Metodika programu Dobrovolníci pro školní přípravu
platné od: 10. 8. 2018
POPIS PROGRAMU:
Hlavním cílem programu je pomoc dětem s výukovým handicapem, ze základních škol, zvládat danou učební
látku. Tím minimalizovat riziko neúspěchu a opakování ročníku, se kterým často souvisí předčasný odchod těchto
dětí ze vzdělávacího systému.
Realizací školní přípravy chceme motivovat děti k aktivní domácí přípravě do školy (psaní domácích úkolů,
příprava pomůcek, opakování učiva a umět vyhledat pomoc v případě potřeby). Zároveň individuálním
a kamarádským přístupem dobrovolníka ovlivnit směřování dětí a budoucí vizi jejich uplatnění po splnění základní
školní docházky. Chceme dát podnět k dalšímu studiu, k rozvoji jejich potenciálu v určité kvalifikaci a zvýšit šance
pro volbu dalšího stupně vzdělání.
Programem se snažíme překonat bariéry dětí ve vzdělávání - zejména chybějící zázemí ke vzdělávání
v rodinách, nedostatek podnětů k osobnímu rozvoji, nízké vzdělání a nízkou motivaci některých rodičů připravovat
se s dětmi do školy. Zároveň chceme motivovat rodiče, aby děti posílali do školy a dbali na jejich další vzdělávání.
DOBROVOLNICKÝ PROGRAM

Dobrovolnický program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR dle podmínek stanovených
zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.
Program Dobrovolníci pro školní přípravu je realizován ambulantně v provozovnách RADKA z.s.
Informace

o

dobrovolnictví

ve

výše

uvedených

organizacích

lze

nalézt

na

webových

stránkách

www.radka.kadan.cz, sekce Dobrovolnické centrum, na letáku DC RADKA, dále ve výročních zprávách
organizace a při prezentaci DC RADKA v regionálním tisku a médiích. RADKA z. s. je zároveň členem Rady
dobrovolnických center regionu Severozápad, kde je naše činnost pravidelně sdílena v rámci regionálních
setkání.
REALIZAČNÍ TÝM


vedoucí dobrovolnického centra RADKA,



koordinátor dobrovolníků,



supervizor - nezávislá osoba, která poskytuje dobrovolníkům a realizátorům programu pohled na
problematické situace zvenčí, zhodnocuje a podává zpětnou vazbu a podporuje jednotlivce i program,



samotní dobrovolníci.
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Na realizaci programu se dále mohou v různých fázích spolupráce zapojovat i další organizace a osoby, např.
školy, pedagogové, etopedové a kariérní poradci, pediatři, sociální pracovníci (OSPOD), atd. Úspěšná realizace

programu závisí na aktivní spolupráci koordinátora dobrovolníků a zákonnými zástupci dětí.
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A ZÁSADY PROGRAMU:
Všichni účastníci musí být o programu, jeho nástrojích a cílech náležitě a dostatečně informováni a přijmout za
své tyto zásady:


Veškeré informace o dětech, jejich rodinách i další skutečnosti, s nimiž dobrovolník přichází v rámci
kontaktu s dítětem do styku, je třeba považovat za důvěrné. Dobrovolník, koordinátor i supervizor jsou
v těchto případech vázáni mlčenlivostí vůči všem dalším osobám a institucím. Pouze vedoucí DC
RADKA a supervizor mohou rozhodnout o tom, která z informací může být uvolněna a komu poskytnuta.
Výjimku tvoří situace, kdy je každému občanovi uložena ze zákona oznamovací povinnost např. týrání
a zneužívání pacientů. I v tomto případě je nutná předchozí konzultace s vedoucí DC RADKA nebo
supervizorem.



Při skupinových supervizích jsou mlčenlivostí vázáni všichni jejich účastníci. Mlčenlivost se vztahuje i na
skutečnosti, které se týkají dalších dobrovolníků a klientů. Uvedená mlčenlivost nezaniká ukončením
působení dobrovolníka v programu (ani ukončením pracovně právního vztahu zaměstnance).



Vůči dalším institucím či fyzickým osobám je možno poskytovat pouze obecné informace o cílech
a obsahu programu a anonymní statistická data. Tato data poskytuje pouze vedoucí DC RADKA nebo
koordinátor dobrovolníků, ale opět se souhlasem vedoucí DC RADKA.



Porušení výše uvedených zásad může být důvodem k okamžitému ukončení účasti dobrovolníka v
programu a řešení dle pracovně právních vztahů v případě zaměstnance. Obdobná ustanovení
o mlčenlivosti, např. v souvislosti s osobními údaji dobrovolníka, se týká i zákonného zástupce / dítěte
zapojeného do programu.

