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ÚVOD
Vítáme vás při čtení této brožury. Pokud jste se rozhodli ji číst, předpokládá
to Váš zájem o téma migrace a o dobrovolnickou pomoc lidem hledajícím
v České republice nový domov.
Pomoc migrantům a všem dalším potřebným není výsadou profesionálních sociálních pracovníků a úředníků. Společenská soudržnost, aktivita
a solidarita začínají a končí vždy u mezilidských vztahů, k jejichž budování
dobrovolníci přispívají.
Chceme touto brožurou podpořit ty z vás, kteří mají zájem na seznámení
se s lidmi napříč historickými zkušenostmi, vyznáním, kulturou a jazykem
a kteří jsou ochotni překonat obavy spojené se současným fenoménem
migrace.
Nechme se inspirovat slovy papeže Františka, že “… každý člověk patří
do lidstva a spolu s celou rodinou národů sdílí své naděje pro lepší budoucnost…“
Hledejme za mediálními pojmy mluvícími o přívalech
uprchlíků skutečné lidi s jejich příběhy. „Migranti jsou našimi bratry a sestrami hledajícími lepší život, jiný než je chudoba, hlad, vykořisťování
a nespravedlivé rozdělování zdrojů naší planety, jež by měly patřit všem
rovným dílem.“
Brožuru pro vás připravila Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů
a služeb, která se dlouhodobě věnuje integraci cizinců a jejich proměně
v našince budováním dobrých sousedských vztahů.
V Praze dne 15. 4. 2017
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KDO JE KDO
V DOBROVOLNICKÉM
PROGRAMU
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KDO JE KOORDINÁTOR
DOBROVOLNÍKŮ?

Koordinátor dobrovolníků je klíčovou osobou každého správně
fungujícího dobrovolnického programu (dobrovolnický program
= organizovaná práce s dobrovolníky). Propojuje dobrovolníky
a klienty. Je jejich kontaktní osobou, průvodcem i poradcem.

Co koordinátor dobrovolníků dělá?
•

Vytváří a řídí dobrovolnický program v organizaci. Zastupuje
ho a reprezentuje.

•

Vymezuje rozsah, obsah a cíl programu, jeho hranice
a očekávané výstupy a celkový dopad.

•

Zjišťuje potřeby dobrovolnické pomoci u klientů i v organizaci
samotné.

•

Koordinuje dobrovolníky: hledá je, vybírá, přijímá, vzdělává,
plánuje jejich činnost, eviduje ji a hodnotí. Zajišťuje supervizi dobrovolníků, organizuje společná i individuální setkání
(s dobrovolníky i klienty).

•

Motivuje dobrovolníky, podporuje je a řeší případné problémy.

•

Propaguje dobrovolnický program a seznamuje s ním jeho potenciální uživatele (dobrovolníky i klienty) i širší veřejnost.

•

Pečuje o program také z hlediska jeho financování a zdrojů
podpory.

KDO JE DOBROVOLNÍK?

Dobrovolník je člověk, který dobrovolně, tj. bez nároku
na finanční odměnu, věnuje svůj čas, znalosti, dovednosti a energii někomu, kdo to potřebuje, nebo nějaké prospěšné věci.


Dobrovolník může pomáhat:
-

individuálně 1 člověku / rodině = mentoring

-

při skupinových aktivitách

-

(v) organizaci, která pomáhá potřebným

KDO JE MENTOR?

Mentor je dobrovolník, který pracuje individuálně s konkrétním
klientem, a to pravidelně, po jasně vymezený čas a na základě
domluveného plánu spolupráce.
Je jakýmsi průvodcem jiné osoby, případně celé rodiny.
Je to někdo, kdo ukazuje cestu, nabízí věcná řešení v prostředí,
které je pro klienta nové a neznámé.
Mentor povzbuzuje a inspiruje, předává znalosti a zkušenosti
ze svého oboru a prostředí.
Může to být též „síťovač“, který klientovi pomáhá navazovat
další funkční společenské vazby.
Mentoři nemusejí být odbornými pracovníky či poradci – potřebují
mít jen chuť pomoci a respektovat přání a potřeby svého klienta. Samozřejmě spolu s vědomím vlastních hranic, možností
a nabídky.

