
DOBROVOLNICTVÍ
SENIORŮ...............STR. 15

MANUÁL
MEZIGENERAČNÍ
SPOLUPRÁCE

Metodika vznikla díky finanční podpoře z ESF prostřednictvím OP Praha – Pól růstu ČR. Název projektu: Podpora seniorů
prostřednictvím mezigenerační spolupráce, reg. číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000740.

O PROJEKTU ................................................................STR. 3

MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ A UČENÍ ...............STR. 4
AKTIVITY V DOMOVECH 
PRO SENIORY.........STR. 5



OBSAH
O projektu          3
Mezigenerační setkávání a mezigenerační učení          4
Mezigenerační setkávání pro seniorská pobytová zařízení          6
  Mezigenerační cvičení          7
  Muzikoterapie           8
  Aromaterapie          9
  Canisterapie          10
  Společenská hra Bingo!          11
  Výroba hmyzího domečku           12
  Vánoční besídka          13
  „Setkávání“ v době koronavirové           14
Dobrovolnictví seniorů jako příprava na stáří          16
  Dobrovolnická činnost a její legislativní ukotvení          16
  Motivy a funkce dobrovolnictví         17
  Dobrovolnictví seniorů         17
  Postup práce s dobrovolníky seniory a příprava vhodných podmínek          18
  Příklady dobré praxe našeho mezigeneračního programu         19
  Desatero přijímající organizace          19

 Co je cílem mezigeneračních setkávání? Je to ta chvíle, kdy si mladý člověk a starší dospělý poprvé
uvědomí, že ten druhý, který byl kdysi úplně cizí, je nyní pro ně důležitý, že na tomto vztahu záleží.
Potom už vše plyne samo. Takové vztahy však nevzniknou jen tak, vyžadují čas, delší dobu a pečlivé
plánování. Asi nejtěžší část je: Jak vůbec začít? Jak propojit děti a seniory?
 Tuto otázku jsme si kladli při přípravě projektu 2generace a znovu při jeho realizaci během let 2019 –
2021. Naše zkušenosti a osvědčené tipy jsme dali dohromady do této publikace. Jejím cílem je
poskytnout příklady aktivit pro společné trávení času dětí a seniorů. 
 V projektu 2generace (Podpora seniorů prostřednictvím mezigeneračních aktivit) jsme se zaměřili na
dvě různé situace – první z nich je setkávání dětí ze školky či jeslí se seniory v pobytových zařízeních,
druhou je setkávání seniorů – jednotlivců s předškolními dětmi ve školce či jeslích. 
 Manuál je tedy určen sociálním pracovníkům v domovech pro seniory a neziskovým organizacím
pracujícím se seniory na straně jedné a školkám a dalším předškolním zařízením potažmo přijímajícím
organizacím obecně na straně druhé.
 Během projektu jsme si ověřili, že mezigenerační setkání prospějí všem, kteří se jich účastní, a k tomu,
abychom si navzájem udělali radost, stačí leckdy opravdu málo. 
 Nejdůležitější je nebát se a pustit se do toho. Doufáme, že Vám v tom tato publikace pomůže. 

Za tým projektu
  Ing. Štěpánka Mašlárová
  Kateřina Karbanová
  Bc. Jana Šrámková
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O PROJEKTU

 V rámci projektu jsme od února 2019 do července 2021 propojovali aktivní seniory, kteří mají rádi děti a chtějí s
nimi trávit volný čas, s dětskými skupinami a mateřskými školami, které uvítají společné mezigenerační
aktivity.
 Senioři, kteří se do projektu zapojili, měli možnost navštěvovat jednotlivě nebo v malých skupinkách dětské
skupiny, mateřské školy či jesličky a zúčastňovat se společných aktivit s dětmi.
 Součástí projektu byla navíc celá řada zajímavých akcí pro seniory, včetně společných setkání, procházek,
přednášek a školení zaměřených na péči o malé děti, na poskytování první pomoci dětem a další témata dle
zájmu seniorů.

Š K O L K O V Á  B A B I Č K A  A  D Ě D E Č E K

S T R A N A  3

 Propojili jsme domovy pro seniory a další pobytová zařízení na straně jedné s dětskými skupinami a školkami
na straně druhé. Během projektu jsme pomohli k navázání mezigeneračních kontaktů i těm seniorům, kteří již
nemohou docházet do školek, a naopak jsme přivedli děti k nim.
 Spolupráce byly nastaveny velmi individuálně dle potřeb a možností obou stran. Děti dle domluvy s domovem
seniorů přicházely do domova důchodců na návštěvy a společné výtvarné, hudební či jiné aktivity.       
 Vyvrcholením spolupráce v roce 2019 byla vždy společná předvánoční akce – besídka či společné vystoupení
dětí a seniorů v zapojeném domově. V roce 2020 bohužel aktivity omezila pandemie koronaviru.

B A B I Č K O ,  D Ě D E Č K U ,  P O J Ď T E  S I  H R Á T

 Vzhledem k vypuknutí pandemie onemocnění COVID-19 jsme byli na jaře 2020 nuceni většinu aktivit projektu
pozastavit. Nevzdali jsme ale naše snahy a výsledkem bylo setkávání na dálku. Školení seniorů – dobrovolníků
probíhala online, senioři z domovů a školky či jesle zase komunikovaly prostřednictvím fotografií, videí a
vzájemných dárečků. 

