KODEX DOBROVOLNÍKA
(příloha ke smlouvě o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby)
Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční
odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě,
upravuje výkon dobrovolnictví v programech akreditovaných u MV ČR. Sdružení touto akreditací
disponuje již 10 let.

PRÁVA DOBROVOLNÍKA


právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chce dobrovolník pomoci
a základní informace o jejích službách



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 a právo říci „ne“, pokud činnost
nebude vyhovovat zájmům, schopnostem a možnostem dobrovolníka



právo na pravidelný kontakt a spolupráci s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která
je pověřena kontaktem s dobrovolníky v dané organizaci a která dobrovolníkovi činnost zadává
a zpět ji od něj přijímá



právo na zaškolení a průběžné metodické vedení



právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy
i úspěchy související s výkonem dobrovolnické služby) - ve skupině společně s jinými
dobrovolníky působícími v organizaci event. V odůvodněných případech individuálně



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 ukončit spolupráci se sdružením



získat potvrzení o výkonu dobrovolnické služby

POVINNOSTI DOBROVOLNÍKA


respektovat pokyny koordinátora dobrovolníků a pracovníků KC Motýlek



splnit úkoly, ke kterým se zavázal



být spolehlivý, nezneužívat projevené důvěry
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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



oznámit veškeré změny týkající se skutečností uvedených ve smlouvě o výkonu dobrovolnické
služby, registrační kartě dobrovolníka č jiných součástech jeho osobní složky (např. změny
zdravotní stavu, kontaktních údajů atd.)



navštěvovat supervizní schůzky



pokud usoudím, že nemohu s vybraným klientem dále spolupracovat, projednám tento postoj
neodkladně s koordinátorem dobrovolníků (příp. vedoucím aktivity)



náklady spojené s výkonem dobrovolné služby si budu hradit sám, výjimkou jsou předem
stanovené náklady spojené s užíváním veřejné dopravy, vstupné apod. n společných akcích



beru na vědomí, že jedním ze zásadních cílů mé podpůrné role v životě klienta je umožnit mu
plný osobnostní rozvoj a učit je toleranci, aniž bych jej soustavně ovlivňoval vlastním filosofickým
nebo náboženským přesvědčením, či se snažil pro něj dítě získat



pokud dojde k závažné události, která by mohla ovlivnit mou práci v dobrovolnickém programu
KC Motýlek, nebo pokud dojde k závažnější změně, podám o tom neodkladně zprávu
koordinátorovi dobrovolníků



informuji neprodleně pracovníka, který aktivitu metodicky vede, případně koordinátorova
dobrovolníků o jakýkoliv úrazu nebo poškození zdraví, který při dobrovolnické činnosti vznikne
klientovi nebo dobrovolníkovi, dále také o veškerých mimořádných událostech, které při
dobrovolnické činnosti vzniknou
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