KDO JE KLIENT?

V pojetí dobrovolnického programu je klient ten, kdo využívá
dobrovolnickou pomoc. Zároveň je klient vnímán jako někdo,
kdo tuto pomoc potřebuje.
Může to být osoba i organizace.
Pokud čtete tuto příručku, jsou Vašimi klienty migranti žijící
v ČR.
Diakonie ČCE - SCPS



JAK POSTUPOVAT
PŘI KOORDINACI
DOBROVOLNÍKŮ
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1. Seznamte klienty s možností
využití dobrovolnické pomoci
a zjistěte, jakou dobrovolnickou
pomoc potřebují (chtějí využít)
Co by měli klienti vědět o dobrovolnické pomoci?

Klientům je třeba primárně objasnit principy a smysl dobrovolnické práce (pro řadu migrantů, zejména z východu Evropy,
Asie či Afriky, může být tento koncept zcela neznámý a díky
oné bezplatnosti dokonce i podezřelý!).

Je potřeba mluvit s klienty o tom, že:
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•

dobrovolníci vykonávají svou činnost z dobré vůle, ve svém
volném čase, že to není jejich povinnost ani druh obživy

•

dobrovolníci, právě proto, že pracují zadarmo, očekávají
alespoň nějakou pozitivní zpětnou vazbu

•

se jedná o rovnoprávný a partnerský vztah, který by měl
přinášet něco pozitivního oběma stranám,

•

se očekává, že klienti nebudou pouze pasivními příjemci
nějaké pomoci, ale aktivními partnery a spolupracovníky,

•

jsou to oni, kdo spoluvytvářejí podobu dobrovolnického programu tím, že formulují své potřeby a očekávání a poskytují
zpětnou vazbu,

•

stejně jako program ctí a respektuje jejich osobnost,
zvyky a potřeby, musí totéž ctít i oni ve vztahu k programu
a dobrovolníkům.

2. Na základě zjištění od klientů
specifikujte, jaké činnosti mohou
dobrovolníci vykonávat (vytvořte
si zásobárnu činností – dle potřeb
klientů)
Jak mohou dobrovolníci
uprchlíkům /cizincům pomáhat/
jaké činnosti mohou vykonávat?
Obecná typologie činností:
1. Mentoring

Dobrovolník a klient se mohou pravidelně setkávat a trávit spolu
volný čas dle domluveného obsahu spolupráce. Např. dvakrát
do měsíce na dvě hodiny, avšak i častěji – opět podle domluvy
a možností obou.
Mohou si zrovna tak zajít na kávu, navštěvovat se doma, stejně
jako chodit na procházky, za sportem či kulturou nebo za 
nákupy
Dobrovolník může docházet do rodiny klientů a doučovat jejich
děti, procvičovat konverzaci v češtině, pomáhat s úkoly (ať již
do školy nebo do kurzů dalšího vzdělávání).
Může radit s řešením běžných, každodenních úkonů, které jsou
pro Čechy běžné, pro cizince však mohou být neznámé či ne
zcela pochopitelné a složité.
Dobrovolníci si s klienty mohou vyměňovat a vzájemně porovnávat své zkušenosti, zvyky, tradice – včetně receptů, společných
obědů a posezení.
Diakonie ČCE - SCPS
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2. Pomoc ve skupině/ v rámci skupiny

Dobrovolníci a klienti se mohou také potkávat na různých
skupinových aktivitách. Mohou to být jak různé vzdělávací
či informační aktivity (kurzy, besedy, workshopy, semináře), tak
i akce zcela neformální (výlety, procházky, exkurze, deskové
hry, koncerty, společná vaření nebo předvánoční a novoroční
setkání, velikonoční tradice aj.)
Dobrovolníci mohou pomáhat také v pobytových zařízeních
ministerstva vnitra pro cizince (pobytová střediska pro žadatele
o mezinárodní ochranu či integrační azylová střediska
pro držitele mezinárodní či doplňkové ochrany) - volnočasové
aktivity, konverzace nebo distribuce humanitárního materiálu.

