"Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný." (Benjamin Franklin)

PROČ TO TI LIDÉ DĚLAJÍ?

ZDENĚK

Myslím si, že
být schopen pomáhat
těm, kteří to nějakým
způsobem potřebují,
je jedním z nejlepších
lidských pocitů.

Myslím, že je
to pro tyhle děti
často jediná možnost,
jak strávit alespoň
část prázdnin trochu
jinak. Jsem rád,
že u toho můžu
být.

DÍVEJTE SE
KOLEM
SEBE...

Vždy je to pro mě
skvělá příležitost
odpočinout si prací,
která má smysl a to
ve společnosti
skvělých lidí.

Příběhy „papírových“ dobrovolníků
DOBROVOLNICTVÍ
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
GÁBINA je učitelka a už čtvrtým rokem dochází do ubytovny pro sociálně
slabé rodiny jako dobrovolník, kde jednou týdně doučuje tři chlapce ve věku
7, 10 a 13 let. Kromě pomoci s učením si vždy také povídají, proberou novinky.
Kluky už paní Gábina dobře zná. A i když se jim ve škole někdy nedaří, vždy
má pro ně vlídné slovo a radu. PROČ TO DĚLÁ? „Protože to vnímám jako
určitou svou potřebu a protože mě to baví,“ říká Gábina.
Paní PAVLE je 68 let a už 3 roky pomáhá lidem v hospicu, kteří tu tráví
poslední dny svého života. Obstarává jim menší nákupy a jednou týdně
připravuje hudebně-literárně-debatní odpoledne. Díky ní mají klienti hospicu
také knihovnu, o kterou se paní Pavla stará. PROČ TO DĚLÁ? „Nechci trávit
důchod sama v panelákovém bytě. V hospicu jsem poznala spoustu skvělých
lidí,“ říká paní Pavla.
HELENA dochází jednou týdně do centra a věnuje se zde Hance a Romanovi,
kteří jsou mentálně hendikepovaní. Chodí spolu na procházky, do kavárny,
na plavání apod. Působí zde jako dobrovolník již od roku 2003. PROČ TO
DĚLÁ? „Je to pro mě ideální odpočinek - mezi klienty centra vždy zapomenu
na všechny své všední starosti“, říká Helena.
STANDA se již několik let podílí na přípravě a organizaci letního tábora pro
děti ze sociálně slabých rodin. Každý rok má na starosti velkou celo táborovou hru. PROČ TO DĚLÁ? „Myslím, že je to pro tyhle děti často jediná možnost, jak strávit alespoň část prázdnin trochu jinak. Jsem rád, že u toho
mohu být a už si léto bez tábora neumím představit. Skvělý je, jak mě ty
děcka berou,“ říká Standa.

DOBROVOLNICTVÍ
V EKOLOGII
TOMÁŠ jezdí už třetím rokem vždy na týden sázet stromky. Spolu s ostatními
dobrovolníky se tak významně podílí na zlepšování životního prostředí.
PROČ TO DĚLÁ? „Už od dětství mi vadilo poškozování životního prostředí a
vypouštění toxických látek do řek či ovzduší. Přestože mě živí počítače, chci
pro přírodu dělat alespoň trochu. Týden strávený dobrovolnou činností
považuji za skvělou příležitost jak pomoci přírodě a zároveň poznat podobně
naladěné lidi,“ říká Tomáš.

Příběhy „papírových“ dobrovolníků
DOBROVOLNICTVÍ
VE ZDRAVOTNICTVÍ
EVA je budoucí lékařka a tak se rozhodla dobrovolničit právě v nemocnici.
Velmi příjemným způsobem komunikuje s pacienty – umí si s nimi popovídat,
a „vyhmátnout“ právě to, co zrovna potřebují. PROČ TO DĚLÁ? „Považuji
to za skvělou přípravu na své budoucí povolání. Takže to dělám pro sebe a
přitom se snažím zpříjemnit lidem pobyt v nemocnici,“ říká Eva.

DOBROVOLNICTVÍ
PŘI OBNOVĚ KULTURNÍCH PAMÁTEK
ZDENĚK pracuje ve firmě, která poskytuje svým zaměstnancům možnost
věnovat jeden pracovní den v roce některé z veřejně prospěšných organizací.
Zdeněk si vybral organizaci, která pracuje s těžce slabozrakými studenty a
přepisuje pro ně do počítače články z odborné literatury. PROČ TO DĚLÁ?
„Myslím si, že být schopen pomáhat těm, kteří to nějakým způsobem potřebují, je jedním z nejlepších lidských pocitů. Dnes docházím do této organizace každý týden ve svém volném čase a pocit užitečnosti je k nezaplacení,“
říká Zdeněk.

FIREMNÍ
DOBROVOLNICTVÍ
VÁCLAV už dva roky jezdí do blízké vesnice a pomáhá s obnovou místního
kostela, kterého se ujala nezisková organizace. Minulý týden zde spolu s dalšími
deseti dobrovolníky nahazoval stěny sakristie hliněnou omítkou. PROČ TO
DĚLÁ? „Vždy je to pro mě skvělá příležitost odpočinout si prací, která má
smysl a to ve společnosti skvělých lidí. Vždy se tu něco naučím a díky
dobrovolničení někam patřím,“ říká Václav.

Projekt Dívejte se kolem sebe… je podpořen Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy rámci Evropského roku
dobrovolnictví. Organizátorem je občanské sdružení
Šance pro Tebe.
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