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Abstrakt
Tato práce je zaměřena na řízení a koordinaci dobrovolníků v organizacích
s multidisciplinárním týmem pracujících s lidmi bez domova a výzvám, kterým jak
pracovníci organizací, tak dobrovolníci čelí.
Výsledky ve výzkumné části zaměřující se na motivaci dobrovolníků a stimulaci ze strany
organizací vycházejí z akčního výzkumu prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů
s vedoucími pracovníky organizací, jejich dobrovolníky a dobrovolníky projektu Labre,
který představuje vstupní popis problematiky v praxi, k němuž respondenti odkazují.
Jako problematické vnímají pracovníci pečující o dobrovolníky i dobrovolníci
samotní začlenění do organizace, nesupervidovanou činnost, nestimulující podmínky,
nepravidelný kontakt i apatii ze strany cílové skupiny. Systematické řízení koordinátorem
dobrovolníků je pro organizace finančně náročné a sami pracovníci se o dobrovolníky starají
v rámci dalších kompetencí, což jim komplikuje systematické vedení.
Na základě výsledků v empirické části je založeno doporučení pro pracovníky organizací
pro práci s dobrovolníky. Doporučení staví na pečlivém uvážení využití dobrovolnické
práce, zdůrazňování výsledků dobrovolnické práce, vytvoření bezbariérových přístupů
dobrovolníků do týmu, pravidelnosti, nehmotných formách odměňování a formalizaci
spolupráce. Pro zavedení nového přístupu do organizace je v závěru odkázáno na
osmibodové vedení změny podle Kottery (2015).

Klíčová slova: dobrovolníci, bezdomovectví, multidisciplinární tým, motivace, stimulace
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Abstract
This thesis focuses on the direction and coordination of volunteers in organisations with
multidisciplinary teams working with homeless people, and the challenges faced by both
these organisations and their volunteers.
The results of the experimental section, which focuses on the motivation of volunteers and
stimulation from the organisations, have their basis in practical research using semistructured interviews with leading workers at the organisations, their volunteers, and
volunteers from the Labre project, which represents an introductory characterisation of the
problem in practice; one which the respondents then refer to in the interviews.
Problem areas as identified by both the workers and the volunteers themselves include
integration into the organisation, unsupervised activity, non-stimulating conditions, irregular
contact, and apathy from the side of the target group. Systematic leadership by a volunteer
coordinator is financially demanding for the organisations, and the workers attend to their
volunteers in addition to other competences, making systematic leadership more difficult.
A recommendation for workers in non-profit organisations working with volunteers is
derived from the results of the empirical part. It is based on a careful consideration of the
application of volunteer work, an emphasis on the results achieved, the creation of barrierfree access to the team, regularity, non-material rewards, and a formalisation of the
collaboration. In conclusion, Kotter’s (2015) eight-step change model is referenced in
regards to how new approaches to organisation might be implemented.
Keywords: volunteers, homelessness, multidisciplinary team, motivation, stimulation
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Úvod
Tato práce se zabývá motivací a stimulací dobrovolníků z pohledu dobrovolníků zapojených
do práce s lidmi bez domova a pracovníků, kteří o dobrovolníky pečují z pozice
neformálních koordinátorů. Existuje pouze malé množství studií zabývajících se motivací či
správnou stimulací dobrovolníků. Většina motivační literatury je orientována na placené
pracovníky organizací a možnosti externího ovlivňování motivace zaměstnanců. Zapojení
dobrovolníků do činností neziskových organizací je běžnou praxí, která se v posledním
desetiletí stává obvyklejší i u nás. Dobrovolníci získávají v sociálním (třetím) sektoru stále
větší roli, mohou pracovníkům odlehčit práci, na kterou nemají kapacitu, přebírají
kompetence, na které tím pádem kvalifikovaný pracovník nemusí být využíván, zmírňují
finanční zátěž a pomáhají organizacím pracovat na své komunikaci s veřejností. Zdárné
vedení a podpůrná práce s dobrovolníky je důležitou složkou z hlediska efektivity
neziskových organizací. Řešení sociálních problémů za pomoci dobrovolníků v kooperaci
se státem je uplatňováno stále častěji, nicméně naráží na organizační, finanční nebo kapacitní
bariéry.
Cílem diplomové práce je nalezení vhodného způsobu stimulace dobrovolníků pracujících
s lidmi bez domova v rámci multidisciplinárního týmu. Důvodem této úzce vymezené
specifikace je praktické uplatnění stimulace čerpající ze sociálních vazeb dobrovolníků v
týmu u malých projektů, sociálních podniků i větších a již ustálených organizací. Zapojení
do pomoci lidem bez domova skrze formální strukturu neziskové organizace a navíc
v týmové roli, je specifický krok a jedním z cílů této práce je zvážit jeho dopad na vstup,
průběh i ukončení dobrovolnické činnosti a průběžná práce s ním.
Záměr je praktický, s potenciálním využitím výsledků v praxi, i personální, skrze využití
získaných dat v mé osobní práci s dobrovolníky. Primárním podnětem vedoucím k volbě
tohoto tématu byl průběh práce s dobrovolníky v projektu Labre. Tento čistě dobrovolnický
projekt vznikl jako reakce na metody práce s lidmi bez domova v již existujících
organizacích a přístup k lidem bez domova ze strany politických činitelů v té době. Jeho
cílem bylo zaměstnat osoby bez domova u externích zaměstnavatelů a součástí práce byla
proto i inkluze lidí bez domova na pracovní trh. Projekt je blíže popsán v empirické části
práce, nicméně v době psaní výzkumu došlo k významným změnám, které vedly k ukončení
projektu a jeho přetvoření na neziskovou organizaci a sociální podnik zaměstnávající osoby
bez domova.
Práci doplňují poznámkami z fungování projektu Labre, jehož řízení bylo poznamenáno
nedostatkem zkušeností a amatérství. Tým dobrovolníků představoval členský styl řízení, ve
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kterém participovali odborníci z různých profesí. Díky tomuto seskupení za účelem dosažení
společného cíle tým definuji jako multidisciplinární.
V rámci dobrovolnictví jsem si jako koordinátorka projektu všimla několika specifik, která
dále rozpracovávám. Jednalo se především o
1) motivaci, která dobrovolníky přiměla k zapojení se do projektu a s tím spojenou
stimulaci, která jim dodávala energii v projektu setrvat a věnovat se mu
2) profesi či studium, které určovalo jednotlivé role a postupem času vedlo k rozvoji
expertního dobrovolnictví, kterému se věnuji níže.
Organizace práce týmu se odvíjela od počtu dobrovolníků a jejich představ o fungování
projektu, ale řídila se i jejich civilními zaměstnáním. Motivace k participaci v projektu byla
určující pro roli jedince v projektu. Vstupní motivace měla značný vliv na vloženou energii,
způsob práce i délku spolupráce. Zjištěním motivu a prací s ním lze dobrovolnou práci
prodloužit, zvýšit její kvalitu a přizpůsobit tak, že z ní dobrovolník může pozitivně čerpat
(Kasper a Mayrhofer, 2005: 239). Tuto část práce s dobrovolníkem nazývám stimulací
(podle Bedrnová–Nový, 1998: 223), neboť využívá již započaté aktivity a navádí ji
potřebným směrem. Problematika stimulace v průběhu práce zmiňována ve spojitosti
s projektem Labre a byla určující pro volbu tématu. I pro výzkumnou část jsem proto zvolila
organizace, které se věnují problematice bezdomovectví s využitím dobrovolníku ideálně
v multidisciplinárním

týmu

bez

spolupráce

s koordinátorem

dobrovolníků

nebo

dobrovolnických center.
V teoretické části jsou kapitoly věnující se bezdomovectví, dobrovolnictví, motivaci a
stimulaci. Pořadí kapitol bylo zvoleno podle teoretického zakotvení, neboť pracuji
s premisou, že bezdomovectví představuje vstupní motivační faktor pro některé
dobrovolníky zapojující se do organizací, které se problematice bezdomovectví věnují.
Dobrovolnictví je zde popsáno podle altruistických i ego motivovaných přístupů v rámci
občanské společnosti, což je doplňujícím rysem motivační struktury. Stimulace, její
vymezení a způsoby pracující s motivací ve formě stimulátorů jsou zmíněny v závěru
teoretické části. Empirická část odkazuje na odbornou literaturu, s níž je pracováno
v teoretické části v návaznosti na výzkum provedený s respondenty z řad dobrovolníků,
pracovníků v neziskových organizacích a klienta bez domova. Závěrečná část analýzy
shrnuje podněty, které jsou dále rozpracovány do doporučení pro organizace, které pracují
s dobrovolníky bez možnosti odborné práce koordinátora dobrovolníků.
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Teoretická část
1. Bezdomovectví
Bezdomovectví je forma extrémní sociální exkluze, jejímž důsledkem (i příčinou) je
chudoba, reprezentující sociální fenomén (MPSV, 2014: 5). Sociální exkluze je proces,
v němž skupina lidí nemá dostatečný přístup ke zdrojům a možnostem, nebo je tento přístup
výrazně ztížený. Exkludovaní lidé se nepodílejí na hmotných a nehmotných zdrojích
společnosti, jsou vyřazeni ekonomicky, sociálně, politicky, kulturně i symbolicky. Exkluze
znamená zmenšování participace na veřejném životě a tím omezené rozhodování o vlastní
situaci. Veřejný prostor, ve kterém se lidé bez domova primárně pohybují a který by měl
sloužit zájmům všech vrstev společnosti, je v rozhodovacích pravomocích představitelů
moci, kteří jej upravují proti koncentraci sociálně znevýhodněných. Podstatnější než řešit
následky bezdomovectví, ať už z urbanistického, nebo politického hlediska, je řešit jeho
příčiny.
Sociální exkluze nemusí být nutně doprovázena chudobou a chudoba sama o sobě není
znakem sociálního vyloučení. Ačkoliv chudoba může být faktorem sociálního vyloučení,
znamená především omezení spotřebitelské volby, ať už dobrovolné nebo nedobrovolné
(Mareš, 2002: 289). Sociální exkluze je nicméně společenskou bariérou a handicapem
jedince. Je společností vnímána negativně a stigmatizuje. Omezuje lidské možnosti a vede
k rozvoji patologických jevů, především pojí-li se s chudobou. Ze sociologického hlediska
je symbolem rozdělení společnosti v rámci třídního systému – vyloučené (nebo spíše
odloučené) mohou být i elity, které ale přístupem ke zdrojům netrpí. Stratifikace společnosti
vede k exkluzi jednotlivých skupin, komplementárními pojmy zde jsou privilegia a
deprivace, indikované životním stylem dané skupiny a určující její participaci ve společnosti.
Společnosti stavící na kolektivních zájmech před těmi individuálními mají menší míru
majetkových rozdílů mezi bohatými a chudými a tím i větší kohezi uvnitř třídní společnosti
(Giddens, 2005: 285 platí v celé práci). Právě koheze namísto vyloučení může působit jako
záchranná síť proti propadu ke dnu a zároveň jako ekonomický stimul. Ve společnosti, v níž
jsou vyloučení jedinci bráni jako odstrašující případy neúspěchu, lze identifikovat snahy o
vyčlenění se „vyloučených“ vůči jiným vyloučeným skupinám (Freimann, 2016: 137).
Bezdomovectví a dobrovolná chudoba mohou být životní volbou jednotlivce, která přináší
svobodu nezávislosti na systému a nutnosti plnění povinností. Stejně tak odmítnutí návratu
do většinové společnosti může být přijmutím nové identity spojené s osvojením si technik
přežití, které se liší od běžné obživy. Tyto techniky (např. žebrání, vybírání koše, vizuální
10

identifikace se stereotypním vnímáním bezdomovectví) následně brání návratu a akceptace
běžného života (Holpuch, 2011: 31). Holpuch chápe bezdomovectví jako způsob životního
stylu a pojem, který se váže k vnitřním podmínkám označujícím identitu člověka bez
domova a jeho osobní identifikaci se stylem života umožňujícím mu přežít na ulici, zatímco
„osoba bez přístřeší“ je označením pro vnější podmínky jako čistý popis situace, v níž se
dotyčná osoba nachází. Bezdomovectví tak není jen o tom, co člověk dělá (jakými způsoby
si zajišťuje své základní potřeby), ale také jak sám sebe vnímá (Holpuch, 2011: 3).
Pro české prostředí je bezdomovectví poměrně nový fenomén (Vašát, 2012: 130). Historický
kontext minulého století skrýval "nechtěné" obrazy neparticipující společnosti. Urbánní
neboli městské bezdomovce tak lidé začali vídat až po roce 1989, a tento rostoucí fenomén
během své existence nestihl setřást mnoho mylných stereotypů a předsudků, které ho
provázejí.

1.1. Druhy bezdomovectví
Podle výzkumu Evropské typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení (ETHOS –
European Typology of Homelessness and Housing Exclusion) vytvořeného Evropskou
observatoří bezdomovectví (EOH), lze rozdělit bezdomovectví podle čtyř hlavních životních
situací: 1) bez střechy – spaní venku, 2) bez bytu – skryté bezdomovectví, 3) nejisté bydlení
– provizorium, pod násilím a 4) nevyhovující bydlení – nestandardní, nevyhovující. Evropská
konsensuální konference doporučila používání definice ETHOS v celé Evropské unii
(Matoušek, 2013: 338). Na základě tohoto výzkumu vytvořil I. Hradecký Národní typologii
bezdomovectví a vyloučení z bydlení, ke které přidal subkategorie lidí žijících v azylových
domech, ubytovnách, pobytových zařízeních, domech na půl cesty, těch, kteří se nacházejí
těsně před odchodem ze zařízení a další (Hradecký, 2007: 32).
Podle strategické příručky MPSV (MPSV, 2014: 7) lze dělit bezdomovectví několika
způsoby, například podle toho jak je vnímáno veřejností a to na 1) zjevné, 2) skryté a 3)
potenciální. Ovšem nutno dodat, že tento způsob rozlišení není zcela platný ani přesný.
Bezdomovectví lze dělit také podle délky trvání na 1) krátkodobé (do jednoho roku), 2)
střednědobé (období mezi jedním až pěti lety) a 3) dlouhodobé (pět a více let), či podle
příčiny – 1) životní dráha (vyústění toho, k čemu jedinec dlouhodobě směřoval), 2)
krátkodobá dráha (vliv okolností v průběhu relativně krátké doby, např. dluhy,
nezaměstnanost apod.), 3) zdravotní problémy (případ lidí, kteří nejsou schopnosti běžného
životního stylu a mezilidských interakcí), 4) způsob života (vlastní rozhodnutí).
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1.2. Příčiny bezdomovectví
Specifikem bezdomovectví je jeho multifaktoriální příčina, což komplikuje rozlišování mezi
příčinami bezdomovectví a následky. V rozlišování příčin lze najít dva základní proudy
podle endogenního a exogenního pohledu na věc. Podle endogenního měřítka je ve většinové
společnosti rozšířená (nicméně eticky sporná) úvaha zdůrazňující individuální faktory, tzv.
victim blaming (obvinění oběti), podle které si za svou situaci mohou lidé sami. Z
jednotlivých konceptů příčin chudoby vyplývá, že chudí jsou rozlišováni podle míry
zavinění vlastní chudoby. Jedná se o rozdíl mezi chudými, kteří z různých důvodů nejsou
schopni se o sebe postarat sami, a proto je společnost uznává hodnými péče a solidarity (tzv.
deserving poor zasluhující pomoc) a chudými, nehodnými této pomoci, u kterých společnost
očekává, že se o sebe postarat umějí, ale nechtějí (tzv. undeserving poor nezasluhující
pomoc) (Mareš, 1999:57). Mareš uvádí, že právě „bezdomovství dojímá majoritní populaci
méně než ostatní důsledky chudoby. Zřetelněji než v jiných případech chápe totiž veřejnost
bezdomovce jako ´undeserving´ chudé a spojuje je s kriminalitou a alkoholismem, s
nedostatkem vůle a ignorováním sociálního řádu.“. Tento způsob rozlišení napomáhá
představě, že skutečnou pomoc si zaslouží pouze ti, kteří se stali obětmi osudu, a
ospravedlňuje ignorování širšího problému většinovou společností. Totožný přístup se vedle
osob bez domova týká i skupiny drogově závislých, obětí domácího násilí nebo sexuálních
pracovnic. Úskalím tohoto přístupu je ochota vidět problém jako dílo náhody, nikoliv jako
systémový problém, který přivádí mnoho lidí na pokraj chudoby a ohrožuje je
bezdomovectvím (kupříkladu nedostatečnou bytovou politikou, absencí zákona o sociálním
bydlení), ztěžuje jejich návrat nebo paternalizuje snahu o zapojení se do společnosti
(nemožností odpustit státní dluh, dosáhnout oddlužení nebo nuceným odpracováním
určených hodin zdarma pro dosáhnutí státní podpory) a neposkytuje dostatečné sociální
služby, které by se věnovaly bytové, zdravotní nebo právní problematice bezdomovectví.
Druhým, exogenním měřítkem, je vliv společnosti na vývoj jedince a jeho uplatnění. Jedná
se o pobyt ve výchovných nebo nápravných režimových zařízeních a z toho plynoucí
(ne)schopnost přizpůsobit se systému (Matoušek, 2013: 339). Oba přístupy částečně ignorují
komplexnost problému a dělají z jedinců buď viníky, nebo oběti systému, přičemž tím
omezují možnost adekvátní péče a práce s lidmi bez přístřeší. V tomto smyslu evokuje
omezení řešení na dvě možnosti: buď by se o sebe lidé měli postarat sami, nebo by péče o
ně měla být v rukou státu a dalších institucí.
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Pro lepší chápání této práce a především její výzkumné části, se jeví jako nejvhodnější použít
přístup definovaný Pěnkavou (in Matoušek 2013: 339), který vidí individuální a strukturální
faktory jako neoddělitelné. Absence nebo ztráta sociálních schopností společně s propadem
sociální stratifikací, vytvářejí neschopnost poradit si s nároky dnešní doby a nabalují na sebe
další patogenní způsoby chování (kriminalita, závislosti, domácí násilí atd.). Postavení lidí
bez domova ve vnímání společnosti se navíc mění jen velmi pomalu.
Jak už bylo výše řečeno, lidé bez domova jsou začleněni mezi ty rizikové skupiny, u kterých
se předpokládá, že si za svou situaci mohou sami a tudíž by si měli také sami pomoci.
Sociální podniky a projekty propojující lidi bez domova s veřejností a s tím spojená osvěta
postupně pomáhají veřejnosti vnímat situaci komplexně a vytvářet si na bezdomovectví
vlastní názor skrze pozitivní zkušenost bez nánosu tradičních stereotypů, přesto se orientují
především na velká města a je jich stále nedostatek.
Právě stereotypy a přístup většinové populace k problému je jednou z překážek, která brání
návratu jedince do společnosti. V posuzování druhých se uplatňuje celá řada tendencí
k jednoduchému psychologizování. V sociální percepci se uplatňuje vliv emocí a to jak
subjektu, tak objektu vnímání. Vliv tak má efekt prvního dojmu s ego-vztažnou funkcí ve
spojení se skupinovým myšlením, vytvářejícím konformismus (Nakonečný, 2009: 169).
Emocionálně akcentovaná schémata se udržují, i když se prokáže jejich nepravdivost.
Úpornost některých tvrzení a bagatelizování informací jsou v kohezních skupinách časté.
Také tendence k vytváření korelací, kdy přítomnost jednoho znaku předpokládá spolu
přítomnost jiného znaku (např. bezdomovectví předpokládá existenci alkoholismu) vede
k udržování živých stereotypů o rizikových skupinách, které je extrémně těžké překonat.
Tendence společnosti patologické jevy trestat nebo odsuzovat ztěžuje odbornou péči, která
by mohla být věnována jejich překonávání a tím i ochotu státu do těchto řešení investovat
(např. drogová závislost je společensky stigmatizována a emocionálně akcentována se
sociálně vyloučenými jedinci, což vede ke znesnadnění přístupu ke zdrojům, která mohou
být efektivní pomocí).
Průvodním jevem a soudobým pohledem na bezdomovce je absence bydlení, což je
dominantní rys stavějící se mimo běžné problémy s chudobou. Absence bydlení je nicméně
pouze jeden (i když marginální) z průvodních jevů. Fenomén bezdomovectví je především
věcí přístupu ke zdrojům coby konjunktury širších ekonomických, politických, sociálních a
jiných sil (Vašát, 2012: 146).
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1.3. Legislativa vztahující se k tématu bezdomovectví
Termín bezdomovec má podle právního řádu jiný význam, než v jakém je používán.
V zákoně č. 40/1999 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství ČR je bezdomovec
osoba bez státní příslušnosti. Ve smyslu ztráty bydlení se pro lepší definici uplatňuje
označení osoba bez přístřeší, obsažená v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a v
zákoně č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. Problém v tomto označení je jeho
automatické zúžení jen na jednu z definovaných skupin podle ETHOS a zaměřuje se tak
pouze na tu bez střechy nad hlavou.
Podle antidiskriminačního zákona č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, je zajištěno právo na
rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech přístupu ke zdrojům a službám na základě
rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení,
náboženského vyznání, víry či světového názoru. Přestože tento zákon chrání určité skupiny
lidí před nerovným zacházením, některé skupiny, včetně těch bez domova, do něj nejsou
zařazeny. Na dodržování zákonů dohlíží tímto zákonem zřízený veřejný ochránce práv.
Ve věci bydlení se lze orientovat podle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi a
poskytování dávek na bydlení posuzované podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a
existenčním minimu a zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře v příspěvku na
bydlení.
V roce 2003 byla zřízena Komise pro sociální začleňování mající za úkol pomáhat
uplatňovat metody začleňování napříč resorty jednotlivých ministerstev, implementovat
národní koncept sociálního začleňování do příslušných strategií samosprávných celků,
zapojovat jednotlivé aktéry atd.
V lednu 2014 vláda vydala usnesení č. 24 o Strategii sociálního začleňování 2014 – 2020,
čímž posílila pozici Komise, která má provádět pravidelné sledování plnění a
vyhodnocování účinnosti opatření uvedených v této Strategii (MPSV, 2014).
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Strategie se věnuje příčinám vedoucím k vyloučení z trhu práce, využívání sociálních
služeb, přístupu k bydlení apod., přičemž stanovuje opatření a jeho garanty s uplatnitelností
do určitého období. Zároveň se díky vládou schválené funkční definici podle ETHOS věnuje
všem typům bezdomovectví a označuje bezdomovectví jako komplexní, dynamický a
diferencovaný proces již od ohrožení ztrátou bydlení až po návrat do standardního, trvalého
a nesegregovaného bydlení (MPSV, 2014). V oblasti přístupu k bydlení je zarážející, že
v opatřeních nejmenuje potřebu schválení zákona o sociálním bydlení, který by preventivně
zmírnil dopady nepříznivé situace rodin a jednotlivců vedoucí ke ztrátě bydlení a zároveň
poskytl dostupné bydlení i lidem, kteří si z finančního hlediska nemohou dovolit platit
nájem. Ze strategie vyplývá, že jedním z vhodných způsobů řešení je pilotní model Housing
first, který je úspěšně spuštěn v Brně a Liberci a který zároveň v roce 2017 získal cenu
Evropské federace národních organizací pracujících s lidmi bez domova – FEANTSA
(FEANTSA, 2017).
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1.4. Bezdomovectví a integrace do tržního systému
Bezdomovectví se zakládá na sociálně-patologickém chování jeho představitelů. Tento
způsob chování negativně ovlivňuje návrat osob bez domova zpět do společenského života
a je doprovázen řadou dalších problémů v rovinách zadluženosti, závislosti na návykových
látkách, dosavadním způsobu života, ztrát sociálních vazeb, pracovních dovedností a
běžných návyků. Nutností přitom není akceptace momentální situace, ale aktivní hledání
dlouhodobě udržitelného řešení, které pomůže lidem bez domova získat zpět svou lidskou
důstojnost a uplatnit se ve společnosti a zároveň bude svými úspěchy aktivně bojovat proti
předsudkům. Získání práce je pro člověka bez domova silně motivujícím prvkem a prvním
krokem k dosažení sebevědomí a začátku plnohodnotného života. Zároveň se stává jasným
signálem pro veřejnost, že nedostatek vůle pracovat není skutečný problém, který se této
skupině často přisuzuje. Hlavním důvodem je narážení na předsudky při snaze hledat si
novou práci. Tyto překážky, týkající se jejich společenského statusu, představují zásadní
bariéru a demotivující prvek, vrhající je zpět do bezprizornosti života na ulici a je potřeba
jim proto pomoci v navázání vhodných kontaktů. Základní otázkou se zde stává fakt, nakolik
je vhodné začleňovat osoby bez domova zpět do společnosti, která je na základě předsudků
vyčleňovala na svůj okraj. Lidé bez domova si během své bezdomovecké zkušenosti prošli
řadou situací, která po určitém časovém období (resilience a přizpůsobení se životu na ulici
závisí na každém jednotlivci) vede k modifikaci běžného stylu života a omezuje možnost
návratu. Právě tato nově nabytá zkušenost, tzv. expertní přežívání na ulici (termín zažitý v
praxi), by měla být zapojeno do nového uplatnění se ve společnosti a v práci, namísto
umělého zasazování zpět do společenského procesu, který se neustále zrychluje a který nově
vstupující osoby bez domova na pracovní trh může vykořisťovat jako podhodnocenou
pracovní sílu.
Klientela samotná má samozřejmě svá specifika nejen v životním stylu, ale i v přístupu
k práci. Ve chvílích, kdy člověk bez přístřeší vede tento způsob života po několik let, návrat
do běžného, rychlého pracovního procesu může být natolik šokující a stresující, že jej
paradoxně uvrhne do touhy držet si svůj společenský status a autonomní způsob života.
Tento faktor byl jedním z důvodů pro vznik sociálního podniku, který je zmiňovaný ve
výzkumné části této práce, a který po dobu tréninkového místa nabízí konkrétnímu člověku
tolerantní přístup s ohledem na jeho zapracování a potřeby řešení problémů bránících
nástupu do plného pracovního poměru.
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Běžný pracovní proces má na pracovníka nároky, kterým osoba bez domova není často
zvyklá vyhovět a plně se jim přizpůsobit. Zároveň má takový člověk velmi ztížené
podmínky, ať už kvůli nedostatku kvalitního spánku, stravy nebo lékařské péče. Z praxe
vyplývá, že absence kvalitního zázemí a zároveň nové povinnosti plynoucí z pracovního
nasazení mohou vyvolávat pocit marnosti a demotivovat.
Pracovní místo vytváří nejen možnosti návratu do společnosti a finančního osamostatnění,
ale nese také svou finanční náročnost v rámci dojíždění do práce, placení pojištění a daní
nebo splácení exekucí a nově se připomínajících dluhů.
Problém řešení bezdomovectví není jen v jeho nekoncepčnosti, ale začíná už samotným
vnímáním osob bez domova jako těch, kteří nejsou schopni integrace, odmítavým přístupem
ze strany většinové společnosti a omezením přístupu ke zdrojům, což je hlavním znakem
sociální exkluze.
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1.5. Empowerment (zmocňování)
Jak již bylo řečeno, sociální vyčlenění jako deviace společnosti může působit jako
odstrašující případ. Životní dráha bezdomovectví je vyústěním situace, kdy se jedinec
přestane snažit být ekonomicky aktivní. Podle Holpucha (Holpuch, 2011: 31) tak dochází
k adaptaci na prostředí, které pomáhá vytvářet podmínky vhodné k přežití. Na druhou stranu
se jedná o chování vnímané jako neakceptovatelné a znemožňující zdárný návrat ze života
na ulici zpět do společnosti. Sociální subjekt nicméně nemůže fungovat bez sdílených hodnot
a norem a vytváření a naplňování vztahů (Prudký, Šmídová, 2010: 25). Zapojení do
společnosti bez vnější pomoci má nízkou šanci na úspěch. S ohledem na nově vytvořené
sociální vazby člověka na ulici, převzetí “stigmatizujících technik obživy“ nebo nahlížení
na svou situaci optikou veřejnosti vedoucí ke studu z praktikování vzorců chování
bezdomovecké reality, znamenají pro člověka, který se prozatím neidentifikoval s rolí
bezdomovce, velmi ponižující situaci a přímý zásah do jeho sebevědomí a důstojnosti.
Veřejný náhled na člověka bez přístřeší, jeho prezentovaný mediální obraz a faktické
vyčlenění ze společnosti podporují představu, že být bez domova je zostuzující skutečnost,
která na sebe nabaluje negativní konotace lenosti, vlastního zavinění, slabé vůle apod. Proti
snaze o návrat do společnosti stojí překonání těchto obecně rozšířených negativních
stereotypů a zaměření se na praktické zvládnutí problémů jako jsou dluhy, nezaměstnanost,
navázání vztahů s rodinou, hledání bydlení, péče o zdraví atd.
Součástí návratu je ovšem i soustavná práce na podpoře v oblasti samostatnosti a nabytí
vědomí vlastní hodnoty.
Empowerment, neboli (zplno)mocňování, je metoda podporující člověka v budování jeho
sebejistoty, důstojnosti, možnostech zvládnout svou situaci a především získaní
samostatnosti. Jde o zapojení člověka do rozhodování o sobě a aktivitách, které se ho
bezprostředně týkají. Stává se tak aktivním tvůrcem a ne pouze pasivním příjemcem péče,
přičemž musí vynaložit větší úsilí na udržení nových zvyků a návyků než jiní, kteří jsou ve
stejném nebo podobném znevýhodnění. Představuje cestu sebeřízení, vedoucí ke stavu, kdy
člověk není závislý na druhých a dokáže si (s případnou podporou) poradit a postarat se o
své potřeby (Adamčíková a kol., 2009: 7).
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Empowerment znamená větší autonomii jedince, vede k rozšíření kapacity inovativnosti a
kreativity, což vytváří větší motivaci a uspokojení. Zároveň se jedná o využití možností,
které se jedinci nabízejí. Převzetí odpovědnosti, zamyšlení se nad možným řešením vlastních
problémů i naplnění vlastních potřeb, poučení se z chyb a povzbuzení a projevení důvěry,
jsou základní kroky vedoucí ke zmocnění lidí (Armstrong, 2011: 55). Dáme-li lidem
možnost podílet se na rozhodování a kolektivním řešení, vytvoří se tím podmínky pro
realizaci jejich potenciálu (Háša, 2016: 46).
Přestože se služby pro osoby bez domova orientují podle zákona o sociálních službách č.
108/2006 Sb. a zaměřují se na primární, sekundární a terciární cíle v rámci prevence, pomoci
a péče, chybí záchranný systém, který by dokázal vyhledat a poskytnout první pomoc lidem,
kteří se ocitli na ulici krátce poté, co prevence selhala. Vzhledem k absenci tohoto systému
se lidé po delší době strávené na ulici propadají hlouběji do zacyklených problémů spojených
s bezdomovectvím (dluhy, závislosti, zdravotní potíže) a nedostanou se včas k odborníkům,
kteří se zaměřují na podporu jejich důstojnosti, soběstačnosti a integraci do většinové
společnosti.
V rámci systému není dostatek lidských zdrojů a kapitálu, aby se na řešení jejich situace
podílel multidisciplinární tým s použitím techniky (zplno)mocňování. Aktuální nabídka
služeb se tak zaměřuje především na pokrytí základních potřeb osob bez přístřeší jako je
poskytnutí teplého jídla nebo noclehárny, případně základní lékařská péče a hygiena.
Přestože to rozhodně není cílem, efektem je udržování jejich stavu bez nabídky jiných
možností, výzev a dosáhnutí cílů socioterapie s delší časovou orientací. Individuální práce
s člověkem bez domova je dlouhodobý proces s možností řešení v rámci komplexního
přístupu, na němž se však klient musí sám podílet.
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1.6. Strategie zvládání bezdomovectví
Problém zvládání bezdomovectví je v České republice především systémový. Má nedostatky
v prevenci, samotné péči i v pozdějším opětovném začleňování. Přestože stát svými
dotacemi podporuje neziskové organizace typu Naděje okolo 140 miliony ročně (Naděje,
2016), tyto organizace se už z nutnosti a nedostatku lidských zdrojů, zaměřují především na
uspokojení základních lidských potřeb – jídlo, teplo a střechu nad hlavou. Podle sčítání MF
v roce 2010 je v Praze po vynásobení koeficientem cca 4500 lidí bez domova, při připočítání
skrytých bezdomovců číslo tvoří 5261 lidí (Hradecký et al., s. 69, 2012). Nicméně reálné
odhady jsou mnohem vyšší. Sčítání lidí bez domova je složitou a eticky choulostivou
záležitostí. Podle expertů vycházejících z definice ETHOS se jedná v celé ČR až o 30 000
lidí, celkově je ohroženo bezdomovectvím 100 000 lidí, přičemž většina z těchto lidí se
soustřeďuje ve velkých městech (MPSV, 2013). Při takto velkém počtu klientů neziskových
organizací a zároveň při absenci návazných služeb není ani jiná možnost než soustředění se
na poskytnutí pouhé základní péče.
Ačkoliv Strategie sociálního začleňování definuje základní problémy chudoby a sociální
exkluze a zaměřuje se na prevenci a inkluzi, stabilizaci sociální služeb a přístup k bydlení a
„housing first“ koncept, momentální situace nenaznačuje, že by její pozice byla silná.
Aktuálně probíraná příprava zákona o sociálním bydlení prochází několika připomínkovými
řízeními, především proto, že znalost cílové skupiny předkladatelem je na nízké úrovni a
jednotlivé paragrafy vypovídají o tom, že přepokládá příčinu bezdomovectví v nedostatku
motivace (Platforma pro sociální bydlení, 2015). Platforma pro sociální bydlení tak vede
připomínkové řízení k jednotlivým paragrafům a právě nepřipravenost zákona prodlužuje
možnost hlasovat o jeho vstoupení do praxe. Politiku sociálních bytů a návratu lidí bez
domova do permanentního ubytování ukazuje projekt Rychlého zabydlení (Rapid Rehousing), který již relokoval 50 rodin z neadekvátního bydlení ve formě ubytoven nebo
azylových domů do městských bytů za nájem ve výši dávek na bydlení. Bezpečné a stálé
bydlení jsou v tomto konceptu brány jako prvotní krok ke stabilizaci situace člověka bez
domova a jeho převedení problému na jiné, krizové okolnosti, které jeho situaci doprovázejí
(dluhy, závislosti, nezaměstnanost). Na stejném principu se diskutuje o zavedení základního
nepodmíněného příjmu pro všechny. Jeho implementace má za cíl zmenšit majetkové
rozdíly, pomoci lidem na hranici chudoby, umožnit inkluzi osob bez domova, podpořit
genderovou rovnost a nastavit rovnější podmínky ve společnosti. Přijetím základního příjmu
by v české verzi rušily nároky na další státní dávky. První referendum o přijetí základního
příjmu ve Švýcarsku skončilo většinovým odmítnutím návrhu (Basic Income, 2016).
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2 Dobrovolnictví
Dobrovolnictví je altruistická aktivita v občanském sektoru doplňující sociální služby1. Lze
jí nalézt ve všech oblastech lidské činnosti. Je totiž propojeno se sociální strukturou,
organizací, morálkou a kulturou, které celkově vytváří daný fenomén (Frič, Pospíšilová,
2010: 23). Frič a Pospíšilová ho definují podle 1) své dobrovolnosti - není povinná, 2)
bezplatnosti - je bez nároku na odměnu, přestože může být ohodnocena i jinak než finančně
a dobrovolníci mohou získat jiné benefity a 3) je vykonávána ve prospěch druhých, ačkoliv
dobrovolníci mohou z této činnosti profitovat (Frič, Pospíšilová, 2010: 9). Dobrovolníci se
svou činností zasazují o dodržování lidských práv, společenskou rovnoprávnost a
upozornění na problémy marginalizovaných skupin. Do určité míry jsou doplňkem
k sociálním službám a potřebným aspektem k jejich vyvážení. Do dobrovolnictví jsou
vkládány naděje, že pomůže ulevit přetíženému sociálnímu státu, což se ve skutečnosti stále
a ve zvýšené míře děje. Stoupající osobní a kolektivní závislosti na dobrovolnictví s sebou
přináší potřebu regulace. Navíc dobrovolníci se při výkonu práce navzájem obohacují o
poznatky ze svých expertních skupin. Otázkou je udržitelnost a dlouhodobost dobrovolnické
činnosti, která je založena na principu solidarity a to v době individualismu. Jde o kolektivní
jev, které je definovaný individuálním chováním podle svého výkonu. V tradičním
kolektivním dobrovolnictví je dobrovolník vázán ke své organizaci a soubor aktivit je tím
daný. Reflexivní (individuální) dobrovolník zvažuje možnosti jakým aktivitám se věnovat.
Je pro něj přednější náplň práce než druh organizace a dopad v rámci investice vlastní
energie (Frič, Pospíšilová, 2010: 32).

