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ZÁPIS z JEDNÁNÍ FOKUSNÍ SKUPINY SOCIÁLNÍ  

(TÉMATIKA OPZ+) 
 

ze dne 7.4. 2022 (od 13:30 hod.) 

konané v pobočce ADRA, o.p.s. – Dobrovolnické centrum ADRA Havířov, 

 na ulici Hlavní třída 2/4, Havířov - Město 

 

Na jednání fokusní skupiny přijali pozvání: 

Mgr. Hana Čadová - Dobrovolnické centrum ADRA Havířov, vedoucí  

Ing. Jana Žoričová - Dobrovolnické centrum ADRA Havířov, zástupkyně vedoucí a hlavní 

koordinátorka dobrovolnictví 

Bc. Andrea Radomská, Dis. - Dobrovolnické centrum ADRA Havířov, Supervizorka 

dobrovolnických programů 

Ing. Eva Růžičková – MAS Bohumínsko, vedoucí pro realizaci SCLLD  

Ing. Miroslava Klepáčová – MAS Bohumínsko, projektová manažerka SCLLD 

 

Mgr. Hana Čadová přivítala přítomné a poděkovala za možnost konání fokusní skupiny přímo 

v místě Dobrovolnického centra ADRA v Havířově. Předmětem svolané fokusní skupiny bylo 

projednání možností vybraných podporovaných aktivit z OPZ+, které ADRA v okrese Karviná 

provádí, a které by chtěla v příštích letech rozvíjet.  

Při spolupráci s MAS Bohumínsko by v případě zájmu mohla být Adra tzv. partnerem s finančním 

příspěvkem (finanční transfery od MAS pro partnera primárně na úhradu mezd, zaměstnavatelem 

bude Adra). ADRA je financována z různých zdrojů např. příspěvky měst a obcí, kraje, dotace 

z MV, MPSV, či různé nadace.  

Mgr. Čadová nastínila vybrané aktivity, které by bylo vhodné realizovat k dalšímu rozvoji na území 

MAS Bohumínsko a o těchto bylo diskutováno:   

- Dobrovolnictví (individuální pomoc) v domácnostech 

Jde o formu dlouhodobého dobrovolnictví zaměřenou na trávení volného času. Dobrovolníci 

docházejí přímo do domácností, nejde o náhradu sociální či pečovatelské služby. 

S fyzickými osobami, které si požádají o pomoc, je uzavřena smlouva o využití dobrovolnických 

služeb, kde jsou daná jasná práva a povinnosti jednotlivých stran. První návštěva – chodí přímo 

koordinátor dobrovolníků, poté po projednání podmínek s klientem a vysvětlení v čem 

dobrovolnictví spočívá, je vyhledán vhodný dobrovolník. 

Cílovou skupinou jsou senioři, postižení lidé, či pečující osoby o dlouhodobě nemocné či postižené. 

Dobrovolníci docházejí cca 1x týdně na 1-2 hodiny a s klientem stráví společný čas např. hraním 

stolních her, povídáním, procházkou, doprovodem do obchodu, četbou, aj. 

Vhodné spolupracovat se sociálními pracovníky na obcích (kontakty na osoby, které by měly o tuto 

aktivitu zájem). 

- Svépomocné setkání pozůstalých (Poradce pro pozůstalé) 

Jedná se o osobu realizující psychosociální práci. Jde o svépomocné setkávání pozůstalých (dospělí 

i děti), které probíhá 1x měsíčně v odpoledních hodinách po pracovní době. Kontaktování poradce 

na základě informací z hospiců, onkologických oddělení, lékařů, sociálních pracovníků. 

Možnosti aktivity z pohledu realizace připravovaného projektu – v současné době na území MAS 

Bohumínsko aktivita realizována není, nejbližší je provozována Slezskou Diakonií v Ostravě či 

Karviné.  
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- Dobrovolnictví 

Preferují se dlouhodobé smlouvy o dobrovolnictví z důvodu osobního vztahu mezi koncovým 

klientem a dobrovolníkem. 

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti 

a dovednosti ve prospěch ostatních lidí, dobrovolník nenahrazuje činnost personálu subjektu ani 

pečovatelské služby. 

Dobrovolníci kontaktují ADRU, projdou školením, na jehož konci se mohou ale i nemusí stát 

dobrovolníkem, v případě, že se jím stanou, uzavřou smlouvu o dobrovolnictví s ADROU, posléze 

jsou kontaktování koordinátorem dobrovolníků a dle časových a osobních možností je 

dobrovolníkovi nabídnuta instituce (domov pro seniory, nemocnice, domov se zvl. režimem), 

ve které vedení s koordinátorem vyberou vhodného koncového klienta. 

Dobrovolnictví je pro prováděno bezplatně, dobrovolníci dostávají nefinanční odměny např. slovní, 

drobné dárečky jako poděkování za záslužnou činnost. 

Cílové skupiny - senioři /děti /postižené osoby /osoby pečující o postižené /osoby osamocené 

/pozůstalí /matky samoživitelky /osoby mající těžce nemocného, apod. 

Na území MAS Bohumínsko prozatím dobrovolníci působí: 

Bohumín – Domov Jistoty, p.o. – domov pro seniory, chráněné bydlení, domov se zvl. režimem; 

Petřvald – Domov Březiny, p.o. – domov pro seniory, Benjamín, p.o. 

S přijímající organizací je zpravidla vždy sepsána smlouva.  

Možnosti aktivity z pohledu realizace připravovaného projektu: 

 koordinátor dobrovolníků (komunitní pracovník) působících na území MAS Bohumínsko vč. 

dalších provozních výdajů (náklady na telefon, kancelářské potřeby, cestovné). Předmětem 

činnosti této osoby je vyhledávání dobrovolníků, organizování dobrovolníků, plánování jejich 

činnosti, návštěvy zařízení, ve kterých působí či budou působit dobrovolníci.  

 Supervizor – nezávislá osoba, která 4x do roka pořádá setkání dobrovolníků, koordinátora a 

zástupců přijímací organizace, přispívá ke kvalitnějšímu budování vztahu mezi 

dobrovolníkem a uživatelem. Setkání přispívají k získání rad, zpětných vazeb, sdílení pocitů a 

zkušeností, řeší problémy, motivují a povzbuzují.  

 Lektor – odborné vzdělávání dobrovolníků, probíhá 1x ročně – Bohumín, Petřvald.  

- Dobrovolnictví při mimořádných událostech 

Krátkodobé smlouvy o dobrovolnictví z důvodu okamžité potřeby při mimořádných událostech 

(povodně, tornádo, nouzová stav, apod.). 

 

Během jednání byly dotazy řešeny průběžně a probíhala intenzivní diskuse všech zúčastněných 

k možným dílčím aspektům budoucího projektu. Bylo dohodnuto, že zástupci MAS budou 

zamyšlené aktivity konzultovat s řídícím orgánem OPZ+. 

Dále na jednání zazněly informace o tom, že na území MAS Bohumínsko existují i neakreditovaní 

dobrovolníci, které zaštiťuje např. Charita. Další možností aktivit do projektu z OPZ+ by mohlo být 

tzv. Komunitní dobrovolnictví – neakreditované, bez smlouvy, např. venčení psů z útulku, čištění 

lesů, potoků a vodních ploch. 

 

Zapsala: Ing. Miroslava Klepáčová, v. r. 