S E T K Á V Á N Í  V  D O B Ě  K O R O N A V I R O V É



MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ A
MEZIGENERAČNÍ UČENÍ

 Mezigenerační učení bylo běžnou součástí našich životů již od nepaměti, aniž bychom si to museli
uvědomovat. Až v poslední době se mu začala věnovat zvýšená pozornost, vzhledem ke změnám, které
nastaly ve společnosti. Změny se týkají stárnutí společnosti, demografických změn, přesunu společnosti
od industriální ke znalostní, rozpouštění tradiční rodinné struktury, domácností jednotlivců, flexibilního
životního stylu nebo sociální izolace starších lidí. Výsledkem všech těchto změn je možnost delšího
spolužití všech těchto generací s ohledem na demografickou křivku a stále rostoucí naděje na dožití. Od
počátku průmyslové revoluce se průměrná délka života zvýšila ze 40 na 80 let a vše naznačuje, že tento
trend bude i nadále pokračovat.
 V České republice byla naděje na dožití v roce 1950 u žen 67 let a u mužů 62 let. V roce 2014 to již bylo u
žen 82 let a u mužů 76 let.
 Přestože dnes lidé žijí déle, zdravěji a aktivněji, existují rovněž obavy ohledně možného střetu mezi
generacemi, vzhledem k tomu, že bude méně lidí v produktivním věku, což má závažné důsledky pro
veřejné finance, důchody, zdravotní i dlouhodobou péči. Stále více jsou senioři a děti oddělováni tím, že
jsou zařazeni dle věku do institucí, jako jsou mateřské školy a domovy důchodců, čímž se snižují
příležitosti pro interakci, pochopení a učení obou skupin od sebe navzájem. 
 Dochází k odcizení, protože tyto generace většinou již ani nežijí v jedné domácnosti. Český statistický
úřad (2014) uvádí, že téměř 500 000 seniorů žije v domácnosti samostatně a rovněž dochází k nárůstu
počtu osob žijících v zařízení pro seniory. Zatímco v roce 2001 žilo v těchto zařízeních 32 688 osob, v roce
2011 to bylo již 35 010. Dalším z důvodů oslabení mezigeneračních kontaktů v rámci rodiny je časová
vytíženost, především střední generace, která funguje jako zprostředkovatel kontaktu mezi seniory a
jejich vnoučaty. Rodiny se méně navštěvují, osobní setkání jsou často nahrazována telefonickými hovory a
není výjimkou, že se rodina schází pouze sporadicky. Přibývá také rodin, kdy se děti přestěhují do
zahraničí a prarodiče nemají s vnoučaty téměř žádný kontakt. K omezení mezigeneračních kontaktů
dochází rovněž na veřejných prostranstvích, v důsledku změny způsobu organizace rodinného života,
nárůstu počítačů, změny ve způsobu trávení volnočasových aktivit dětí, kdy dochází ze strany rodičů k
jejich spíše organizovanému nastavení. Tyto faktory mají za následek, že malé děti tráví méně času venku
na veřejných prostranstvích, kde se tradičně setkávaly různé generace. Stále častěji se tedy hledají nové
cesty, jak mezigenerační výměnu pozitivně stimulovat, a to nejčastěji právě formou různých
mezigeneračních programů.
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 Formy mezigeneračních progra-
mů, ve kterých probíhá mezi-
generační učení, jsou součástí
celoživotního učení. Ve Strategii
celoživotního učení ČR (2007)
můžeme nalézt jeho rozdělení na
formální, neformální a informální
vzdělávání. 
 Mezigenerační setkávání seniorů
a předškolních dětí lze dle tohoto
dělení označit jako vzdělávání
neformální. Neformální vzdělá-
vání se zaměřuje na získání
dovedností, znalostí a kompeten-
cí, které pomohou jedinci zlepšit
jeho společenské i pracovní
uplatnění, ale nevede k získání
stupně vzdělání. 
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Prvním typem programů jsou ty, ve kterých senioři dětem poskytují nějakou službu (pomáhají jim
nebo je učí) a děti zde figurují jako příjemci této služby. Do této kategorie spadá i projekt pohádkových
čtení seniorů, jehož obliba v České republice rapidně stoupá jak u samotných seniorů, tak u školních
zařízení a rodičů dětí.
Druhým typem jsou naopak ty, ve kterých jsou děti prospěšné seniorům (asistují jim, doprovází je a
pomáhají jim).
Třetí typ jsou společné aktivity seniorů a mládeže ve prospěch komunity (ochrana životního
prostředí nebo projekty pro rozvoj komunity). 
Čtvrtým typem jsou pak programy, ve kterých obě generace spolupracují na různých aktivitách,
přičemž nejčastěji spolupráce probíhá ve dvojicích či malých skupinách a je podmíněna stejným
statusem zúčastněných osob.

 Je realizováno například v soukromých vzdělávacích institucích, nestátních neziskových organizacích, u
zaměstnavatelů nebo ve školských zařízeních, vždy za účastí odborného vedení. Můžeme sem zařadit
například organizované volnočasové aktivity pro děti, mládež, dospělé, ale i seniory, různé jazykové kurzy,
počítačové nebo rekvalifikační kurzy.
 Během mezigeneračních programů se jedná o mezigenerační učení explicitní, jelikož jde o aktivity, které
jsou k tomu přímo určené, na rozdíl od implicitních programů, ve kterých je mezigenerační setkávání a
učení pouze přidanou hodnotou. 
 V současnosti máme rozdělení mezigeneračních programů na čtyři nejčastější druhy dle formy
interakce:

 Největší přínos mezigeneračních programů spočívá v psychologické (emocionální) oblasti. Účastníci
těchto setkání rozvíjejí zájem o partnera těchto setkání, zajímají se o jeho potřeby, pocity, a zlepšují tak
svou empatii. Možnost osobní volby a učení se rozhodovacím schopnostem se rozvíjí v oblastech, kdy si
mohou jedinci vybrat, zda se chtějí těchto setkání účastnit, jaké činnosti chtějí dělat během setkání nebo s
kým během těchto setkání vstoupí do interakce. 
 To, že senioři vypráví o své minulosti, odpovídají na otázky týkající se minulosti nebo přináší osobní věci z
minulosti, slouží jako prostředek reminiscence. Také prostřednictvím mezigeneračních programů se
účastníci učí přebírat vlastní iniciativu a rozvíjí svou kreativitu. Díky tomu, že účastníci během setkání
vytvoří nějaké produkty, ale také utvoří nové vzájemné vztahy, kterými se mohou „chlubit“ okolí a mohou
být na ně pyšní, zvyšují své sebevědomí i hrdost z úspěchu.
 Dětem prospívá určitá
pravidelnost a rutina, také
potřebují mít vzory, se kterými
se dokáží v životě ztotožnit a
stejně tak je pro ně důležité
vracet se ke svým kořenům,
vědět, odkud jdou a kam.
Během společných  mezi-
generačních aktivit s babi-
čkami a dědečky se jim dostává
obojí. Učí se, inspirují, navazují
přátelství a budují v sobě
hodnoty spojené s úctou ke
stáří a tolerancí. Děti se
zároveň zdokonalují v komu-
nikaci a zlepšují své motorické
dovednosti. 
Do života si odnášejí krásné
zážitky a radost ze společného
setkávání.



MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ PRO
SENIORSKÁ POBYTOVÁ ZAŘÍZENÍ

 Naším cílem je, abyste se co nejvíc inspirovali ze všech mezigeneračních aktivit, které navrhujeme v této
publikaci, mějte však na paměti následujících pět zásad:

5  Z Á K L A D N Í C H  Z Á S A D

Vyhýbejte se stereotypům 
 Mezigenerační programy často zahrnují účast konkrétních věkových skupin – v
našem případě to byly děti z předškolních zařízení. Jednou ze strategií boje proti této
dynamice je umožnit interakci s různorodou skupinou zástupců jiné věkové skupiny.
Lze například uspořádat rodinnou akci, kde budou zastoupeny děti od nejmenších po
téměř dospělé, včetně jejich rodičů. Zajímavé může být také setkávání seniorů se
skupinou „puberťáků“ – v takovém případě se vyplatí dát dětem více zodpovědnosti
za vlastní obsah setkání. 
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Myslete na udržitelnost
 Udržitelnost je současným trendem v mezigeneračních projektech. Na začátku
projektů a iniciativ často bývá velké očekávání a nadšení, které postupem času
vyprchá. Mnoho projektů má bohužel přechodnou povahu. Abychom tomu čelili, je
dobré nepřecenit časové možnosti účastníků, začít zlehka a případně přidávat. Někdy
může pomoci formální ukotvení partnerství mezi účastníky organizace a případné
sepsání zásad, podle kterých partnerství funguje. To může zajistit další fungování
projektu v případě výměny personálu či zodpovědných osob. 

Nepodceňujte dialog
 Součástí každé aktivity je důležitý facilitátor (aktivizační pracovník), který aktivně 
 podporuje dialog (klade otázky, podporuje diskusi o podobnostech a rozdílech v
odpovědi účastníků, pomáhá všem překonat ostych). Dobrý facilitátor také ví, kdy
ustoupit a umožnit účastníkům vlastní iniciativu.

Důraz na učení
 Nezapomínejte, že aktivita by měla mít zahrnutou některou složku rozvoje
dovedností. Nemusí tomu tak být vždy, ale je to oběma stranami vítané. Každá aktivita
v této publikaci zahrnuje část s názvem „Dovednosti“, která identifikují některé
oblasti rozvíjené danou aktivitou.

Navrhujte vývojově vhodné činnosti
Při plánování aktivity vezměte v úvahu slabé stránky účastníků (např. mentální
připravenost nebo jejich funkční omezení ve smyslu mobility). Nebojte se dát
příležitost experimentovat. I když senioři jsou na invalidním vozíků nebo chodí o holi,
neznamená to, že aktivita nemůže probíhat. 



Podpořit rozvoj pohybových
schopností cílové skupiny
seniorů a dětí z mateřské
školky.
Podpořit předání dovedností
a zkušeností seniorů mladé
generaci a posílit vzájemné
porozumění.

Pohybové schopnosti
Hrubá a jemná motorika
Komunikace
Spolupráce
Koordinace

Soft molitanový míč hladký
40 mm
Soft molitanový míč hladký
58 mm
Soft molitanový míč hladký
70 mm
Overball gymnastický míč 23
cm
Psychomotorický padák

Cíle aktivity: 

Dovednosti:

Pomůcky:

MEZIGENERAČNÍ
CVIČENÍ 

 Cvičení v rámci mezigeneračního setkání by mělo zajistit zájem všech
zúčastněných. Předškolní děti by měly být ve věku, kdy budou rozumět
základům týmové spolupráce a koordinace. Aktivizační pracovnice ve
spolupráci s učitelkami z mateřských školek pozvolna zapojují děti a
seniory do cvičení. Cvičení by mělo být upraveno tak, aby vyhovovala
různým úrovním fyzických schopností seniorů a dětí v předškolním věku.

Na začátku cvičení udělají děti seznamovací kolečko se seniory, kde se
představí křestním jménem. Senioři a děti dostanou do ruky pěnový
míček, se kterým si procvičují jemnou motorikou rukou a prstů. Po
rozcvičce s pěnovým míčkem přichází barevný padák (psychomotorický),
kde děti společně se seniorem drží padák za poutko. Učitelka říká: „Co si
vyrobit popcorn?“ Děti většinou reagují nadšeně, paní učitelka pokračuje:
„Představte si, že se nám padák proměnil v pánvičku.“ Učitelka dá do
padáku molitanové míčky, které představují popcorn. „Děti, zkuste
pomalu začít třást s pánvičkou.“ Frekvence třesení se po nějaké době
zvyšuje. Když už jsou všechny míčky z padáku pryč, hra je u konce a
popcorn je hotový.
Často se ukazovalo, že i když mají senioři určitá zdravotní omezení, tak v
přítomnosti dětí z mateřských školek jsou mnohem více namotivováni.
Naopak děti ztrácejí ostych a přinášejí svou bezprostředností radost
seniorům.

Aktivita s padákem je
vhodná i pro seniory na
invalidním vozíku, kteří
drží poutko
psychomotorického
padáku společně s dětmi.

TIP

S T R A N A  7



Rozvíjet systematický
proces práce se seniory a
dětmi při stanovení
krátkodobých cílů terapie za
pomoci muzikoterapie.
Budování důvěry a
sociálních dovedností u dětí.
Podpořit posílení
imunitního systému,
pomáhat léčit stres a
deprese seniorů.

Naslouchání hudby
Spolupráce
Improvizace

Cha-cha ořechy na tyči
Cabassa 
Lotosové květinové
bouchátko 
Sonajas
Zvonkohra Merkur
Hudební ZOO 

Cíle aktivity: 

Dovednosti:

Pomůcky:

MUZIKOTERAPIE

 Muzikoterapie je skvělý doplněk komunikace mezi seniory a dětmi v
mateřských školkách, obzvlášť u dětí do 3 let, které nemají natolik
rozvinutou komunikaci, jako je u předškoláků. Aktivizační pracovnice
rozdají hudební nástroje mezi seniory. Mezitím učitelky z mateřských
školek rozdělí děti do skupinek k seniorům. Ideální je dvojce (senior a
dítě). Ve dvojici lze společně hrát, kdy senior drží nástroj a dítě hraje.
Muzikoterapie by měla být upravena tak, aby vyhovovala různým
úrovním sociálních dovedností seniorů a dětí v předškolním věku.
 Zjistily jsme, že náročným aspektem muzikoterapie je udržet všechny
seniory kognitivně zapojené, zatímco určitá interakce se usnadňuje
zejména jednomu nebo dvěma dětem a seniorům. 
 Je důležité najít způsoby, jak během této doby nadále zapojit celou
skupinu. Může to být tak, že je necháte vyplnit prázdná místa písní
(ponechejte mezery na konci hudebních frází), nebo uděláte hudební
přestávky, aby každý člen skupiny mohl improvizovat na svém daném
nástroji.

Pomůcka Hudební ZOO je
určena pro mladší děti do 3
let. Velmi se osvědčila při
vzájemné interakci se
seniory. Každé zvířátko
vydává jiné zvuky, některá
jsou na paličku, do jiných
se fouká nebo třese. 

TIP
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Rozvíjet soustředění u
seniorů za pomocí
éterických olejů jako
například bazalka,
kardamom, zázvor naopak u
dětí budovat koncentraci.
Podpořit nedostatek dotyku,
kterým často senioři trpí a
děti učit empatii vůči
seniorům.