CÍLOVÁ SKUPINA
Program je zaměřen na děti ve věku od 6 do 15 let, které navštěvující základní a speciální školy. Do programu
jsou přijímány děti se vzdělávacími problémy a horším školním prospěchem – děti, které měly na posledním
vysvědčení nejméně trojky, kterým hrozí další zhoršení prospěchu a ve svém přirozeném prostředí nejsou
schopny problém vyřešit.
Výběr dětí do programu Dobrovolníci pro školní přípravu probíhá prostřednictvím pravidelného zářijového
oslovování školních výchovných poradců na základních a speciálních školách. Během celého roku pak na
základě doporučení pracovnic OSPODu v Kadani a na vlastní žádosti rodičů/zákonných zástupců dětí, kteří se
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o našem programu dozvěděli. Podmínkou zařazení do programu je, aby žadatel (rodič i dítě) do něj vstupovali
dobrovolně a byli obeznámeni s veškerými pravidly programu.
Zájemce ze strany dítěte / zákonného zástupce může být odmítnut na základě nesplnění věkové hranice. Do
programu rovněž nelze zařadit dítě, u kterého jeho obtíže přerostly takovou míru, aby s ním dokázal pracovat
vyškolený laik. Kontraindikací může být např. těžší mentální nebo tělesné postižení, vážná psychiatrická porucha,
drogová závislost nebo jiná závažná sociální patologie. Vhodnost zařazení dítěte do programu posuzuje
koordinátorka programu nebo vedoucí DC RADKA, případně požádají o konzultaci supervizora programu.
VÝBĚR DOBROVOLNÍKŮ
Vlastnímu výběru dobrovolníků vhodných pro zapojení do programu předchází fáze seznamování veřejnosti
s programem. Toto se realizuje formou pravidelných besed o dobrovolnictví na místních středních školách;
vedením webových stránek organizace a DC RADKA; prezentací aktivit organizace a DC RADKA na veřejných
akcích v regionu.
Pokud nás zájemce o dobrovolnictví kontaktuje, je s ním domluvena schůzka, na které si vyjasníme vzájemné
představy, očekávání a požadavky.
Zájemce o dobrovolnictví může být odmítnut na základě rozhodnutí koordinátora programu v případě, že
nesplňuje podmínky programu (věková hranice, trestní stíhání), nebo při osobním pohovoru jednal společensky
nepřijatelným způsobem (vulgarismy) nebo v nesouladu s principy a cíli programu (xenofobie, preference
konkrétního náboženství, atd.).
DOBROVOLNÍCI V PROGRAMU:
DC RADKA plní všechny podmínky vyplývající ze zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.
Dobrovolníci jsou trestně bezúhonné osoby starší 15 let, které prošli úvodním rozhovorem s koordinátorem
programu nebo vedoucí DC RADKA, a úvodním výcvikem se zaměřením na práci s cílovou skupinou (děti
s poruchami učení, děti cizinců, děti s výchovnými problémy, atd.).
Na základě zjištění týmu koordinátora programu je uchazeč buď zařazen do programu, nebo v případech zjištění
možných povahových kontraindikací, je mu doporučena možnost vyřešit si případné vlastní problémy a teprve
poté aspirovat na vstup do programu. Koordinátor programu může po konzultaci ve zdůvodněných případech
odmítnout účast dobrovolníka v programu, resp. s ohledem na jeho osobnostní charakteristiky, či aktuální
psychický stav, mu doporučit jinou formu dobrovolnické činnosti či mu zprostředkovat konzultaci s jiným
odborníkem.
Dobrovolník se zavazuje se zúčastnit úvodního výcviku v rozsahu min. 5 hodin – úvodní pohovor, účast na
supervizi, dobrovolnická činnost vykonávaná s mentorem. Dobrovolník se zavazuje vykonávat dobrovolnickou
činnosti v rozsahu min. 1x týdně 1 hodinu (45 minut práce s dítětem + 15 minut příprava).
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Dobrovolník má povinnost účastnit se supervizích či obdobných setkání po dobu působení v programu.
Skupinová supervizní setkání probíhají v rámci DC RADKA min. 4x ročně pod vedením externího supervizora.
Zároveň je možné v odůvodněných případech využít možnosti individuální supervize.
Dobrovolník je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu na majetku a na zdraví pacienta způsobenou
v souvislosti s výkonem pravidelné dobrovolnické činnosti. Dále je pojištěn pro případ škody na zdraví, kterou
utrpěl v souvislosti s výkonem této dlouhodobé dobrovolnické činnosti.
V rámci DC RADKA je o dobrovolníky dále pečováno, např. informační maily o novinkách v DC RADKA, přání