1

Termín občanský sektor se používá pro označení sféry formálního a organizovaného sdružování občanů
mimo trh a stát, zahrnuje však vedle formálních občanských organizací také nejrůznější neformální
občanské aktivity, hnutí a shromáždění (Kubelková, 2015: 7)
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2.1. Altruismus
Dobrovolnictví je druh altruismu a naopak altruismus je hodnotou dobrovolnictví
z neziskové perspektivy. Altruismus je součástí vývoje lidského sociálního chování, kdy vliv
biologické dědičnosti byl doplněn dědičností kulturní (Nakonečný, 2009: 91). Na utváření
sociálního chování se podílel skupině prospívající altruismus a s narůstající komplexností
utvářený etický kodex. Altruismus je tak prosociální chování související s osobní morálkou
za účelem konat dobro. Psychologové si kladou otázku, čím jsou motivovány altruistické
činy, když povaha člověka je v podstatě egoistická. Altruismus přispívá k přežití skupin i
jedinců, přičemž vývin přirozeně geneticky získaných altruistických nebo egoistických
sklonů je v procesu socializace zpředmětován a egoistické sklony jsou s větší
pravděpodobností utlumeny. Ovšem z vnějšího hlediska projevovaný altruismus může být
hnán reciproční motivací a je tak maskovanou formou egoismu. Motivace prosociálního
chování jsou předmětem evolucionistických hypotéz (Nakonečný, 2009: 229).
Vstup do dobrovolnictví nicméně nemusí být motivován pouze altruismem. Dobrovolnictví
přináší sebeuspokojení v rámci naplňující aktivity, satisfakce a duševní pohody. Je logické,
že lidé chtějí posílit pozitivní obraz sebe samého, cítit se dobře díky tomu, co dělají. Pakliže
očekáváný „zisk“ ze strany dobrovolníka nedojde realizace, pocit rozhořčení, úzkosti nebo i
strachu může zapříčinit odchod z organizace, pro kterou sloužili (Ventura, Yanay, 2008: 65).
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2.2. Druhy dobrovolnictví
Protože neexistuje jednotná definice dobrovolnictví, lze jej vnímat jako akt, který je konán
dlouhodobě (není to okamžitá pomoc), plánovaně a ve prospěch druhých osob (Penner,
2002, in Frič a Pospíšilová, 2010: 10). Tím se dobrovolnictví odlišuje od ostatních veřejně
prospěšných činností a podle toho se dá také dělit.
Stejně jako ostatní oblasti lidského života, i dobrovolnictví podléhá jistým trendům.
Altruistické činnosti mohou probíhat od sportovních kroužků, po práci s dětmi až
k církevním skupinám a jejich schopnostem zorganizované i individuální pomoci. Právě
dělení na individuální (neformální) nebo zorganizovanou (formální) pomoc je základním
rozlišením dvou druhů dobrovolnictví. Jednotlivci, kteří se sami zorganizují a provádějí
dobrovolnou činnost, jsou podle výzkumu Friče a Pospíšilové ve většině oproti těm, kteří
jsou zorganizováni nestátní neziskovou organizací (Frič, Pospíšilová, 2010: 4). Hranice mezi
individuálním dobrovolnictvím, formálním a občanskou participací je nicméně velmi
mlhavá a navzájem se proplétá.
Stejně jako existuje formální a neformální dobrovolnictví, různé cílové skupiny a druhy
práce, dobrovolnictví se dělí i na individuální nebo kolektivní. V závislosti na motivaci
dobrovolníka, jeho činnosti a jeho možnostech v okolí, se dobrovolnická práce odehrává
buď mezi dobrovolníkem a konkrétním klientem či aktivitou, nebo ve skupině dobrovolníků
pomáhající např. v komunitě. Práce je tak aktivní, v tváří v tvář a podle výzkumu MPSV
(Lusková, Lusková, 2012: 20) je přímá péče hlavní náplní činnosti dobrovolníka. Právě
konkrétní práce, možnost vidět plody své práce a úspěchy u jednotlivých případů, jsou hlavní
motivací dobrovolníka. V tomto smyslu je ideální dlouhodobá, pravidelná činnost, což je
další kritérium dělení dobrovolnictví. Nejčastější je střednědobá spolupráce s jednou
neziskovou organizací a to v rozmezí 2-5 let (Frič, Pospíšilová, prezentace výzkumu, 2010:
7)
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2.3. Občanská společnost
Občanskou společnost lze chápat ve smyslu aktivity jedince nebo skupiny občanů nezávisle
na státu nebo politických stranách. Jde o nezištné, dobrovolné konání pro dosažení vize
zlepšení služeb nebo situací nebo vytvoření vzájemné koheze komunity (Kubát, 2006). Právě
její oddělení od vlivu státu jí dává možnost vyjádřit se k okolnostem, které jsou vnímány
negativně a jejichž řešení není ze strany státu podchyceno nebo uskutečněno, ať už záměrně
nebo z nedostatku kapacity zdrojů. Dobrovolnická práce se tím stává opoziční silou a
hnutím. „Napravuje“ tam, kde cítí, že je možné dosáhnout změny vlastní silou, upozorňuje
na situace a podmínky, které jsou nevyhovující a jde tzv. od kořenů problému, např. na
úrovni místní komunity. Z perspektivy občanské angažovanosti je dobrovolnictví bráno jako
forma občanského aktivismu, angažovanosti nebo občanské participace (Matoušek, 2013:
328). Dobrovolnictví je tedy projevem funkční občanské společnosti a stejně tak je jedním
z komponentů při jejím vytváření. Formuje svébytný sektor společnosti, který úspěšně
doplňuje ten veřejný a komerční a odpovídá strategickému kroku ke zlepšení dostupnosti a
kvality služeb pro různé kategorie občanů, zvýšení či udržování sociálního kapitálu ve
společnosti, zlepšení participace v lokální politice i zvýšení kvality života samotných
dobrovolníků.
Jde o přístup, který je nerozlučně spjatý s emancipací altruistického pohledu na svět i s
pozitivní perspektivou dalšího vývoje společnosti, bez kulturní nebo církevní podmíněnosti.
Dá se říct, že právě tento pohled na význam dobrovolnictví nejlépe koresponduje
s reflexivním

(individuálním)

vzorcem

dobrovolnictví,

postindustrializaci společnosti (Frič, Pospíšilová, 2010: 148).
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jenž

charakterizuje

2.4. Dobrovolnictví v komunitě
Dobrovolnictví přesahuje i do práce v komunitě, jestliže si komunitu definujeme jako
konstrukt, či neustále se měnící proces vytvářený společným jazykem, zájmem, komunikací
či společnými podmínkami (Burkett, 2001, in Matoušek a kol., 2013: 308). Dobrovolnictví
značí zájem na podpoře změn ve prospěch komunity, založený na sdílené potřebě řešení
problémů, aktivizaci a participativním přístupu, s možným přesahem k politickým
hodnotám. Podle pluralistického modelu makroteorie společnosti využívá myšlenku
občanské společnosti, rozvoje aktivit, překonání problémů v sousedství a zlepšení
poskytovaných služeb. Je reakcí na rozložení síly mezi skupinami dobrovolníků, aktivistů,
hnutí, komunit apod., kde stát má balanční roli s ohledem na zájem té které skupiny (Popple,
1995: 33). Občanská společnost má v tomto případě normativní aspekt vytváření pozitivních
hodnot a vzorců, založený na vzájemné solidaritě a sdílených zájmech, přestože nelze určit,
zda může být dobrovolnictví za určitých okolností vnímáno i negativně (Seligman 1992,
in Rakušanová, 2007: 12).

2.5. Expertní dobrovolnictví
Dobrovolnictví prošlo svým vývojem a podléhá novým trendům. Frič a Pospíšilová (2010)
popisují některé z nich. Za pozornost stojí především odklon od manuálních pracovníků
směrem ke znalostním dobrovolníkům. Dnešní dobrovolníci si vybírají, kam budou vkládat
svou energii tak, aby práce naplňovala jejich očekávání a zároveň aby recipročně něco
získali. Výběrem konkrétního úkonu a využitím své expertizy v dobrovolné službě se blíží
placeným zaměstnancům. Zároveň s tím se pojí i profesionalizace dobrovolnictví (Frič,
Pospíšilová, 2010: 18). Protože dobrovolníci celkově tvoří až 78% lidské síly v neziskových
organizací, jejich vědomosti z jiných oblastí jsou jasným přínosem. Ať už jde o formálně (v
organizaci) nebo neformálně (v komunitě) zorganizované dobrovolníky, nabízejí častěji
organizacím své znalosti a výpomoc s konkrétními zakázkami. S tím se pojí trend firemního
dobrovolnictví, využívající pracovníky firem na krátkodobé aktivity v neziskových
organizacích. Firma si tím plní svou sociální odpovědnost (CSR) a využívá aktivit i pro
teambulding. Indikátorem pro expertní dobrovolnictví je vyšší vzdělání (které obecně
koreluje s vyšší mírou dobrovolnické angažovanosti). Vyšší vzdělání nejen pomáhá
jedincům spojovat si komplexitu problémů, lépe porozumět ostatním, empaticky vnímat lidi
v nouzi, ale dává i volnost k tomu starat se o potřeby ostatních a potřebný zdroj pro využití
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znalostí v dobrovolné aktivitě (Frič, Pospíšilová, 2010: 57). Tento faktor zároveň vede
k novému stylu dobrovolnictví a to individualizaci a virtuálnímu dobrovolnictví.
Expertní dobrovolnictví může být reakcí na formalizaci dobrovolnictví v organizacích a
zároveň odpovídá nejnovějším směrům. Propojení s firemním dobrovolnictvím je nejčastěji
spojeno s odborníky z podnikatelských a marketingových oblastí, kteří nabízejí své
zkušenosti lidem z neziskového sektoru. Pro dobrovolníky je vhodným kompromisem ve
chvíli, kdy chtějí nabídnout pomoc, ale nemají dostatečnou kapacitu k tomu, aby se učili
poznatky z neziskového oboru. Zvyšují tím i svůj sociální kapitál a jedním z nových směrů
jsou například akcelerátory a laboratoře pomáhající aktivním skupinám v jejich projektech.
Zároveň tím efektivně využívají svůj volný čas ve chvíli, kdy si nemohou dovolit
pravidelnou a dlouhodobou službu. Mezi expertní dobrovolníky ale patří i lidé z tzv. třetího
(neziskového) sektoru, pokud chtějí participovat mimo svou běžnou praxi na jiných
projektech nebo u jiné cílové skupiny. Propojením těchto dobrovolníků v jednu expertní
skupinu za určitých okolností vzniká multidisciplinární tým. Tým je v tomto smyslu brán
jako kolektiv lidí spojených jedním cílem, na jehož splnění usilovně (spolu)pracují (Hayes,
2002: 8; 15).

2.6. Multidisciplinární tým v expertním dobrovolnictví
Budujeme-li tým zastoupený představiteli rozličných profesí či specializací např. v
sociálních službách, jehož hlavním cílem je poskytovat kvalitní službu na základě znalostí
individuálních potřeb uživatelů, hovoříme o multidisciplinárním týmu (Tajanovská, 2015:
29). V neziskovém sektoru je multidisciplinární tým (MDT) brán jako propojení odborníků
obdobných či navzájem se doplňujících oblastí, mající jeden společný cíl a společný zájem,
s nímž se identifikovali a při jehož plnění se vzájemně povzbuzují a dávají své schopnosti k
dispozici. Platnými členy multidisciplinárního týmu mohou být i dobrovolníci. Pro bližší
definici lze vycházet z textu Kodymové (2015), která zde čerpá ze Pstružiny: „Předpona
multi- má nejčastěji tyto následující významy: zahrnující mnoho větví; mnohonásobně se
opakující. Multidisciplinární přístup tedy vyžaduje spoluúčast naprosto odlišných disciplín.
Jde o společné prostředí, v němž jsou zkoumány zcela odlišné fenomény přímo vyžadující
spoluúčast naprosto odlišných disciplín.“ (Kodymová, 2015: 5). V praxi to znamená odborné
kompetence jednotlivých expertů a využití možností jejich disciplín. Může jít o úzkou
spolupráci při řešení konkrétního případu (case study) nebo více-faktorovou práci při
naplňování cílů neziskových organizací. Každý ze členů týmu představuje kompetentního
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odborníka a nositele vlastností vhodných pro práci v týmu. Je ovšem pravdou, že ne všichni
odborníci v týmu uplatňují svou odbornost při výkonu dobrovolnické práce. Nicméně
úlohou této práce je zaměření se na ty dobrovolníky, kteří působí ve svém oboru při řešení
kolektivního cíle kolem osoby klienta a realizují tím právě expertní dobrovolnictví.
Fungování tohoto týmu je navzájem obohacující pro všechny jeho členy, hrozí v něm ale
kolize názorů a přístupů. Směřování týmu je ovlivněno osobou jeho manažera, jeho
osobnostními rysy i odborností. V případě sociálního pracovníka se jedná o sociální a
kontaktní schopnosti, kooperační a integrační způsobilost, sebekontrolu a ovládání
komunikačních technik (Tajanovská, 2015: 32). K vytvoření funkčního týmu je potřeba určit
si společný zájem a vést efektivní komunikaci dávající prostor přítomným odborníkům ke
kooperaci. Vstup dobrovolníka do tohoto typu týmu předurčuje jeho zájem na funkčnosti a
souhlas s cíli a hodnotami týmu.

Přestože se tým skládá z autonomních odborníků,

konečnou zodpovědnost za práci má na starosti koordinátor (manažer) týmu, v závislosti na
nastavení procesů v týmu, od hierarchálního až po autonomně konsenzuální. Koordinátor je
buď finančně ohodnocený, což se týká většiny neziskových organizací, pakliže je funkce
koordinátora nastavena, nebo neplacený pokud se jedná o čistě dobrovolnický tým.
Pro funkčnost týmu, stejně jako u člověka bez domova, lze uplatnit zmocnění, které má svou
kolektivní hodnotu i pro týmy pracující s lidmi bez domova. Týmy uplatňující zmocnění u
svých členů, si stanovují cíle, domlouvají se společně na distribuci práce, rozhodují
hromadně, sledují kvalitu i výsledky práce a spokojenost klienta. Ve výsledku jsou
produktivnější, proaktivnější i vyrovnanější (Háša, 2016: 48).
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2.7. Koordinátor dobrovolníků
Proces dobrovolné činnosti pod záštitou neziskové organizace spadá do rukou sociálních
pracovníků, kteří by měli brát v potaz především motivaci dobrovolníka, péči o něj a jeho
opravdový zájem. Zároveň je dobrovolník, který funguje s jistotou placeného pracovníka
organizace, cenný prvek, který by se měl hýčkat. I dobrovolníkům by měly být poskytnuty
nejen všechny potřeby k výkonu činnosti, ale i podpora ke zvýšení spokojenosti, výkonu
práce a prodloužení doby spolupráce. Koordinátor určuje náplň času dobrovolníka
v organizacích a to podle potřeb organizace, možností dobrovolníka i podle zákona o
dobrovolnictví č. 198/2002 Sb. a zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Řízení, neboli
management dobrovolníka je vhodnou součástí především z důvodu hladkého provozu
organizace. Dobrovolník je novým prvkem, který běžný chod organizace do jisté míry může
narušit a to z důvodu vlastní nejistoty i přístupu ze strany ostatních pracovníků. Vstup
dobrovolníka je systémovou změnou, se kterou musí organizace umět pracovat. V zákoně č.
198/2002 Sb., o dobrovolnické službě je uveden seznam podmínek pro udělení akreditace
pro oblast dobrovolnické služby. Udělení akreditace je známkou kvality, záruky, že
dobrovolnické centrum ví, jak s dobrovolníky pracovat (dobrovolnik.cz, 2016)
Formální zakotvení statusu dobrovolníka do legislativního systému je forma podpory
dobrovolnictví ze strany veřejné správy. Dobrovolnictví je vnímáno jako zdroj sociálního
kapitálu a jako důležitý pomocník, který zlevňuje zabezpečování welfare služeb. Přestože je
dobrovolnictví neziskové a dobrovolník sám z něj nedostává finanční odměnu, dá se jeho
cena vyčíslit a tím i odhadnout celkový „dar“, kterým jsou dobrovolníci pro jednotlivé
organizace i stát. Vyčíslení dobrovolnické práce je z hlediska příspěvku do rozpočtů
sociálních služeb důležité, podle počtu hodin a průměrné částky vypočtené podle mediánu
hodinového výdělku v nepodnikatelské sféře za 4. čtvrtletí sledovaného roku podle MPSV
sahají čísla k téměř 100 mil. korun za rok.2 I z hlediska finanční stránky věci a tím zvýšené
profesionalizace v případě formálního dobrovolnictví, je na kvalitní práci s dobrovolníky
kladen stále větší důraz. Proto je pozice koordinátora dobrovolníků od podzimu 2014
uznanou profesí. Tento krok vede nejen k posunu koordinátora na platové úrovni, ale
především uznání, že celá dobrovolnická oblast a její řízení jsou profesionální prací
s řízením specifických lidských zdrojů a na tuto pozici je třeba odborníka, který zajistí
správné plnění dobrovolnických programů. V rámci akreditační zkoušky koordinátora

2

Za předpokladu, že v roce 2011 bylo ocenění hodinové práce dobrovolníka na částce 144,08 Kč
(dobrovolnik.cz) a počet hodin v neziskových organizacích 584 490 hodin lze konstatovat, že hodnota
dobrovolnické práce v roce 2011 dosáhla výše 83 056 029 Kč (MPSV, 2012)
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dobrovolníků je dán důraz i na oblast individuální práce s dobrovolníkem, zjišťování jeho
motivace a oceňování práce (HESTIA.cz, 2016). Přestože akreditovaný koordinátor
dobrovolníků zvyšuje úroveň práce s dobrovolníky v organizaci, jednotlivé způsoby práce a
přístupy může využívat i pracovník, který se o dobrovolníky stará v rámci dalších
kompetencí. Situace, kdy neziskové organizace přenechávají péči o dobrovolníky na jednom
z pracovníků je poměrně běžná v situaci, kdy akreditace koordinátora nejen přinesla
profesionalitu, ale také navýšila plat, který je pro většinu organizací nadstandardní položkou.
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3 Motivace
Motivace v psychologickém vnímání je intrapsychický proces, který má zdroj ve vnitřní a
vnější situaci jednotlivce. Primárně je tedy vnitřní, ale dá se vyvolat i vnějšími zdroji.
Motivace má cíl, kterého se dá dosáhnout různými způsoby chování závislými na situačních
podmínkách. V tomto pojetí lze chování chápat jako zaujetí určitého postoje k určité situaci.
Situace je vnímaný vztažný rámec aktuálních životních podmínek. V rámci motivace vede
chování k uspokojení potřeby a motiv je obsahem tohoto uspokojení (Nakonečný, 1996: 21).
Koncept motivu vyjadřuje smysl jednání motivovaného jedince, tj. finální psychologický
důsledek chování, který je závislý na situaci, v níž probíhá a zahrnuje i morální reflexi.
Podle Heckhausena (in Nakonečný, 1996: 15) motivace vysvětluje volbu mezi různými
možnostmi jednání, obsahy myšlenek a vjemy a tím i intenzitu a trvání s tím spojených
výsledků. Chování a postoje se zaměřují na určité motivy, které pak dávají chování
psychologický smysl. Tyto motivy souvisejí se světem hodnot a hodnotové orientace
osobnosti.
Na motivaci můžeme nahlížet jako na hypotetický proces. Nuttina (in Nakonečný, 1996: 12)
jej popisuje jako zaměření se na ten či onen objekt učení, kdy jedinec nacházející se ve stavu
motivace něco hledá a jeho motivované chování je orientováno na něco, co přináší
uspokojení. Východiskem je vnitřní napětí a cílem je dovršující reakce.
Armstrong (Armstrong, 2011: 41) hovoří o třech aspektech motivace a to zaměření (o co se
člověk snaží), snahy (jak moc se snaží) a vytrvalosti (jak dlouho se bude snažit). Dobře
motivovaní jedinci mají jasně specifikované cíle, ti ostatní potřebují motivaci podpořit (zde
je ukázka zaměnění motivace se stimulací v odborné literatuře). Jestliže jedinec nedosáhne
daného cíle, šance, že se znovu pokusí, rapidně klesá. Potřeba podpořit tuto motivaci, tedy
stimulovat, tak vychází od manažera, v dobrovolnickém světě koordinátora dobrovolníků.
S naplňováním cílů souvisí i teorie potřeb Abrahama Maslowa (1954), který ukojení potřeb,
rozdělených podle základních fyziologických, psychologických a sebe-naplňujících, užívá
jako motiv a důvod pro jednání člověka jistým způsobem. V pozdějších letech k základním
pěti stupňovým motivům (biologické potřeby, bezpečí, láska, uznání, seberealizace) dodal
další tři (estetické, kognitivní a transcendenční) a vytvořil tak pyramidu kombinující vnitřní
a vnější motivy (Maslow, 1954: 24). Maslowova teorie je brána s rezervou pro nepodložení
terénním výzkumem (Armstrong, 2011: 43), nicméně podává tvrzení, že jedinec začíná
uspokojovat své další potřeby až po naplnění (i částečném) těch předchozích.
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3.1. Motivace v dobrovolnictví
Altruismus je jednání, které nepřináší materiální odměnu či egocentrické výhody, ale dodává
druh duchovního uspokojení. Vnitřní odměny mají povahu emociogenních norem, tzv.
vyšších citů. Řada autorů se shoduje, že hlavním motivátorem prosociálního chování je
empatie. Čím je člověk ke vciťování způsobilejší, tím je jeho poskytnutí pomoci pohotovější
(Nakonečný, 1996: 248). Altruistické jednání je tak založeno na způsobilosti vcítit se do
stavu druhého, přičemž síla motivace je úměrná k síle empatické emoce. Empatická emoce
je vyvolána, když pomáhající přijímá perspektivu trpící osoby.
Na motivaci dobrovolnictví se dá nahlížet z jednotlivých perspektiv. Přestože je
dobrovolnictví podmíněno svou bezplatností a prací ve prospěch druhých, dobrovolník si
může ze své činnosti odnášet benefity a osobní přínos. Podle Friče a Pospíšilové (Frič,
Pospíšilová, 2010: 12) lze rozlišit tři perspektivy náhledu na dobrovolnictví a podle toho
vyvodit motivaci dobrovolníka k zapojení se.
Z neziskové perspektivy se jedná o altruistický přístup, chuť nezištně pomoci těm méně
šťastným. V perspektivě občanské společnosti jde o komunitní záležitost, sdílenou potřebu
řešit společné problémy. Z pohledu volnočasové aktivity má dobrovolnictví motivaci
v entuziasmu, možnosti získat kvalifikaci nebo se seberealizovat a vyjádřit k problémům.
S nároky znalostní

(či

informační)

společnosti

přichází

jak

potřeba

orientace

v technologiích, tak i aktivní životní styl a sociální participace. Stále žádanější aktivity a
zkušenosti mimo studijní či profesní obor přináší působení v dobrovolnictví, které jedinci
pomáhá s kvalifikací a udržením se v pracovní kondici. Dobrovolnické aktivity představují
sociální ukotvení ve světě práce a pomáhají se začleněním do společnosti nebo překlenutím
období bez práce či těsně po konci studií (Frič, Pospíšilová, 2010: 146).
Z pohledu jednotlivců se motivace dobrovolníků dá rozlišit na sebe-zaměřené (self-directed)
a na jiné-zaměřené (otherdirected) motivy. U těch prvních se jedná o touhu mluvit s dalšími
lidmi, vytvářet nová přátelství, cítit se potřebný a uplatnit svůj talent nebo schopnost. Ty
druhé se pohybují v rovině chuti pomáhat ostatním, řešit problémy, měnit tvář společnosti
nebo napravit nespravedlnosti. Motivy mohou být i terapeutické, kdy dobrovolnictví působí
na snížení pocitu osamělosti, depresi a jiné formy emocionální deprivace a zároveň jsou i
druhy motivací podmíněné okolnostmi, kdy se dobrovolník ocitl v situaci, kdy sám
potřeboval pomoc nebo získal k organizaci či projektu sympatie skrze kvalitní propagaci
(Ventura, Yanay, 2008: 66).
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3.2. Druhy motivace k dobrovolnictví
Základními zdroji motivace jsou potřeby, návyky, zájmy, hodnoty a hodnotová orientace a
ideály (Bedrnová, Nový, 1998: 224).
Motivace dobrovolníků vychází především z vlastního zájmu (přínos pro sebe samého) a
altruismu (přínos pro druhé lidi nebo prostředí). Běžné jsou rozlišení na vnitřní (intrinsic) a
vnější (extrinsic) motivaci dobrovolníků. Vnitřní motivace vypovídá o tom, že
dobrovolnická práce je cílem sama o sobě, zajímají se o ni, protože mají požitek z ní samé,
je jejich hnacím motorem. Naopak vnější motivace vyjadřuje, že dobrovolnická aktivita je
stimulována něčím, co existuje mimo ni, např. sociálním okolím dobrovolníka (Frič,
Pospíšilová, 2010: 87). Faktory vnitřní motivace mohou být získání odpovědnosti a s tím
spojené důležitosti, autonomie, příležitost k růstu, získání nových zkušeností a schopností
nebo i vyzývavý, náročný úkol. K faktorům vnější motivace patří odměny, povýšení,
případně tresty a kritika (Armstrong, 2011: 43).
Základními benefity, které si dobrovolník může uvědomit už na začátku své práce, je rozvoj
vztahů, sdílené hodnoty se skupinou podobně uvažujících lidí a získání nových dovedností,
zkušeností a znalostí v rámci oblasti práce. V rámci sociálních hodnot je motivujícím
prvkem vzájemná interakce s druhými. Při dobrovolnické činnosti se uplatňuje sociální
interakce jako vzájemná výměna hodnot a sebepotvrzení. Motivace se postupně může měnit
a navzájem prolínat, při uvědomění si benefitů nebo uspokojení z práce samotné. 3
U náplně a smyslu práce se dá odkazovat na polskou psychologickou školu, která uvádí
vnější druh motivace kdy motivující je funkce úkolu (Nakonečný, 1996: 55). Vlastní
odpovědnost za daný úkol se pojí s teorií efektivního altruismu Petera Singera. Podle Singera
je zvažování efektivity nebo míry dopadu důležité pro výběr dobrovolnické činnosti. Jestliže
je tato míra uvažována jako zanedbatelná, ochota zapojit se do altruismu klesá (Singer, 2013)
U dobrovolníků může mít vliv terapeutická stránka motivace, hrající roli pomoci při
osamělosti, sklíčenosti nebo dalších formách emocionální deprivace a okolnostmi
podmíněná motivace, jako je vliv samotné organizace, médií nebo vlastní zkušenosti
s podobnou situací, ve které se nacházejí ti, kterým pomáhají (Yanay, 2008: 66).

