Evropy ani nenaplňuje představy o úpadku dobrovolnictví v postkomunistických zemích.
Zatímco spolky, charitativní organizace, sdružení, a kluby vždy vznikaly a soustředily se na činnost pro úzký okruh lidí
(mládež, senioři, pacienti apod.) nebo činnosti (sport, kultura, chovatelství apod.), dnešním trendem je organizovat
dobrovolnická centra, která se stávají metodickým a supervizním střediskem vyhledávající nové programy a aktivity pro
dobrovolníky i organizace v daném regionu. Dalším vysledovatelným trendem je vstup obcí (buď podpora obcí nebo přímo
iniciace městem) do dobrovolnických aktivit. Tak např. v roce 2003 podpořilo město Vsetín založení DC Adorea, v roce
2005 zaměstnalo město Neratovice koordinátorku dobrovolníků pro program Pět P (dobrovolníci věnující se dětem a
mládeži ohroženými sociálním vyloučením), v roce 2009 zahájilo město Mladá Boleslav koordinaci dobrovolnických aktivit
v rámci města, v témže roce založil Liberec DC při komunitním centru KONTAKT atd. Tyto trendy by se daly obecně
nazvat jako komunitní dobrovolnictví a bude záležet na konkrétní nabídce a poptávce v dané oblasti (i spolupráci a ochotě
měst koordinovat tyto aktivity).

Doporučujeme také navštívit výstavu o dobrovolnictví v Tišnově

Dobrovolnictví v Kuřimi
Při mapování dobrovolnictví v Kuřimi nám nejlépe posloužila kniha Kuřim 1226 -1996 od historie k současnosti, kterou
v roce 1996 vydalo město Kuřim ve spolupráci se SLÉVÁRNOU KUŘIM a.s., dále internetové stránky jednotlivých
sdružení a jednotlivci, kteří přispěli ať svými poznámkami či fotografiemi, a archiv fotografií na městském úřadě. Zcela
jistě však nebylo v našich silách zmapovat celou škálu dobrovolnictví v Kuřimi, ať už historii, tak současnost. Proto
poslední tabule nazvaná „Přispějte svými poznámkami k tématu dobrovolnictví v Kuřimi“ slouží na zapsání poznatků,
případně kontaktů k využití pro další doplnění znalostí o dobrovolnictví v Kuřimi. Budeme rádi, pokud i po skončení
výstavy budete ochotni dodat staré fotografie, kopie kronik apod. Vše může posloužit pro další díl knihy o Kuřimi.
V Kuřimi lze vysledovat 3 hlavní druhy činností, které podporovali členové svou dobrovolnou prací:
 církevní aktivity (katolická církev v rámci Orla, Náboženská obec československé církve husitské v jednotlivých
odborech a další náboženská uskupení)
 sportovní oddíly (Sokol Kuřim, TJ Spartak Kuřim, TJ TOS Kuřim, Slovan Podlesí, Svazarm)
 kulturní a ostatní spolky (kuřimští ochotníci, kynologové, junák, skaut, hasiči, chovatelé domácího zvířectva,
pěvecké a hudební soubory, včelaři, matky s dětmi a další)
V průběhu času některá sdružení zanikla, jiná jsou zase výsledkem až posledních let. Poměrně novodobou formou pomoci
bližnímu je tzv. „Adopce na dálku“ (podpora konkrétního dítěte v zemi třetího světa) nebo „Program pět P“ (preventivní
volnočasový program pro děti založený na přátelském vztahu k dospělému dobrovolníkovi).

Další panely jsou věnovány konkrétnímu odvětví dobrovolnické činnosti v Kuřimi. Názvy organizací, které je zaštiťovaly se
v průběhu času většinou změnily, proto jsou panely nazvány jako Volejbal, Šachy, Fotbal, Divadlo atd.

Přispějte svými poznámkami
k tématu dobrovolnictví v Kuřimi