3. Pomoc organizaci

Jak již bylo řečeno, klientem může být i samotná organizace.
Pak lze pomoc dobrovolníka využít prakticky ve všech oblastech:
od administrativy, IT přes grafické práce, organizaci různých
propagačních aktivit (pomoc na festivalech a veletrzích, roznos letáků apod.) až po manuální výpomoc – např. stěhování,
malování, úklid po jednorázové akci, distribuce humanitárního
materiálu aj.

3. Hledejte dobrovolníky
různými způsoby a prostředky

• Oslovujte potenciální dobrovolníky osobně.
• Inzerujte.

Velice vhodnými zařízeními pro inzerci dobrovolnických aktivit
jsou vysoké či střední školy, knihovny, místní tiskoviny a organizace pomáhající potřebným. Účinná je také prezentace
dobrovolnického programu na různých  komunitních akcích
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(ať již pořádaných obcemi nebo jinými aktéry), festivalech,
veletrzích sociálních služeb a podobně.

• Použijte webové stránky.

5.	Pozvěte dobrovolníka
vstupní rozhovor

na

Diakonie ČCE - SCPS

15

4. Pozvěte dobrovolníka na
vstupní rozhovor

JAK VÉST VSTUPNÍ ROZHOVOR?

Vy jako koordinátor:
•

představte dobrovolnický program

•

specifikujte, jaké činnosti může dobrovolník
v rámci dobrovolnického programu vykonávat/
jak může migrantům pomáhat

Zeptejte se potenciálního dobrovolníka:
•

proč se chce stát dobrovolníkem a co od této
činnosti očekává

•

s čím chce pomáhat

•

komu chce pomáhat (preference země původu,
děti, dospělí…)

•

v jakém časovém rozsahu a v jaké době chce
pomáhat

•

jakými jazyky se domluví

•

zda má nějaké speciální dovednosti, schopnosti
či zkušenosti, které by mohl při své dobrovolnické pomoci využít

Vše si poznamenejte.
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Pokud nabídka dobrovolníka (činnost, kterou chce vykonávat)
odpovídá poptávce klienta, je možné se hned domluvit na spolupráci.
Pokud nemáte pro dobrovolníka „práci“, domluvte se s ním,
že budete jeho nabídku inzerovat, popřípadě mu zkuste
nabídnout jinou dobrovolnickou činnost, kterou potřebujete.

Diakonie ČCE - SCPS
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5. Podepište s dobrovolníkem
smlouvu a mlčenlivost
Dobrovolnická smlouva a mlčenlivost se (stejně jako pracovní
smlouva) podepisuje ve 2 vyhotoveních, jedno si nechává
koordinátor a jedno dobrovolník. Vzory dobrovolnických smluv
jsou k nalezení na internetu, například na www.hest.cz.

5
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6. Pojistěte dobrovolníka
Dobrovolníka můžete (pokud je váš dobrovolnický program
akreditován a funguje dle Zákona o dobrovolnické službě, tak
musíte) pojistit. Pojištění může být krátkodobé i dlouhodobé.
Jedná se o pojištění pro případ úrazu, odpovědnosti za škodu
způsobenou dobrovolníkovi a odpovědnost za škodu
způsobenou organizaci dobrovolníkem. Informace o pojištění
dobrovolníků naleznete na stránkách organizací, které se tím
zabývají, např. www.hest.cz.
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7. Vyškolte dobrovolníka
Úvodní zaškolení dobrovolníků je klíčové – zejména u programů,
které preferují dlouhodobou a poměrně intenzivní spolupráci
typu mentoring. Různé programy mohou mít různá specifika,
základem každého školení dobrovolníků by ale vždy měl být
níže uvedený obsah.
Koordinátor by měl především umět seznámit dobrovolníky s cílem programu, smyslem a očekávaným dopadem dobrovolnické
práce. Musí dobrovolníky motivovat a zároveň často tlumit řadu
očekávání, jež mohou více škodit než pomáhat. Dobrovolníci by
si také měli být vědomi faktu, že ač bezplatná, i dobrovolnická
práce je práce: tedy, že vyžaduje profesionalitu, odpovědnost
a dodržování domluvených pravidel – že jsou s ní také spojené
nějaké závazky, evidence a vyhodnocování.