3

Jako dlouholetý dobrovolník jsem změnu motivace sama zažila. Probíhala jinak u jednotlivých druhů práce,
cílových skupin nebo stylů vedení a orientovala se např. na interakci ve skupině, smysluplnost náplně a
pozitivní ohodnocení.
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Podle Friče a Pospíšilové motivace dobrovolníka stoupá v závislosti na životní dráze. Zájem
lidí o dobrovolnictví stoupá a klesá podle toho, v jaké fázi života se nacházejí – např. student,
zaměstnanec bez závazků, rodič malých dětí, rodič teenagerů a dospělých dětí, důchodce
(Frič a Pospíšilová, 2010: 21). Životní fáze a aktuální situace mají zásadní místo
v rozhodování jedince pro dobrovolnickou činnost. Souvisí jak s motivem ideálů a hodnot,
kterých je člověk nositelem, tak i s vlastními možnostmi darovat svůj čas nebo filantropicky
finance pro účely zlepšení konkrétní situace. Singer (2016) navíc tvrdí, že skutečně efektivní
altruismus neznamená sebeobětování se, ale nastavení takové rovnováhy v životě a výběr
takového dobrovolnického zájmu, aby jeho dopad byl co nejširší bez nutnosti přílišného
omezení vlastního pohodlí.
Motivací se v aspektu dobrovolnické subkultury dá brát psychologický rozměr konfrontace
skupin populace se společenskými poměry, respektive jde o psychologický vliv
společenských poměrů na různé skupiny populace. Tento vliv se u jedince uskutečňuje také
příslušností k té které skupině, kterou lze definovat věkem, společenskou vrstvou, názorovou
specifikací, příslušností ke komunitě etc. (Nakonečný, 2009: 137). Společensko-ekonomické
změny přinášejí nárůst určitých motivací. Právě příslušnost ke kulturnímu (subkulturnímu)
prostředí a skupinám s sebou nese plnění norem a jistý způsob chování, což se v závěru
projevuje v motivacích a způsobech chování (Nakonečný, 1996: 54).
Na motivaci se dá nahlížet z pohledu sociologických, biologických i antropologických
paradigmat, ve kterých člověka ovlivňují kulturní normy jakožto vzorce instrumentálního
chování a morální regulátory jeho chování. Historicky a společensky utvářené způsoby
života v rámci určitého kulturního prostředí působí jako kulturně specifické motivace.
Utvářejí se především v raném dětství v průběhu socializace. Se změnami podmínek ve
společnosti vznikají nové specifické motivace a kulturní normy stanovují obsah a formy
chování, vytyčují nové cíle a tím určují způsoby uspokojování potřeb. Vzniká tím aktivní
působení ze strany společnosti (Nakonečný, 1996: 69).
V rámci biologie motivy procházejí vývojem od pudových po volní regulaci chování.
Působením hodnot a osobní morálkou je to posun od egoismu k altruismu (který ovšem sám
o sobě může být vnitřním projevem egoismu). Výchova učí postupný odklon od sobectví
směrem k obětavosti a schopnosti se dělit. Prospolečenská motivace je prožívána jako pocit
závazku, odpovědnosti, solidarity.
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Vývoj motivace směřuje od vnější kontroly k vnitřní, k vlastnímu rozvoji a morálnímu
vývoji ztotožňujícím se se zvnitřnělým standardem, s níž se porovnáváme.
Problematika motivace je složitější díky faktu komplexity, protože v psychice člověka
v daný okamžik nepůsobí jen jeden, ale několik nebo celý soubor motivů zároveň. Ty mohou
být shodné nebo naopak zcela protichůdné a mít odlišný směr, intenzitu nebo perzistenci
Nakonečný, 1996: 70).
Motivace má svou dynamiku a vývoj. Abychom mohli lidi vhodně motivovat, měli bychom
porozumět charakteristickým rysům jejich osobnosti a podívat se na ně novým způsobem.
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4 Stimulace
Ve veřejném diskurzu, i v odborné literatuře se často zaměňuje slovo motivace a stimulace.
Pro práci s dobrovolníky jsou využívány převážně motivační přístupy pro pracovní
prostředí, přičemž neziskový sektor při přebírání těchto technik musí řadu z nich
modifikovat podle vlastních možností. Matoucí je rozlišení především externí motivace a
stimulace. Zatímco vnitřní (intrinsická) motivace je vnitřní potřeba vycházející z
multifaktorových motivů orientujících se podle hodnotového systému jedince, potřeby
seberealizace nebo kontaktu s druhými, vnější (extrinsická) motivace je především ovlivněna
společenskými stavy, subkulturou, okolnostmi podmíněnými situacemi. Intrinsická
motivace, která je svázaná s kvalitou pracovního života celkově, má hlubší a déle trvající
efekt. Vnější motivy se nacházejí mimo práci, např. v pracovních podmínkách, může být
ovlivněna odměnou či trestem. Stimulace se od toho odlišuje tím, že působí zvnějšku na
psychiku člověka a tím dochází k jistým změnám jeho psychických procesů, především
motivace a tím i změnám činnosti. Společným jmenovatelem motivace a stimulace je
ovlivňování činnosti člověka aktivními vnějšími zásahy. Synonymně se používá termínu
stimuly a motivátory. V zásadě se však dají rozlišit poměrně jednoduše. Motivace jako
komplexní systém představuje chuť něco konat, pracovat či vytvářet. Stimulace naopak
pobízí k započetí snahy nebo zintenzivňuje již vykonávanou činnost (Keiler, 1959: 6)
Stimulace má více podob a forem a jedná se především o působení na psychiku jedince
prostřednictvím jednání druhého člověka. Stimul je jakýkoliv podnět vyvolávající změny
v motivaci člověka. Pobídkou, neboli incentivem, je vnější podnět vztahující se k impulsům,
které aktivují určitý motiv, např. pochvala za výkon. Impuls je vnitřní, intrapsychický
podnět, signalizující změnu v těle nebo mysli, např. nervozita před zkouškou nebo nějaký
druh fyzické bolesti. Zdali jde o incentiv nebo impuls záleží na motivační struktuře daného
člověka (Bedrnová, Nový, 1998: 223).
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4.1. Možnosti stimulace
Stimulace má usměrnit nebo aktivizovat jednání lidí, v tomto případě dobrovolníků a působit
na jejich motivaci. Zvýšit motivaci je možné za použití stimulujících podnětů. V pracovním
prostředí se jedná o způsoby hodnocení (např. finanční odměny), způsob řízení organizace,
postava lídra, povýšení, zvyšování kompetencí, technické vybavení, bezpečnost a ochranu
při práci apod. Jde o balancování odměn a trestů. Přestože se od sebe stimulace pracovníků
a dobrovolníků liší především v závislosti na vstupní motivaci jedince, v moderním
managementu jsme svědky zajímavých proměn. Hodnoty organizací při udržení
zaměstnanců se přesouvají do oblasti vnitřních zdrojů motivace, zdůrazňování osobní
odpovědnosti každého pracovníka za vlastní motivaci a možnost volby. Současně se ukazuje
limitující vliv hodnotících nástrojů, především odměn, které paradoxně vedou
k transakčnímu přístupu k práci a snížení vlastní angažovanosti pracovníků. Zaměstnavatelé
tak přecházejí k přizpůsobování pracovního prostředí člověku, odpočinku, zábavě a práci
(Háša, 2016: 71), v čemž je některé neziskové organizace i při snížených možnostech
napodobují.
V případě dobrovolníků není možné uplatnit finanční benefity, případně použít negativní
stimul ve formě potrestání, tyto praktiky jsou v rozporu s hodnotami dobrovolnictví.
Nabízejí se však specifické druhy stimulátorů, např. organizační kultura, hodnotící
(pozitivní) systém, možnosti rozvoje, výcvik, dovedností, jiné než finanční benefity,
pojištění, péče organizace, nabídnutí zázemí. Souhrn těchto činitelů představuje ve svých
důsledcích „pracovní“ uspokojení lidí.
Právě kvůli rozdílným potřebám organizací a technikám stimulace při práci s dobrovolníky
je třeba znát dobře potřeby a motivace dobrovolníků. S narůstajícím počtem dobrovolníků a
jejich cenné role, jsou si neziskové organizace vědomy ekonomické úlevy, společenského
dopadu a účinku na rozvoj organizace a tím i nutné péče o dobrovolníky. Stejně jako v jiných
sférách i zde platí, že je výhodnější vytvořit si stálého dobrovolníka než pravidelně
investovat energii do získání nového. S omezenými možnostmi neziskového sektoru a
vstupními motivacemi, které jsou u dobrovolníků odlišné než u pracovníků, je důležité
soustředit se na tzv. měkké faktory práce. Novotný a kol. (2002, in Kusáková, 2011: 43)
uvádí krom odměn jako nástroje stimulace příjemnou atmosféra v dobrovolnickém centru,
správně fungující management dobrovolníků, jasná a jednoduchá pravidla, rychlé reakce na
připomínky dobrovolníků a rychlou a účinnou pomoc dobrovolníkovi, pokud je to třeba a
dobrovolník si jí žádá.
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Správná stimulace má vliv na výkon a snížení fluktuace dobrovolníků. Jestliže je
dobrovolník stimulován pozitivním přístupem, pokračuje ve svých dobrovolnických
aktivitách. Orientace organizace na potřeby dobrovolníků a přizpůsobení se jim zvyšuje
šanci, že dobrovolníci získají dobré zkušenosti. Základem je znát dobře pohnutky, motivy
dobrovolníka a zařadit ho správně k té které činnosti. Studie na rumunských dobrovolnicích
ukázala, že motivace může být stimulována skrze podporující a autonomní prostředí, ve
kterém jsou dobrovolníkovy potřeby uspokojeny. K vytvoření správných podmínek přispívá
zvážení a zhodnocení osobních potřeb dobrovolníka, náročnější úkoly ze strany
managementu, možnost výběru práce a dostatek prostoru k vlastním rozhodnutím,
povzbuzení k vlastní iniciativě a konstruktivní zpětná vazba (Bidee a kol, 2013: 43).
Kusáková (Kusáková, 2011: 42) uvádí následující možnosti stimulace dobrovolníků:


Obsah práce – smysl a užitečnost práce, hodnoty seberozvoje, péče o druhé,
společenská prestiž



Povzbuzování – pozitivní stimulace a neformální hodnocení, v rovině racionální a
emocionální



Atmosféra pracovní skupiny – příjemné prostředí, dobré vztahy



Identifikace s prací, profesí a podnikem – organizační kultura, práce jako součást
jeho života



Externí stimulační faktory – image organizace, čím uznávanější a známější, tím lépe
působí

Podle Armstronga, který zaměňuje motivaci se stimulací, jsou faktory pro podporu vnější
motivace ve třech aspektech: ohodnocení lidí, finanční odměně, poskytnutí nefinanční
odměny (uznání, voucher etc.) (Armstrong, 2011: 47).
Správná stimulace vede k efektivní práci celé organizace, osobnímu uspokojení
dobrovolníka, úspěšnému plnění jeho práce a tím značnému ušetření časové a finanční
náročnosti pro organizace.
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Empirická část
Tato práce se zabývá motivacemi a stimulacemi v korelačním vztahu, kde vstupní motivace
mohou být využity pro zpětnou stimulaci při práci s dobrovolníkem. S využitím akčního
výzkumu jsou respondenti z řad organizací seznámeni s průběhem i výsledky výzkumu a
zároveň jsou aplikovány některá doporučení do řízení dobrovolníků konkrétní organizace –
Labre a dobrovolníků podniku Přestupní stanice. Potenciální význam má tato práce v rovině
praktického přínosu pro organizace, které usilují o profesionálnější práci s dobrovolníky
v rámci vlastních kapacit, přínosu poznatků a závěrečných doporučení, které budou moci
využít a budou reflektovat potřeby na straně dobrovolníků i organizací.
Pro porozumění výběru vzorku respondentů i zacílení této práce je představen příklad
z praxe mapující práci s dobrovolníky v projektu Labre, který integroval osoby bez domova
na pracovní trh. Způsob práce s dobrovolníky, jejich řízení, stimulace i následná stagnace
představují rozšířený přehled problémů, které jsou v kratší verzi zmíněny respondentkami
(vedoucí) z neziskových organizací a ilustruje poloprofesionální vedení, ovlivňující přístup
dobrovolníků.

1. Příklad z praxe - projekt Labre
Projekt vznikl v roce 2014 jako reakce na situaci ve společnosti a způsob řešení problému
bezdomovectví v Praze, s cílem zaměstnat lidi bez domova. S mottem „Z ulice do práce“
tým dobrovolníků pomáhal klientům najít a udržet si stálou práci u konkrétních a předem
vytipovaných zaměstnavatelů a vrátit se tak do běžného života díky návratu na pracovní trh,
samozřejmě za jejich přispění a ochoty se na procesu aktivně podílet. Přestože se projekt po
dvou a půl letech změnil na spolek s možností vlastního zaměstnávání lidí bez domova
v sociálním podniku, jednotlivé kroky práce s klientem (původně vedoucí k zaměstnání u
externích zaměstnavatelů, nyní pro interní potřebu zaměstnání v podniku) zůstaly téměř
nezměněny. V praxi byly s klienty sepisovány životopisy a na základě jejich pracovní a
životní zkušenosti dobrovolníci oslovovali vhodné zaměstnavatele, což mělo vést k
eliminaci možného neúspěchu. Navázání pracovního poměru podle možností a schopností
klienta mělo za cíl stabilní vztah se zaměstnavatelem při uplatnění a zužitkování klientových
zkušeností. Klienti byli zaměstnavatelům doporučeni až po zkušenosti s nimi při
krátkodobých prodejích oblečení, především na venkovních akcích a dobrovolníci Labre
facilitovali vztah mezi klientem a zaměstnavatelem.
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Labre začal jako časově nespecifikovaný projekt s odhadovaným trváním na pět let při
dobrovolné práci. Jasně stanovený konec nebyl dán, protože se už v průběhu vyskytovalo
množství aktivit ovlivňujících směřování a tím i střednědobé plány. Jako primárně
dobrovolnický byl závislý na ochotě lidí se na něm podílet a dovést ho dál. Jeho ohraničení
se tak měnilo s časem i s lidmi, kteří stáli v jeho iniciační fázi. Neměl prostory, fungoval
přes online projektové systémy a pravidelné schůze. Po druhém roce fungování bylo zřejmé,
že je potřeba projekt buď zefektivnit, nebo opustit. Otázka morálního dilematu se otevřela u
několika týmových schůzek po dlouhých měsících stagnace, fluktuace a vyčerpání. Zdaleka
nebylo nedosáhnuto určeného cíle, ne všichni klienti byli zaměstnáni. Transformace projektu
do sociálního podniku, který bude přímo zaměstnávat cílovou skupinu, byla poměrnou
snadnou odpovědí na předchozí snahy.
Definovaným cílem projektu nebylo odstranit bezdomovectví a všechny osoby bez domova
dostat na pracovní trh, ale zmírnit ohrožující dopady na osoby v sociální exkluzi a pomoci
jim získat kontrolu nad vlastním životem, zapojit se zpět do většinové společnosti a získávat
jistotu při vyrovnávání se s novou situací. Dalším důležitým aspektem byla zkušenost, že
mít práci nestačí. Dluhové pasti, neurovnané vztahy, absence „bezpečného místa“ a
tolerance při řešení specifických situací spojených se životem na ulici, byly hlavními
překážkami úspěšnému nástupu do práce nebo setrvání v ní. S tímto faktem pracuje např.
tzv. Housing first, program zaměřující se nejdříve na poskytnutí bydlení a místa, ve kterém
se dá pracovat na kumulovaných problémech bezdomovectví, a zaměstnání je až druhotným
cílem. Nově vzniklý sociální podnik tento cíl přejímá a má tendenci jej naplnit, pouze v jiné
formě.
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1.1. Iniciační fáze
Osoby, viditelně rozeznatelné jako bez přístřeší, byly v zimě roku 2013/2014 odchytávány
z dopravních prostředků městskými strážníky a vylučovány z dopravy. Podle tehdejšího
primátora za TOP09 Hudečka bylo cílem nabídnout jim jiné služby za pomoci streetworkerů
a odkázat je na azylové domy, noclehárny či nouzové „teplé židle“. Po Praze tehdy jezdily
týmy dvou terénních pracovníků, reagující na hlášení policie, která osoby bez přístřeší
vyřazovala z dopravy (Freimann, 2016). Magistrát hl. m. Prahy tím reagoval především na
stížnosti občanů na vzhled a zápach některých osob bez přístřeší. V médiích proběhly
zprávy, že Praha „zbaví“ městskou hromadnou dopravu bezdomovců (metro.cz, 2013;
idnes.cz, 2013). Prezentace lidí bez domova jako primárně obtěžujících představuje
bezdomovectví jako tzv. samopříčinný problém uzavírající jeho oběti do rolí viníků a
nositelů problémů, kde se nabízí vhodnějším a efektnějším východiskem odsunutí než
systematické řešení. Tato situace ještě dnes v roce 2018 dokládá, že bezdomovectví čelí
vážnému systémovému selhání, které se nezaměřuje na hledání a prevenci příčin situací
vedoucích až k absolutní reprezentaci bezdomovectví formou života na ulici, ale maskuje
viditelné následky. Témata, která v otázce bezdomovectví probíhala v průběhu zimy
2013/2014 zaktivizovala skupinu studentek v posledním ročníku Sociální práce na
Univerzitě Karlově, která se rozhodla umožnit lidem bez domova získat zaměstnání a tím i
vstupenku do světa většinové společnosti. Na jaře 2014 byl anoncován vznik projektu a jeho
zaměření na potřeby lidí bez domova na území Prahy.
Nejen omezený přístup ke zdrojům, ale i samotný status bezdomovce4 ztěžuje proniknutí
k lepším pracovním nabídkám nebo vytvoření prvního pozitivního dojmu nezávisle na
vizuálním vjemu. Předpokladem záměru zde byl fakt, že člověk v sociální exkluzi je
vytěsněn z běžných sociálních situací a interakcí, a udržení pracovních a sociálních
dovedností, tedy soft skills důležitých pro jednání s lidmi, je ztíženo. Jeho přístup na trh
práce je tím omezen, stejně jako možnost vyhledat si informace, sepsat životopis, oslovit
zaměstnavatele a jednat s ním na rovnocenné úrovni. Projekt nabízel aktivní řešení, ve
kterém bylo základem minimalizovat odchod klienta ze zaměstnání a podporovat
zaměstnavatele v pozitivní vazbě s klientem, uspokojivém pocitu z přijetí klienta do
zaměstnání.

4

V tomto termínu se jedná o socio-ekonomický status, vnímaný společností a nemusí být v souvislosti s
významem slova bezdomovec podle Zákona č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České
republiky jako „osoba bez státní příslušnosti“
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Přestože projekt získal sympatie kolegů a vyučujících ze studia Sociální práce na FF UK, na
jeho založení se podílela jen jedna ze studentek, jejíž motivace byla především kolektivní (z
pohledu sociálně-kohezní motivace založené na přátelských vazbách) a po jejím odchodu
byli pro projekt rekrutováni noví dobrovolníci, nicméně především z nejbližšího okolí a
jejich motivace se netýkala cílové skupiny.
Založení vzniklo po náhodném oslovení na ulici člověkem bez domova, který žádal místo
finanční podpory pomoc při nalezení práce. Člověk bez domova oslovením často směřuje
k získání finančních nebo jiných materiálních potřeb. Podle Holpucha (Holpuch, 2011; 18)
žebrání představuje pro bezdomovce významný krok za bod možného návratu do
společnosti, znamená překročení studu, pokus o sociální interakci a slouží jako copingová
(vyrovnávací) strategie přežití (Špatenková, 2004: 36), která ovšem člověka dále odděluje
od běžných návyků ve společnosti a narušuje jejich normy. Cílem, i přes rozporuplná
očekávání úspěchu, bylo především poskytnout klientům kvalitní službu, neohrozit je
nezkušeností a zavést mezi ostatní členy projektu funkční řád. Byl sepsán etický kodex i
manuál práce pro všechny dobrovolníky (viz. Příloha 2 a 3.), k němuž se dalo odkazovat.
Do základního konceptu projektu zařazena nutnost vytvoření databáze sítí, platforem,
spolupracujících projektů a již etablovaných služeb, na které lze klienty odkazovat. Po
prvotních zkušenostech a rozhovorech se sociálními kurátory byly určeny primární
problémy, kterým lidé bez domova čelí a které je potřeba ošetřit. K problémům klientů se
samozřejmě pojí i jejich samotný přístup a ochota problémy řešit. S klienty, kteří byli dlouho
v péči sociálních služeb nebo sociálních kurátorů, bylo problematické specifické odevzdané
chování, naučená bezmocnost, kdy klient čekal na vnější pokyn a postrádal
samorozhodovací potřebu.
Byla proto určena snaha o zmocnění klientů (empowerment) a vedení k uvědomění si vlastní
role v celém procesu (viz. Kapitola o bezdomovectví). V tomto ohledu bylo zásadní, aby se
klient plně orientoval ve své situaci a možnostech, které se nabízejí a které může zvolit.
Způsob práce s klienty vedl k efektivnímu řešení jejich situace, což pro pozdější
dobrovolníky (podle auditního zjištění) bylo lákavé.
Kvůli přípravě projektu byla opomíjena práce s dobrovolníky, jejich vyhledávání, nábor,
zapracování a udržení, což se poté i mírně pojilo s odměnami. V rámci dobrovolnictví
představují odměny specifickou formu ohodnocení, kdy se nejedná o finanční povahu nebo
hmotné věci (i když některé organizace své dobrovolníky odměňují stravou nebo občasnými
dárky). V podobě, která byla myšlena v projektu, šlo především o společné večery, supervize
a neformální schůze.
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Po několika veřejných představeních Labre na komunitních plánováních a přednášce na
Karlově univerzitě a bylo dosáhnuto navýšení zájmu nových dobrovolníků. Díky tomu byl
ustanoven nový tým a rozděleny kompetence mezi novými členy. Ještě v této fázi byl
přijímán každý dobrovolník, který měl zájem. Projekt měl za sebou první rok fungování,
čtyři klienty v databázi, několik veřejných akcí a do té doby vysokou fluktuaci dobrovolníků.
V průběhu roku 2015 přistoupili do projektu další čtyři nové dobrovolníky a několik
externistů na fotografické a grafické práce. Spolupráce byl rozšířena o další dva klienty a
byly započaty osvětové aktivity fenoménu bezdomovectví, propojování neziskových
organizací navzájem, řešení oddlužení a právní služby pro klienty. Účelem bylo udržet
projekt kapacitně malý, proto bylo určeno maximální množství na deset klientů v databázi.