Komunikace
Spolupráce
Koncentrace
Empatie 

BIO esenciální oleje
Kardamon, Rosmarinus,
Levandule
Esenciální olej Mandarinka,
Citron, Limetka
další dle výběru seniorů

Cíle aktivity: 

Dovednosti:

Pomůcky:

AROMATERAPIE

 Aromaterapie pro seniory a děti nabízí mnoho výhod. Některé z nich
jsou zlepšení spánku nebo trávení, snížení hladiny stresu, odstranění
úzkosti nebo deprese.
 Nejprve na začátku seznámíme děti a seniory s vůněmi éterických olejů.
Ideální je na kus hadříku nakapat 2-3 kapky éterického oleje od každého
vzorku. Děti a senioři utvoří kruh. Aktivizační pracovnice se ptá: „Co je to
za vůni?“ A děti nadšeně vykřikují: „Citrón!“ Samozřejmě ne vždycky děti
uhádnou, o jakou vůni jde (například u těch složitějších jako je rozmarýn),
ale o to ani tak nejde. Je důležité zjistit, jaká vůně dětem i seniorům voní a
která naopak ne, která vůně dětem nebo seniorům něco připomíná
(Vánoce, maminku apod.).
 Po seznámení s vůněmi paní učitelka říká: „Děti, najděte si do dvojice
babičku nebo dědečka. Podejte si ruku a představte se navzájem.“
Mezitím aktivizační pracovnice projde všechny dvojice a dětem ukáže,
kde mají seniory masírovat (nemusí se za každou cenu masírovat, stačí
hladit). Vybíráme místa lehce dostupná, jako je zátylek nebo ruce.
Aktivizační pracovnice by měla mít za sebou vhodný kurz a vědět, co pro
jakého seniora je vhodné. Pro někoho je vhodné podpořit soustředění
(zejména u seniorů s Alzheimerem), u někoho zase zklidnění pro lepší
spánek. Cvičení postupně ukončíme od dítěte, u kterého jsme začaly.

U výběru esenciálních olejů
doporučujeme ten, který je
chemotypizovaný, 100%
čistý a 100% přírodní.
Doporučujeme držet se
ověřených značek např.
Nobilis Tilia, Oshadi.

TIP
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Za pomoci canisterapie se
aktivizuje pohyb jak u dětí,
tak u seniorů vzájemně.
Podporuje rozvoj myšlení a
snižování depresí u seniorů,
naopak u dětí dochází ke
zklidnění a relaxaci.

Emoční
Sociální 
Kognitivní 

Bavlněný šátek
Barevné kroužky 
Hřebeny

Cíle aktivity: 

Dovednosti:

Pomůcky:

CANISTERAPIE

 Terapie mazlíčků pro seniory se stala populární metodou pro seniory,
ale i pro děti v předškolních zařízeních. Z odborných studií vyplývají
výhody interakce s domácími mazlíčky: duševní, emocionální, a dokonce i
fyzické. Canisterapie se může lišit v závislosti na potřebách starších lidí,
proto je dobré konzultovat s odborníkem na canisterapii, jaká terapie je
nejvhodnější pro danou skupinu seniorů před podstoupením terapie
domácími zvířaty.
 Opět se nám osvědčilo při této aktivitě sedět v kruhu na střídačku se
seniorem a dítětem. Předpokládáme, že děti už se znají se seniory, pokud
ne, bylo by dobré věnovat na úvod trochu více času na seznámení. 
 Paní učitelka a aktivizační pracovnice rozdá šátky dětem a seniorům a
následně jim pomůžou zakrýt šátkem oči. Pan terapeut říká: „Poznáte
pejska podle hmatu?“ Nápověda může být například i podle ocásku. Další
hra je s barevnými kroužky, kterými nejenom můžete aportovat, ale
někteří pejskové rozeznávají stejné barvy za pomocí vkládání kostiček
(pamlsků) do kroužků stejné barvy. Na závěr je ideální relaxační hra s
pejsky za pomocí česání a hlazení pejska.

Celkově je canisterapie
skvělou alternativou pro
seniory, kteří milují domácí
mazlíčky, a pro ty, kteří
nereagují na jiné typy
terapie.

Zafungovat může také
návštěva jiného zvířete,
zkuste se poptat ve svém
okolí.

TIP
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Prohlubování týmové
spolupráce mezi seniorem a
dítětem.
U dětí rozpoznávání barev,
případně čísel nebo tvarů. 

Základy matematiky
Komunikace
Soběstačnost

Vyrobené papírové hrací
pole
Čísla nebo obrázky
Klobouk

Cíle aktivity: 

Dovednosti:

Pomůcky:

BINGO!

 Jednou z oblíbených společenských her u seniorů je bingo, které je velice
oblíbenou hrou jak u předškolních i školních dětí, tak u seniorů. Můžete
na něm trénovat postřeh, matematiku, ale i angličtinu. U této hry se
fantazii meze nekladou. Základem je vždy hrací karta. Ideální je vyrobit
pro děti v předškolním věku tiket o rozměrech 4 x 4 nebo 3 x 3. Na
začátku hry si děti vyberou náhodná čísla v námi vybraném rozmezí a
napíší je do prázdných polí (jestliže hrajeme obrázkovou variantu, děti si
do polí určené obrázky nakreslí, natisknou nebo nalepí). Jakmile máme
hrací karty takto předvyplněné, můžeme začít se samotnou hrou.
Taháme náhodně čísla (slova, obrázky) a děti si je postupně škrtají. Kdo
má jako první vyškrtanou celou hrací kartu, zakřičí „BINGO“ a vyhrává! 
 Paní učitelky s pomocí aktivizační pracovnice utvoří mezigenerační
dvojice (senior a dítě). U této aktivity mějte na paměti, že je vhodná po
absolvování už několika předchozích aktivit a není vhodná pro každého
seniora. Klademe zde důraz na vysvětlení pravidel a doporučujeme
tomuto věnovat více času než samotné hře, která trvá pár minut. Ideální
je proto hru několikrát zopakovat.

Pro úplně nejmenší děti
můžeme vyrobit
jednodušší tikety o
rozměrech 4 x 4 nebo 
3 x 3 a místo čísel můžeme
použít obrázky.

TIP
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Jemná motorika.
Prohlubování spolupráce.
Děti se dozví více o hmyzí
říši a ochraně přírody ve
městě.