Osnova školení:
1. Představení organizace
2. Podrobné představení programu, jeho pravidel a cílů
3. Představení cílové skupiny, rizik specifik, práce s

		

očekáváními
4. Role dobrovolníka/ů, klienta/ů, koordinátora
5. Podpůrné nástroje (supervize, benefity, pojištění,
možné úhrady nákladů)
6. Evidence a vyhodnocování
7. Průběh a konec spolupráce
Diakonie ČCE - SCPS
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8.

Seznamte dobrovolníka s

klientem (případně činností pro
organizaci, pokud bude pracovat
pro organizaci)
9. Uzavřete s dobrovolníkem
a klientem plán spolupráce
Vedle smlouvy je dobré s dobrovolníkem vypracovat plán spolupráce, v němž stanovíte konkrétní obsah, rozsah a frekvenci
dobrovolnické pomoci. V plánu by neměly chybět informace
o setkáních a supervizích, které se uskutečňují v rámci dobrovolnického programu a kterých by se měl dobrovolník účastnit.
V případě mentoringu je plán spolupráce zcela nezbytný
– v tomto případě je to navíc dokument, kterým koordinátor
zprostředkovává a stvrzuje dohodu mezi dobrovolníkem 
a klientem.

10. Evidujte činnost
dobrovolníka

Je dobré, když si koordinátor vede evidenci dobrovolnického
programu (kdo, kdy, jak a jak dlouho pomáhal) a vede i dobrovolníky k pečlivé evidenci své odvedené práce. Aby mohl nejen
kontrolovat, ale zejména monitorovat a vyhodnocovat průběh
aktivit z hlediska plnění plánů a cílů konkrétní dobrovolnické
práce i celého programu.
22

11. Pravidelně se s dobrovolníky
setkávejte
Například 1x za 3 až 6 měsíců udělejte setkání pro dobrovolníky, jednou za rok spojené s odměněním jejich dobrovolnické
pomoci (malý dárek), dle potřeby nabízejte individuální konzultace.

12. Organizujte pro dobrovolníky
pravidelné supervize
Schopnost naplňovat stanovené cíle či identifikování překážek,
proč se to nedaří, by měly být součástí jak pravidelných konzultací, tak supervizí dobrovolníků. Právě supervize je ideální

Diakonie ČCE - SCPS
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příležitost, jak si mohou dobrovolníci vzájemně vyměňovat
a sdílet své zkušenosti, konfrontovat, co jim vychází a co nikoliv. Supervize probíhá s externím odborníkem. Frekvence supervize může být například 1x za 6 měsíců.
Informujte dobrovolníky, že setkávání a supervize budou probíhat
a před termínem setkání či supervize jim to připomeňte.

13. Odměňujte dobrovolníky
Vedle standardních nástrojů podpory (konzultace, supervize
apod.) je dobré mít možnost dobrovolníkům dávat nějaké
benefity: typu možnosti bezplatného školení či exkurze, vstupenek na kulturní či sportovní událost, knihy či jiné drobné
dárky, v případě zvláště aktivních a úspěšných dobrovolníků
jsou určitě dobré nominace v anketách o dobrovolníka roku.