1.2. Praktické fungování
Projekt měl v červenci 2016 sedm klientů, čtyři z nich si sami našli zaměstnání, tři jej měli
zprostředkováno přes projekt, jeden navíc dostal k práci u soukromého developerského
zaměstnavatele i bydlení. V týmu působilo sedm dobrovolníků, kteří měli rozdělené funkce
v oblasti správy sociálních sítí, sociální práce s klienty, IT podpory, propagace, asistence a
počítačových kurzů. K těmto funkcím se pak řadily jednotlivé kompetence v rámci
projektových aktivit.
K aktivitám Labre patřila pomoc při hledání a zprostředkování zaměstnání, tvorba
životopisu, odborné poradenství, veřejná osvěta, organizace kulturních akcí, propojování a
podpora dalších neziskových organizací a projektů a počítačové kurzy pro lidi bez domova.
S klienty, kteří se rozhodli zapojit a splňovali základní kritéria (spolehlivost, dochvilnost,
střízlivost, čistotnost, pracovitost, upřímnost a vlastní aktivita), byl sestaven profesní
životopis a následně s nimi byla vytvořena vlastní pracovní zkušenost na základě
jednorázového (někdy opakovaného) zaměstnání v rámci našich akcí (již zmiňovaný prodej
oblečení).
Dobrovolníci, kteří se podíleli na projektu v prvním roce jeho fungování, neměli zkušenost
s prací v sociální oblasti, nicméně vzhledem k malému počtu členů v týmu, se dostali do
kontaktu s klienty na akcích a docházelo ke dvěma zcela odlišným přístupům – příliš
angažovanému, kde nebyla nastavena osobní hranice a velmi distancovanému, kdy byly
podceňovány potřeby klientů.
Pohybovali se mezi dvěma extrémy přílišné důvěry a zásadní nedůvěry, což představovalo
problém, který vznikl na základě dvou hlavních příčin: motivace dobrovolníků pro práci
v týmu se podrobně nezjišťovala a tím pádem se s ní nepracovalo a dobrovolníci neprošli
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školením, kde by se dozvěděli o specifikách klientely a práci s ní. Také způsob získávání
dobrovolníků do týmu ovlivňoval způsob práce. První dobrovolníci byli nejdříve získáváni
z řad známých a přátel a do týmu se zapojili na základě osobních sympatií a chuti pomáhat,
teprve později se tým rozrostl o lidi, kteří si jej sami vyhledali, nebo je zaujal na veřejných
prezentacích. Odpovědnost vůči klientům tím byla ohrožena a zároveň nepřipravenost na
náročnost práce, která pro dobrovolníky nepředstavovala hlavní důvod zapojení se,
způsobila v prvním roce zbytečně velkou fluktuaci.
Dobrovolnický tým byl multidisciplinární. Jak již bylo řečeno, multidisciplinarita týmu
vycházela z kombinace odborníků různých oblastí spolupracujících v úzkém týmu na
podpoře konkrétního klienta (Tajanovská, 2015). Multidisciplinarita byla zároveň dána
sestavením dobrovolníků a prací s nimi. Postupnou úpravou týmových rolí se došlo k
fungování, kdy každý člen týmu uplatňoval své odborné znalosti ve prospěch projektu.
Členové týmu figurovali na pozicích odpovídajících jejich profesním zkušenostem a
odbornostem, a dostávali se tak do oblasti expertního nebo profesionálního dobrovolnictví.
Projekt si buď sami vyhledali, anebo delší dobu pozorovali jeho činnost a rozhodli se zapojit,
což bylo základním předpokladem snížení fluktuace.
Ve chvíli rozšíření týmu o odborníky, s klienty na jejich zaměstnávání pracovali pouze
pracovníci se vzděláním podle zákona č. 108/2006 Sb., ostatní členové týmu byli s klienty
seznámeni buď na akcích, nebo na základě jejich popisu, aby měli přehled o výběru klientů
a práci s nimi. Myšlenka seznamování s klienty směřovala k tomu, že dobrovolníci budou
cítit větší zodpovědnost za svou práci, když si představí konkrétního člověka, pro kterého
určitý úkol vykonávají. Nehledě na různorodé motivace pro vstup a práci v Labre,
z pozorování vyplynulo, že pomoci jednotlivci na jeho cestě k pracovnímu místu a úspěchy
s tím spojené, jsou pozitivní stimulující složkou pro všechny zapojené dobrovolníky i ty
externí.
1.3. Pokles motivace a stagnace v Labre
Během druhého roku fungování se projektový tým ustálil, členové znali své role a práce
probíhala na základě potřeby spíše v jednorázových, dílčích krocích. Na podzim roku 2015
byl projekt řízen participativně a spoléhalo se na znalost postupu práce i jednotlivých
kompetencí. Nedostatečné vedení nedokázalo stimulovat motivaci a reagovat na postupnou
stagnaci členů týmu. Dobrovolníci se sami aktivně nezapojovali a přestávali docházet na
stále sporadičtější schůze. Nehledě na dosavadní způsob práce i vedení, které přešlo od
hierarchického na konsenzuálně horizontální (self-managing) (Armstrong, 2011: 70), bylo
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sporné, zda přes některé prvky byl projekt skutečně založen na týmové práci a zda se jeho
jednotliví členové cítili být součástí týmu (Hayes, 2002: 8, 15). Na přelomu prosince a ledna
roku 2016 proběhl personální audit, který byl proveden v dotazníkovém síťovém šetření a
přinesl zásadní informace o fungování uvnitř týmu (viz. Příloha 4.). V rámci auditu se
zkoumaly především oblasti znalosti kompetencí (vlastních i cizích), náplně práce a
předávání informací.
Výsledky ukázaly, že členové projektu nemají přehled o kompetencích a náplních práce
svých kolegů, nevědí, na koho se mají obracet v krizových situacích, se svými kolegy (všemi
stejně) dostatečně nekomunikují, pozice manažera je centralizovaná, nejsou spokojeni s
intenzitou předávání informací a vnímají, že hlavní činnost projektu je ze všech ostatních
aktivit nejméně naplňována.
Pro řešení výsledků auditu byla ustanovena schůze, kde základem bylo seznámení členů
s ideou fungování o propojené spolupráci mezi sebou, což souviselo se vzájemnou
komunikací a sdílením přehledů pracovních náplní i ostatních. V rámci změn ve funkčnosti
projektu byli zvolen dva zástupci, zavedena pravidelná měsíční schůze, newsletter a sepsány
všechny základní kompetence se vzájemným propojením do zápisu schůze, který byl později
kolegům rozeslán. To mělo docílit změnu v komunikaci, společně s provázáním rolí, takže
pokud někdo aktivně nepracoval na svém úkolu v rámci dané kompetence, ostatní členové
nemohli dokončit svou práci. Vzájemné propojení členů mělo přinést nejen větší
zodpovědnost za daný úkol i vůči skupině, ale mělo být i podpůrným a stimulačním prvkem.
Zároveň veškeré informace, přestože se netýkaly všech, byly transparentně sdíleny mezi
všemi členy týmu tak, aby ostatní věděli, kdo na jakém úkolu v danou chvíli pracuje. Pocit
aktivity měl být rovněž stimulantem. Přestože změny byly odsouhlaseny a provedeny,
stagnace pokračovala. Na další schůzi se proto už jednalo o plánu na založení sociálního
podniku. Do jeho založení se zapojili dva členové z Labre, zbylí členové později
jednorázově vypomáhali nebo nadále vypomáhají.
Jako zásadní se zde projevily vstupní motivace dobrovolníků a neschopnost je nadále
stimulovat. Možnosti ke stimulaci přitom vyplynuly přímo z auditu, kde vedle vnímání
nedostatků v rámci fungování, byla zmíněna i touha po dalším vzdělávání a projednávání
vlastního rozvoje v projektu, pochvala od ostatních kolegů a potřeba zpětné vazby.
S dostatečnou péčí o dobrovolníky, věnování pozornosti jejich úkolům, spokojenosti a
dávání zpětné vazby, se potýkají i další projekty a organizace, které nemají koordinátora
dobrovolníků a jejichž vlastní kompetence jsou zahlcené nebo neuspořádané.
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2 Úvod k výzkumné části
Problém, popisovaný v projektu Labre není ojedinělou situací neprofesionální skupiny
v iniciační fázi. Cyklicky se objevuje u menších organizací, projektů či hnutí, kde práce
nadšenců je důležitou složkou funkčnosti a úspěšnosti. Přestože entuziasmus dokáže být
hnací složkou poměrně dlouho, i jeho setrvání závisí na motivacích a pokles může být
ovlivněn absencí stimulace. I velké organizace, využívající práce dobrovolníků, reflektují
své postupy a zaměřují svou pozornost na strategický přístup a metodiku práce s
dobrovolníky. Překážka, které téměř každá organizace čelí, je především na finanční úrovni.
Pozice koordinátora dobrovolníků, zaměřující se na péči o ně a organizaci jejich činnosti, je
pro menší neziskové organizace finančně náročná. Nabízí se otázka, zda se dobrovolnická
aktivita vyplatí natolik, aby se do této pozice investovalo5. Funkčnost aktivistických skupin,
působících čistě na dobrovolnické bázi, podobně jako tomu bylo v Labre, může pracovat
s odlišným druhem motivace. Spojení lidí se zápalem pro sociální spravedlnost otevírá
formulování strategie všem zúčastněným a kolektivní inteligence v nehierarchickém
uskupení dostává prostor (Háša, 2016: 46).
Charakterizujeme-li třetí sektor jako významově stoupající pro potřeby společnosti
s nezaměnitelnou důležitostí i pro stát jakožto poskytovatele sociálních služeb, je třeba si
uvědomit, že s rostoucí poptávkou (s ohledem na stárnutí populace, světové uprchlické krize,
vzrůstající počet lidí na hranici chudoby apod.) a pouze mírně rostoucími dotacemi, je
hodnota dobrovolnického zapojení nesmírná.
Neziskové organizace si pomalu uvědomují svou konkurenceschopnost a získáním
pozornosti ze strany veřejnosti nebo sponzorů mohou podpořit poskytování svých služeb.
Atraktivita neziskové organizace a její účelnost může přivést zájem lidí, ochotných zapojit
se do filantropického aktu. Toto zapojení a správné zvládnutí je důležité ze tří důvodů:
ekonomického, sociálního a společenského. Ekonomický důvod má přímou souvislost
s aktuálními i budoucími potřebami ekonomiky. Péče o potřeby lidí, kterou odběratelé
nemohou finančně pokrýt, je ekonomicky náročná nejen pro stát, který částečně péči sám
přebírá, ale i pro neziskové organizace samotné.

5

Podle zprávy MPSV byla v roce 2011 průměrná výše nákladů na dobrovolníka 93 Kč. Průměrný počet hodin na
dobrovolníka činil 27,6 hodin. Náklady obsahují pojištění dobrovolníků, mzdu koordinátora dobrovolníků, cestovné
dobrovolníků, náklady na výcvik, supervizi dobrovolníků a režii kanceláře koordinátora dobrovolníků. Od těchto dob
cena nákladů i počet hodin stouply (Lusková, Lusková, 2012: 16)
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Odlehčením této zátěže z ramen kvalifikovaných zaměstnanců může být spolupráce
s dobrovolníky, kteří část péče dokážou převzít. Pro samotné dobrovolníky je zásadní
sociální důvod. Ve společnosti, která předpokládá určitou funkční gramotnost, může
dobrovolnická aktivita umožnit novou znalost, kvalifikaci a udržení se v pracovní kondici
(Frič, Pospíšilová, 2010: 146). Společenský důvod předkládá význam dobrovolnictví ve
schopnosti přispívat k řešení sociálních problémů, k čemuž jsou dobrovolníci v kooperaci
státu uplatňováni stále častěji. Naděje vkládané do dobrovolnictví v úlevě přetíženému
sociálnímu státu jsou nejen ve zvýšené míře naplňovány, ale zároveň jde dobrovolnictví na
ruku solidaritě a sebereflexi při porovnání se situací příjemců pomoci.

3 Realizované empirické výzkumy
V českém výzkumném prostředí výrazně vystupují Frič a Pospíšilová, kteří se
dobrovolnictvím zabývají v obsáhlé studii popisující dobrovolnictví jako komplexní
společenský fenomén, odrážející současný stav české společnosti. Ve své práci Vzorce a
hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století z roku 2010 věnují kapitolu
motivaci dobrovolníků, dělící ji na psychologický a sociologický přístup.
Zároveň se věnují tzv. novému stylu dobrovolnictví, které je silně provázáno
individualismem a neváže se na členství v organizaci. Dobrovolník si tak hledá náplň času
podle zájmu, nikoliv podle příslušnosti k určité skupině a dobrovolnictví je součástí
aktivního (reflexivního) způsobu života. Vzorce dobrovolnictví zkoumají ve škálování:


Stabilita (krátkodobá, středně dobá, dlouhodobá činnost)



Pravidelnost (pravidelná vs. příležitostná či epizodická činnost)



Intenzita (objem odpracovaných hodin: průměrný, podprůměrný, nadprůměrný)

Se vzory stability (méně než 6 měsíců, 6 – 12 měsíců a více jak 2 roky) podle Friče a
Pospíšilové budu pracovat i v této práci, stejně tak využívám škály pravidelnosti (jednou
měsíčně vs. nárazově). Vzorec intenzity není pro tuto práci z hlediska motivace zásadní.
V rámci kapitoly motivace a daného dělení psychologický přístup předznamenává vnitřní
vývoj člověka, který souborem hodnot, potřeb a vlastností předurčuje k prosociálnímu
chování. Sociologický nehledá odůvodnění v osobnosti člověka, ale v situaci, ve které se
nachází. Motivací v psychologickém přístupu je altruismus, nebo také emocionální motivace
a ziskem je dobrý pocit. Egoisticky motivovaní dobrovolníci vidí ve své aktivitě reciproční
přístup a šťastné spojení dobročinnosti a osobního zisku. I sociologický pohled obhajuje
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sobecké motivy k dobrovolnictví. Dobrovolnická participace je motivována kulturou
dobročinnosti a občanských ctností. Ve svém výzkumu tak v zásadě vycházejí ze tří hlavních
motivačních kategorií (altruistické, egoistické, normativní). Ve výzkumu již dále
nepokračují do oblasti stimulace, motivace je tak ponechána na aktérech samotných bez
spojení s danou organizací (Frič, Pospíšilová, 2010).

4 Výzkumné otázky
Svým zaměřením se práce snaží zajistit odpovědi aktérů výzkumu, jejich subjektivní
vnímání situace a přístup především v oblastech motivace dobrovolníků, role
multidisciplinarity a stimulačním způsobu práce organizací k dobrovolníkům.
Dílčí výzkumné otázky pro účely výzkumu nejsou řazeny hierarchicky, tedy nenadřazuje
jim hlavní výzkumná otázka a cílí jak na pracovníky organizací, tak dobrovolníky.


DVO 1: Jaké jsou motivátory dobrovolníků pracujících s lidmi bez domova?

Dobrovolník, který se rozhodne nabízet svůj čas a zkušenosti, má na výběr široké pole
neziskových organizací pracujících s určitou cílovou skupinou. Důvody, které vedou jedince
ke spolupráci s vybranou organizací, případně cílovou skupinou, mohou být zodpovězeny
vnitřní i vnější motivací jedince. Tyto motivátory mohou být i důvodem, proč v organizaci
pokračuje dlouhodobě (déle než 6 měsíců) nebo naopak po čase odchází. Cílem této otázky
je zjištění motivátorů u dotázaných dobrovolníků a porovnání se zjištěnými náborovými a
stimulačními mechanikami na straně organizace.


DVO 2: S kým/jakými specialisty musí dobrovolníci spolupracovat, aby splnili
zadaný úkol a přispěli k plnění organizačního poslání?

V neziskových organizacích většího typu6 je pravděpodobné, že funkci péče o dobrovolníky,
jejich nábor, začlenění a stimulaci, provádí koordinátor dobrovolníků. Menší organizace se
potýkají s nedostatkem finančních zdrojů a tím i pracovníků, jejichž pracovní náplň by ve
větší míře odpovídala úvazku koordinátora dobrovolníků. O dobrovolníky se tak
v podobných organizacích a organizacích s flexibilní pracovní náplní zaměstnanců,
v iniciační nebo poloprofesionální fázi, stará pracovník, jehož hlavní činností není péče o
dobrovolníky. V týmech, které dobrovolníky přijmou prakticky jako pracovníky,
dobrovolník spolupracuje s ostatními členy v tzv. multidisciplinárním týmu. Je otázka, zda

6

Nad 25 zaměstnanců (neziskovky.cz, 2005)
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dobrovolník uplatňuje svou odbornost pro účely organizace. Tato výzkumná otázka se
zaměřuje na faktor multidisciplinarity jako motivační prvek a zároveň na potenciální
stimulaci od pracovníků týmu k plnění organizačního poslání.


DVO 3: Jak NNO, jejichž cílovou skupinou jsou lidé bez domova, pracují s udržením
motivace dobrovolníků?

Ve zkoumaných organizacích, jejichž částečnou pracovní náplň přebírají dobrovolníci, je
jedinečný způsob práce s cílovou skupinou. Lidé bez domova představují vyčleněnou
skupinu, na kterou společnost nahlíží skrze stereotypní a stigmatizující měřítka. Odlišný
způsob práce, který cílové skupině efektivně pomáhá, je možným motivačním faktorem.
Sám o sobě nicméně nestačí, neboť i tento způsob práce s sebou nese pocity frustrace ze
stagnace klientů nebo komplexnosti problému. Neziskové organizace potřebují aktivně
stimulovat dobrovolníky, tedy pracovat s jejich motivacemi, za účelem dlouhodobější
spolupráce a omezení jejich fluktuace. DVO 3 cílí na pracovníky neziskových organizací,
jejichž součástí práce je spolupráce s dobrovolníky a péče o ně. Způsob, jakým
s dobrovolníky jednají, jak je začleňují, komunikují nebo odměňují je součástí stimulačních
metod a DVO 3 je nerozpracovaná dílčí výzkumná otázka s cílem zjistit způsob práce
s dobrovolníky ve vybraných organizacích.
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5 Teoreticko-metodologický přístup
Při výzkumu motivace a stimulaci u dobrovolníků v multidisciplinárním týmu jsem se
zaměřila na organizace, které využívají dobrovolnickou práci při řešení situace klienta bez
domova. Termín klient je zde používán jako odkaz na intenzivní a dlouhodobou spolupráci
s jedincem. Multidisciplinární tým, kterého jsou dobrovolníci součástí, by měl být pro účely
výzkumu obeznámen se situací klienta, případně klientů a měl by participovat na jejím řešení
v rámci vlastních přidělených kompetencí. Přínos multidisciplinarity skrze dobrovolníky je
dán jejich odborností, kterou mohou aplikovat při výkonu dobrovolnické praxe. Pro účely
této práce je multidisciplinarita vnímána jako prvek zasahující do motivace jedince, resp.
dobrovolník, pracující v civilním zaměstnání i mimo pomáhající služby může mít
specifickou motivaci, která jej přivádí k dobrovolné práci s lidmi bez domova.
Multidisciplinarita je zároveň brána jako potenciální stimulační faktor, díky kterému se
prohlubuje osobní přístup, který dobrovolníka povzbuzuje v práci.
Empirická část se zaměřuje na rozhovory s dobrovolníky vybraných organizací za účelem
zjistit jejich důvody a motivaci pro započetí dobrovolnické činnosti, druh práce, vývoj nebo
změny, sebereflexi a spokojenost, resp. nespokojenost při výkonu dobrovolnické praxe.
U neziskových organizací se pak jedná o rozhovory s koordinátory dobrovolníků, resp.
pracovníky, kteří mají v kompetenci nábor dobrovolníků a péči o ně. Rozhovory se zaměřují
na oblasti práce, při kterých jsou dobrovolníci využiti, zaznamenání jejich vstupní motivace,
péči o dobrovolníky a aplikaci motivace pro stimulaci dobrovolníků. Důraz je kladen na
subjektivní interpretace práce s dobrovolníky, a jak jí vnímají, včetně překážek, restrikcí i
úspěchů.
Empirická část práce se nezaměřuje na přímý management dobrovolnické práce ve smyslu
strategických plánů, financí vyčleněných na dobrovolnickou činnost nebo akreditaci
dobrovolnického programu. Pozornost zde směřuje na nepřímou pozici koordinátora, práci
s dobrovolníky, realizaci dobrovolnických programů a jejich roli v organizaci.
Už na začátku výzkumu se ukázalo, že předchozí dobrovolnická zkušenost jak dobrovolníka
samotného, tak organizace, ovlivňuje proces, kterým dobrovolník prochází při své aktivitě.
Tento proces je dále rozčleněn na jednotlivá stádia: vstupní motivace, nábor, zaškolení,
začlenění, plnění úkolu a zpětná vazba a reflektuje systém práce s dobrovolníkem, vnímaný
z obou stran účastníků.
Zkušenost s projektem Labre zde slouží jako vstupní model pro komparaci.
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6 Metody výzkumu
Tato práce kombinuje prvky kvalitativního a akčního výzkumu. Ke kvalitativnímu výzkumu
jsem se rozhodla pro omezenost vzorku i techniku sběru dat a současně pro hlubší pochopení
problému, který umožní popsat problém procesuálně a zároveň díky cykličnosti výzkumu
poskytuje možnost reflexe v dřívějších stádiích této práce. Těžkosti, které vyvstávaly
s akčním výzkumem, byly především v jeho absenci ve většině odborné literatury, která mu
věnuje buď okrajovou pozornost, nebo se zabývá především zavedením změn v edukačním
procesu školního prostředí. Spojení akčního výzkumu a učitelské praxe není náhodné a stálo
na začátku původní myšlenky, se kterou přišel Kurt Lewin (Janík, 2004: 1).
Akční výzkum má svá specifika, zahrnuje aktéry výzkumu do dění a reflektuje jejich práci.
Apeluje na sebereflexi respondentů, na jejich zamyšlení se nad dosavadní praxí a spoluprací
na výzkumu pomáhá k možnému zavedení nových opatření. Operativní, neboli akční
výzkum je kombinující metodou v této práci, s odkazem na řešení ve formě závěrečného
doporučení, které má sloužit k implementaci do zkoumaných organizací i sociálního
podniku Přestupní stanice. Vychází z popsaného problému v projektu Labre s
cyklickým přesahem do Přestupní stanice, přičemž problém je popisován i u jiných
organizací bez koordinátora pro dobrovolníky a s poloprofesionálním managementem.
Součástí akčního výzkumu ve formě rozhovorů je dotazování jednoho z prvních klientů
Labre a následně zaměstnance Přestupní stanice ohledně vnímání dobrovolnické praxe při
práci s lidmi bez domova. Akční výzkum se zde spojuje v nerozdělitelné interakci
pracovníků, dobrovolníků i klientů bez domova, s cílem jejich zapojení a zjištění možných
příčin a řešení následků (Babbie, 2004: 296). Jeho hlavním cílem je změna dosavadní praxe,
zásah do reality a zlepšení situace v komunitě. To posouvá celý výzkum do nutné praktické
roviny a v důsledku vede k akci. V této práci má akční výzkum podobu definování
společného problému úpadku motivace u dobrovolníků a hledání potenciálního řešení
s následnou implementací. Respondenti jsou do tohoto definování zapojeni, řešení vychází
z analýzy jejich výpovědí. Následné uplatnění již nebude součástí této práce, výsledky práce
však mají posloužit dalším organizacím potýkajícím se s podobným problémem.
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Validita výzkumu by měla být podpořena společně definovanými problémy jak v Labre, tak
zkoumaných organizacích. Problémy se úzce týkají dobrovolnické práce a snížení motivace,
společně s neschopností podpořit činnost efektivní stimulací. Pro tento záměr byly dělány
rozhovory s dobrovolníky ze zmíněných organizací i z Labre, za účelem zjistit subjektivní
vnímání úpadku motivace z jejich strany. Otázka spolehlivosti zde může být sporná a
nevylučuje pravděpodobnost, že při rozšíření vzorku o další organizace v profesionální fázi,
může být vnímání problému odlišné. Motivace představuje extrémně subjektivní přístup,
přesto se v něm dají zjistit společné a opakující se vzorce. Validita tak spoléhá na znalost
konkrétní skupiny, v tomto případě neziskových organizací v poloprofesionální fázi zároveň
vedoucí sociální podniky se zaměřením na skupinu lidí bez domova. Závěry analýzy jsou
konzultovány s jednu z respondentek a to bývalou dobrovolnicí Labre, která zároveň pracuje
v profesně blízké oblasti sociální práce.
Účelem výzkumu je zjistit, zda odlišné motivace dobrovolníků potřebují jiný přístup ze
strany organizace v průběhu procesu dobrovolnické práce od jejího začátku až po případné
ukončení. Nakolik a zda vůbec vstupní motivace ovlivňuje setrvání v organizaci, co může
organizace udělat pro udržení dobrovolníka a jak dobrovolník vnímá spolupráci s organizací.

7 Výběr vzorku
K vybrání výzkumného vzorku jsem využila graduální sestavování vzorku záměrného
výběru. Cíleně jsem vybrala organizace i osoby, které odpovídaly svou zkušeností dle
stanovených kritérií a projevily souhlas se zapojením do výzkumu. Pro zapojení bylo i
zásadní, že jsou aktivní v neziskové sféře, byli dostupní a svolní a vedení organizací je
poloprofesionální z hlediska řízení a rozdělení rolí. Neziskové organizace, které byly
v rámci výzkumu osloveny, pracují s lidmi bez domova, mají pětiletou historii, při které
získaly stabilní tým a dobrovolnickou práci využívají prozatím jako doplňující službu při
náročných aktivitách.
Svým spektrem aktivit patří podle Friče a Pospíšilové do tzv. nových advokačních
organizací, které se zaměřují na osvětu, ochranu lidských a občanských práv a aktivismus
(Frič, Pospíšilová, 2010: 74). Péči o dobrovolníky, včetně celého procesu náboru, přijetí a
začlenění, dělají (spoluzakládající) pracovníci ve vedoucí pozici, společně s dalšími
kompetencemi v organizaci. Pro dobrovolnickou oblast nemají konkrétního člověka, který
by byl v plném úvazku koordinátora dobrovolníků.
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Zároveň a nikoliv úmyslně se jedná o organizace řídící sociální podniky, ať už jako primární
nebo vedlejší činnost práce. Tento fakt není nikterak v rozporu jejich potřeb pracovat
s dobrovolníky a začleňovat je do svých aktivit ve snaze pomoci cílové skupiny klientů a
klientek bez domova.
V rámci výzkumu byly navštíveny dvě organizace, kde byly provedeny rozhovory
s vedoucími organizací, kteří zároveň mají na starosti péči o dobrovolníky. Rozhovory byly
dále realizovány s doporučenými (dlouhodobými) dobrovolníky organizací. Dále byly
respondenty dobrovolníci z projektu Labre a to bývalá dobrovolnice Labre a nyní externí
pracovnice Přestupní stanice a bývalý klient Labre, nyní dobrovolník v Přestupní stanici.
Celkově šlo o 6 respondentů. Sběr dat začal v únoru 2018 a každý z rozhovorů trval 40 – 60
min.

7.1. Představení oslovených organizací
Organizace AURAWELL se zabývá pomocí lidem bez domova na území města Prahy již
pátým rokem. V organizaci působí 8 stálých pracovníků, kteří mají na starosti chod
organizace, denního centra a sociálního podniku. Na částečné úvazky jsou klienti bez
domova zaměstnáni především v sociálním podniku nebo jako peer pracovníci. Organizace
staví na radikální sociální práci, jejíž atributy jsou participace, rovnostářství, zmocňování
(empowerment) a emancipace.
Vedení organizace je neformální, jednotliví pracovníci mají rozdělené kompetence podle
práce pro denní centrum, organizaci nebo sociální podnik a věnují se fundraisingu, přípravě
událostí a akcí, vzdělávání, peer práci a terénnímu programu. Pracovníci jsou složení
z odborníků na sociální práci, genderová studia či žurnalistiku, většina z nich přišla do
organizace z dobrovolnického projektu radikální sociální práce pomáhající lidem bez
domova. V rámci běžné spolupráce jsem v kontaktu s klíčovými vedoucími pracovníky a
také rozhovor probíhal se spoluzakladatelkou organizace (Olga). Organizace AURAWELL
je specifická jak ve svém složení a participačním vedení, tak i mimopracovních aktivitách,
které se týkají jak aktivismu, tak kulturních akcí. Je tak na pomezí běžného pracovního
vztahu a dobrovolnické výpomoci ze strany zaměstnanců, pracovní poměr má přesah do
vlastního aktivního zapojení bez nároku na finanční odměnu.
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Organizace BLOSSOM má stejně dlouhou historii jako AURAWELL. Před pěti lety byla
založena třemi spolužáky studia občanského sektoru s cílem umožnit lidem bez domova
využít specifika jejich životních zkušeností a nabídnout jim nevšední zaměstnání, při kterém
o svém životě na ulici vypráví. Formálním cílem je přispívat k řešení životní situace lidí bez
domova a ochraně jejich oprávněných zájmů, překonávání předsudků pomocí osvěty a
vzdělávání veřejnosti skrze kulturní akce a zároveň propagace principů sociálního
podnikání. Lidé bez domova jsou zde také zaměstnáni skrze sociální podnik. Dnes má
organizace pobočky v Olomouci a Českých Budějovicích, kde závisí především na
dobrovolnické práci.
Také v organizaci BLOSSOM jsem mluvila s vedoucí pracovnicí (Barbora), která organizaci
spoluzaložila a nyní jí vede. Ostatní spoluzakladatelé z organizace odešli ještě v době, kdy
vykazovala amatérské znaky (tyto znaky zde definuji nejasnou pracovní náplní, iniciační,
případně koncepční fázi projektu, kdy funkčnost projektu je dotována dobrovolnickou prací
s větší mírou časové náročnosti). Vedení organizace je odlišné od vedení v AURAWELL,
má typickou hierarchickou strukturu, v jejímž čele stojí Barbora a dává úkoly svým třem
zaměstnancům týmu a přibližně patnácti klientům. I zde jsou ale patrné podobnosti mezi
BLOSSOM, AURAWELL a Labre, spadající do aktivismu, přesahu pracovní náplně do
dobrovolnické činnosti, zahlcenosti prací a předávání úkolů i mimo určené pracovní
kompetence. Tato specifika hodnotím jako poloprofesionální, angažovaný způsob práce.
I díky pracovnímu nasazení obou respondentek z organizací, bylo určení termínu interview
měněno a posouváno, u Barbory se nakonec stalo spontánně při náhodném setkání na
konferenci o bezdomovectví. Domluvení termínu rozhovoru s doporučenými dobrovolníky
bylo pozdrženo, kontakty na ně jsem dostala až po několikátém připomenutí. I toto vnímám
jako chování, odpovídající množství práce a finančnímu limitu, který brání delegování úkolů
mezi více pracovníků. Z tohoto důvodu by pomoc dobrovolníků mohla být přínosem.
Témata, která byla v rozhovoru pro Olgu i Barboru stejná, se týkala především jejich role
v organizaci, přijímání a začleňování dobrovolníků, rozdělení práce a úkolů, spolupráce
mezi ostatními členy týmu, zjišťování motivace u dobrovolníků a přístupu k dobrovolníkům,
kteří jsou součástí organizace nebo z ní již odešli. Součástí byla i práce se stimulací a vstupní
motivací dobrovolníků, jejich vlastní role a kapacita a problémy organizace, které se
s dobrovolnictvím pojí.
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Přestože rozhovory přinášely mnoho témat s doporučeními na zlepšení, která nejsou schopni
implementovat, podstatnou částí se zaměřovaly na nejistoty při práci s dobrovolníky,
nesystematičnost a vnímání vlastní role.
Z organizace AURAWELL mi byla doporučena dobrovolnice Dominika, která spolupracuje
především s komunitním centrem než s Olgou a jak mi při rozhovoru řekla, má na starosti
teď už jen jednu klientku, za kterou kvůli jejímu špatnému zdraví dochází. Dominika je
dobrovolnicí přes rok a prakticky během celé té doby dělá to samé. Dokončuje studia sociální
práce, bakalářskou práci věnuje tématu participace, pro které doufala, že najde
v AURAWELL dostatek materiálu, ale nakonec nedostala možnost účastnit se interních
schůzí. I o tomto se mnou mluvila v rámci rozhovoru a více se tématu věnuji v analýze.
David je dobrovolníkem BLOSSOM, kam nastoupil před rokem. První půlrok práce
popisuje jako intenzivní a další pak jako náhodnou výpomoc při zavolání nebo ve chvílích
nutnosti. David vystudoval hotelovou školu, ale živí se v oboru IT. Pro BLOSSOM řešil
nejdříve technické problémy, poté pomáhal s překlady.
U obou dobrovolníků byla probírána témata důvodu jejich vstupu do dobrovolnické činnosti,
důvod výběru dané organizace, vlastní zaměstnání nebo studium a aplikování znalostí při
práci u organizace, motivace a frustrace během spolupráce, náplň činnosti, jednotlivé fáze
dobrovolnické praxe a předchozí dobrovolnické zkušenosti.
Ani jeden z výše popsaných dobrovolníků se nevnímal jako dobrovolník, ale ani jako
spolupracovník. David sám sebe nazval „podržtaškou na zavolání“ a Dominika nemá dojem,
že působí dostatečně dlouho nebo intenzivně, aby sama sebe nazvala dobrovolnicí. Oba
vnímali svůj čas u organizace jako mnohem kratší, než ve skutečnosti byl. I tomuto se věnuji
v rámci analýzy.
Respondenti z Labre působili v projektu přibližně stejně dlouho. Taťána, byla v projektu
v jeho konečné fázi a působila v iniciačním týmu, zakládajícím sociální podnik Přestupní
stanice. Jaroslav byl prvním zaměstnancem podniku a zároveň přecházel z Labre, kde se
účastnil aktivit a událost, které projekt pořádal. Oba dnes fungují v Přestupní stanici jako
příležitostní dobrovolníci (především při akcích a prodávání v obchodě), Taťána má navíc
v kompetenci marketingovou strategii, za níž vystavuje občasné faktury.
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Při rozhovoru s Taťánou byla témata hlavně v oblasti motivace ke spolupráci v Labre, její
roli, získaných zkušeností, využívání znalostí z oboru, náplně práce, spolupráce s dalšími
dobrovolníky a také doporučení pro práci s dobrovolníky a komparace s Přestupní stanicí.
Tématům multidisciplinarity u respondentů z řad dobrovolníků se věnuji především v závěru
analýzy.
Rozhovor s Jaroslavem byl dohodnut až ke konci výzkumu, po rozhovorech s dobrovolníky
a to především proto, že Jaroslav má možnost zhodnotit svou pozici jako člověk bez domova
přijímající pomoc organizace a dobrovolníků a jako dobrovolník, nabízející svou spolupráci.
Jaroslav s Labre spolupracoval po dobu dvou let a dobrovolníkem je od září 2017. Na rozdíl
od ostatních dobrovolník zařazených do výzkumu, se témata týkala motivace
k dobrovolnictví jen okrajově a zaměřila se především na možnosti spolupráce lidí bez
domova s dobrovolníky, a zda může tato pomoc efektivně přispět ke zlepšení klientovy
situace.