Komunikace
Spolupráce
Manuální zručnost
Porozumění přírodě

Dřevěná krabička
Kartonový papír
Šišky
Svázané větvičky
Suché listí
Kůra

Cíle aktivity: 

Dovednosti:

Pomůcky:

VÝROBA HMYZÍHO
DOMEČKU

 Domov pro seniory Chodov a MŠ Chytrá Sovička se domluvily v květnu
2020 na další spolupráci, kterou byla společná, ačkoli oddělená výroba
hmyzích domečků. 
 Na výrobě konstrukce domečku se podíleli dědečkové z domova seniorů
a babičky si procvičovaly jemnou motoriku při výplni hmyzího domečku. 
 Domečky vyrobené od dětí putovaly za seniory, a naopak domečky
vyrobené od seniorů putovaly za dětmi.
 Děti a senioři se dozvěděli, pro koho jsou domečky důležité. Například
slouží pro včely samotářky, berušky, škvory a mnoho dalších hmyzích
druhů. Ti mohou být užiteční na zahrádce při opylování ovocných
stromů nebo při regulaci škůdců.

Postup:
 Připravíme si dřevěnou krabičku, kterou postupně vyplníme: šiškami,
svázanými větvičkami, kůrou, kartonovým papírem, který můžeme
proděravět, a na závěr vyplníme listím. Důležité jsou meziprostory a
chodbičky v jednotlivých výplních, ve kterých si může hmyz vytvořit
úkryt!
 A máte hotovo! Teď už stačí hmyzí domeček zavěsit nebo postavit
směrem na jih na místo chráněné před větrem.
 Pokud probíhá společné tvoření "na dálku", doporučujeme jej vždy
doprovázet také posláním krátkého dopisu nebo fotografií.

Nechte děti, aby materiál
na domečky nasbíraly v
parku nebo v lese,
případně poproste
řemeslníky mezi rodiči dětí
a příbuznými seniorů o
odřezky a jiný materiál,
který můžete zužitkovat. 

TIP
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Cílem aktivity je
mezigenerační sdílení
vánočních tradic a
vzpomínek. 
Společně strávené
slavnostní chvíle podpoří
další setkávání.
Děti se naučí, že mohou pro
ostatní udělat dobrý skutek,
například dárkem nebo
zpěvem.

Komunikace
Empatie

Cíle aktivity: 

Dovednosti:

VÁNOČNÍ BESÍDKA

 Pokud už máte za sebou několik mezigeneračních setkání, je ideální je na
konci roku zakončit vánoční besídkou. Dáváme několik příkladů z praxe v
rámci našeho projektu 2generace.
 Pravidelné mezigenerační setkávání proběhlo v roce 2019 v domově
SeneCura Klamovka, kde děti a senioři společně strávili pěkné chvíle v
předvánočním čase.  Program začal několika koledami malých zpěváčků,
kteří se potom usadili na zem do přední řady, aby mohli s napětím
společně s obyvateli sledovat velmi poutavé představení kouzelníka.
Nechyběl králík v klobouku, kouzla s kartami, a vrcholem byla asistentka
zavřená v kouzelnické truhle, která byla záhy rozpůlena na dva stejné
díly. 
 Mezigenerační setkávání Domova pro seniory Chodov a Česko-anglické
mateřské školy Chytrá sovička vyvrcholilo rovněž vánoční besídkou, v
tomto případě propojené s vernisáží. Jednalo se již o páté setkání klientů
Domova a dětí ze školky. Program začal vystoupením dětí z mateřské
školy a pokračoval slavnostním zahájením výstavy obrazů, které vznikly
na minulém setkání. Všichni si setkání užili a naladili se na vánoční notu.

Vánoční pečení je v mnoha
rodinách doslova rituálem,
a proto zkuste oslovit
babičky, které mají určitě
schované vánoční recepty
na cukroví a pošlete pár
tipů dětem do školky, které
upečou s pomocí paní
učitelek ve školce.

TIP
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SETKÁVÁNÍ V DOBĚ
KORONAVIROVÉ
 Pandemie onemocnění COVID-19 způsobila celosvětový chaos, což se
dotklo i našeho projektu 2generace. Museli jsme upravit naše plánované
aktivity v souladu s novými pravidly a předpisy. Mnoho seniorů, ale i dětí,
je nyní v izolaci. Zde je několik nápadů na aktivity, které si děti a senioři
mohou užívat i tak.

Snažte se být co nej-
kreativnější a nepřestávejte
hledat nové metody, jak
udržet seniory ve spojení s
dětmi a naopak. Vždy
potěší zaslaný dopis,
obrázek, fotografie nebo
video. Myslete na to, že
senioři patří ke
zranitelným skupinám, ale
také na to, že sociální
izolace je pro seniory
neméně nebezpečná.

TIP
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  Klienti domova Senecura Klamovka vyrobili v říjnu 2020 opravdu povedené keramické přívěsky, které lze
použít i jako závěsný difuzér, když se nakape na zadní stranu pár kapek éterického oleje. Senioři během
vyrábění vzpomínali na setkání s dětmi na začátku roku a těšili se, že se zase brzy uvidí. Ani děti v MŠ
Podbělohorská na „jejich babičky a dědečky“ nezapomněly. Ve třídách vyráběly drobné dárečky pro seniory a
na oplátku za keramické přívěsky pro ně vyrobily přáníčka, pohledy a poslaly fotografie a pozdravy. 

K E R A M I C K É  P Ř Í V Ě Š K Y  A L Á  D I F U Z É R

 V Domově pro seniory Chodov vyráběli v září 2020 klienti šperky z tradičních českých skleněných korálků a
nezapomněli ani na tradiční vánoční přání pro děti z MŠ Sovička, které jim na oplátku poslaly také vánoční
přání pro babičky a dědečky do domova.

V Ý R O B A  Š P E R K Ů  Z  T R A D I Č N Í C H  S K L E N Ě N Ý C H  K O R Á L K Ů

 Klienti z domova pro seniory Sue Ryder vyráběli v průběhu září 2020 pro své malé kamarády z Jeslí Little
Heroes ptáčky za pomoci provázku. V průběhu celého podzimu od září do listopadu 2020 vyráběli i malí
hrdinové z podolských jesliček halowenská strašidla, podzimní stromy.

V Ý R O B A  P O D Z I M N Í C H  D Á R E Č K Ů  



DOBROVOLNICTVÍ SENIORŮ JAKO
PŘÍPRAVA NA STÁŘÍ 

Příprava dlouhodobá – etapa nejdůležitější, která by měla začínat již od dětství, snaha vychovat děti k
úctě a ke správnému chování vzhledem ke starým lidem.
Příprava středně dlouhá – cílená příprava na stáří asi od 40 let, která zahrnuje osvojení správných
návyků z hlediska životosprávy i ve stáří (racionální výživa, nekouření, aktivní odpočinek aj.), vytváření
pevných mezilidských vztahů, přátelství pro snadnější zvládnutí adaptačních změn spojených se
změnou sociálního postavení a sociální role v období penzionování, pěstování a rozšiřování svých
zájmových aktivit a v neposlední řadě přijímání stáří jako nedílné součásti našeho života.
Příprava krátkodobá – zaměřená zejména na období přechodu z pracovní aktivity do starobního
důchodu, příprava na penzionování a uchování tělesné a duševní aktivity.