14. V případě potřeby ukončete
dobrovolnickou spolupráci
Každá dobrovolnická činnost by měla mít jasné časové vymezení. Jeho naplnění by mělo být základní situací, kdy je spolupráce formálně ukončena. Spolupráce může pokračovat podle
nové dohody dále, v případě mentoringu však jedině s jiným
klientem – zde by formalizovaná spolupráce neměla fungovat
déle než rok – ideální je spíše stav, kdy se ze spolupráce stane
prosté a neformální přátelství.
Dobrovolník a organizace, jíž pomáhá, se však mohou
pochopitelně domluvit i na dřívějším ukončení spolupráce, a to
prakticky z nekonečné řady důvodů. Je samozřejmě ideální,
když se obě strany domluví, vysvětlí si důvody a v přátelském
24

se rozejdou či načas ukončí/přeruší spolupráci – např. z důvodu
časové vytíženosti dobrovolníka nebo nedostatku práce
na straně organizace. Mohou ovšem nastat i kritické situace,
na něž musí být koordinátor připraven a umět je řešit. Pro
okamžité ukončení spolupráce by mělo být důvodem jakékoliv
porušení kodexu dobrovolníka (viz dále), včetně hrubého
porušení pravidel programu (zanedbání domluvených postupů,
neplnění domluvených úkolů).

Diakonie ČCE - SCPS
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KODEX DOBROVOLNÍKA
respektuje pravidla a cíle programu
dbá přísných pravidel důvěrnosti, je si vědom, že veškeré
záznamy podléhají regulím daným zákonem na ochranu
osobních údajů

je otevřený názorům a odlišnostem druhého

respektuje své spolupracovníky, klienty,
uživatele služby, jejich čas a odpovědnost

pracuje s ohledem na domluvený plán, cíle,
rozsah i vývoj spolupráce
26

je si vědom, že dobrovolnická spolupráce je vztahem mezi
sobě rovnými partnery, který může být rozpuštěn na základě
vzájemné dohody i na přání pouze jedné strany

je schopen naslouchat a citlivě komunikovat
s druhou stranou
je praktický, spolehlivý, trpělivý, ohleduplný
a vědomý si hranic spolupráce

respektuje práva a možnosti druhého a postupuje ohleduplně
i v případě stížností či nespokojenosti s přístupem druhé
strany

Diakonie ČCE - SCPS
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TIP:
Zpestřete školení
dobrovolníků
interaktivními
cvičeními.
Máme pro vás
5 příkladů.
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Komunikační cvičení –
„Zjednodušte větu“
Počet účastníků:

Skupina (lze upravit pro jednotlivce).

Cíl cvičení:

Vyzkoušet si, jak komunikovat
s cizinci s minimální znalostí
češtiny; naučit se některé
komunikační triky; celkově se
na eventualitu komunikace v
„jednoduché“ češtině připravit
(a nebát se jí).

Postup:
1) Koordinátor rozdělí skupinu

na menší skupinky (dvojice,
trojice, čtveřice – aby se mohli domlouvat a vzájemně
se nerušili).

jí svoje řešení

5)

Koordinátor rekapituluje
zásady (jako příklady používá
obraty a návrhy vzešlé z práce
skupin): co je jádrem sdělení,
co nesmí chybět (průkaz/pas,
prosím).
je vhodné používat (slovníkové
tvary, mezinárodní slova etc.)
co není vhodné (podmiňovací
způsob, složité větné stavby,
nespisovná a slangová slova…).
důležité informace psát (SMS
raději než telefonování)
důležitost neverbální komunikace!

jak by věta mohla znít: „Máte
prosím občanský průkaz nebo
větu „Takže teďkon kdyby vám
pas?“
to nevadilo, bych si vás dovolil požádat o zapůjčení vašeho Závěrečná reflexe:
průkazu.“ (variabilní, možno
použít přímo něco ze školících Co bylo pro zájemce o domateriálů, o čem koordiná- brovolnictví nového? Nebo
tor ví, že bude nutné klientům je naopak někdo už hodně
zběhlý, má hodně zkušeností?
programu vysvětlovat).
Je mezi zájemci někdo,
3) Cca 5 minut samostatné kdo by se vůbec na cizpráce.
ince – začátečníky necítil?
4) Skupiny postupně nabíze- Jak používat znalosti jiných
jazyků?