8 Jednotka zkoumání a zjišťování
Jednotkou zjišťování budou respondenti z neziskových organizací, tedy osoby, které jsou ve
vedoucí pozici a součástí náplně jejich pracovní činnosti je péče o dobrovolníky. Fakt, že
respondenti se nacházejí právě ve vedoucí pozici, případně jsou původně z iniciačního týmu,
který organizaci zakládal, je určujícím pro jejich přístup k vedení organizace i přijímání
dobrovolníků. Respondenti z řad dobrovolníků pochází z těchto organizací.
Další jednotkou zjišťování jsou interní i veřejné dokumenty organizací, k dispozici online
na webových stránkách nebo sociálních sítích. Součástí jsou i komentáře a akce na sociálních
sítích odkazující k aktivitám s účastí dobrovolníků.
Jednotkou zkoumání jsou výpovědi toho, jak zaměstnanci neziskových organizací stimulují
dobrovolníky a jak dobrovolníci tuto stimulaci vnímají. Součástí je i jejich subjektivní
vnímání motivace a případný vliv práce v multidisciplinárním týmu.
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9 Vstup do terénu a etické otázky
Výzkum byl zcela anonymní a respondenti byli o anonymizaci informováni. Rozhovory byly
zaznamenány s využitím nahrávacího zařízení, zároveň byl účastníkům sdělen záměr
výzkumu a předem avizována probíraná témata. Některé rozhovory byly nahrávány až po
vysloveném souhlasu, na jiných je souhlas součástí nahrávky. Nahrávky nicméně nejsou na
přání respondentů v příloze této práce. Současně byli respondenti zpraveni o mlčenlivosti a
důvěrnosti informací. Účast všech respondentů byla dobrovolná. Ve výzkumné části referuji
k jednotlivým respondentům křestním jménem, které bylo zcela změněno. Jména organizací
byla náhodně vygenerována. Případné zmínky v rozhovoru o Přestupní stanici nebo Labre
jsou ponechány s ohledem představení výběru vzorku, ve kterém figurují dobrovolníci
z Labre. Labre je v této práci vstupním komparativním aspektem, proto není dále
anonymizováno, přičemž jména daných dobrovolníků pozměněna jsou.

Do terénu jsem vstoupila z pozice zasvěceného člověka, který se s respondenty z organizací
stýká i mimo rámec výzkumu, převážně na poli profesionální spolupráce. S dobrovolníky
z Labre máme přátelské vazby a uvědomuji si, že jejich odpovědi mohly být touto vazbou
ovlivněny. Přesto jsem je záměrně vybrala i pro předchozí zkušenost s upřímností a
otevřeností, tudíž mám důvěru, že odpovídali podle svých zájmů a názorů, nikoli podle toho,
co bych ráda slyšela. Jak již bylo zmíněno, snaha o naplánování schůzky týkající se pouze
výzkumu, byla složitější, protože jsem jednala s lidmi, kteří jsou ve vedoucích pozicích a
zároveň mají flexibilně průchodné pracovní náplně. Jeden z rozhovorů (s Barborou) byl
tvořen spontánně a nahrán při náhodném setkání, protože určení schůzky se téměř měsíc
nedařilo a odkládalo. Dobrovolníci organizací byli na doporučení vedoucích. Zajímavým
poznatkem je, že obě vedoucí pracovnice dlouho rozvažovaly, které dobrovolníky doporučí
vzhledem k tomu, že neměly pocit příkladného dobrovolníka, který by s nimi pracoval
pravidelně, dlouhodobě a v úzké spolupráci. Výzkumná část nicméně nepracuje s ideálním
obrazem dobrovolníka a proto doporučení respondenti odpovídají potřebě výzkumu. Také
sami dobrovolníci neměli pocit, že by byli pro rozhovor vhodní, necítili se jako dobrovolníci
a měli pocit, že pracují pro organizaci kratší dobu, než tomu reálně je. Schůzky s vedoucími
se odehrávaly v jejich organizacích, s dobrovolníky jsme se scházeli v kavárnách.
Domnívám se, že vzhledem k předmětu výzkumu byla osobní zkušenost s koordinací
dobrovolníků v rámci vlastních iniciativ nezbytným předpokladem pro důvěrné sdílení
problematiky jednotlivých organizací.
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10 Technika sběru dat
Pro výzkum jsem zvolila polostrukturované hloubkové rozhovory, nahrávané na diktafon,
které se během rozhovoru modifikovaly podle potřeb výzkumu a objevujících se témat.
Babbie uvádí, že „kvalitativní rozhovor je interakcí mezi výzkumníkem a respondentem, ve
které má výzkumník obecný plán zkoumání, nikoliv však jasně daný soubor otázek, které
musí být položeny konkrétními slovy v konkrétním pořadí“ (Babbie, 2004: 300). Nabízí tak
soubor témat a otázek, které se mají probrat, přičemž je jistá volnost v příležitosti získat více
informací v souvislosti s cílem výzkumu i zjistit více o doplňujících se tématech, která se
v průběhu rozhovoru ukazují.
Sběr dat probíhal od konce února 2018 s cílem provést rozhovor s danými respondenty
v krátké časové návaznosti, která umožní aktuálnost v orientaci společných témat a zvýrazní
je v rámci kódování. Navíc se tím získá možnost upravit každý rozhovor podle informací
získaných v tom předchozím a doptat se zpětně na témata, která vyplývají v průběhu
analýzy.
Ohniskem rozhovoru s vedoucími neziskových organizací byla výzkumná otázka vztahující
se ke spolupráci s danými odborníky v organizaci za účelem splnění úkolu a prací
s udržením motivace u dobrovolníků (DVO 2 a DVO 3). U dobrovolníků se jednalo o otázku
na motivátory pro práci s lidmi bez domova v dané organizaci a nutnost spolupracovat
s pracovníky organizace za účelem splnění daného úkolu (DVO 1 a DVO 2). Rozhovor
s bývalým zaměstnancem sociálního podniku a zároveň dlouhodobým uživatelem
dobrovolnické služby se pak týkal doplňujících otázek, především v náhledu na
dobrovolnickou práci s lidmi bez domova.
V rozhovorech pak byly použity operacionalizované DVO tak, aby vhodně přiléhaly k
plynoucí diskuzi. Rozhovory jsem si několikrát poslechla a dělala si k nim poznámky.
S každým novým poslechnutím se počet poznámek rozšiřoval a volně z nich vznikalo
kódování. Poté jsem je převedla do doslovné transkripce pro snadnější orientaci a následné
další kódování.
V práci také zohledňuji terénní poznámky, které jsem si dělala při rozhovoru a krátce po
něm, věnující se především tématům, která probíhala už mimo nahrávání.
Při analýze dat a kódování se objevily témata vyžadující více informací. Zpětně jsem se
doptávala respondentů na doplňující otázky ohledně důležitosti dobrovolnické práce pro
AURAWELL a příčinách změny metody přijímání dobrovolníků u BLOSSOM.
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III. Analýza dat
Pro kódování byla zvolena metoda otevřeného kódování z přepsaných rozhovorů. První
rozhovory byly s respondenty z neziskových organizací, na jejich základě i při studiu
dokumentů jsem si pro sebe formovala hypotézy, které jsem nechala volně, a později z nich
vyplývaly určité kategorie při kódování. Důležité oblasti jsem označovala kódy, z nichž
vznikl seznam, který poskytl podpůrnou strukturu jednotlivým kapitolám. Analýzu chování
respondentů zde nezařazuji, poznámky z pozorování jsou buď uvedeny u popisu vzorku,
nebo v textu, pokud je to důležité pro celkovou deskripci. Jak už jsem popsala výše,
respondentky z neziskových organizací fungují ve vedoucích pozicích a o dobrovolníky
pečují v rámci svých kompetencí, což způsobuje, že se jedná o okrajovou činnosti, přestože
jí přikládají velký význam. Jak z rozhovorů vyplynulo, jejich pozice zakladatelek ztěžuje
očekávání od dobrovolnické práce a často se zdá jako bezhraniční.
Tomuto fenoménu se věnuji v jednotlivých kapitolách analýzy, které jsem rozdělila podle
dílčích fází dobrovolnického vztahu od kontaktáže a náboru až po ukončení. Dobrovolníci
v analýze popisují své motivace, činnosti a percepci organizací i cílové skupiny klientů,
k nimž je úplnost přikládán přístup organizací. Ve všech fázích je dán prostor jak vedoucím
organizací, tak dobrovolníkům a vnímání procesu z jejich subjektivního pohledu. Toto
rozdělení umožňuje mapovat jednotlivé kroky, které se mohou zdát jako problémové ve
vztahu dobrovolník-organizace a kterým je následně věnován prostor v závěrečném
doporučení.

1.1. Typologie dobrovolníků
Dobrovolníci mají rozličné motivátory pro nezištnou pomoc v rámci organizací nebo
komunit. Jejich motivace jsou popsány jak v teoretické části, tak zaznamenány v analytické
části z provedených rozhovorů. Z hlediska variant a podob dobrovolnické práce si dovolím
udělat sumarizaci typologie dobrovolníka, se kterou se v této práci pracovalo. Vzorcem pro
dobrovolnickou práci jsou pravidelnost, stabilita a intenzita, ve které se orientuje
dobrovolník servisní (pečující především v přímé péči) nebo advokační (věnující se zejména
aktivistické činnosti). Změny v dobrovolnictví se projevují i potřebou vidět své výsledky.
Současní dobrovolníci hledají náročnou práci, za kterou jsou vidět výsledky a která se týká
témat, pro něž jsou osobně motivovaní. Dobrovolníci, kteří poskytují přímé služby
(servisní), tím jen výjimečně řeší dlouhodobou povahu problémů, na které služba reaguje.
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Podle Merrill Associates (2005) servisní dobrovolníci mají význam, ale nemění podmínky,
které jsou příčinou problémů.
Specifika dobrovolnické práce se dají rozlišit dále na dobrovolníky, kteří jsou členy „jádra“
a ostatní, kteří tvoří „periferii“. Členové jádra jsou ti, kteří se zapojují s nadprůměrnou
intenzitou. Se členy jádra spojuje Pearce (1993) větší informovanost, více času věnovaného
práci, vyšší pravidelnost. Dobrovolníky na periferii dělí na ty, kteří přispívají pravidelně (ale
jen málo času), nebo na ty, kteří se zapojují příležitostně. Z těchto okolností potom pro
Pearce vyplývá i autorita členů jádra, kterou považuje za důležitý mechanismus řízení
dobrovolníků v organizacích (Pearce, 1993: 47 - 49).
Jako specifickou formu dobrovolníka považují organizace studenty na stáži. Stážisti, ač
motivovaní jinými důvody pro výkon práce než dobrovolníci, se ukazují pro organizace jako
spolehlivý prvek, se kterým rády pracují. Srovnání s dobrovolníky se tak děje především na
úrovni bezplatné práce. Zbylé faktory ve smyslu dlouhodobé spolupráce, rozdílné
multidisciplinarity nebo motivace, se od dobrovolníků liší. Spolupráce s lidmi
z pomáhajících profesí, ač teprve ve fázi studia, usnadňuje organizaci začlenění do práce a
zvyšuje resilienci stážisty. Jasné oboustranné obohacení funguje na transakční úrovni, má
svůj začátek a konec, potřebu pravidelnosti setkávání i zpětné vazby, kterou si hlídá
především stážista a usnadňuje tak práci pracovníkovi, který se o něj stará.
I v rámci rozhovorů vyplývá, že funkce dobrovolníka je dána nejen jeho zájmem o konkrétní
činnost, ale také stylem zapojení do týmu. Ačkoliv se vedoucí v organizacích snaží o
nastolení pravidelnosti hned na úvodním setkání, absence dodržování tohoto pravidla,
vnitřní chaos a nevyřčená očekávání způsobují frustraci na straně dobrovolníka i organizace.
Z rozhovorů vyplývá, že přestože pracovníci věří, že přistupují k dobrovolníkům i stážistům
stejně, podvědomě se tomu tak neděje.
Stážisté jsou více zapojeni do týmu, je jim nabídnuta účast na schůzích, počítá se
s případným přechodem do pracovního poměru, společný odborný základ pravděpodobně
usnadňuje komunikaci a přijetí do kolektivu. V rozhovorech se zároveň ukazuje
nenaplnitelné a podvědomé očekávání od dobrovolníků v rámci zapojení se do organizace.
Důvod toho očekávání spatřuji ve vlastních zkušenostech Barbory a Olgy. Samy se do
organizací dostaly tak, že je buď založily anebo se zapojily na jejich začátku a přes dva roky
v nich dělaly dobrovolníky. Teprve s ustálením organizací, především po finanční stránce,
přešly do zaměstnaneckých vztahů a nyní organizace řídí. Tato zkušenost s dobrovolnictvím
jako prioritním faktorem v jejich životě, předznamenává očekávání od dobrovolníků.
59

Přestože si uvědomují, že dobrovolníci přicházejí s touhou pomoci ve volném čase,
předpoklad přesahu výkonu dobrovolnické aktivity nad stanovený rámec stanovuje přístup
k dobrovolníkům. Olga mluví o dobrovolnictví téměř jako o životním stylu, což demonstruje
na příkladu dobrovolnice:
Je tam ten ideovej základ, třeba Jana je angažovaná i v jiných projektech, kde se
potkávaj, je to hodně propojený. Většinou se i známe z různých akcí nebo demošek.
S dobrovolníky, které znají od vidění, poté mají užší spolupráci, častěji se jim ozývají,
protože nemají databázi, kterou by pravidelně aktualizovali a obepisovali všechny aktuální
dobrovolníky. S dobrovolníky s podobným „ideovým“ základem pak tvoří akce nad rámec
práce a šance, že dobrovolníci zůstanou déle nebo se začlení více, roste. Životním stylem se
stává především aktivismus a ten je bezhraniční. Díky nejasnému očekávání od zapojení a
přesahu dobrovolníků se odvíjí přístup k dobrovolníkům i jejich potřeba v organizacích.

1.2. Potřeba dobrovolnictví v organizacích
Vedoucí z obou organizací vstupovaly do výzkumu mírně připravené podle avizovaného
tématu. Ještě před začátkem a následně v průběhu rozhovoru vyjadřovaly nejistoty při práci
s dobrovolníky, nevyužitý potenciál a místa, která se dají zlepšit. Zároveň popisovaly
přístupy, které s dobrovolníky uplatňují, systém databáze, které vedou nebo vedly a jejich
funkčnost i práci, na kterou dobrovolníky potřebují zejména. Shodně jako největší problém
vnímají nedostatek času a kapacit pro ucelenou a koncepční práci s dobrovolníky. Zároveň
již proběhly pokusy o zavedení koordinace do rukou stážistů nebo některých z pracovníků,
nicméně nesetkaly se s úspěchem, což přiřazují opět rozdělení rolí mezi více činností. Pro
zaměstnání koordinátora dobrovolníků však nemají finance a současně tomu nepřikládají
takovou prioritu, ačkoliv hodnotí přístup k dobrovolníkům jako problémový s akutní
potřebou řešení.
Podle důvěrných výpovědí Barbory a Olgy se ukazuje, že prozatím nejlepší zkušenosti, které
mají, jsou s lidmi, kteří se k nim hlásí na stáž. Stážisty přirovnávají k dobrovolníkům, podle
svých slov v tom nevidí rozdíl, přestože je zda jiná náplň i kvalita vztahu a především jiné
odborné zázemí. I vstupní motivace stážistů je především v rovině naplnění studijních
povinností a prohloubení znalostí z oboru. Během krátké doby praxe nedochází k poklesu
zájmu, práce stážistů je pravidelně monitorována, součástí je i evaluace. Zároveň se zvyšuje
profesionalita vykonané práce. I díky tomuto se přístup ke stážistům a dobrovolníkům
odlišuje, ačkoliv si toho organizace nemusí být na první pohled vědomy.
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Olga zkušenost se stážisty a dobrovolníky dává do komparativního vztahu:
Nám se tohle [dobrovolnictví] jako nikdy nepodařilo a oproti tomu ty stáže jsou hrozně
fajn, protože ten člověk s náma zůstane v kontaktu jakoby i dál, buď ho třeba
zaměstnáme nebo ho dílčím způsobem zaměstnáme. On má třeba i potřebu od školy, že
to má být tolik hodin nebo to má trvat takhle dlouho, takže se třeba domluvíme na nějaký
jako pravidelný bázi s tím, že je většinou třeba ochotnej a že je návázanej nějakej vztah.
(Olga)
Podobné zkušeností sdílí i Barbora, která preferuje stážisty s ohledem na jejich přístup a
studijní zaměření:
Tam se to hodně prolíná, víš, a mě to je celkem jedno, upřímně, jestli ten člověk
potřebuje něco do školy anebo ne a často se mi stalo, že ty lidi, co potřebovali něco do
školy, tak byli o 100% lepší než ti, co byli jenom dobrovolníci (…) maj lepší přístup,
lepší kompetenci z toho, co jsme zažili (…) sou to i tlumočníci nebo ze sociálních oborů
nebo z toho oboru, co jsem studovala, takže je to jakoby humanitně zaměřený spíš.
(Barbora)
Olga ve svém vyprávění odkrývá diference vztahu stážistů a týmu, který se odlišuje od
dobrovolnického. Přikládá to znalosti z oboru, kterou stážisté se zájmem o bezdomovectví
mají, a proto se dostávají do bližšího kontaktu s organizací ještě před započetím praxe. O
vztahu stážistů k týmu pak Olga pokračuje takto:
Vlastně přijde mi, že to tak jako vždycky je, ten vztah, že víc proniknou do tý organizace,
znaj se s holkama, s ženama bez domova… u těch stáží, pokud to bereme, že to sou
dobrovolníci, tak si myslim, že to začlenění do týmu je velký, že ta stážistka, ta tu byla v
pátek, měla první službu tak konzultovala s Aničkou, bavila se se mnou, s Terezou a
takhle s náma v kanclu. (Olga)
Orientace v podobném oboru a předávání zkušeností usnadňuje komunikaci a včlenění do
týmu. Vytvořením vztahu mezi dobrovolníkem a pracovníkem se vytváří prostor pro sdílení
podnětů nebo připomínek. Nicméně utváření vztahu patří mezi ty kompetence, na které
pracovník běžně nemá čas, pakliže si o něj dobrovolník sám neřekne. Stážisté z povahy své
praxe tento problém odbourávají.
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O kvalitě vztahu se stážisty a jejich zapojení mluví dále jako o podstatném k přinášení
podnětů:
…ale samozřejmě pak právě, když jakoby je ten vztah, tak oni můžou s něčim přicházet
a tak. A to je fakt spíš u těch stáží z mojí zkušenosti, protože to nejde s těma
dobrovolníkama. (Olga)
Vedoucí pracovníci se do vztahu s dobrovolníky pro jistotu rozhodli tolik neinvestovat.
Barbora za dobu existence BLOSSOM změnila přijímání dobrovolníků a s většinou z nich
nyní nemá osobní kontakt, dle jejích slov je to „furt to samý, akorát je to míň práce, kterou
do toho vkládáš“.
Vztah mezi pracovníkem a dobrovolníkem nebo stážistou se ukazuje jako nutně rovnocenný,
pokud má úspěšně pokračovat. Stážisté si už z podstaty své praxe hlídají spolupráci
k naplnění potřebných úkolů, tudíž zpětná vazba i ukončení je formalizovanější než u
dobrovolníků, kteří spíše očekávají aktivitu od pracovníků organizace. Problematika stážistů
v organizacích je nicméně očividná. Smluvní vztah je časově omezen, a pokud organizace
nenabídne pracovní poměr, s koncem praxe už nepokračuje. Aspirace stážistů jsou zároveň
dány studiem jejich oboru, zatímco motivace dobrovolníků mají širší motivační strukturu a
méně transakční přístup, jsou tedy flexibilnější a mohou pozitivně ovlivňovat přístup
společnosti k pomoci lidem a rozvoj občanské společnosti.
Při rozhovoru s oběma respondentkami, kde se často objevovala pozitivní reakce na stážisty
a nejistota při práci s dobrovolníky, byl položen dotaz, který původně nebyl v úmyslu – zda
organizace vlastně potřebují dobrovolníky. Barbora na tuto otázku odpovídá záporně.
No, já si vždycky myslela, že je fajn je mít, ale jestli je potřebujem, tak je nepotřebujem,
abychom mohli fungovat. A asi, i kdybychom to udělali tak, že bychom je platili, tak to
vyjde úplně na stejno vlastně, možná logisticky levněji než sem tahat nějaký
dobrovolníky. (Barbora)

V podobném duchu odpovídá i Olga: „kapacitně pro nás tady ta dobrovolnická práce neni
prioritní, proto jsme přešli víc na stáže a taky jsme to sami vypsali, protože tam se ukazovalo,
že to funguje jakoby líp, na druhou stranu si myslím, že kdybychom měli metodiku, tak by ty
dobrovolníci neodpadali. Taky jsem chtěla říct, že do toho investuju nějakou energii, do toho
setkání a pak vlastně z toho nic neni a to je demotivující. Na druhou stranu kdybychom s tím
uměli pracovat a byl by člověk, co na to má kapacitu, tak by to bylo jinak.“
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Jako problematické zde organizace vnímají především nekoncepčnost, která se
s dobrovolníky pojí a tím se stává velmi vyčerpávající. Přestože hodnotí nepostradatelnost
dobrovolníků jako nízkou, jejich potřeba řešení této chaotické situace je na vysoké úrovni.
Od tohoto bodu se odráží celkový přístup organizací k dobrovolníkům, jejich přijímání,
začlenění, předávání činností i stimulace. Organizace, která nepotřebuje dobrovolníky a
přijímá je jen pro forma, nemá příliš důvod zabývat se koordinací jejich činnosti. Vzniká tím
tíživý přístup, při kterém trpí organizace nevyjasněním svých potřeb i dobrovolník, který se
do této organizace přidá.

1.3. Nábor a motivace dobrovolníků
Nábor dobrovolníků a jejich role v organizace úzce souvisí od očekávání, se kterými
organizace do spolupráce vstupuje a výsledku, ve který doufá. Zrovna tak se jedná o
očekávání na straně dobrovolníka a pojí se s jeho vstupními motivacemi. Dobrovolník si
organizaci vybírá na základě dojmu, který z její prezentace získal. Organizace logicky láká
na atraktivní stránky dobrovolnické práce, které bez následného zaškolení mohou být
v rozporu s očekáváními. Aspekty vnímání organizace v očích veřejnosti uvádí Kusáková
jako možné stimulační prvky (Kusáková, 2011: 42).
Rozhovor s Dominikou, Davidem i Taťánou se zaměřoval na jejich důvody vstupu ke
konkrétním organizacím i předchozí dobrovolnické zkušenosti. David jako jediný ze
zpovídaných dobrovolníků nepochází z pomáhající profese a je bez předpokladu motivace
prohloubení znalostí o cílové skupině nebo dobrovolnictví jako aspektu profesního života
v sociálních službách.
Neziskové organizace AURAWELL a BLOSSOM aktivně nabírají dobrovolníky přes
inzeráty, výzvy na sociálních sítích, na přednáškách nebo přes známé. Barbora je
v kontaktování dobrovolníků aktivnější i ze své pozice, která je součástí veřejné prezentace
organizace. Sama popisuje proces shánění dobrovolníků takto:
Někteří se k nám dostávají přes inzeráty, které máme umístěny ve školách, na webu nebo
na takových těch stránkách, který jsou pro dobrovolníky, přes různý programy, potom
když mám přednášky, tak tam taky získávám dobrovolníky. (Barbora)

