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INFORMACE PRO RODINY S DĚTMI S POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY
Možnosti využití pomoci dobrovolníků v rámci projektu pomahamepraze.cz
S ČÍM MOHOU DOBROVOLNÍCI POMOCI?
➔ pomoc s péčí o dítě s postižením za přítomnosti a pod vedením rodičů
➔ pomoc s péčí o sourozence dítěte s postižením za přítomnosti rodičů (pomoc se školní
přípravou, hra apod.)
➔ pomoc v domácnosti dle domluvy s rodinou (donesení nákupu, pomoc s přípravou jídla apod.)
➔ jakákoli další pomoc na základě předchozí domluvy mezi rodiči a dobrovolníkem

KDO JE DOBROVOLNÍK
Dobrovolníci jsou lidé ve věku 18 - 60 let, kteří se v současné situaci přihlásili k iniciativě
pomahamepraze.cz a nabídli se k výkonu dobrovolnické služby pro potřebné. Všichni dobrovolníci
čestně prohlašují, že se v posledních 14 dnech nesetkali s osobou nakaženou COVID-19, nebyla jim
nařízena karanténa, jsou trestně bezúhonní a prošli zácvikem ohledně dodržování potřebných
hygienických opatření. Jsou vybavení ochrannými pomůckami, které mají po dobu výkonu
dobrovolnické činnosti povinnost používat. Každý dobrovolník zapojený do tohoto projektu
je držitelem identifikační karty dobrovolníka, kterou se vám může prokázat.
V řadách dobrovolníků jsou lidé různých zkušeností a vzdělání (včetně např. studentů pedagogických
škol, speciální pedagogiky, sociální práce a podobně), avšak nemůžeme v současném systému zaručit,
že dobrovolník, který přijde k vám, bude mít v oblasti péče o dítě s postižením nějaké zkušenosti
či vzdělání. Je proto důležité, abyste nepřenášeli zodpovědnost za dítě na dobrovolníka a abyste po
celou dobu byli případným společným aktivitám dobrovolníka a dítěte přítomni. Klaďte také důraz
na to, abyste dobrovolníka seznámili se všemi potřebnými informacemi ohledně vašeho dítěte, pokud
bude náplní jeho činnosti u vás v domácnosti pomoc s péčí o toto dítě.
Dobrovolník je při přijímání vaší poptávky obeznámen s informacemi, které jste uvedli při zadávání
poptávky, a souhlasí s vykonáním uvedených činností (viz kapitola Jak si dobrovolníka domluvit).
Dobrovolník se zavazuje zachovávat úplnou mlčenlivost ohledně těchto i dalších citlivých informací,
které se během výkonu služby dozví.

ZÁSADY PŘI VYUŽÍVÁNÍ POMOCI DOBROVOLNÍKA
Je nezbytně nutné při spolupráci s dobrovolníkem dodržovat hygienická opatření související s epidemií
COVID-19.
Po dobu, kdy budete s dobrovolníkem vy, nebo členové domácnosti v přímém kontaktu, je nezbytné
pro všechny zúčastněné mít zakrytá ústa a nos (rouška, respirátor, ústenka, šátek atp.). V případě,
že činnost vykonávaná dobrovolníkem nutně obnáší jeho přítomnost v domácnosti, platí toto opatření
po celou dobu jeho přítomnosti u vás doma. Stejně tak apelujeme na důsledné dodržování zásad mytí
rukou.

V případě, že budete dobrovolníka využívat pro pomoc s péčí o dítě s postižením či o další dítě
v domácnosti, domluvené aktivity dobrovolníka a dítěte musí probíhat za vaší přítomnosti a pod vaším
vedením. Věnujte dostatečný čas tomu seznámit dobrovolníka s potřebnými instrukcemi a specifiky
vašeho dítěte a společně vylaďte vaše představy o jeho pomoci. Za dítě a jeho bezpečnost nesete
i v přítomnosti dobrovolníka zodpovědnost vy.
V případě, že by se u vás nebo jiného člena domácnosti vyskytlo onemocnění Covid-19, a v uplynulých
14 dnech jste využívali, nebo máte již dojednáno využívat naše dobrovolníky, neprodleně tuto situaci
nahlaste na uvedený kontaktní email pomahamepraze@asistence.org . Pomůžete nám tak zmenšit
riziko, že by se nákaza šířila dál.

JAK SI DOBROVOLNÍKA DOMLUVIT
Pokud máte zájem využít pomoc dobrovolníků, neváhejte se ozvat na email :

pomahamepraze@asistence.org
Ačkoliv se nejedná přímo o dobrovolníky z Asistence, o. p. s., na uvedeném emailu s vámi bude
komunikovat koordinátorka dobrovolnického programu Marie Palečková a zodpoví vám případné
doplňující dotazy. Na uvedenou adresu zašlete následující informace:
➔
➔
➔
➔

Telefonický kontakt a adresu rodiny
S čím byste od dobrovolníka chtěli pomoct? Jaké dovednosti od dobrovolníka očekáváte?
Kdy a v jaké frekvenci chcete pomoct?
V případě, že chcete pomoci při péči o dítě s postižením, uveďte, s jakým postižením
se dobrovolníci u dítěte setkají, případně další specifika vaší situace.

Následně bude váš požadavek zaznamenán a budete kontaktováni ohledně dalších podrobností
a postupu.
Bude-li vám spolupráce s konkrétním dobrovolníkem vyhovovat, můžete se na další spolupráci
domluvit již přímo s daným dobrovolníkem. Na uvedený email pak stačí pouze nahlásit, že další
spolupráce již bude pokračovat ve vaší režii. Na tento email se také obracejte v případě potřeby zpětné
vazby či stížností.

Dobrovolníků, kteří vám rádi pomohou v současné nelehké situaci je v Praze
mnoho. Proto neváhejte a ozvěte se nám s vaším požadavkem a my uděláme vše
proto, aby se k vám potřebná pomoc dostala. Díky!