2) Zadání: zkuste zjednodušit
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Stereotypy aneb „Jací jsme my
Češi“
Počet účastníků:

Skupina (lze upravit pro jednotlivce)

Cíl cvičení:

Reflektovat, jak zažité jsou stereotypy, uvědomit si, že co
je „typické“, nemusí se týkat klientů.

Postup:
1) Koordinátor rozdělí skupinu na menší skupinky (dvojice, trojice, čtveřice – aby se mohli domlouvat a vzájemně se nerušili).

2) Zadání: Jak byste odpověděli na otázku: Jací jsou Češi?

Zkuste najít 5 věcí, vlastností, rysů, kterými byste charakterizovali Čechy.

3) Cca 5 minut samostatné práce.
4) Skupiny postupně nabízejí svoje řešení.
5) Koordinátor konfrontuje celou skupinu

(resp. Čechy
ve skupině) s těmito charakteristikami. Kdo se k nim hlásí? Kdo
by toto řekl i sám o sobě? Jsou nějaké charakteristiky, na kterých
se shodnou všichni?

Závěrečná reflexe:

Jaké to pro zájemce o dobrovolnictví bylo, spíše příjemné nebo
iritující cvičení? Co vadilo? Jaké to je slyšet o své skupině
takováto zjednodušení? Nakolik se zde přítomní cítili být výjimkou mezi Čechy? („To platí o Češích obecně, ale my takoví
nejsme.“) Co z toho vyplývá pro práci s cizinci? Lze se takovým
stereotypům docela vyhnout?
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Malé cvičení na výdrž
Počet účastníků:
Skupina

Cíl cvičení:

Reflektovat individuální míru nastavení ke spolupráci, zažít
si pocit „podpory“.

Postup:
1) Koordinátor rozdělí účastníky na dvě stejně velké skupinky,

které utvoří vnitřní a vnější kruh. Osoby ve vnitřním kruhu rozpaží
ruce tak, že se dotýkají špičkami prstů (kruh je uzavřen). Osoby
ve vnějším kruhu stojí tak, aby mohly svýma rukama podepřít
ruce těch z kruhu vnitřního.

2) Zadání: Všichni ve vnitřním kruhu zavřou oči. Budou držet

ruce natažené tak, aby byl kruh uzavřený. Kdo bude unaven,
může ruku svěsit a osoba stojící v kruhu za ním mu ruku podepře.
(Zadání musí znít neutrálně!).

3) Provádí se dle zadání; postupně všichni ve vnitřním kruhu

spouštějí ruce, na což reagují ti za nimi podepřením jejich rukou. Kruh je tedy nadále spojen, ale již s pomocí těch v druhém
sledu. Cvičení končí, když poslední osoba zevnitř nechá ruku
klesnout a je podpořena. Teprve tehdy mohou ti uvnitř otevřít
oči.

Závěrečná reflexe:

Jaké pocity v zájemcích o dobrovolnictví vyvolávala slabost
v rukou a potřeba „nechat si pomoci“? Byla to pro někoho
„prohra“ nebo „selhání“ a držel ruce co nejdéle sám? Jaké jiné
důvody motivovali někoho k tomu, aby „vydržel“? Jaké pro koho
bylo vnímat fyzickou podporu? A naopak ji někomu dávat? Objevil v tomto cvičení někdo něco nového o svém vztahu k dobrovolnému pomáhání?
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Co o sobě potřebujeme/ chceme
navzájem vědět?
Počet účastníků:
Skupina

Cíl cvičení:

Ujasnit si, s jakými informacemi budeme v dobrovolnickém programu zacházet; nastavit si, co z informací potřebujeme a proč,
pro koho.