63

Olga hned na úvod přiznává, že práce s dobrovolníky v jejich organizaci má mnoho
potenciálu na zlepšení. Nesystematická jí připadá jak absence databáze, tak rekrutování,
zadávání úkolů i ukončení spolupráce. Přestože mají inzeráty na vysokých školách s obory
sociální práce, kontaktování a rekrutování dobrovolníků popisuje jako disfunkční.
Je to takový nekoncepční a lidi se nám většinou jakoby ozývaj sami, třeba že by nějak
chtěli pomoct, tak si většinou dáme schůzku, bavíme se o tom, co od toho třeba čekaj,
jaký jsou u nás možnosti toho dobrovolnictví a tak. (Olga)
Systematické oslovování dobrovolníků nemá ani jedna organizace, spíše komunikují své
aktivity a skrze zvládnutý marketing se k nim dostávají lidé, kteří s jejich aktivitami
sympatizují. Častěji se organizace zaměřují na hledání stážistů, z výše popsaných důvodů je
spolupráce s nimi snadnější, odpadají i vstupní motivátory, smluvní vztah umožňuje
vytvoření hranic spolupráce a jejich kontrolu. Stává se koncepčnějším.
V této práci se motivacím stážistů blíže nevěnuji a zaměřuji se především na dobrovolnické
důvody vstupu do organizací. Přestože obě organizace preferují práci se stážisti s ohledem
na bezproblémovost, dobrovolníci přicházející do organizací z pozice nezasvěcených do
potřeb konkrétní organizace a mají systém motivátorů, které je k výkonu práce přivádějí.
Tyto důvody uvádějí při kontaktování organizací a samy organizace některé z nich mohou
využívat při rekrutování. Frič a Pospíšilová ve svém výzkumu uvádějí „Inventář funkce
dobrovolníka“ (VFI – Volunteer Function Inventory), který má šest kategorií funkcí a jim
odpovídajících motivací: 1. hodnotová funkce (motivace vyjádřit nebo realizovat důležité
hodnoty, jako je humanitarismus a pomoc méně šťastným), 2. funkce porozumění (motivace
učit se, vyzkoušet si něco neobvyklého), 3. funkce rozvoje osobnosti (motivace rozvíjet se a
růst psychologicky), 4. kariérní funkce (motivace získat zkušenosti pro kariéru), 5. sociální
funkce (motivace posílit sociální vztahy), 6. protektivní funkce (motivace řešit své osobní
problémy, redukovat pocity viny apod). Tento přístup využili pro vlastní tříprvkový model
motivační struktury s kategoriemi: 1. altruistická - nezisková (primární motiv je prospěch
jiných nebo celé komunity), 2. egoistická – volnočasová (primární motiv je prospěch
dobrovolníka, ale za předpokladu, že z jeho aktivity budou zároveň profitovat i jiní, resp.
celá komunita), 3. normativní - občanská motivace (primární motiv je naplňování morálních
imperativů a závazků komunitě) (Frič, Pospíšilová, 2010: 88).
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Podle tohoto rozdělení lze vnímat i důvody respondentů z řad dobrovolníků. Ze tří
zpovídaných dobrovolníků jsou dvě sociální pracovnice (Taťána a Dominika) a jeden
odborník v IT (David), přičemž všichni určitým způsobem využívali své znalosti při výkonu
práce. David se rozhodl vstoupit do BLOSSOM až poté, co se účastnil jejich akce a se členy
týmu se pravidelně potkával na sdíleném pracovišti. Hodnotu BLOSSOM nicméně vidí
především v osvětě bezdomovectví vůči veřejnosti a své motivátory shrnuje ve všech třech
kategoriích motivační struktury.
Měl jsem tendenci už nějakou dobu dobrovolničit, takže to není moje první akce, ale
přišlo mi to zajímavý, co se týče bezdomovců, to téma mě zajímalo (…) já si platim,
kupuju ty skutečný dárky a tyhle hovadiny, platim od Greenpeace přes Paměť národa,
nějaký drobný posílám měsíčně, takže tu tendenci mám přirozeně se někam cpát, ale
chtěl jsem si to odmakat. Já u sebe nevidim nějakou tendenci bejt na každodenní bázi
jako sociální pracovník to mě vůbec nezajímá, já chci občas někde někomu pomoct, aby
to mělo smysl. (David)
U Davida vyznívá jako zásadní potřeba efektivního altruismu, čímž naplňuje motivační
soustavu reflexivního dobrovolníka. Využívá svých znalostí pro danou organizaci, která
splňuje jak „public awareness“ jak to nazývá David, tak i reálnou pomoc lidem bez domova
při integraci do společnosti. V popisu své motivace osciluje mezi altruistickou (a vnitřní)
motivací k té normativní.
Samozřejmě, že já nemám potřebu pomáhat lidem jako Barbora pro jejich hezký voči,
je to proto, že dělá pro zevly, pro bezdomovce, tak proto jsem to chtěl dělat, tudíž ta
nosná myšlenka je tam potřebná. Takže přeneseně je to kvůli nim. I když jsou to idioti,
tak líto mi jich je. Takže jsem chtěl pomáhat i jim, nakonec jsem jim zaplatil nějaký
ubytko, aby v zimě nebyli na ulici, ale je s nima těžký pořízení, tak jsem rád, že jsem si
to vyzkoušel, asi i vim jak jim pomoct, kdyby bylo potřeba… (David)
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Jako výše zmiňovaný motivátor funguje prvek prohloubení znalostí v oblasti zájmu. Prvotní
představa nespravedlivého systému vylučující osoby sociálně oslabené pro jejich status je
doplněna potřebou změny a naplňuje tak prvky altruismu a morálních imperativů. Při studiu
sociální práce případně příbuzném oboru pomáhajících profesí se motivace prolíná
s potřebou získat zkušenost nebo znalost v praxi, přičemž tuto egoistickou motivaci sdílí jak
stážisté, tak dobrovolníci se snahou o efektivní altruismus skrze využití svých znalostí
a získání jiných výhod. Prolíná se zde vnitřní a vnější motivace a ve svém dobrovolnickém
angažmá vidí vhodné pole příležitostí pro seberealizaci. Dominika se přidala
k AURAWELL poté, co se dozvěděla o zavedení dluhové skupiny pro lidi bez domova a
zároveň reagovala na inzerát, ve kterém organizace hledala posily pro realizaci nových
aktivit.
Já jsem se vlastně dlouhodobě zajímala o bezdomovectví, ještě než jsem měla zkušenost,
přes FNB [Food Not Bombs] jsem se k tomu dostala, ta tématika mě zajímala, jak je to
s těma dluhama. No v podstatě jsem to chtěla i jako praxi do školy, že by mi to potvrdili,
nakonec jsem to nepotřebovala, ale brala jsem to jako další zkušenosti, prostě, že
vyloženě mě zajímalo to zadlužení. (Dominika)
Podobný zájem o praxi a získání zkušenosti přivedl k dobrovolnictví i Taťánu, která se díky
tomu připojila k Labre. Na rozdíl od ostatních dobrovolníků pro ní nebyla důležitá cílová
skupina, ale způsob pomoci lidem bez domova, který se zdál účinný, podle Taťány byl hlavní
výsledek, ke kterému se směřovalo:
Potkala jsem tě na jedný přednášce, kde jsi mluvila o Labre, já si pamatuju, že jsem ti
to trochu záviděla, že se ti to povedlo a hlavně jsi o tom mluvila tak, že jsem si říkala
"wow, supr projekt" a navíc jsem se hlásila na tu samou školu, kdes byla ty a
potřebovala praxi (...) popravdě mě se to líbilo, bylo to něco zajímavýho, ale lidi bez
domova nebyla moje cílová skupina, mě se spíš líbil ten nápad, takže kdyby tam šlo o
zaměstnávání lidí s postižením nebo o zaměstnávání sociálně slabých jedinců, tak bych
do toho šla. Mě se prostě líbilo, že zaučíme toho člověka, dáme mu možnost jak se sebrat,
dáme mu zázemí, kontakty a tak dále a budeme pevně doufat v tom, že mu to pomůže,
postaví se na vlastní nohy a pojede dál. (Taťána)
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Některé motivace však nemusí být tak přímo zaměřené a zjistitelné jako u dotázaných
dobrovolníků. Hodnotová nebo altruistická funkce při pomoci těm „v nouzi“ je častým
hnacím motorem, který u sebe pozoroval i David. Organizacím však paradoxně ztěžuje
situaci při vedení takto motivovaného dobrovolníka, jak říká Barbora: „dáme si schůzku,
abychom zjistili co ho [dobrovolníka] baví, jestli chce něco dělat, jak by to mohlo probíhat,
říct si nějaký kroky nebo aspirace. To mě zajímá, ale oni většinou tyhle věci nechtěj říkat
nebo to neříkaj, sou to většinou takový... jakože chtěj nám pomoct, prostě.“
Se vstupními motivacemi organizace bohužel dále nepracují, nicméně podle složení svých
dobrovolníků, se k nim hlásí lidé, kteří odpovídají jejich stylu vedení. Např. u BLOSSOM
se v Davidově případě jedná o využití svých znalostí, poskytnutí času a know how na účinné
řešení. Získává tím svou kompetenci, což odpovídá programovému řízení a téměř
zaměstnaneckému přístupu Barbory. AURAWELL získávají dobrovolníky z řad lidí, jejichž
hodnotový nebo ideový přístup je jim blízký a Dominika zde uplatňovala svůj zájem o
bezdomovectví a dluhové problémy, což je spíše členský přístup.
Obě organizace vznikly přibližně ve stejné době, byly založeny mladými aktivními lidmi,
kteří v nich dlouho působili jako dobrovolníci a stali se tahouny, kolem nichž se formoval
tým. Svým přístupem k problematice bezdomovectví nabízejí inovativní řešení, které láká
dobrovolníky s podobným žebříčkem hodnot nebo zájmů. Zároveň se nejedná o přímou péči,
ale osvětu a zacílený aktivismus. Ačkoliv si to organizace nemusí uvědomovat, stávají se
ambasadory neziskových organizací a při dobře zvládnutém řízení dobrovolníků mohou
významně přispět k rozvoji občanské společnosti.
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1.4. Vstup a začlenění do organizace
Vstup dobrovolníka do organizace je pro obě strany formující. Prvotní zkušenosti definují
následující spolupráci a utváření vztahu. Dobrovolníci jsou přijímáni na základě vstupního
rozhovoru, kde jsou tázáni na své zkušenosti, motivace, časové možnosti a preference
činností, které by chtěli vykonávat. Podle respondentek z organizací je tato část jediným
formálním prvek s jasnou strukturou, kde se určuje, zda bude dobrovolník přijat či nikoliv.
Tím ovšem formalizovaná část končí a práce se stává nekoncepční. Barbora uvádí, že
v BLOSSOM ještě nedávno fungoval vstupní online dotazník. Protože většina zájemců o
dobrovolnou práci se ozývala mailem, zpětně dostávali k vyplnění dotazník, který následně
přenesl do databáze základní informace i údaje o časových možnostech zapojení, oblasti
zájmu či představě o odměnách. Tento dotazník Barbora popisuje jako profesionální systém:
My sme kdysi měli ten systém jako hezčí, to jsme si nastavili a fakt to bylo hezčí všechno,
systematicky, ale to jsme nevydrželi dlouho dělat. Měli sme krásné databáze, dotazníky
vstupní, prostě systém práce s nima…my sme z toho získali ty data, pak sme s tím dál
pracovali, to bylo fakt hezký no. (Barbora)
Nicméně dotazník dlouho nevydržel a systém práce s dobrovolníky je aktuálně především
online. Důvod změny vysvětluje Barbora jako nerovnováhu výdeje energie a zisku ze strany
dobrovolníků, kdy přestože dotazník fungoval, s jeho odstraněním podle Barbory nedošlo
k výrazným změnám:
To co si myslim, že jsem k tomu dospěla za tu dobu je, že ta energie, kterou na to
vynaložíš je příliš vysoká a že se ti to nevrátí v těch dobrovolnících. (Barbora)
Místo dotazníku nyní BLOSSOM funguje na principu dvou skupin na sociální síti Facebook,
kam odkazuje dobrovolníky, kteří se přihlásí například přes mail. Podle zájmu jejich činnosti
je rozdělí do skupiny pro překladatele a tlumočníky nebo do skupiny pro jednorázovou
pomoc. Většinu dobrovolníků Barbory a její tým neznají, nemají možnost vytvořit si s nimi
vztah a skupiny jsou buď fluktuující anebo stagnující.
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V obou skupinách pak najdou dokumenty popisující činnosti, které mohou vykonávat.
Barbora do skupin zadává poptávku nebo aktuální nabídku a teprve při nulové odezvě
kontaktuje jednotlivé členy skupin. Vše probíhá bez osobního kontaktu, Barbora přiznává,
že 95 % svých dobrovolníků nikdy nepotkala. I díky minimu osobního kontaktu jí přijde
aktuální systém energeticky šetrnější a funkční stejně, jako ten předchozí. Obě skupiny na
sociální síti doplňuje ještě skupina individuálních a potenciálně dlouhodobých
dobrovolníků. Ti se rekrutují na přednáškách nebo konferencích, kde Barbora o BLOSSOM
mluví a osobní kontakt navážou většinou ihned po konci akce. Díky tomu si je Barbora lépe
pamatuje a nezařazuje je do skupin, ale jedná s nimi jednotlivě:
Oni se [individuální dobrovolníci] rekrutujou z těch přednášek a tak, že maj nějakej
osobní kontakt se mnou a na základě toho se ozvou a já s nima mám tu interakci a vím,
o koho se jedná a tak. (Barbora)
Při osobním přístupu, který zahrnuje představení organizace, činností a možností zapojení
má dobrovolník možnost výpomoci v jiné oblasti než nabízí zmíněné online skupiny. Po
tomto úvodu se podle slov Barbory zvyšuje šance na stálou a pravidelnou pomoc: když se
s nimi potkám já, tak se většinou chtěj zapojit víc, potřebujou prostě nějakou větší interakci.
Zároveň přiznává, že u osobních schůzek s dobrovolníky sice nabízí neomezené možnosti
růstu a rozličné činnosti, dobrovolníky však nepřipravuje na potenciální neúspěchy a
zklamání a nepřibližuje strategie začleňování lidí bez domova skrze jednotlivé aktivity.
Dobrovolník tak při zapojení do procesu nemusí vidět výsledky nebo návaznost kroků, což
vede k jeho frustraci. Problematice činností a zadávání úkolů se věnuji v následující kapitole.
AURAWELL začleňuje dobrovolníky na základě jejich kompetencí, jak Olga potvrzuje, při
některých činnostech není potřeba znát celý tým, ale jen ty, se kterými dobrovolník
spolupracuje. Z výpovědí dobrovolníků ani v jedné organizaci neproběhlo cílené pracovní
setkání s celým týmem nebo představení spolupracovníků, zároveň se nepotkali s dalšími
dobrovolníky. Tuto skutečnost však připisují stejně jako Olga svým činnostem, které byly
„trochu mimo“ a vykonávali je solitérně.
No při tom začlenění hodně záleží na těch časových možnostech nebo tak, třeba bych se
snažila, aby byl na schůzce toho týmu, která by k tomu byla vhodná ale, pokud je to
právě člověk, kterej nám nabídne, že vyrobí web, tak já se většinou ptám, nebo ptala
bych se, jestli mu jde i o nějakej kontakt nebo chce fakt jenom pomoct a bude to dělat
doma a nemusíme se potkávat, takže to bych vlastně taky řešila.

69

Takže když tam je chuť právě toho pobejvat tady nebo tak, tak se od toho odvíjí i ty úkoly
a náplň a snažíme se myslet na to, že jedem na výlet nebo jdem do kina, tak je pozvem i
tady ty dobrovolníky. (Olga)
Začlenění se obě organizace snaží brát neformálně pomocí akcí, na které zvou dobrovolníky
a které mají splňovat kohezní atributy. Cílem je poznat se s týmem pracovníků i
dobrovolníků a podpořit soudržnost. Za tímto účelem BLOSSOM pořádal pravidelné
měsíční akce u piva, kam zval přes online skupiny dobrovolníky. Z důvodu omezení
osobního kontaktu při náboru tak doufali, že se s většinou dobrovolníků potkají naživo, což
může vést k individuálnější spolupráci. Barbora však přiznává, že na akce dobrovolníci
nechodili a tak je po čase zrušili, přičemž důvod nečinnosti dobrovolníků nezná, svými slovy
„nevim proč ty lidi sou tak pasivní, proč je to vůbec nezajímá, ani se setkat prostě, jít na
pivo. Prostě na to kašlou.“
Důvod nabízí sám David, který o akcích nevěděl a nikde je nezaregistroval. Podobnou
zkušenost má i Dominika, která často netušila, že se podobná akce s AURAWELL koná, což
souvisí s absencí databáze dobrovolníků u obou organizací. Tento příklad odráží i zapojení
do týmu, při kterém by se „pamatování“ na dobrovolníky volně delegovalo i mezi další členy
týmu. Dobrovolníci obou organizací přiznávají, že měli tendence být více členy týmu,
Dominika se navíc chtěla účastnit supervizí, jak ale dodávají, čekali na nabídnutí této
možnosti a sami se o ní nehlásili, přičemž dodávají, že to bylo i díky činnostem, které dělali
a při kterých nebylo potřeba být součástí týmu. Hynek situaci vysvětluje takto:
Z povahy činnosti, kterou jsem dělal, to nemělo smysl, protože to furt nikam nevedlo,
takže tím víceméně skončila ta činnost. A supervize ani… já nevim. Já jsem trochu
pankáč a mě by to jako nebavilo, pokecat si, to by mi nevadilo, ale to že tam sedíš 3
hodiny a posloucháš ty kecy těch ostatních, to mě vůbec nezajímá. (David)
Neformálnost setkávání na sdíleném pracovišti Davidovi vyhovovala, navíc řešil technický
problém, pro který nepotřeboval kooperaci jiných lidí, než Barbory. Schůzí se občas účastnil,
ale spíše náhodně než že by to cíleně plánoval nebo byl pozván.
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Dominika se přidala k AURAWELL i pro získání zkušeností a ze zapojení do týmu by
benefitovala i přesto, že nespolupracovala přímo s Olgou, ale byla zapojena do dluhové
skupiny, která fungovala autonomně.
Asi by bylo hezký, kdyby si na mě třeba vzpomněli a pozvali mě na nějakou schůzku nebo
něco, taky by mě třeba bavilo, kdyby mě nabídli třeba se zúčastnit nějakejch porad nebo
něco takovýho, že bych víc pronikla do toho, jak oni pracujou. (Dominika)
Neúčast na schůzích mohla zapříčinit, že si oba dobrovolníci nepřipadají jako součást týmu,
dobu své dobrovolnické aktivity relativizují a v rozhovoru několikrát zmínili, že si jako
dobrovolníci nepřipadají. Pozitiva schůzí, do kterých jsou zapojeni všichni členové i
dobrovolníci hodnotí Taťána, když je dává do kontrastu s obdobím, kdy se většina věcí řešila
online a nepociťovala tak spolupráci v rámci týmu.
Ty týmový schůze byly dobrý. Byly dobrý v tom, že způsobovaly takový ten pocit
naléhavosti, když pak nějak někdo měl něco někdy do někdy udělat, tak to přece jen
nepůsobí moc naléhavě, když jsme se sešli, vytvořili nějakou diskuzi, popovídali si, tak
jsme třeba zjistili, že ten projekt fakt nějak běží a je pro to něco potřeba udělat, protože
se sám neudělá (...) teď je Přestupka supr v tom, že se tam můžeme setkávat, nemusí být
kancelář, ale je tam stůl, sednem si, pokecáme, dáme si kafe, víno, člověk odejde s tím,
že si to sesumíruje, udělá si úkoly a o věcech, který není třeba řešit osobně, se pobaví
na fejsbuku, zavolá si, ale i tak je dobrý i pro mě, že řeknu, že chci přijít. (Taťána)
Specifikum Labre bylo v absenci stálého místa setkávání, většina schůzí probíhala
v kavárnách a potřeba splnění daných úkonů skutečně probíhala především online. Podle
Taťány byly pravidelné schůze důležité a se založením Přestupní stanice, vznikl fyzický
prostor reálně odrážející potřebu a důvod ke schůzím. Pravidelnost a pocit naléhavosti, které
zmiňuje Taťána, jsou dále rozebírány v činnostech dobrovolníků a především v kapitole
doporučení.
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1.5. Činnosti dobrovolníků
Dobrovolníci jsou do obou organizací přijímáni buď formou vstupního rozhovoru nebo na
základě online žádosti, většinou přes e-mail. Součástí přijímacího pohovoru se zájemci o
dobrovolnictví je dotazování se na jejich představy a preference ohledně činností, které by
chtěli provádět. Na základě této schůzky vyplynou oblasti práce, do které se dobrovolník
může zapojit nebo si rovnou vzít na starosti celou kompetenci. Po tomto úvodním setkání je
většinou dobrovolník ponechám své činnosti a další interakce se svým „koordinátorem“ má
v případě problému nebo poté, co si pracovník všimne neaktivity.
Olga si při rozhovoru uvědomovala několik problematických míst, která při přijímání i
v průběhu spolupráce s dobrovolníkem nastávají. Jako základní klasifikuje absenci databáze
a strategie setkávání s dobrovolníky.
U stážistek si dělám poznámky při tom rozhovoru, ale tady si myslim, že je ta chyba, že
je to úplně nekoncepční, že ta, co se odstěhovala do Brna, tak s tou komunikuje Jana, že
s ní řeší věci, ale moc se jí třeba neozýváme, nebo když máme potřebu, tak obepíšu kdo
mě napadne, nemám ten seznam a spíš si pamatuju ty známý, než když nám někdo napsal
na e-mailu. V tom si myslim, že je hodně díra, že ten kontakt se ztratí, když tam neni ta
pravidelnost, že z naší strany z mnoha důvodů k tomu kontaktu moc nedojde a von třeba
taky ne a je to takový vymizení. (Olga)
Nedostatečná strategie nebo základní plánování práce s dobrovolníky znamená přenesení
odpovědnosti na dobrovolníky. S tím se pojí výkon činností, které dobrovolníci dělají. Po
úvodním rozhovoru mají volné pole, které mohou plně využít; zároveň se širokého spektra
nabídky mohou i zaleknout.
Nepřítomnost supervize ve smyslu kontroly a zároveň okamžitý rovnocenný přístup při
delegování kompetencí představuje bezhraniční možnosti, které si dobrovolník buď sám
urovná, nebo se v nich ztratí. Barbora tuto situací hodnotí následovně:
Na základě toho, co zjistim, v čem sou dobrý, mohli by to dělat, mohli tomu věnovat čas,
tak většinou mám raději jim dát komplexnější úkol, „potřebovala bych se dobrat k
tomuhle a je mi jedno jak se k tomu doberete“, no ale většinou to u lidí úplně nefunguje,
je to moc obsáhlý. (Barbora)
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Rozdělení úkolů vychází i ze zkušeností samotných vedoucích pracovníků, kteří instinktivně
přistupují k dobrovolníkům podle toho, jak by chtěli, aby se přistupovalo k nim a jak se sami
začlenili a fungovali, když ve svých organizacích byli dobrovolníky-tahouny. Jak říká
Barbora:
Když tomu ten čas věnuju, tak tak to udělám rychleji a mám to hotový. No, ale já to budu
muset takhle dělat, protože evidentně si ty lidi nedokážou si ty větší úkoly... no ale asi...
jako to je pro mě ideální, ale pro většinu lidí to asi není. (Barbora)
Ani v jedné organizaci nenastává obava z odpovědnosti dobrovolníků, naopak převládá
tendence předat co nejvíce kompetencí, které si dobrovolník ohlídá sám. U BLOSSOM vede
tato snaha až k zaměstnaneckému přístupu. Podle Barbory nejsou žádné hranice, které by
dávala dobrovolnické aspiraci, pokud dobrovolník chce aktivně rozvíjet něco nového, dá mu
potřebný prostor. Olga si zas představuje jako ideální příklad dobrovolnické činnosti
výpomoc s administrativou. Obě si však uvědomují problematiku činností provozního rázu.
Rutina pro dobrovolníky nepředstavuje atraktivní činnost a stážisté potřebují interakci
s klientelou. Provozní činnost, přestože je důležitou součástí běhu organizace, představuje
nechtěnou aktivitu, především z přílišné podobnosti se zaměstnaneckým poměrem a bez
jasného vidění úspěchů.
Davidova první kompetence v BLOSSOM bylo technické řešení, na které Barbora
s ohledem na finanční náročnost nepřistoupila. Další kontinuální práci už nechtěl a nyní dělá
jednorázové výpomoci.
Zvedat telefony, řešit ubytování, ty provozní věci je furt to samý. To jediný, co je na tom
zajímavý je kontakt s těma zevlákama, že vidíš, že některý se snažej a některý prostě ne
a vidíš, že je to furt to stejný (…) Takže dobrý, můžu makat, ale proč. To zas mám jiný
ambice, takže abych dlouhodobě makal s nějakou odpovědností a nějakym smyslem
zadarmo, tak já to rozhodně dělat nebudu. Jako pomáhám s provozem, to je hezký,
pomáhám se sociálním byznysem a dál? Není to pro mě zajímavý, ale kdyby ta moje
činnost konkrétně a jasně vedla k tomu, že dostávám lidi z ulice, bylo by to trochu něco
jinýho. (David)
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V rozhovoru s Barborou se ukázal komparativní přístup s vlastním zaujetím projektem na
začátku a jeho fungování na dobrovolnické bázi, který přešel do rutinního režimu: „v tom
rozjezdu je jednoduchý mít dobrovolníky, je to takový entuziastická fáze, seš aktivní... no
prostě se v tom všichni vzhlídnou, je to zajímavý, ale jak je to denní chod, to už je
problematický. Takže my měli dobrovolníky a třeba od nás ze třídy a byli skvělý a třeba dva
tři roky bych řekla, že vydrželi, ale teď je normální denní, běžný provoz.“ Přechod
z členského do programového řízení řeší zaměstnaneckým přístupem a hledáním stážistů.
Tento přístup objasňuje i Taťána, která se z původního dobrovolníka v Labre stala
částečným zaměstnancem v Přestupní stanici. Ze svého pozorování situace a chování
dobrovolníků dochází ke zjištění, že dobrovolníci se chtějí zapojit do atraktivní činnosti, kde
mohou vidět okamžité důsledky své pomoci, jak dodává: „Dobrovolníci rádi dělají takový
ty aktivity, co je baví, že jo, přijdu vypomoct s přípravou bazárku, pohlídám obchod, ale když
už mám dělat něco koncepčního, tak jsem ráda, že za to dostanu nějakou korunu.“
Zaznamenání výsledků a smyslu pomoci, které je vidět co nejdříve po vykonání činnosti, je
přirozeně uspokojující. I na příkladu Davida lze pozorovat, že souvislost provozních činností
s přímou pomocí je pro něj nepřehledná. V BLOSSOM probíhá snaha o zařazení
dobrovolníka mezi běžné pracovníky. Přistupuje se k nim stejně jako k zaměstnancům, mají
své vlastní role a kompetence, probíhají i snahy o zapojení do týmových porad.
No snažíme se žejo, vytvořit nějakej tým, jako kdyby to byli zaměstnanci, tak s nima
jednat tímhle způsobem, maj nějakej task, kterýmu se maj věnovat, ale zase teď jsme tu
měli 3 lidi, co slibovali, že budou něco dělat, ale neudělali vůbec nic, ale třeba v
minulosti to si zas nemůžu stěžovat, to byli nějací dobří, kteří se tomu věnovali... ale
vlastně (povzdech) nikdy ty věci neudělali pořádně, to je fakt. Já si myslim, že toho
dobrovolníka na nějakou intenzivní pravidelnou práci půl roku zvládnem, ale pak ten
zájem samozřejmě upadá. (Barbora)

Popisovaní dobrovolníci jsou z řad těch, se kterými má Barbora osobní kontakt a spadají
mezi individuální skupiny. Typická doba působení je půl roku a obvykle funguje jen jeden
dobrovolník a pak znovu hledají náhradu. Snahu o stimulaci nebo znovuzapojení zkouší
Barbora i nabídkou finančních odměn. Z dobrovolníků se tak skutečně stávají placení
zaměstnanci. Těm je pak předávána provozní kompetence.
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Ostatní dobrovolníci z dvou online skupin dělají buď tlumočnické a překladatelské práce
nebo reagují na nabídky jednorázové pomoci.
Jo, když to jsou tyhle jednorázové, tak jo, to je prostě poptávka a my se snažíme na to
sehnat dobrovolníky a pak s těma, co se chtěj zapojit víc, tak oni maj možnost si vybrat
nějakou aktivitu, co by chtěli dělat nebo čemu se věnovat, ale to moc nejde. (Barbora)
Jednotlivé nabídky jsou v BLOSSOM uveřejněny ve skupině a členové skupiny se na ně
mohou hlásit. Ve skupinách také najdou dokumenty, které se k jednotlivým činnostem vážou
a vysvětlují postup. To vše bez osobního kontaktu, poznat se se členy týmu mohou například
na jedné z akcí, když se na ní přihlásí. Pokud se tak nestane, píše Barbora těm, na které si
vzpomene s prosbou o pomoc. Činnosti, které mohou dělat a které z rozhovorů vyplývají,
jsou popsané v následující tabulce.
BLOSSOM

AURAWELL

Páteční rozdávání jídla lidem bez domova

Stánkový prodej

Tvorba informačních letáků

Administrativní výpomoc (psaní grantů,
příprava podkladů, tiskové právy etc.)

Pomoc s organizací (workshopy, koncerty, Organizace akcí (koncerty, workshopy,
prohlídky, besedy etc.)

debaty, demonstrace etc.)

Dovoz / odvoz věcí (pro potřeby organizace Pomoc se stěhováním
nebo klientů)
Doprovod lidí bez domova na úřady

Pomoc peer pracovnicím v terénu nebo
dluhové skupině

Pomoc s hledáním ubytování pro klienty Práce v komunitním centru (vaření, úklid,
bez domova

starost o freeshop)

Tlumočení / překlad

PR

a

nové

projekty

(vzdělávání,

networking, gender projekty)

Dominice byla po vstupu do dluhové skupiny přidělena klientka, které nejdříve pomáhala
s oddlužením a poté jí dělala „pomocníka-asistentku“. Kvůli zdravotnímu stavu klientky se
oddlužení nakonec odložilo a Dominika poté pravidelně klientku navštěvovala doma a
pomáhala s drobnými pracemi nebo půjčováním knih v knihovně. S peer pracovníky nebo
dluhovou poradkyní se už nestýká, když je doptávána na potřebu zpětné vazby, říká, že jí
dostává od své klientky a kontakt jí nechybí. Z důvodu nechtěného odloučení od organizace
přiznává, že neví, jak bude spolupráce pokračovat dál.
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Napadla mě taková zvláštní věc, že je to tak nekonečnej proces, že vlastně nějak už sme
si navykly, že tam chodim tak minimálně jednou za ten měsíc a víckrát když zrovna něco
potřebuje a že… vlastně teď přemýšlím, jestli to někdy skončí, jestli chce, aby to
skončilo. (Dominika)
S přidělenou prací problémy neměla, jak sama říká, lidé v organizaci jí už znali a na
„spojence“ své klientky jí dobře odhadli. Po odchodu z dluhové skupiny už nemá s nikým
z organizace kontakt, při rozhovoru se zamýšlela, zda o její spolupráci pracovníci vůbec
vědí. Olga potvrzuje, že neví, právě z důvodu nulového kontaktu a žádné databáze. Tato
situace se pravděpodobně během psaní této práce změnila, klientka Dominiky kvůli vleklým
zdravotním obtížím zemřela.
Jak nejsme formalizovaný, tak občas si prostě najednou uvědomíme "ty jo, vždyť ten
člověk odešel, nebo je tady takhle dlouho" a teď mě to napadlo zrovna u jednoho člověka
a já... vůbec sme se s ním nebavili, jestli je všechno v pohodě. Prostě to tak necháme
běžet dokud není průser, ale třeba ten člověk nepřijde a "hej, ty vole" něco... a no, a
jako to vim, že se mi stává často, že mám pocit, že tomu neni věnovaná dostatečná péče,
protože ty týmový supervize máme hodně, ale je to jiný když je týmová a když si sedneš
s tím člověkem a řekneš si co dál. (Olga)
Situace s náhodným kontaktováním dobrovolníků, případně nedostatkem času se jim
věnovat, si ve svých organizacích uvědomují i BLOSSOM a Labre, jejichž zkušenosti jsou
v této práci dále zmiňovány a na jejichž potřebu reaguje kapitola Doporučení. Nehledě na
výše popsané zkušenosti, dobrovolníci z obou organizací neměli s vedením své práce,
přidělenou kompetencí ani přístupem vedoucích pracovníků problémy a lze říci, že se
šťastně potkaly způsoby vedení ze stran organizace se způsoby pojetí práce ze stran
dobrovolníků.
Dobrovolník vstupující do organizace bez předchozích zkušeností nebo se zkušenostmi
s koordinátorem, se adaptuje na nové prostředí a přistupuje k práci osobitým způsobem,
pakliže není veden. Nejasné úkoly, neadekvátní očekávání a nepravidelnost ovlivňují jeho
přístup k organizaci i práci samotné, dobrovolník si selektivně vybírá přístup, kterému
připisuje adekvátnost v rámci dobrovolnických atributů. Koordinátor by této činnosti mohl
poskytnout normu a tím i snadnější orientaci pro výkon práce. Při zvládnutí péče o více
dobrovolníků by se možnosti aktivit mohly rozdělit a obsáhlost úkolu by nemusela být tak
zastrašující, jak jí pracovníci ze zkušenosti s dobrovolníky vnímají.
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1.6. Problematika absence koordinátora
Funkce koordinátora dobrovolníků, ať už akreditovaná nebo jen formální pro ujasnění
kompetencí péče o dobrovolníky, je základním orientačním prvkem dobrovolníka.
Koordinátor provádí nábor s úvodním pohovorem, stará se o náplň dobrovolnické činnosti,
řeší problémy v průběhu procesu a také případné ukončení dobrovolnické služby. Pozice
koordinátora je pro dobrovolníka důležitým bodem, znamená styčnou osobu, která poskytuje
podporu, motivaci a porozumění. I pro organizaci má koordinátor důležitou roli, přijímá
pomocnou ruku, která ulehčuje zaměstnancům od náplně práce, kterou mohou svěřit dále, i
nákladům organizace a přináší nový prvek, který (pokud je správně využit) může být
osvěžením pro celou organizaci. Správným zaškolením dobrovolníka organizace získá
funkční pomoc, která může být velmi efektivní. Ze vzájemného vztahu mohou čerpat obě
strany. Do jaké míry je tedy k dobrovolnictví v neziskových organizacích přistupováno
efektivně, aby práce pro dobrovolníky, pracovníky i osoby bez domova byla užitečná?
Problematika absence koordinátora je přítomná ve všech organizacích, které s dobrovolníky
pracují bez metodiky nebo strategie. Pro nedostatek kapacity u pracovníků nelze
dobrovolníkům věnovat plnou pozornost. Práce s nimi tak nějak „běží“ dokud „nevyšumí“.
U vedoucích pozic je tento problém znát ještě více, řízení organizace a řízení dobrovolníků
nemají tu samou prioritu.
Vedoucí obou organizací shodně tvrdí, že na dobrovolníky nemají čas a na koodinátora
peníze. Z úst Olgy je problém popisován takto: „jsem jako statutár, vedu nějaký projekty a
mám nějak přehled nad celou tou organizací a tím, že nemám člověka, kterej by měl třeba
kapacitu se jakoby věnovat vyloženě tomu dobrovolnictví, tak to prostě nejde, i když ze
zahraničí vím, že dobrovolníci se starají o celý azyláky, mají normálně směny a může to
fungovat.“
Srovnání se zahraničím je pro Olgu o to více frustrující, když vidí, že podobná organizace
se stejnou cílovou skupinou zvládá svou práci s dobrovolníky i bez potřeby koordinátorů.
Olga se situaci snažila vyřešit skrze stážistku, která se měla stát dočasnou koordinátorkou,
Barbora zas předala péči o dobrovolníky a databázi kolegyním. Ani jedno řešení však
nevydrželo déle než dva dny. Stážistka odešla a kolegyně se nedokázaly v systému
zorientovat a úkol vrátily.
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Nedostatek času ani systémového řešení, který odrazuje ostatní v organizaci od převzetí péče
o dobrovolníky, způsobuje, že Barbora prakticky rezignovala na práci s dobrovolníky a
zaměřuje se na jejich nábor s vědomím, že působnost dobrovolníka v organizaci se tím
zkrátí.
Péče o ně je většinou moje role a schůzky občas proběhnou, ale taky, já
nemám kapacitu na to. Jako já s nima udělám tu jednu schůzku a vidím, že to nikam
nevede a furt je něco potřeba řešit, furt dokola, tak já nevim. Ale furt sou zas nový, že
jo, s novýma můžeš pracovat po nějakou dobu. (Barbora)
Vědomí, že organizace je sama o sobě natolik atraktivní, že láká stále nové dobrovolníky,
tomuto řešení nahrává. Společně s příjmem stážistů tak dokáže pokrýt delegovanou práci,
dobrý pocit z východiska však nemá.
Také AURAWELL svou situaci řeší náborem stážistů, do budoucna plánují přijetí
koordinátora, ale jak Olga říká: pro nás to teď finančně a kapacitně neni možný a myslim, že
to simulujem těma stážema a je to relativně funkční a to mi přijde jako dobrý.
Frustraci z dobrovolnické práce krom pracovníků samotných mají i dobrovolníci. Lidé bez
domova jsou specifickou skupinou, jejíž problém je v systémovém řešení a přístup
organizací zaměřujících se na bezdomovectví obvykle nemá velké spektrum možností, jak
těmto lidem pomoci a spíše se zaměřuje na metody jak s nimi pracovat na lidské a
participativní úrovni. I díky komplexitě problému lze přehlédnout dílčí úspěchy, které
mohou působit jako stimulátory.
Složitost práce s cílovou skupinou, která se zaměřuje na jejich potřeby, integraci a osvětu
veřejnosti, shrnuje Taťána.
Já si myslim, že v jakymkoliv projektu, sociálně zaměřenym, je to dobrovolnictví nebo
vůbec práce s dobrovolníkama 10x těžší, protože se ten výsledek nedostaví. A při
Ukliďme Česko tak vidí, že uklidili Česko, když člověk pomáhá na akci, kde se vybírají
peníze pro děti, tak vidí, že se vybralo dvacet tisíc a děti z toho maj novou prolejzačku.
Ale když je člověk v tomhle projektu a teď vidí, že někdo dostal práci, super, pojďme to
oslavit, o kterou ale za dva tejdny přišel, tak ta motivace, taková ta "má to smysl" je
prostě nižší. (Taťána)
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1.7. Stimulace, odměny a přínos dobrovolnické práce
Jak jsou dobrovolníci stimulováni, aby zůstali v organizacích co nejdéle a získali ze
spolupráce pozitivní zkušenost? A jak mohou k dobrovolníkům efektivně přistupovat ty
organizace, které ve svých řadách nemají školené koordinátory, a péče o dobrovolníky se
stává jednou z kompetencí pracovníků? Šetrné a nenáročné způsoby přístupu ke stimulaci
dobrovolníků jsou uplatnitelné i v organizacích, které přes svou dlouhou působnost a historii
trpí vnitřní zahlcením a chaosem a i přes jasné kompetence pracovníků jsou oblasti, kde
všichni takzvaně dělají všechno. Vstup do takové organizace s uvolněnými vnitřními
procesy může pro dobrovolníka představovat bariéru bránící rozvinutí stabilní a dlouhodobé
spolupráce. Při absenci koordinátora a problematice role osoby, která o dobrovolníky pečuje
a přes ostatní kompetence nemá čas na pravidelnou evaluaci a schůzky, vnější stimulace
chybí a dobrovolník může procházet krizí. Jak Olga, tak Barbora v průběhu rozhovoru
uváděly „vyšumění“ jako běžné ukončení spolupráce. Při rozhovoru s dobrovolníky a jejich
potřebě stimulace, případně využívání odměn, se také ukazovala potřeba častějšího kontaktu,
probírání následných kroků nebo supervize práce.
Taťána se v rozhovoru retrospektivně zamýšlí nad vlastními pocity v týmu, který
nespolupracoval a nebyl čas na individuální konzultace nad danými úkoly. V těchto chvílích
se Taťána uchylovala k vlastní stimulaci, kdy si připomínala důležitost úkolů.
V podstatě jsme mezi sebou nepracovali, takže se všechno řešilo s tebou, což se akorát
doložilo tím auditem, kde se ukázalo, že lidi vlastně neví kdo, co dělá a že všechno
koordinuješ ty a že to takhle nemůže fungovat, takže já tam vyloženě nevnímala nějaký
tým. Pak bylo fajn, když jsme se setkali a zjistila jsem, že docela dominantní tam je Ivan,
ale viděla jsem, že třeba Dana je lážo plážo, pak byli lidi, co vypadali, že jsou do toho
hodně zapálení a pak zase odpadli, takže to bylo hodně o mě, abych já sama sebe
přesvědčovala, že to má smysl a neodpadla jako ti ostatní, kteří to nebrali jako prioritu
a přestali se Labre věnovat. (Taťána)