Jedinečná životní zkušenost ovlivňuje zájem konkrétního seniora o určité druhy činností a odmítání
činností jiných.
Činnost musí odpovídat individuálnímu tempu. 
Činnost musí mít smysl.
Činnost musí být přiměřená schopnostem člověka.

 Stáří je nutno chápat jako období, ve kterém je stále místo pro kvalitní a naplňující život. Kvalita života v
období stárnutí a stáří je určována mnohými faktory a řadou změn. Některé z těchto změn jsou
nevyhnutelné, ale člověk se na ně může cíleně připravit.
 Mezi takové změny, které lze pozitivně ovlivnit, patří změny související s vlastním procesem stárnutí.
Například na udržení funkční zdatnosti psychiky až do vysokého věku má výrazný vliv psychický trénink a
zatěžování mysli. Také učit se přijímat změny, i když nebudou vždy příjemné a žádoucí, vytvářet si k nim
kladný vztah a čas od času si je záměrně navodit, je účinným nástrojem k posílení adaptability seniora.
 Pro proces adaptability je velmi důležitá sociální interakce a její úroveň. Má výrazný vliv na adaptační
schopnosti seniora. Jakýkoliv styk s lidmi jim pomáhá se integrovat do širšího společenství, nedochází k
odcizení a stažení se do sebe. Starý člověk potřebuje lidský vztah, který mu umožňuje vytvářet si
podmínky pro aktivní, činné stáří, a poskytuje mu citové uspokojení. 
 Příprava na stáří by proto neměla začít až vstupem člověka do důchodu, po odchodu ze zaměstnání, ale
mnohem dříve. Jedná se o proces, který by se měl (v ideálním případě) prolínat celým životem každého
člověka.
Z praktického hlediska rozlišujeme tři fáze přípravy na stáří:

Při přípravě a podpoře aktivit seniorů je třeba respektovat následující specifika:  

Senior je schopen sám posoudit výsledek své práce. 
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Důraz na praktickou každo-
dennost - podpora každo-
denních, běžných činností
Smysluplnost
Dobrovolnost 
Příjemnost 
Sociální přiměřenost - čin-
nost musí posilovat důstoj-
nost a sebepojetí toho, kdo ji
vykonává
Úspěšnost - přinášet kon-
krétní a viditelný výsledek a
prožitek úspěchu

Motivaci k aktivitě podporuje: 

C O  J E  D Ů L E Ž I T É  V Ě D Ě T  J A K O  O R G A N I Z A C E  P Ř I J Í M A J Í C Í  S E N I O R A  D O B R O V O L N Í K A
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Pomoc a podmiňování - podpora aktivity
 Prozatím málo obsazenou sférou seniorských aktivit jsou nejrůznější systémy vzájemné a solidární
pomoci. 
 Senioři však nejsou příliš ochotní se takto angažovat a spoléhají na pomoc státu. Žádný stát však nemůže
zajistit veškerou pomoc. Proto většina států podporuje aktivní zapojení starších občanů do plánování a
realizace projektů, které se jich týkají. 
 Jednou z aktivit, která tyto prvky naplňuje, je i dobrovolnická činnost. Je potřeba podporovat všechny
formy aktivit a rozšiřovat jejich nabídku. Aktivity jako dobrovolná činnost v občanských sdruženích,
různých spolcích a svépomocných skupinách společně s celoživotním vzděláváním a rozvojem zájmů a
koníčků mohou kompenzovat i nedostatek pracovních příležitostí.

Dobrovolnická činnost a její legislativní ukotvení
 Dříve něž přistoupíme ke konkrétním ustanovením zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě, je
důležité seznámit se se základními pojmy týkající se dobrovolnické činnosti. 

Dobrovolník
 Dobrovolníkem je: „člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a
dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti“. V § 3 se uvádí, že: „dobrovolníkem může být fyzická
osoba: a) starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky, b) starší 18 let, jde-li o
výkon dobrovolnické služby v zahraničí, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností
svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu.“ 

Dobrovolnictví 
 Dobrovolnictvím nazýváme vědomou, svobodně zvolenou činnost, kterou občané poskytují bezplatně, ve
prospěch druhých. Může být také zdrojem nových zkušeností, zážitků a příležitostí pro osobní růst
dobrovolníků. 
 Dobrovolnickou činnost opět konkrétně vymezuje zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě jako „a)
pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům
národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým,
osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, b)
pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního
prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních
akcích pro osoby uvedené v písmenu a), nebo c) pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci
operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních
organizací.“

Dobrovolnictví v legislativě
 Jak už bylo řečeno výše, v České republice je dobrovolnictví legislativně upraveno zákonem č. 198/2002
Sb. o dobrovolnické službě, který vymezuje pojmy týkající se dobrovolnické činnosti, upravuje postavení
dobrovolníka a podmínky výkonu dobrovolnické činnosti v tzv. akreditovaných organizacích, tj.
organizacích, které na základě žádosti obdržely od Ministerstva vnitra České republiky akreditaci pro
práci s dobrovolníky. Tyto organizace mají na základě tohoto zákona možnost obdržet státní dotaci na
krytí některých nákladů spojených s vedením dobrovolníků. Ostatní (neakreditované) organizace nemají
povinnost se tímto zákonem řídit a mohou dobrovolnickou činnost realizovat podle svých představ. 
 Akreditace dokládá schopnost a způsobilost organizace organizovat přípravu a provádění dobrovolnické
služby, na druhou stranu vyžaduje plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 198/2002 Sb. 
 Akreditaci uděluje Ministerstvo vnitra České republiky na dobu 3 let. Akreditace klade na organizace
nemalé nároky, proto ji v současné době vlastní jen menší počet organizací. Přesto uveďme výhody, které
zákon a akreditace nabízí. Organizace, které obdržely akreditaci, mají možnost žádat o dotaci ze státního
rozpočtu. Tato dotace může být poskytnuta na hrazení pojistného, které kryje odpovědnost za škodu na
majetku nebo zdraví, kterou způsobí dobrovolník sám nebo mu bude způsobena, na zaplacení pojistného
na důchodové pojištění, pokud se bude jednat o výkon dlouhodobé dobrovolnické služby, tj. po dobu delší
než 3 měsíce a alespoň v rozsahu překračujícím v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu, a zároveň
dobrovolník není pojištěn jinde jako student, žena na mateřské dovolené nebo nezaměstnaný na úřadu
práce apod. 
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 Dále může být dotace poskytnuta na pokrytí části výdajů spojených s evidencí dobrovolníků, s jejich
přípravou pro výkon dobrovolnické služby a se zajišťováním výkonu dobrovolnické služby.
 Akreditované organizace pracující s dobrovolníky na základě zákona o dobrovolnické službě mají
povinnost uzavírat s dobrovolníky písemné smlouvy. Smlouva s dobrovolníkem by měla obsahovat
zejména popis činnosti, kterou bude dobrovolník vykonávat spolu s vymezením doby, po kterou bude
činnosti vykonávat a místa, a to alespoň rámcově. Ve smlouvě by mělo být napsáno, že dobrovolník nemá
nárok na odměnu s výjimkou úhrady vynaložených výdajů spojených s jeho činností. 
 Smlouva může obsahovat ustanovení o mlčenlivosti, která se týká údajů o klientech a organizaci, a dále
specifická ustanovení podle charakteru vykonávané činnosti a podmínek organizace. Smlouva může
obsahovat soupis práv a povinností dobrovolníka, tzv. Kodex dobrovolníka, který spolu s Mlčenlivostí
dobrovolníka může být součástí smlouvy nebo jako samostatný doplněk. Doporučuje se doplnit ustanovení
o době trvání smlouvy - zda jde o smlouvu uzavíranou na dobu určitou, či na dobu plnění vymezeného
úkolu, včetně upravení možnosti přerušení spolupráce. 