Postup:
1) Koordinátor rozdělí skupinu na poloviny.
2) Zadání pro 1. polovinu: Jaké údaje (max. 5) byste nutně

chtěli jako dobrovolníci o svém „klientovi“ (cizinci, kterému
pomáháte) vědět?
Zadání pro 2. polovinu: Jaké údaje (max. 5) se domníváte, že by
o sobě „klienti“ mohli neradi sdělovat a proč?

3) Cca 5 minut samostatné práce.
4) Skupiny postupně nabízejí svoje řešení.
5) Koordinátor vyhodnocuje a porovnává: je něco, co by chtělo

více lidí vědět, ale zdá se, že se o tom nemusí dobře mluvit
klientům? Co bychom nechtěli my sdělovat o sobě? Co z toho
je nezbytné vědět pro práci? Co z toho může „počkat“ na vhodný okamžik? Je zvědavost „špatná“, „přirozená“, „oboustranná“
nebo jaká ještě??

Závěrečná reflexe:

Bylo nalezeno nějaké společné nutné informační minimum? Jak vlastně probíhá informování od koordinátora
k dobrovolníkům; co lze očekávat, že zájemcům o dobrovolnictví sdělí, a co by naopak mělo být důvěrné (klient sdělí sám,
když bude chtít).
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„Oceňování“
Počet účastníků:
Skupina

Cíl cvičení:

Uvědomit si důležitost oceňování pro práci s dobrovolníky;
vyzkoušet různé způsoby oceňování; vyzkoušet si zaměření
na reálný detail, který odlišuje jednotlivce; ujistit se, že i málo
originální ocenění je lepší než žádné :-).

Postup:
1) Koordinátor na závěr školení zadá úkol: Oceňte každý kolegu po své levici.

2)

Koordinátor může sám začít, inspirovat (nebo může nakonec ocenit celou skupinu).

3) Jednotliví účastníci formulují „ocenění“, koordinátor poukazuje, opakuje to, co dobře funguje.

Závěrečná reflexe:

Bylo těžké najít něco pozitivního, hodného ocenění? Čím se kdo
může inspirovat pro příště? Jak toto ocenění proměnilo dojem
z celého sezení?
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DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ –
Středisko celostátních programů a
služeb
Diakonie ČCE je druhou největší nestátní organizací poskytující
sociální služby v České republice. Denně pomáhá tisícům lidí
v nepříznivých sociálních podmínkách a provozuje více než 130
zařízení po celé republice. Organizuje také humanitární pomoc
v ČR (při povodních) a rozvojovou spolupráci v zahraničí.
Tým celé Diakonie tvoří asi 1 700 pracovníků a 1 000
dobrovolníků. Diakonie ČCE je součástí mezinárodní platformy
Eurodiakonie a má partnery po celém světě. Zřizovatelem Diakonie v ČR je Českobratrská církev evangelická. Práce a poslání Diakonie vychází z křesťanských hodnot a její služby
jsou určeny všem bez rozdílu.

Středisko
celostátních
programů
a služeb se věnuje několika oblastem
•

Zrakově postiženým umožňuje získávat informace
prostřednictvím zvukových, Braillových a elektronických
dokumentů ve specializované knihovně.

•

Poradna Lifetool poskytuje sociálně aktivizační služby
v oblasti asistivní technologie a alternativní komunikace a specializuje se především na bezbariérový přístup
k počítači.

•

Program Ne násilí se věnuje obětem obchodu s lidmi a pracovního vykořisťování, kterým pomáhá řešit nelehkou sociální situaci a asistuje při uplatňování jejich práv, a to formou sociálních služeb Krizová pomoc a Azylové bydlení.
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•

40

Program práce s migranty zahrnuje projekt DOMA (integrace azylantů do místních komunit za pomoci dobrovolníků
a evangelických sborů), šicí dílny v detenčním zařízení, individuální pomoc rodinám, budování sítě dobrovolníků pro práci s uprchlíky, asistence evangelickým sborům v oblasti integrace a spravování webových stránek věnovaných migraci.
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www.scps.diakonie.cz
Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb
Čajkovského 1640/8,
130 00 Praha 3 – Žižkov
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