k narozeninám či jiným životním jubileím, pozvání na neformální setkání, slevenky na vlastní aktivity RADKA, atd.
SESTAVENÍ DVOJICE
Sestavením dvojice dobrovolník – dítě je pověřen koordinátor programu či vedoucí DC RADKA. Zohlední se, jaký
předmět dítě potřebuje posílit a dle toho volí vhodného dobrovolníka. Dítě, které potřebuje pomoct s anglickým
jazykem, bude doučovat dobrovolník, který ovládá anglický jazyk atd.
Koordinátor programu nebo vedoucí DC RADKA osloví zákonného zástupce dítěte a dobrovolníka a domlouvá
vhodné termíny pro doučování. Musí při tom dbát na časové možnosti dítěte a dobrovolníka. Pokud nelze zvolit
vhodný termín tak, aby oběma zúčastněným plně vyhovoval, osloví koordinátor nebo vedoucí DC RADKA obě
strany a pomůže s nalezením vhodného kompromisu. V případě neúspěchu osloví jiného dobrovolníka.
Jeden dobrovolník může doučovat jedno i více děti individuálně či skupinově. Jedno dítě má pouze jednoho
dobrovolníka a pravidelně je doučováno z max. 2 předmětů, čímž omezíme možnost zneužívání poskytované
služby. Souvislá účast dítěte v programu jsou max. 2 školní pololetí.
Prvnímu setkání je přítomen koordinátor programu nebo vedoucí DC RADKA, kteří se snaží oběma stranám
usnadnit vstup do programu.
VEDENÍ DOKUMENTACE:
Dokumentace dobrovolníka obsahuje: dohoda o dobrovolnické činnosti včetně povinných příloh (mlčenlivost
dobrovolníka, kodex dobrovolníka, registrační karta, souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR), výpis
z rejstříku trestů.
Dokumentace zákonného zástupce / dítěte obsahuje: dohoda o poskytování služby, informace pro dobrovolníka,
souhlas o poskytování informací (např. ZŠ, PPP, atd.), záznamy ze schůzek. Součástí dohody o spolupráci je
kodex zákonného zástupce dítěte a souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR.
ORGANIZACE PROGRAMU:
Odborně sestavená dvojice dítě – dobrovolník se schází minimálně 1x týdně v délce 45 minut (závisí na vzájemné
domluvě s dobrovolníkem a možnostech doučovaného dítěte), po dobu nejméně jednoho školního pololetí.
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Náplň schůzek se odvíjí od potřeb dítěte – probíraná látka ve škole, nebo látka, se kterou má dítě problém. Děti si
s sebou na doučování nosí své školní učebnice a sešity, aby dobrovolník věděl, jakou látku ve škole právě
probírají, a mohl s dítětem probírat aktuální učivo. Aby doučování probíhalo efektivně, komunikuje koordinátor
programu s třídními učiteli dětí, na základě písemného souhlasu zákonných zástupců dětí. Koordinátorka od
třídních učitelů zjišťuje, s jakým předmětem má dítě problém a na jakou konkrétní látku se zaměřit. Tyto zjištěné
informace předává dobrovolníkovi. Dobrovolníci se připravují na doučování předem, připravují si na doučování
přípravy, didaktické pomůcky aj.
V případě poruch učení konzultujeme postup doučování se speciální pedagožkou Mgr. Janou Lhotskou z PPP
v Kadani, která je zároveň supervizorkou programu.
Dobrovolník zapíše po každé schůzce její průběh do záznamového archu a ten zasílá v elektronické podobě
koordinátorce programu.
V případě nemoci či plánované absence dítěte z doučování informovat dobrovolníka předem (v případě 3
neomluvených absencí z doučování si ponechává RADKA právo dohodu o školní přípravě ukončit).
UKONČENÍ SPOLUPRÁCE:
Smluvní vztah s dobrovolníkem i zákonným zástupcem dítěte končí uplynutí doby, dohodou či výpovědí.
Výpovědní lhůta činí 14 dní.
Po ukončení je nutné vrátit koordinátorovi nebo vedoucím DCR všechny svěřené prostředky, které dobrovolník
obdržel, např. klíče od provozovny, oblečení, odborné publikace, atd.
V případě hrubého porušení pravidel programu stanovených ve smlouvě vč. jejich příloh lze smluvní vztah ukončit
okamžitě.
Vypracovala:

Ing. Lenka Drábková, DiS.
podpis:..........................................................................................................

Schválila:

Bc. Stanislava Hamáková, DiS., vedoucí DC RADKA
podpis:..........................................................................................................

Datum vydání:

8. 8. 2018 v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)
ze dne 27. 4. 2016
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