Motivy a funkce dobrovolnictví 
 Nemálo důležité je pro organizaci vědět, co vede dobrovolníky k tomu, že se rozhodli dobrovolně
pomáhat. Motivy dobrovolníků bývají různé. Touto otázkou se zabýval výzkum „Dárcovství a
dobrovolnictví v České republice“ uskutečněný organizací Agnes a Nadací rozvoje občanské společnosti,
který analýzou odpovědí dobrovolníků dospěl k definování 3 druhů motivací k dobrovolnictví: 
 1. Konvenční motivace - takto motivovaní dobrovolníci jsou ovlivněni morálními normami nejbližšího
okolí nebo obecnými neformálními pravidly chování dané společnosti. Dobrovolně pomáhají, protože se to
sluší a patří. Konvenční motivace byla příznačná pro 41 % dobrovolníků. Tento typ motivace se častěji
vyskytoval u starších lidi nad 60 let a věřících.
 2. Reciproční motivace - takto motivovaní dobrovolníci hledají prospěch nejen pro druhé, ale také pro
sebe, mají zájem o nové zkušenosti, nové vztahy, o uplatnění svých schopností a o udržení své kondice.
Tato motivace ovlivnila rozhodnutí 37 % dobrovolníků. Častěji se vyskytovala u mladších lidí do 30 let s
ateistickým postojem. 
 3. Nerozvinutá motivace - vycházela z určitých prvků - např. důvěry v organizaci, pro kterou by měli
pracovat, přesvědčení o smysluplnosti dobrovolné činnosti a pocitu, že se prostřednictvím dobrovolné
činnosti mohou podílet na šíření dobré myšlenky. Tento typ motivace se objevil u 23 % dobrovolníků. Mezi
nimi převažovali lidé střední a starší generace (od 46 do 60 let) a vysokoškoláci (67- 87). 

Další důvody, proč dobrovolníci vykonávají dobrovolnickou činnost: 
 Získají nové přátele a kontakty, získají nové informace, znalosti, dovednosti a zkušenosti, mají přístup k
různým vzdělávacím programům zprostředkovaným organizací, mají možnost sebereflexe a
sebezdokonalování, získají na sebe zpětnou vazbu, mohou se seberealizovat, tráví aktivně svůj čas, jsou
prospěšní, mají dobrý pocit z dobře vykonané práce, vědomí vlastní potřebnosti, smysluplnosti,
prostřednictvím kontaktu s novými lidmi se seznamují s jinými styly a způsoby života, získají zázemí pro
realizaci vlastních nápadů a vizí, mohou zvyšovat vlastní kvalifikaci a hodnotu na pracovním trhu, roste
jejich osobní prestiž. 

Dobrovolnictví seniorů 
 Dobrovolníci senioři se v mnoha organizacích stávají početnou skupinou. Souvisí to i s faktem, že dnešní
senioři jsou více aktivní, že se zabývají nejen péčí o rodinu a vnoučata, ale zapojují se stále více do různých
aktivit, chtějí se podílet na rozvoji společnosti. Aktivní způsob trávení času vyhledávají především senioři,
kteří měli i dříve rozvinuté zájmy. V seniorském věku pokračují v těchto aktivitách úměrně svým fyzickým
a psychickým možnostem. Současné pojetí sociální práce zdůrazňuje posilování autonomie a integraci
seniorů do společnosti.
 Důraz je kladen i na to, aby starý člověk zůstal plnohodnotným členem společnosti a aby byla zachována
kontinuita jeho života a začlenění do sociálních skupin a sociálních sítí. Starý člověk by měl „mít možnost
zachovat si nebo získat takové role, jež dávají jeho životu smysl,“ zároveň „potřebuje nové informace a
dovednosti, které jsou pro něho užitečné a funkční a podporují jeho schopnost přizpůsobit se moderní
společnosti“. 
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Takovou funkci mohou dobře plnit komunitní programy, které budou nabízet možnosti dobrovolnických i
placených činností v oblasti služeb, kultury, vzdělávání a sportu, ve kterých budou moci staří lidé najít své
uplatnění. Dobrovolnická činnost naplňuje potřebu být užitečný, předávání zkušeností, navazování nových
kontaktů, možnost podílet se na životě společnosti. 
 Dobrovolníci senioři se vyznačují určitými specifiky – to, co je nejcennější a co dávají senioři k dispozici,
jsou jejich vlastní zkušenosti a dovednosti, které získali v průběhu svého života (příkladem mohu být
například bývalí učitelé, zdravotní sestry, sociální pracovníci nebo bývalé účetní, kteří mohou být pro
organizaci velikým přínosem). Senioři disponují velkým časovým potenciálem. Neznamená to ale, že by
neměli jiné aktivity. Řada z nich je angažovaná v roli dobrovolníků v dalších organizacích a sdruženích
nebo je navíc zaměstnaná. 
 K charakteristickým znakům vyššího věku patří vyšší pocit odpovědnosti za rozhodnutí. Senioři tedy
zřejmě více zvažují důsledky vlastních rozhodnutí pro druhé, jsou tedy spolehliví a odpovědní a většinou
vydrží v jedné organizaci pracovat v roli dobrovolníka delší dobu. Mnohdy zastávají díky tomu zodpovědné
funkce. Podíváme-li se navíc na demografické prognózy, nemůžeme přehlédnout narůstající počet lidí ve
vyšších věkových kategoriích. Navíc stále více lidí odchází do předčasné penze, ale zároveň chtějí zůstat
aktivní.
 Senioři nabízejí společnosti veliký potencionál, který není zdaleka využit. Co však může dobrovolnictví
nabídnout seniorům? Člověk, který přestává pracovat, má stále potřebu komunikovat, účastnit se života
ve společnosti, potřebu být užitečný a dělat něco smysluplného. Někteří staří lidé se cítí neužiteční a
osamělí. Během svého života plnili mnoho rolí, ale poté, co přestanou pracovat, je jejich role najednou
méně zřetelná. Někteří postrádají konkrétní náplň a smysl života, jiní se soustředí pouze na své vlastní
zájmy. 
 „Tím, že věnuji svůj čas, energii, myšlenky druhým, mohu získat smysl pro ty svoje.“ Dobrovolnictví může
fungovat jako náhrada placené činnosti seniorů, kdy neplacený nebo jen symbolicky odměňovaný
penzionovaný člověk přebírá za svou činnost plnou zodpovědnost v různých charitativních, kulturních,
organizačních činnostech. 
 Na druhé straně považujeme za důležité, aby byli senioři zajištěni vyhovujícími důchodovými příjmy. Z
psychologického hlediska hodnotíme tuto aktivitu jako velmi podnětnou, protože naplňuje touhu seniorů
po společenském uplatnění a zároveň snahu pomoci jiným. Dobrovolnictví může být užitečnou formou
pro mladší seniory, kteří se hůře vyrovnávají s odchodem ze zaměstnání, tak pro starší seniory, kteří žijí
osaměle, starší osamělé nebo ovdovělé ženy a seniory v dlouhodobé ústavní péči. Z hlediska sociální práce
považujeme tyto skupiny seniorů za rizikové a jejich aktivním vyhledáváním a zapojením do bezprostřední
sociální komunity můžeme předejít řadě nepříjemností a komplikací.