Organizace na začátku dobrovolnické spolupráce komunikují své vize a zjišťují motivace
zájemců, jejich dalším využitím se však nezabývají a vstupním rozhovorem motivační část
končí. Dobrovolník dělá práci, kterou si vybral a pakliže ho již práce nebaví, práci přestává
dělat a odchází. Vstupní motivace není zaznamenána, a proto ji nelze využít pro následnou
stimulaci. Ta se tak odehrává obecně v rovině odměn, které mohou dobrovolníci využívat.
Klasicky jsou vzdělávacího charakteru jako supervize, workshopy a vzdělávání nebo se
jedná o materiální odměny. AURAWELL dodává, že poskytují na konci roku knihu nebo
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hudební desku, kterou vydali, přičemž tyto odměny směřují spíše dlouhodobým
dobrovolníkům nebo podporovatelům a fungují ad hoc. Pro ostatní dobrovolníky, kteří
pracují jednorázově nebo nepravidelně jsou v nabídce vstupy na větší akce, například
koncerty. Kulturními akcemi odměňuje i BLOSSOM a mezi materiální předměty u nich patří
trička.

Barbora hodnotí, že nabídek odměn pro dobrovolníky je poměrně málo a učinila rozhodnutí
krom triček nebo volných vstupů poskynout i finanční ohodnocení. Mezi dobrovolníky
proběhla anketa o upřednostňované odměně. Přes nejasný výsledek se rozhodla, že některým
dobrovolníkům nabídne honorář a povýšila tak vztah na zaměstnanecký. Při rozhovoru
s dobrovolníky se nicméně ukázalo, že o odměnách buď nevěděli, nebo z povahy své práce
je nevyužívali, protože nebyli v těsném kontaktu s týmem ani s ostatními dobrovolníky.
Zároveň dodali, že tento typ odměn by je nezajímal, hlavní hodnotu pro ně měla pomoc
samotná. Jak Háša upozorňuje, při snaze odměnit dobročinnou práci je možné setkat se
s rizikem snížení radosti z této práce, protože je vztah pozměněn na transakční. Když lidé
mohou dělat to, co pro ně má smysl nebo plní účel, cítí se pro věc více zapáleni. Práce, která
přináší radost a při které se dá využít potenciál a schopnosti při plnění přiměřeně těžkých
úkolů, je silným zdrojem vnitřní motivace (Háša, 2016: 69). Jak říká Taťána – „každej má
potřebu být užitečný.“
Stejně jako dobrovolníci se k využívání odměn shodně vyjádřily obě vedoucí z BLOSSOM
i AURAWELL, že přestože může mít dobrovolník vše, co mají i oni, zájem o tyto nabídky
není.
To se snažíš dělat pro ně akce, zveš je a oni ani nepřijdou, prostě na to serou. Nebo máš
skvělý workshopy, prostě chceš je někam vzít do zahraničí, všechno jim zaplatit, oni na
to úplně serou, je jim to jedno. (Barbora)
Hodnota dobrovolnické práce je oboustranná a přináší zkušenosti, které novodobý
dobrovolník využívá pro další uplatnění. Čím dál více se dobrovolnictví uplatňuje
v životopisech nebo představuje období před koncem školy, přípravou na budoucí studia i
přechodem do dalšího zaměstnání. Zkušenosti a znalosti, které si dobrovolník odnáší, pak
volně využívá v profesním životě.
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Taťána zpětně hodnotí výhody a přínosy dobrovolnické práce, které viděla nicméně až po
svém odchodu z Labre a především v rámci současné práce, kde aplikuje znalosti, které díky
práci pro Labre získala.
Pro mě to byl stěžejní bod v mém životě vůbec začít pracovat v Labre, protože díky Labre
jsem se naučila s fejsbukem, dostala jsem se do jiný práce, díky tomu jsem se dostala do
digitálu, dostala jsem se k PR a dostalo se mi hodně příležitostí, který maj vliv na můj
současný život. A chtěla bych právě říct, že to je dobrý stimulátor, pro ty dobrovolníky,
že sice nedostanou peníze, ale můžou se naučit něco, co se na ve škole ani na praxi
nenaučí. Já v podstatě jsem dělala všechnu tu činnost zadarmo, ale na druhou stranu
jsem dostala možnost se naučit ty sociální sítě, pracovat s lidma, komunikovat (...) a
když ten dobrovolník si tohle uvědomí, tak vlastně ví, že dělá dobrou věc a získává dobrý
zkušenosti, který si může dát do CV, ale ze kterých zároveň může čerpat i v budoucím
životě a zároveň potkává nový lidi, utváří si nějakou sociální síť, získává nový kontakty.
Tak je dobrý, aby dělal dobrovolníka v oblasti, která ho zajímá. (Taťána)
Pro Dominiku byl přínos z práce především na altruistické úrovni, ačkoliv se nenaučila nic
nového a díky práci dluhové poradkyně sama do oddlužení nepronikla, připadalo jí, že její
práce dává smysl a odnesla si cennou zkušenost.
No bylo to pro mě docela dobrodružný, jako celý to blbý shánění nějakejch papírů byla
pro mě hrozně zajímavá zkušenost, protože jsem nevěděla jak na to, sama jsem na
pracáku nikdy nebyla a bylo to hrozně zajímavý, že jsem zjistila jak to ta klientka má
vlastně. No, asi jsem si připadala fakt jako užitečně a ona by tam ani nedošla natož tam
strávit půl dne a to byla fakt dobrá zkušenost pro mě. (Dominka)

I David hodnotí spolupráci jako přínosnou, ačkoliv spíše poskytoval své znalosti, než aby se
učil nové poznatky. Zkušenost z kontaktu s lidmi bez domova, nahlédnutí do komplexnosti
problémů i povaha jeho úkolu, které vyhovovala jeho samostatnosti a tomu, že je „rebel“ jak
se označuje, napomohla tomu, že s organizací dále spolupracuje, přestože práce, kterou
dělal, byla v důsledku neúčelná a k technickému řešení, které přednesl, se nepřistoupilo, což
by pro jiné dobrovolníky mohlo být demotivující.
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Při využití koordinátora dobrovolníků lze spektrum zisku pro dobrovolníka zformalizovat i
lépe vyčíslit. Organizace bez této funkce se však snaží dobrovolníkům poskytnout
odpovídající odměny, nejen proto, že si váží jejich pomoci, ale i proto, že jsou si dobře
vědomy nekoncepčnosti, která spolupráci ztěžuje. Může se zdát, že tyto odměny nezvládají
komunikovat a tím ztrácí potenciál na vytvoření rovnocenného vztahu. Taťána při hodnocení
výhod a prospěchu, který jako dobrovolník získala v Labre a následně i v dalších
organizacích, zároveň zdůrazňuje, že je potřeba dávat dobrovolníkům jasně najevo, že vztah
je ekvivalentní i ve smyslu oboustranného přínosu.
Ta nejzásadnější přidaná hodnota je v tom, že člověk se učí, aniž by byl pod tlakem (…)
Takže dá se to i finančně ohodnotit, nejen ten přínos dobrovolníka pro tu organizaci,
ale i to, co ta organizace dá tomu dobrovolníkovi. Ale je potřeba o tom mluvit a hned
na začátku to tomu dobrovolníkovi říct, aby se nad tím zamyslel a nešel do toho s tím
"já jsem tady spasitel, jdu vám pomoct" ale aby do toho šel s tím "pojďme si předat
hodnoty, já vám pomůžu a něco se od vás zase naučim". (Taťána)

Přestože Novotný uvádí externí stimulanty ze strany organizace (2002, in Kusáková, 2011:
43), možnosti vnějšího ovlivňování motivace jsou podle Háši i v pracovním prostředí
vyčerpané, úsilí se dnes opírá do oblasti vnitřních zdrojů motivace. Zklamání u pracovníků
plyne z potřeby srovnávání a z toho vznikajícího pocitu neférovosti, což se u dobrovolníků
může promítnout do vnímání odměn jako neuspokojivých. Vnitřní motivace se točí kolem
parametrů sociálních faktorů – potřeby uznání, vztahů, statusu, sounáležitosti s komunitou a
osobních vnitřních motivací, jak uplatnit svůj potenciál (Háša, 2016: 68). Na tyto hodnoty
může stimulace ze stran organizace pozitivně působit, čemuž dávám prostor v kapitole
Doporučení.
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1.8. Stimulace ze strany cílové skupiny
Otázka práce s cílovou skupinou klientů ve smyslu důvodu samotného vstupu do organizace
byla obsažena v předpokladech motivátorů. Její důležitost se při rozhovoru s Dominikou a
Davidem se postupně ukazovala jako zásadnější a to nejen jako opomíjený prvek frustrací
z dobrovolnické práce, ale i potenciální prostor pro stimulaci. Lidé bez domova jsou pro oba
důvodem k dobrovolnické činnosti koordinované skrze neziskové organizace. Přestože
každá z organizací volí odlišný přístup, cílem je podpora a integrace lidí bez domova, ať už
skrze sociální podniky nebo dalšími aktivitami, do kterých se obě skupiny (ta bezdomovecká
i ta dobrovolnická) mohou zapojit. Pro Davida vznikala frustrace z celkové neefektivity
práce, která může být způsobená i tím, že jeho činnost se zaměřovala spíše na technické
řešení problémů nebo tlumočnickou výpomoc, což přeneseně bere jako pomoc i cílové
skupině.
Samotná pomoc bezdomovcům jo, pěti třeba a to je furt pomoc částečná, že se s nima
nějak pracuje, snaží se o ně jakym způsobem starat a není to klasická sociální pomoc,
kdy tu a tam něco zaříděj a daj jim vydělat a nechaj je vypovídat, takže je dostávaj mezi
lidi, to je dobrý, ale je to prostě pár lidí no. A stejně když to pozoruju, tak s nima je to
stejně k ničemu, oni nechtěj z tý ulice, některý chtěj, ale i když chtěj, tak je to těžký a
stejně se málo z nich opravdu rehabilituje, že jdou plně mezi klasiku (…) no myslim si,
ale většinou to ani nejde, většinou jsou nakalený, s nima se nedá vůbec komunikovat.
Takže ty, co se snažej aspoň trochu socializovat, tak to se dá. (David)
Paradoxně i přes znalost organizace zde vyvstává neznalost komplexnosti řešení BLOSSOM
a struktury jejich cílové skupiny. Řešením by mohla být přímá komunikace strategie
organizace, což vyžaduje osobní kontakt. Nicméně Dominika řešila poměrně shodné
problémy se svou klientkou, kde se setkávala s neaktivitou, která jí dostávala do nechtěné
role iniciátora.
No to je zajímavý, že ta Eva to nějak jako neřešila, že se zabejvá tím svým zdravotním
stavem a hlavně bylo od začátku vidět, že neměla nějak extrémní motivaci do toho, že
přesně z těch důvodů jak jsem říkala, to bylo náročný a necítila jsem z ní nějakou
iniciativu. My jsme to dělaly hodně za ní a ne jen ze zdravotních důvodů, to je jedna věc,
že je jí to skoro až jedno, že spíš mě to bylo jako líto. (Dominika)
Dominika při práci podvědomě využívala svých znalostí z oboru sociální práce a zkušeností,
které získala v dluhové poradně. Díky tomu se dokázala naladit na potřeby klientky a spíše
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chválit její odhodlání k podstoupení byrokratického procesu, což jí dodávalo jistou resilienci
v této situaci a podporující přístup.
Mě pak docházelo, že je naprosto neiniciativní a že jí to musim i připomínat, to mi přišlo
jako pod úroveň, že jsem čekala, že se bude snažit sama a to mi přišlo trochu líto, že
jsem necítila to odhodlání, ale na druhou stranu to nějak chápu, je to dobrý, že do toho
vůbec jako šla. (Dominika)
S ohledem na rozhovory s dobrovolníky a jejich reakci na interakce cílové skupiny, jsem na
závěr uskutečnila rozhovor s Jaroslavem, bývalým člověkem bez domova a klientem Labre.
Rozhovor směřoval k možnostem, které lidé bez domova mají při spolupráci s dobrovolníky,
aby tato spolupráce byla oboustranně plodná a netlačila ani jednu stranu do nechtěné
rozhodující nebo bezmocné pozice, ve které se ocitla Dominika se svou klientkou.
Jaroslav vidí možnost dobré spolupráce dobrovolníků a lidí bez domova v pravidelnosti,
dodržování úmluvy mezi dobrovolníkem a klientem a důvěře.
Hlavní je osobní kontakt a ta pravidelnost toho setkávání. Sejdeme se, řekneme si co a
jak „tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí“, prostě komunikujeme (…) Člověk bez domova
může přispět tím, že sám přijde vypomoct organizaci právě jako dobrovolník. No ale při
tý pomoci od dobrovolníka by měl vědět, co chce a co dostane zpátky. Taky může
debatovat s lidma, ty lidi ho poslouchaj a něco si z toho vezmou, může to jít z toho nitra
ven, ten bezdomovec se uklidní, může to ze sebe vyndat a ty lidi mu naslouchaj a těm
lidem to trochu přispěje v tom pochopení, aby se zamysleli jak ty bezdomoveci žijou a
čím si prošli.
Přístup naučené bezmocnosti může nabízet pohled, že klient bez domova má být sám aktivní
a pasivita je vnímána jako primárně negativní bez ohledu na její příčiny. Život bez domova
a stálého zázemí je traumatizující zážitek a změna a snaha o integraci vyžaduje velkou míru
energie a překonávání jak svých možností, tak překážek v okolí. Pasivní chování může být
ovlivněno traumatizujícími zážitky, nerovnováhou vztahu dobrovolník-klient, nemocemi
nebo nedůvěrou v nabízenou pomoc a je zcela legitimní, když člověk bez domova působí
netečně. Východiskem nemusí být snaha o čilost a změna životního stylu, jak Jaroslav říká,
stačí drobné kroky, které mohou nastavit participativní přístup a pomoci dobrovolníkovi
vnímat klienta empatičtěji. Při předání některých svých zážitků má dobrovolník možnost
porozumět procesům, ovlivňujícím klientovo chování a přístup ke spolupráci.
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1.9. Závěr analýzy
Problematika práce s dobrovolníky v organizacích trpících vnitřním chaosem, zahlceností
prací a absencí koordinátora je poměrně rozšířená a neoddělitelná od finančních možností
organizací, což představuje další nejčastější problém. Řešení v podobě najmutí koordinátora
dobrovolníka tak často není východiskem a péče o dobrovolníky je palčivý nikoliv však
prioritní problém. Při rozhovorech s organizacemi byly vytvořeny základní okruhy
problémů, na které při své práci s dobrovolníky narážejí. Jedná se o nefunkční databázi,
předávání úkolů, přetíženost pracovníků, neadekvátní odměňování, chybějící stimulaci,
minimální začlenění do organizace a nejasné ukončení spolupráce. Tyto problémy pak byly
doplněny pohledem dobrovolníků, kteří si spoluprací se zmíněnými organizacemi prošli.
Pro spolupráci s dobrovolníky je potřebné vědět, k čemu je organizace může využít a na co
a zda je jejich přítomnost v organizaci vůbec potřeba. Tuto hlavní představu nemají
zkoumané organizace prozatím vyřešenou a paradoxně přiznávají, že dobrovolníky ani
nepotřebují, ale je dobré je mít. Nicméně dobrovolník vnímaný jako doplněk, nemá možnost
naplnit svůj potenciál. Znalost oblastí a činností, na které lze dobrovolníky využít, ovlivňuje
i přístup k nim a dodává spolupráci koncepčnost a funkčnost systému. Postoj, ve kterém
dobrovolníci figurují jako stylový element, přičemž spolupráce je zároveň neuspokojivá pro
obě strany, nepřidá klidu organizaci v představě o zvládnutém přístupu k dobrovolníkům a
dobrovolníka může odradit od aktivit u jiných organizací.
Dobrovolníci zahrnutí do výzkumu, měli předchozí dobrovolnickou zkušenost, a buď plánují
pomoc u jiných organizací, nebo se této činnosti již věnují. Zároveň vstoupili do spolupráce
z důvodu zaujetí cílovou skupinou klientů nebo z důvodu rozvoje znalostí a zkušeností.
Zajímavý aspekt je popis dobrovolnictví Taťánou, která jej chápe jako účinný vzdělávací
element bez sankcí nebo šance na neúspěch. Ukazuje se tím jistá neohroženost dobrovolníka,
který práci nemusí odvádět dobře a nemusí jí ani umět, nicméně mu za to nehrozí postih,
protože to dělá zdarma. Tento atribut uvádí Barbora jako adekvátní k jejím zkušenostem,
kdy dobrovolníci téměř nic neudělají správně. Jakkoliv je tento názor potenciálně přehnaný,
ukazuje laxnost spojenou s představou, že bezplatnost a dobrovolnost poznamenávají kvalitu
a rychlost vykonané práce. S tímto pojí Taťána potřebu sebestimulace, aby práci, k níž jí
neváže více než slib, skutečně dokončila.
Multidisciplinarita a využívání své odbornosti se ukázala především jako metoda
překonávání obtíží při výkonu dobrovolnické aktivity než jako pomocný prvek při zvládání
úkolů. Všichni respondenti z řad dobrovolníků využívali svou znalost buď okrajově, nebo
samostatně bez nutnosti kooperace se zbytkem týmu. Jejich znalosti nepatří mezi motivátory,
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které by je v rámci efektivního altruismu vedly k nabídnutí pomoci daným neziskovým
organizacím, na předním místě byly osobní zájmy buď v prohloubení znalosti tématu, zisku
dalších zkušeností nebo v přátelských vazbách s pracovníky organizací a nabídnutí pomoci
především jim s reálným přesahem v pomoc celé organizaci. V organizacích zároveň
nedocházelo k tvorbě multidisciplinárního týmu složeného z pracovníků a dobrovolníků.
Překonávání obtíží, se kterými se v organizacích nebo projektu Labre setkali, pomohla
znalost problematiky i komplexnosti dopadu pomoci. Taťána to shrnula slovy: Pokud člověk
studuje sociální práci, tak moc dobře ví, že nebude dobře placenej, že to bude mít těžký, že
to půjde na úkor jeho osobního života, tak potom počítá s tím, že to bude stejný i v tom
dobrovolnictví, že se setká s neúspěchem. Ale člověk, kterej má dobrovolně nad rámec
povinností třeba dělat PR, spravovat web nebo dělat grafiku, s tím tolik nepočítá, může si
říct "tak já jim vypomůžu" ale jakmile se objeví zádrhel, tak, protože na to není zvyklý nebo
je to součást práce, za kterou je placenej, ale tohle má akorát stres, za kterej nic nedostane,
tak od toho může odejít.
Jak dobrovolníci, tak vedoucí organizací se shodují, že dobrovolníci, studující sociální obor,
ve kterém pak dobrovolnickou činnost vykonávají, jsou odolnější a vydrží déle. Jako důvod
uvádějí připravenost na složitosti práce i možnou frustraci z neúspěchu, zároveň si
uvědomují dílčí kroky pomoci a spletitost, která je doplňuje, zatímco dobrovolníci z jiných
profesí tuto komplexnost nemusí nutně vnímat a měli by na ni být upozorněni.
Nicméně pomáhající profese u dobrovolníka neznamená, že bude působit v interakci
s klienty. Na příkladu Taťány se ukazuje, že i přes studia sociální práce chtěla působit v jiné
oblasti a měla na starosti sociální sítě. Její výpověď vystihuje přístup dobrovolníka, který se
učí něčemu nového a potřebuje tak zaškolení.
Dohodly jsme se na tom, jak to má vypadat a pak jsi mi dala volnou ruku, případně jsi
to upravila, takže jsem věděla, že tam nějaká ta supervize je a teď v tom slova smyslu
jako kontroly, ale zároveň a to mě docela motivovalo, sem to mohla dělat po svym, takže
jsem se to mohla i učit. Sledovala jsem, na co ty lidi reagujou, mohla se o to sama
zajímat a to byla ta přidaná hodnota dobrovolnictví, že mě to rozvíjelo v něčem, v čem
jsem se ze začátku nebyla dobrá, ale vzhledem k tomu, že jsem nebyla zaměstnanec, tak
se to ode mě ani neočekávalo a ani nevyžadovalo a ani na mě nebyl vyvíjen nějakej tlak.
(Taťána)
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Přestože dobrovolník vykonává činnost, při které nepotřebuje být v neustálém kontaktu
s dalšími pracovníky z výpovědí dobrovolníků lze usoudit, že jako skutečně zásadní vnímají
vytváření výsledků i pravidelnost, na kterou kladou důraz i pracovníci, přestože je především
z kapacitních důvodů složité jí dosáhnout. Jak Taťána poukázala, v sociálních službách
může být problematické definovat některé kroky jako úspěch a prezentovat je takto týmu,
zároveň s každým pokrokem je svázána další práce, kterou je třeba dobrovolníkům
připomenout.
Faktory ovlivňující angažovanost jsou o pocitu svobody v práci a rozhodování o vlastní
činnosti, zapadnutí do společenství a identifikace s účelem. Zásadním, podle Háši
nejvýznamnějším faktorem, je osobnost manažera, v terminologii třetího sektoru v oblasti
dobrovolnictví tedy koordinátora dobrovolníků (Háša, 2016: 68).
Absence koordinátora nebrání organizacím v náboru dobrovolníků a prací s nimi. I obě
organizace procházejí postupnou profesionalizací, kterou lze lépe a srozumitelněji pojmout
jako styl řízení dobrovolníků. Výzkum evidentně ukazuje, že oba spolky přes jisté
podobnosti organizace své práce, využívají různé styly řízení dobrovolníků – programový či
„zaměstnanecký“ na straně jedné a demokratický, členský či kolektivní na straně druhé,
které se odlišují především mírou formalizace dobrovolnické činnosti, respektive práce
s dobrovolníky (Frič, Pospíšilová, 2010: 117). Profesionalizace dobrovolnictví významně
statisticky nesouvisí s velikostí organizace (měřeno počtem zaměstnanců), přesto
dobrovolníci s nižším indexem profesionalizace pracují převážně pro organizace bez
zaměstnanců (73% dobrovolníků s nízkým indexem) typu Labre, kdežto dobrovolníci s
vysokým indexem profesionalizace pracují převážně v organizacích se zaměstnanci (57%)
a jako prvky indexu profesionalizace podle výzkumu Friče a Pospíšilové, lze zmínit smlouvy
s dobrovolníky, supervizi a „administrativu s dobrovolníky“ (Frič, Pospíšilová, 2010:119).
Z přístupu k dobrovolníkům a jejich náboru je patrné, že AURAWELL využívá hlavně
principu členského řízení, kdy nábor dobrovolníků provádí mezi lidmi, které zná, kteří patří
do přátelských kruhů a mají tedy podobný ideový základ. Podle Friče a Pospíšilové je
členský typ řízení dobrovolníků kolektivnější, méně formální a méně orientovaný na
výsledek či efektivitu, funkcionáře získává „podomácku“ z dlouhodobých členů, školení
jsou nepovinná apod.
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BLOSSOM pod vedením Barbory se zaměřuje na moderní styl řízení a to programový, kde
dobrovolnictví je chápáno jako činnost podobná zaměstnání. Model dobrovolnictví jako
zaměstnání vyhovuje organizacím, které angažují dobrovolníky podobně jako placené
zaměstnance, aby dodali nějakou službu nebo produkt. Základem je zaměření se na kvalitu
a efektivitu (Frič, Pospíšilová, 2010: 116).
Profesionalizaci práce s dobrovolníky, či spíše styl řízení dobrovolníků lze měřit přítomností
více formálních prvků, než jsou zmiňované výše, jako je vstupní interview, vyžadování
referencí, uzavření smlouvy a popis práce nebo přítomností formálních praktik, které také
definují dobrovolnictví jako profesionální činnost, tj. školení dobrovolníků, přítomnost
koordinátora

dobrovolníků

či

zprostředkování

dobrovolníků

profesionálním

dobrovolnickým centrem. Zkoumané organizace některé z uvedených prvků nesplňují
především pro jejich finanční náročnost, což nemusí představovat problém, pokud cílí na
správné druhy dobrovolníků, tedy ty, kterým odlišný způsob řízení nevadí a je jim naopak
sympatický. Jak již bylo výše řečeno, organizace spadají do tzv. nových advokačních
organizací a svými aktivitami oslovují tu část dobrovolníků, která nevyžaduje formalizované
řízení. Zpovídaní dobrovolníci jednak chtěli pomoci cílové skupině, jednak si chtěli sami
odnést zkušenost. Během své činnosti sice uvažovali o větší participaci v rámci týmu
organizací, na druhou stranu jim to nebylo nabídnuto a sami o zapojení aktivně neusilovali.
Kvůli nedostatku vedení se tak zaměřili na výkon své práce a stali se profesionálními
dobrovolníky s vlastní kompetencí. Přesto patří mezi výjimky a důvody lze přičíst jejich
náplni práce, která nevyžadovala přílišné vedení. Nicméně vstup dobrovolníka do
organizace by měl nést prvky profesionalizace, ať už organizace preferuje programové nebo
členské vedení dobrovolníků. Formální nábor, přijetí a začlenění s pravidelným osobním
kontaktem se ukázaly jako funkční u stážistů a mají potenciál většího časového přesahu díky
vnitřním motivacím dobrovolníků, která u dobrovolníků zapojených do výzkumu nese znaky
egoistické motivace a naplňuje prvky reflexivního dobrovolníka, kterého zajímá náplň práce
a efektivní využití vložené energie, ale i sociální přesah, kdy vykonaná činnost přispívá
k dobrému výsledku.
Dobrovolnické činnosti se noví dobrovolníci věnují krátkodobě (jejich angažmá je jasně
ohraničené v čase), nepravidelně a s menší intenzitou než kolektivní dobrovolníci a zatímco
Olga věří, že při koordinaci je šance udržet dlouhodobé dobrovolníky, Barbora bere jejich
krátkodobost jako daný fakt. Je tedy otázkou, zda má smysl snažit se o udržování
dobrovolníků nebo se zaměřit na co nejefektivnější využití jejich pomoci během relativně
krátké doby pomocí dílčích úkolů.
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Problematika popisovaný v Labre byl řešen přeměnou na efektivnější projekt s obměnou
členů týmu, kde po nějaké době narazil na další fluktuaci. Teď, společně s psaním a
výzkumem této práce, dochází k restrukturalizaci a systematičnosti práce s dobrovolníky,
přičemž výsledky ještě nelze zkoumat. Se stejnou cykličností se potýkají i další organizace.
Otázka vstupní motivace a práce s ní v mezích stimulace, která byla prvně vznesena, se
převádí spíše na pozornost práce s dobrovolníky v organizacích a očekáváních dobrovolníků
od spolupráce. Od začátku roku 2018, kdy zároveň probíhal intenzivně výzkum, jsem se
pokusila o změnu práce s dobrovolníky, kdy jsem jim nejenom věnovala více času při
osobním vstupním rozhovoru, ale zároveň je zařadila do pravidelných schůzi týmu, psala
jim s týdenní pravidelností, monitorovala jejich činnost a navrhovala osobní schůzky i mimo
formální schůze, na probrání úkolu, jednotlivých kroků a doplnění informací. Hlavní bodem
mého jednání byla otázka „co mohu udělat pro to, aby se ti dobře pracovalo?“. Výsledky
prozatím nemohu zhodnotit, nicméně intenzita komunikace se zvýšila, i když za cenu, že
nevedeme participaci, ale koordinačně-dobrovolnický vztah.
Při psaní této práce jsem narážela na problém, který spočívá především v zaměňování
motivace a stimulace (Kasper a Mayrhofer, 2005: 239) a v nedostatku literatury zaměřující
se na práci s dobrovolníky na takto úzce vymezeném poli, tedy v organizacích bez
koordinátora dobrovolníků. Problematika motivace a stimulace se tak objevuje především
v pracovním prostředí při práci se zaměstnanci, a využívá proto i jiné (pro dobrovolníky
neuplatnitelné) metody. Přitom kvalitní práce s dobrovolníky je přínosem pro organizaci
stejně jako dobře motivovaný pracovník. Zastávám názor, že ze vzájemné dobrovolné a na
penězích nezávislé spolupráce mají čerpat obě strany, které se mohou obohatit a poskytnout
si (nejen) oboustrannou podporu.
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IV. Reflexe
Při rozhovorech s respondentkami z neziskových organizací jsem vstupovala do známého
terénu, ve kterém se sama pohybuji při pravidelné spolupráci, vzájemné výpomoci nebo
sdílení problémů téměř na úrovni intervize. Uvědomuji si tak, že i rozhovor byl ovlivněn
touto pozicí, ve které jsem byla jako jeden z „postižených“ problémem a především při
rozhovoru s Barborou jsem postřehla metakomunikaci, nezachytitelnou na diktafon,
odehrávající se na úrovni řeči těla, což mohlo být podpořeno i mým přitakáváním a úsměvy
nad zoufalou situací, se kterou bojuje, proto jsme v této části i více pracovala s poznámkami,
doplňující rozhovor.
V rozhovoru s dobrovolnicí Labre jsem z původně připravených otázek použila jen část a
značně jsem je v průběhu rozhovoru modifikovala, podle témat, která Taťána do rozhovoru
přinášela a podle možnosti na ně navazovat. Tato témata se týkala především její sebereflexe,
vnímání dobrovolnictví z pozice odborníka a také doporučení, která do rozhovoru průběžně
vnášela.
Jeden z velkých bojů, který jsem vedla, byl v odolávání utěšovat respondentky z organizací.
Rozhovor je palčivě upozorňoval na problémy a chyby, které při práci s dobrovolníky dělají
a které si velmi dobře uvědomují, vzájemné sdílení zkušeností a konzultace problémů byly
nedílnou součástí rozhovorů a také podnětem akčního výzkumu. I proto jsem se podvědomě
snažila v rozhovorech vyrovnávat pocit selhání, který v nich rozhovor mohl vzbudit a to
občasným porovnáním problému, se kterým se potýkám u Přestupní stanice. U dobrovolníků
jsem se snažila tento pocit také obejít a to především když jsem se dotazovala na důvody
odchodu z dobrovolnické činnosti nebo pokles motivace, který zažívali.
Při rozhovorech vykrystalizovalo mnoho podnětů a to jak ze stran neziskových organizací,
tak především dobrovolníků, které daly základ doporučení. Toto doporučení má podle mého
názoru o to větší váhu, že vychází ze zkušeností lidí, kteří nepracují s koordinátory,
nepřenášejí své zkušenosti z předchozích organizací s lepší strukturalizací práce, a přesto se
vědomě zapojili do organizací, které nemohou dostát požadavkům zkušených dobrovolníků
zvyklých na vedení. Aniž bych se zaměřovala na porovnání, v průběhu výzkumu jsem se
setkala jak s dobrovolníky, kteří fungují ve skupinách s koordinátory, tak s koordinátory
samotnými a některé poznámky z neformálních rozhovorů jsou reflektovány i v doporučení,
přestože s lehkou úpravou pro dané zacílení.

