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Veřejný závazek
Dobrovolnické centrum Charity Ostrava vzniklo 
z potřeby pomáhat lidem, rozvíjet smysluplné trávení 
volného času a zapojit veřejnost do služby těm, kteří 
to nejvíce potřebují. Smyslem dobrovolnictví je také 
budování vztahu člověka ke svému okolí a všestranné 
rozvíjení osobnosti se zaměřením na etické chápání 
světa. Do pomoci v Charitě Ostrava se mohou zapojit 
individuální i firemní dobrovolníci.

Činnosti dobrovolníka
 rozhovory, procházky, společenský kontakt s 
uživateli služeb v charitních zařízeních, 

 doprovázení uživatelů služeb při zajištění kontaktu 
se společenským prostředím v rámci aktivit 
charitního střediska (výlety, kulturní akce ap.),

 pomoc Charitě Ostrava při přípravě a realizaci 
různých akcí s kulturním, duchovním, 
společenským a sportovním zaměřením,

 pomoc v charitních zařízeních – úklid, zahrada ap.,
 pomoc s realizací veřejných sbírek (např. Tříkrálová sbírka).

Jak to děláme
Dobrovolníkem Charity Ostrava se může stát 
každý člověk starší 15 let, který ve svém volném 



čase bez nároku na finanční odměnu projeví zájem 
vykonávat dobrovolnou činnost ve prospěch jiných 
lidí. Dobrovolník absolvuje tzv. „vstupní pohovor“ 
s koordinátorem dobrovolníků, který ho seznámí 
s možnostmi dobrovolnické činnosti (jednorázová, 
pravidelná, nepravidelná). S individuálními 
dobrovolníky je uzavírána Smlouva o výkonu činnosti 
dobrovolníka, dobrovolník je pojištěný. 

Komu dobrovolník pomáhá
 senioři,

 lidé se zdravotním postižením,

 rodina, děti, mládež,

 lidé bez domova,

 lidé v závěru života v hospicové péči.

Jako jednu z forem ocenění nominujeme každoročně 
naše dobrovolníky do anket vyhlašovaných statutárním 
městem Ostrava a Moravskoslezským krajem. Statutární 
město Ostrava pořádá anketu „Dobrovolník roku“ 
u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, 
který je vyhlášen OSN na 5. prosince. Hejtman 
Moravskoslezského kraje vyhlašuje kampaň zaměřenou 
na dobrovolníky „BoSmePartyja“.



Projekt je realizován s finanční podporou statutárního 
města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

„Žije jen ten,  
kdo je k užitku mnohým.“ 

Seneca

Kontakt
Charita Ostrava
Dobrovolnické centrum
Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava – Vítkovice
telefon: 596 783 011
mobil: 733 676 692
e-mail: dc@ostrava.charita.cz

Kontaktní osoba:
Mgr. Martina Krhutová, koordinátor dobrovolníků

web: www.ostrava.charita.cz

Finanční podpora:
č. ú. 19-6352520277/0100, VS 11101 (KB Ostrava)