Postup práce s dobrovolníky seniory a příprava vhodných podmínek
 Pokud se organizace rozhodne s dobrovolníky seniory spolupracovat, měla by vědět, jakým způsobem.
Většinou postup práce s dobrovolníky seniory probíhá obdobně jak již bylo uvedeno výše, ale přeci jen
práce s dobrovolníky seniory má určitá specifika. V prvé řadě je kladen důraz na důležitost přípravy
organizace, získání souhlasu uživatelů sužeb, ostatních dobrovolníků, personálu a vedení organizace.
Vedle toho doporučujeme vytvořit podpůrnou skupinu pro počáteční nábor dobrovolníků z řad
fungujících dobrovolníků, osob, které mají v místní komunitě dobré postavení, a dalších osob, které by
mohly být užitečné díky svým odborným zkušenostem (například odborníci, kteří mají zkušenosti s prací s
veřejností a staršími lidmi). Pokud o dobrovolníky projeví zájem ostatní místní organizace, je možné
podílet se na společných náborech nebo si navzájem dobrovolníky přeposílat, pokud se pro ně v jedné z
organizací nenalezne uplatnění. Potřebné informace a rady týkající se náboru dobrovolníků seniorů
mohou poskytnout různé organizace zabývající se problematikou stárnutí a prací se seniory. 
 Jako klíčový se ukazuje být počáteční průzkum, který se může uskutečnit s pomocí již zapojených
dobrovolníků, sociálních pracovníků a dalších subjektů. Tento výzkum by měl zmapovat přibližný počet
potencionálních zájemců z řad seniorů o dobrovolnickou činnost v místní komunitě, měl by zjistit jaké
informace o dobrovolnictví mají tito lidé k dispozici, jaké mohou být překážky, které by jim bránily zapojit
se do dobrovolnické činnosti, které další organizace zapojují dobrovolníky, kde se nejčastěji starší lidé
setkávají. Užitečné by bylo nahlédnout do již provedených výzkumů, které se zabývají postoji starších lidí k
dobrovolnictví, pokud už byly provedeny. Ale v zásadě platí, že tak jako existují rozdíly mezi staršími lidmi,
existují rozdíly i mezi komunitami.
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Příklady dobré praxe našeho mezigeneračního programu
 Přijímajícím organizacím, které ve svých řadách přivítají seniorského dobrovolníka, poskytujeme
doporučení a návod, jak co nejlépe začlenit dobrovolníka do chodu organizace. Samozřejmostí je, že
dobrovolníkovi i organizaci je k dispozici koordinátor, který je vždy plně k dispozici. Dobrovolníka provází
celým procesem zapojení a i nadále zůstává s dobrovolníkem v kontaktu. Pracuje na udržení motivovanosti
v aktivním stavu, dodává pocit jistoty. Zároveň je zde proto, aby neustále dobrovolníka ubezpečoval a
chválil za jeho dobrovolnickou aktivitu. Dobrovolníkům jsou poskytovány supervize a motivační programy,
které mají za úkol v seniorech prohlubovat vztah k dobrovolnictví, ale zároveň jim dát příležitost být
součástí komunity.

DOPORUČENÍ DĚTSKÝM ZAŘÍZENÍM
PŘED PŘIJETÍM DOBROVOLNÍKA

Předem si ujasním, pro jakou činnost v naší organizaci dobrovolníka chceme (dobrovolník
nenahrazuje práci zaměstnance).

Stanovím si v týmu pracovníka, který bude pro dobrovolníka “styčnou osobou”.

Při první schůzce si s dobrovolníkem a koordinátorem jasně stanovíme představy a
očekávání (nové činnosti však mohou vyplynout až během spolupráce, podstatné je určit,
co ano, a co již ne).

Na dobrovolníka máme kontakt a on na nás (kontakt na styčnou osobu).

Kdykoliv potřebuji ohledně dobrovolníka a dobrovolnictví poradit, neváhám kontaktovat
koordinátora.

Seznámím dobrovolníka s ostatními členy týmu (všichni musí být obeznámeni, kdo a proč
k nám dochází).

Připravím dobrovolníkovi adekvátní podmínky, aby se cítil komfortně (židle, osvětlení pro
čtení, ...).

Pokud se v organizaci dějí zásadní změny např. personálního, interního, či jiného
charakteru, dobrovolník by měl být informován - je členem týmu!

Nabídnu dobrovolníkovi zapojení do chodu organizace, aby se cítil více součástí týmu
(může vypomoci jako doprovod, pomoci při pořádání akcí, ...).

Nezapomínám na vlídné slovo a poděkování (čím lépe se u nás bude dobrovolník cítit, tím
bude pro naši organizaci větším přínosem). Pozvání na besídku nebo jinou akci je pro
dobrovolníka také poděkováním.