90

Stálost tématu, vnímaná z jednotlivých stran účastníků mi paradoxně vnesla těžké
rozhodování o volbě další metodologie už v průběhu samotného výzkumu. U pracovníků
neziskových organizací se téma drží na horizontální rovině a souvisí s výkonem jejich
funkce a úspěšnosti organizace. Schopnost udržet a stimulovat dobrovolníka je tak dána
zkušeností, kapacitou a samotnou potřebností investice energie do tohoto úkolu. U
dobrovolníka je otázka motivace primárně vertikální linií, ve které samotné důvody pro
potřebu pomáhat lze zkoumat v jednotlivých vývojových oblastech (morální a osobnostní
rozvoj, osobní zkušenost, vliv prostředí, ego-motivovaná potřeba apod.) a bylo tak třeba
vyřešit otázku do jaké míry je potřeba pouštět se u jednotlivých respondentů do
biografického výzkumu. Tato potřeba byla nakonec vyřešena otázkami na předchozí
zkušenosti s dobrovolnictvím, motivaci k nim, osobní zkušenost s danou problematikou a
případnou metodu zvládání i akademickou kariéru.
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V. Doporučení
Vstup dobrovolníků do služeb organizací je motivován jak vnitřními, tak vnějšími faktory a
může být povzbuzen stimulačními technikami ze strany organizací. Následující doporučení
vyplývají z analýzy rozhovorů i vlastních zkušeností a orientují se na dobrovolníky v daných
organizacích bez ohledu na náplň jejich činnosti. V nových advokačních organizacích
pracujících s lidmi bez domova je kromě frontální aktivistické linie i možnost přímé práce s
cílovou skupinou, ve formě osobní asistence při úředních úkonech nebo osobních potřebách,
ke kterým klient potřebuje „spojence“. Přestože se zkoumané organizace věnují
bezdomovectví v oblastech osvěty, zaměstnávání lidí bez domova, podpoře samostatnosti
při integraci nebo poskytování bezpečného prostoru v komunitním centrum a tudíž výčet
možných dobrovolnických aktivit je široký, věřím, že zmíněná doporučení se dají uplatnit
univerzálně bez ohledu na stabilitu, intenzitu, dlouhodobost a činnost dobrovolníků a zrovna
tak i zaměření organizací.
Kvalitní péče o dobrovolníky vyžaduje i adekvátní reflexi nového stylu dobrovolnictví, které
se týká jak většího osamostatnění dobrovolníka, využívání jeho odborností, egoisticky
motivované činnosti tak i virtuálního (online) dobrovolnictví.
Rozhodující roli pro udržení dobrovolníků hraje profesionální kvalita a efektivnost služeb.
Délku služby v počáteční fázi dobrovolnictví určují především motivy a jejich uspokojení.
Výzkum Friče a Pospíšilové o zkušenosti dobrovolníků z první fáze jejich dobrovolnického
cyklu svědčí o tom, že organizační prostředí (infrastruktura, management) českého
dobrovolnictví poskytuje pozitivní stimulaci k pokračování v dobrovolnických aktivitách
(Frič, Pospíšilová, 2010).
Při odhadu vytrvání dobrovolníka v organizaci hraje roli nejen vnitřní motivace, ale i stimul
okolí. I přes velkou motivaci podílet se na práci v organizaci, výzkumy ukazují, že
dobrovolníci po čase odcházejí. Motivace typu rozvoje schopností, získání určité sebehodnoty nebo naučení se něčeho nového, vytvářejí pozitivní faktor pro dobrovolnictví,
nicméně dlouhodobé setrvání v organizaci je více asociováno s kladnými výsledky,
satisfakcí s prací a dobrými vztahy s lidmi (Ventura, Yanay, 2008: 67).
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1.1. Potřeba vidět výsledky
Dobrovolníci si organizace vybírají podle zaměření i způsobu pomoci. Zkoumané
organizace nabízejí inovativní přístup k řešení problémů a mohou proto lákat novou vlnu
dobrovolníků, která se shoduje s nabízenými hodnotami i přístupem. Neformální prostředí a
novátorský styl nabízí jedinečnou kombinaci pro rekrutování dobrovolníků. I přes danou
výhodu je složité prezentovat výsledky práce a úspěchy za kratší časová období a organizace
si je často nechávají až do výroční zprávy, kde je sumarizují. V průběhu rozhovorů
s dobrovolníky se nicméně ukázala potřeba vidět postupy a úspěchy už v průběhu činnosti.
Mít jistotu, že práce, kterou dobrovolníci vykonávají, plodí reálné výsledky.
K těmto výsledkům mohou dojít pomocí pracovníka, který si na ně buď vyhradí čas a
poskytuje zpětnou vazbu anebo v průběhu spolupráce dává najevo, že o postupu práce ze
strany dobrovolníka ví a superviduje ji. Možnost, jak komunikovat výsledky, souvisí se
začleněním: přizváním na schůzi nebo supervizi se dobrovolníkovi dostává stejné důležitosti
jako běžným pracovníkům. Pakliže informace na schůzích jsou příliš citlivé a
dobrovolníkovi nepřísluší je znát, lze udělat oddělenou schůzi dedikovanou pouze řízení
jednotlivých kompetencí.
Přestože do této práce nebyli zahrnuti dobrovolníci z organizací s koordinátorem, dovolím
si zde předat pozitivní zkušenost z jejich spolupráce. Za cenné si považují možnost
prezentovat vlastní práci, pokroky a úkoly, které je ještě čekají, namísto toho, aby za ně byly
sumarizovány koordinátorem. Odvíjí se od toho participativní pozice dobrovolníka jako
člena týmu, který náleží do organizace a jehož práce je ceněna.
Při práci v advokačním typu organizace nemusí být výsledky snadno prezentovatelné, přesto
jsou přítomny. Lze je předat formou osobního příběhu, milníku, kterého bylo dosaženo,
jednotlivých aktivit nebo vyčíslením dobrovolnické práce.
Dobrovolníci si zaslouží, aby jejich činnost byla evidována, aby byly vykazovány počty
hodin, které organizaci věnují, a také jejich přínos organizaci jako celku. Výsledky mohou
sloužit jednak k prokázání účinnosti pomoci dobrovolníků a jednak k ohodnocení
vykonaného díla jako argumentu pro to, aby dobrovolnictví bylo uznáno jako činnost, která
má své místo i v tržní společnosti.
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1.2. Způsob odměňování
Ve své knize What people want? (Co lidé chtějí) Bacon říká, že chceme-li pracovat
s motivací lidí, nejlepší se jich zeptat, co chtějí, aby se jim dobře pracovalo (Bacon, 2011, in
Háša, 2016: 70).
Pokud hovoříme o vnější motivaci formou odměny, nemusí jít nutně o hmotný statek nebo
peněžitou formu. Může se jednat o odměnu formou dobrého pocitu nebo zadostiučinění.
Z provedených experimentů (např. experiment s peněžními odměny dárců krve) vyšlo
najevo, že přispívají ke ztrátě dobrého pocitu, kdy jednají v rozporu s morální normou a
dochází tak k transakčnímu přístupu. Pokud začneme odměňovat dobrovolnou práci, kterou
lidé odvádějí z nadšení pro věc, nejspíše nastane podobný efekt (Háša, 2016: 70).
Patrně nejsilnější vnitřní zdroj motivace je práce, která přináší člověku radost. Ve které se
může realizovat, řešit úkoly, být součástí společenství a být užitečný. Dobrovolník, který je
lidmi v organizaci vnímán jako partner nebo spolupracovník více než jako dočasná
výpomoc, je stimulující a uspokojuje socializační potřeby. Osobní přístup, který dává
dobrovolníkovi najevo jeho důležitost pro vizi a cíl, kterou si organizace stanovila, přispívá
i k jeho vnímání odpovědnosti za svěřené úkoly. Pro neziskové organizace může být těžké
udržet si osobní přístup s dobrovolníky při jejich vysoké fluktuaci a jak svorně vedoucí
organizací tvrdí, energie do toho vztahu vložená je v důsledku velmi demotivující. Pro
organizaci je potřeba si vyjasnit smysluplnost dobrovolníků a jejich využití, k čemuž mohou
zjistit, že nemají potřebu desítek dobrovolníků, ale omezeného počtu pro dílčí úkoly nebo
volně zástupné kompetence.
Podle portálu Dobrovolnik.cz by organizace měla alespoň jednou za rok uspořádat setkání
dobrovolníků a zaměstnanců spojené s veřejným oceněním jejich zásluh a s předáním
alespoň symbolické odměny. Dalšími možnostmi je uvedení jmen dobrovolníků ve výroční
zprávě, pozvání na neformální setkání týmu, na výlet, zájezd se zaměstnanci či klienty,
zveřejňování jejich činnosti, zajištění volné vstupenky na sportovní, kulturní akci nebo
poskytování jiných výhod plynoucích ze zaměření organizace. Tyto odměny jsou však
doplňkem k ohodnocení dobrovolníka a přístupu k němu po celou dobu spolupráce.
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1.3. Struktura a smysluplnost práce
I dobrovolníci z pomáhajících profesí, potřebují vidět provázanost jejich činnosti s posunem
organizace, především v organizacích, jejichž primární funkce není přímá péče. Křivka
nadšení z práce je nejsilnější na začátku a to platí i u nově vzniklých organizací, kde
dobrovolníci mají zvýšenou dávku entuziasmu a jsou schopni pravidelně přispívat a
organizaci tak posunout do stabilnějšího stádia. To se však zároveň stává problematickým,
provozním činnostem se dobrovolníci nechtějí věnovat ať už z důvodu, že se nedostávají do
styku s klienty nebo jednoduše proto, že při opakující se činnosti je obtížné vidět výsledky.
Propojení rutinní práce, která organizace udržuje v chodu se smysluplností, je pak úkolem
pracovníků a silně se pojí se sledováním svého dopadu. Pokud se organizace rozhodne, že
potřebuje dobrovolníky právě na provozní a administrativní práci, je třeba vysvětlit
propojení mezi danými úkoly a zároveň je vhodné se zamyslet, zda má dobrovolník skutečně
vykonávat činnost pracovníků a tím pádem k němu jako k pracovníkovi přistupovat. Se
sníženým úvazkem, formálním přijetím a začleněním do týmu. Pokud takové jednání není
možné, dobrovolník by měl dostávat dílčí úkoly.
Oblast dobrovolnické činnosti můžeme rozlišit na ty, které se dějí přímo v kontaktu s klienty
nebo se sociálním problémem (tzv. front line volunteering) od podpůrných činností, které se
týkají především chodu organizace samé v nejširším smyslu slova). Činnost se může
odlišovat podle oblasti aktivity odvozené od typu organizace, pro niž dobrovolník pracuje a
to na zájmové, servisní a advokační (Frič, Pospíšilová, 2010: 57).

1.4. Pravidelnost
I z výzkumu Friče a Pospíšilové (2010) vyplývá, že většina formálních dobrovolníků
(pracujících pro určitou organizaci) se věnuje dobrovolnictví na pravidelné bázi, tedy buď
alespoň jednou měsíčně, nebo příležitostně, nicméně po delší dobu. S dlouhodobostí práce
u organizace se projevuje zvyšující se pravidelnost. I z rozhovorů vyplývá, že sami
dobrovolníci oceňují pravidelný kontakt nebo alespoň informování o aktivitách v organizaci.
Pravidelnost se však stává kamenem úrazu pro pracovníky, kteří mají péči o dobrovolníky
v kompetenci a zároveň na ní nemají kapacitu. Přesto z jejich zkušenosti plyne, že
pravidelnost souvisí i s osobním kontaktem a zvyšuje délku spolupráce. U stážistů si potřebu
pravidelné evaluace hlídají sami studenti, nicméně dobrovolník tuto část spolupráce
legitimně očekává od pracovníka. Zahlcenost prací osobní kontakt a dávání zpětné vazby
každému dobrovolníkovi zvlášť znesnadňuje. Šance na zlepšení time managementu u
pracovníků je minimální a jistý chaos může působit jako sympatický prvek, který bývá těžké
95

změnit, přesto je potřeba zavedení řádu především na straně pracovníka. Databáze
s rozvržením schůzí, supervizí a kontaktu s dobrovolníky je elementární nástroj.
Pravidelnost se dá zároveň formálně zajistit pozváním dobrovolníků na schůze nebo
supervize a neformálně zapojením do běžných sociálních interakcí.

1.5. Potřeba členství
Pokud bychom někde mezi dobrovolníky chtěli hledat nečleny, máme mnohokrát vyšší šanci
narazit na ně ve skupině krátkodobých či příležitostných dobrovolníků. Naopak dlouhodobý
a pravidelný styl dobrovolnické aktivity je ve zvýšené míře vlastní těm dobrovolníkům, kteří
jsou členy organizací. Důležitost významu členství pro dobrovolníky se tedy ve zvýšené
míře pojí s dlouhodobým a pravidelným dobrovolnickým stylem. Pro větší podíl jádra, tzv.
tahounů i těch méně intenzivně (semiperiferních) pracujících dobrovolníků (děleno podle
počtu odpracovaných hodin) je také významný aspekt členství. Celkově se ukázaly
očekávané souvislosti mezi příslušností k jádru (tj. nadprůměrně intenzivním
dobrovolnickým stylem) a pravidelným i dlouhodobým stylem dobrovolnické činnosti a
významem

členství.

S

členstvím

však

pozitivně

nesouvisí

jen

dlouhodobost

dobrovolnického stylu, ale i jeho pravidelnost (Frič, Pospíšilová, 2010: 68).
Členství může znamenat zformalizování přijímacího procesu na základě uzavření smlouvy
a striktnějších přijímacích podmínek. Organizacím se osvědčila práce se stážisty, jejichž
přijetí je zrovna tak formálnější než přijetí dobrovolníků a obsahuje smlouvu, motivační
dopis, dobu výkonu práce, pravidelnou evaluaci a závěrečnou zprávu. Taťána vyjádřila
následující doporučení organizacím z pozice bývalého dobrovolníka:
Kdybych měla někomu radit na základě svých zkušeností, tak ať si ty lidi radši vybere.
Ať radši na něco nárazovýho vezme externistu, ale takový ty důležitý věci, ať se s těma
lidma fakt sejde, ať mu pošlou CV, udělaj jednoduchej kontrakt, ujasní si vztahy, řeknou
si kdo, co z toho bude mít, i ten dobrovolník z toho bude mít nějaký benefity, jako slevu,
materiál, knížky, přístupy tam a tam, ale zároveň, že má nějaký povinnosti. Klidně to
sepsat, podškrtnout a nazdar. A jakmile ten člověk to nedodržuje, tak mu říct "hej, my
sme ti taky slíbili nějaký benefity, promiň" a opravdu klást důraz na to, že ten vztah je
rovnocennej. Že neni ani míň, ale ani víc. (Taťána)
Oficiální přijetí navozuje pocit odpovědnosti vůči svěřenému úkolu, nicméně pro práci
zdarma po dlouhou dobu nemusí stačit jako dostatečný stimulant. Důležitou část každé
organizace hraje soudržnost a nastavené mezilidské vztahy.
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1.6. Posilování socializační vazby
Velkou roli v rozhodování zůstat i nadále dobrovolníkem hraje proces socializace, kterým
prochází jako člen organizace. Je na organizaci, zda zdárně uvede dobrovolníka do svých
řad a pomůže mu navázat přátelské vztahy, které utuží jeho chuť zůstat v organizaci.
Začlenění a první zkušenosti s dobrovolnictvím ovlivní další vývoj – zda dobrovolník setrvá
dlouhodobě nebo bude pouze epizodním dobrovolníkem. Za abstraktní mírou délky setrvání
je potřeba vidět konkrétní přátelské a emocionální vazby, které se v čase přirozeně zvyšují.
I při rekrutování mají dobrovolníci zvýšenou citovou vazbu na někoho v organizaci a časem
tyto vztahy představují podporu, kterou dobrovolníci čas od času potřebují. Přestože se
nemohou vázat přímo na koordinátora, nacházejí primární vztah s přijímajícím pracovníkem
nebo těmi, se kterými blíže spolupracují v rámci týmu. Přátelské vazby jsou kohezním
prvkem, který zvyšuje stálost a dlouhodobost v organizaci. Dají se utužovat společnými
projekty, aktivitami, supervizemi i teambuildingem, na který by dobrovolníci rozhodně měli
být pozváni.

1.7. Transformace změn
Na závěr dodám soudržné doporučení podle Taťány, jak ze strany dobrovolníků, tak
odborníka na řízení organizací.
Když bych měla dát za sebe rady někomu, kdo chce pracovat s dobrovolníkama, tak
rada číslo jedna: dát tomu dobrovolníkovi najevo, že je to rovnocennej vztah, že každej
něco dostane, že je to know-how, zkušenosti, informace, kontakty a to v dnešní době
obzvlášť je cennější než peníze, takže navodit ten pocit, že z toho něco získá a že to bude
přínosný nejen pro projekt, ale i pro něj, to je věc číslo jedna. Druhá věc neustále vyvíjet
na toho člověka pocit naléhavosti, že se furt něco děje. Není potřeba posílat newsletter,
ale napsat tomu člověku "pojď, sejdem se, zavoláme si, řeknem si co novýho". I na tohle
funguje Kotter, opravdu těch 8 kroků se dá aplikovat i na práci s těma dobrovolníkama.
Jasně komunikovat a zdůraznit tu vizi, čeho chceme docílit, proč to děláme. Pořád
vytvářet to, proč to je naléhavý, že se furt něco děje v tom projektu, oslavovat jakýkoliv
malý vítězství, ale zas to nepřehánět, aby člověk si neřekl "hele, už jsme udělali velkej
kus práce, už na to můžu kašlat". Dávat těm lidem ty kompetence, nějakou možnost, aby
přicházeli se svými názory.
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Zavádění struktury a řádu do práce s dobrovolníky je velkou změnou, která poznamená celou
organizaci. Jak uvedla Taťána ve svém doporučení, je skutečně možné čerpat z Kottera
(2015) a jeho osmibodové transformaci podniku.
1) Vyvolání vědomí naléhavosti uskutečnit změny. I potřebná a uvědomovaná potřeba
změny může být obávaný krok, který se niterně dotýká organizace práce v celé společnosti.
Bezhraniční a chaotický přístup je sice vyčerpávající, ale zároveň natolik zavedený už od
dobrovolnických počátků, že je těžké představit si řízení organizace jako efektivní firmy.
Pro uskutečnění změny je potřeba nastolit atmosféru naléhavosti a zajištění podpory ze
strany pracovníků.
2) Sestavení koalice prosazující změny. Pro náročnost celého procesu je třeba, aby
organizace chápala nutnost nového přístupu a její klíčoví pracovníci (obvykle vedoucí),
změnu podporovali. Pro celý proces je důležitá atmosféra důvěry.
3) Vytvoření vize a strategie. Jak už bylo řečeno, pokud organizace sama neví jak
dobrovolníky využít, nepoměrně to ztěžuje zadávání úkolů a celkové začleňování.
Organizace nebo pracovník by v tomto bodě měl sestavit databázi, pravidelně ji aktualizovat
a zformalizovat nábor i přijímání dobrovolníků. Společně s vizí je pak snadnější předávat
dobrovolníkům kompetence a zdůrazňovat pokroky.
4) Komunikace transformační vize. V organizacích malého rozsahu nebo aplikujících
participativní přístup je sdílení vize zpřístupněno na osobní úrovni. Obvykle tvorba vize
probíhá i kolektivně. Základem je však vizi neustále opakovat a jít dobrým příkladem, tedy
nepolevit při prvním úspěchu (i neúspěchu).
5) Posílení pravomocí zaměstnanců v širokém měřítku. Při změně v organizaci hraje
každý člen zásadní roli a změny by se měl účastnit, i proto by se změně měla věnovat
pozornost a jakoukoliv nechuť nebo i nevědomou blokace řešit hned. Vizi je potřeba sdílet
a problémům věnovat pozornost třeba na supervizi.
6) Vytváření krátkodobých vítězství. Dobrovolníci po celou dobu činnosti potřebují vědět,
že jejich konání má smysl a vede k nějaké změně. Zrovna tak pracovníci chtějí vidět, že
transformace způsobu práce nese plody. Krátkodobá vítezství jsou skutečný výsledek
odvozený od práce dobrovolníka, ke kterému by bez daného člověka nedošlo. Každé
vítězství však neznamená polevení v činnosti.
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7) Využití výsledků a podpora dalších změn. Jasné výsledky vedou snadněji
k přesvědčení, že transformace má smysl a upevňují její potřebu v organizaci. Na výsledky
je potřeba upozorňovat. Od těchto změn se mohou uskutečňovat další, které organizace
potřebuje.
8) Zakotvení nových přístupů do organizační kultury. I přes funkčnost nových změn
může nastat pozvolný návrat ke starému pořádku. Organizační nebo podniková kultura
představuje normy chování a hodnoty sdílené danou skupinou lidí. Normy přetrvávají,
protože členové mají tendence chovat se určitým způsobem a noví členové se rychleji zařadí,
pokud se budou chovat obdobně. Hodnoty jsou důležité názory, které vedou k určitému
chování a navzdory změnám přetrvávají v čase. V této chvíli je potřeba dobře rozumět
existující kultuře, aby mohlo dojít k naléhavosti a prosazení změn skrze koalici, která je jí
nakloněna (Kotter, 2015: 55-97).
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VI. Shrnutí
Úzce vymezené téma práce s dobrovolníky v oblasti integrace lidí bez domova do
společnosti, je dáno zkušeností z oboru, která je skrze akční výzkum do práce projektována.
V teoretické části jsou představeny jednotlivá témata, důležitá pro zaměření práce. Téma
bezdomovectví je podstatné pro prvotní porozumění problému, neboť dobrovolníci pracující
s lidmi bez domova si cílovou skupinu vybírají cíleně a potenciálně tak může být
stimulátorem. Zároveň komplikovanost pomoci v bezdomovecké problematice je do jisté
míry demotivující. Paradigma dobrovolnictví představuje zakotvenost altruistického
chování ve společnosti, výhody a trendy dobrovolnictví i expertní dobrovolnictví, s nímž je
možné setkat se v dobrovolnických multidisciplinárních týmech. Jednotlivé druhy motivace
a pojetí stimulace mimo pracovní prostředí poskytují tematické zakotvení k odkazování ve
výzkumné části. Kapitoly zároveň poskytují odlišnosti, potřebné k rozeznání motivace od
stimulace.
Ve výzkumné části je prezentován projekt Labre, jenž byl podnětem k tématu této práce.
S ohledem na styl vedení, zkušenosti a zaměření projektu, byly do výzkumu vybrány
organizace, které s ním korespondují. Cílem nebylo organizace porovnat, ale zaměřit se na
sdílenou problematiku, která má potenciální příčiny jak ve fungování organizací, tak
složitosti řešení. Do výzkumu byly zařazeny pracovnice organizací, které jsou zároveň na
vedoucích pozicích a mají v kompetenci péči o dobrovolníky, i samotní dobrovolníci těchto
organizací. Výzkumné otázky se zaměřovaly na motivátory dobrovolníků pro práci s lidmi
bez domova, spolupráci dobrovolníků s pracovníky organizací a stimulaci dobrovolníků ze
strany organizací. Záměrem bylo zjistit, zda je multidisciplinární složení týmu motivačním
prvkem pro dobrovolníky ať už na úrovni socializační vazby nebo efektivity řešení situace
klientů bez domova. Výzkum se zabýval tématy náboru a motivace dobrovolníků, začlenění,
náplně práce dobrovolníků, odměň a stimulace, jakožto potenciálními vlivy na stabilitu,
pravidelnost a intenzitu dobrovolnické spolupráce. Problémy, které organizace předestřely a
které byly shodné se zkušenosti Labre, se týkaly nedostatečné časové dotace pro péči o
dobrovolníky, přemíry kompetencí, zahlcenosti práce, nesystematizace práce a zároveň
nejasnosti v praktickém využití dobrovolníků. Řešení v podobě přijetí koordinátora
dobrovolníků není pro organizace z hlediska finanční náročnosti možné. Zmíněné problémy
ovlivňují kvalitu práce s dobrovolníky, kteří ji zároveň popisují ve svých zkušenostech
s dobrovolnickou prací v daných organizacích. Výzkumné otázky, rozděleny do dílčích
oblastí, které určují kapitoly v části Analýzy, přibližují vztah dobrovolníka a organizace,
snahy o řešení a vlastní subjektivní prožívání představených problémů.
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Motivátory, které dobrovolníci uváděli, se týkaly jak altruistické pomoci lidem v sociální
nouzi, tak ego-motivovaných hodnot vlastního prospěchu ve formě získání zkušeností nebo
znalostí. V rámci výzkumu se ukázalo, že multidisciplinarita není dostatečný stimulátor pro
dobrovolníka, přestože dobrovolník cítí potřebu začlenění a úzké kooperace s pracovníky.
Multidisciplinaritu týmu naopak dobrovolníci málokdy zažívali a svou odbornost nevnášeli
do týmu jako podnět, ale využívali jí k vyrovnání se s neadekvátní situací. Neziskové
organizace se vstupními motivacemi dobrovolníků nadále nepracují, ač je při pohovoru
zjišťují a jako stimulaci využívají hmotné odměny nebo nabídku vzdělávání, případně
supervizí. Nicméně pro zkoumané dobrovolníky odměny nejsou určující a preferují
participační přístup na řešení problémů klientů a jasné výsledky své práce. Zaměření práce
na motivaci a stimulaci dobrovolníků v multidisciplinárním týmu pracujícím s lidmi bez
domova, bylo komplikováno pojetím multidisciplinárního týmu v rámci pracovníků
organizací, kde se dobrovolníci ukázali nebýt součástí těchto týmů a organizace samotné
mají k začlenění dobrovolníků do týmu ambivalentní přístup.
Přínos této práce spočívá v zaměření se na problematiku motivace a stimulace dobrovolníků
u organizací, jejichž styl práce s dobrovolníky není dostatečně zmapován. Praktické využití
je skrze metodologii akčního výzkumu zpracováno do souboru doporučení při práci
s dobrovolníky při absenci koordinátora dobrovolníků.
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zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnictví
zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před
diskriminací a o změně některých zákonů
zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství ČR
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