
 
 

 

 

Dobrovolnická práce- třídy a sazby 

pro žadatele o grant z programu Active Citizens Fund 

 

Úvod  

Tento dokument je určen pro žadatele o grant v programu Active Citizens Fund, který je financován z Fondů EHP a 

Norska a který spravuje konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu. 

Dokument se věnuje dobrovolnické práci, díky které si mohou žadatelé (partneři) projektu zajistit max. 50 % z povinného 

podílu spolufinancování u systémových a základních grantů a až 100 % podílu spolufinancování u akčních grantů. 

Průvodce je přílohou k Příručce pro žadatele programu Active Citizens Fund. 
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1. Hlavní třídy dobrovolnictví 

Hlavní třídy zaměstnání, podle kterých se zařazuje dobrovolnická práce, byla stanovena podle CZ-ISCO v ISPV dle 

zveřejněných výsledků za rok 2018, pro mzdovou sféru podle kategorií. Vyjádřená hodinová sazba je odvozena jako 

náklad hodinové hrubé mzdy dle mediánu. Hlavní třídy jsou v názvech upraveny pro potřeby dobrovolnické práce. 

Žadatelé (partneři) si v rozpočtu v jednotce zvolí ke každému dobrovolníkovi hlavní třídu, dle níže uvedeného členění. 

Sazbu za jednotku vyplníte dle obvyklé výše hodinové hrubé mzdy pro danou pozici ve vaší organizaci. Níže v tabulce 

jsou uvedeny max. hodinové částky, které nesmíte překročit. 

 

 Hlavní třídy zaměstnání Medián v Kč/h 

1 Dobrovolníci v managementu 294,54 

2 Dobrovolníci specialisté 253,83 

3 Dobrovolníci s nižší mírou specializace 191,31 

4 Dobrovolníci v administrativě 145,12 

5 Dobrovolníci ve službách a dobročinném prodeji 111,01 

6 Dobrovolní zahradníci, pěstitelé a chovatelé 125,22 

7 Dobrovolní kumštýři a řemeslníci 158,90 

8 Dobrovolníci obsluhující větší zařízení 156,06 

9 Dobrovolníci při jednoduchých činnostech 106,75 

 
Celkem 

161,91 
 

Zdroj: Vysoká škola polytechnická 
 

2. Popisy jednotlivých činností 

V následující části budou popsány jednotlivé činnosti s praktickým výkladem, který umožní správné zařazení 

dobrovolníků. Zpracování podkladu členění bylo vypracováno Vysokou školou polytechnickou. 

 

2.1 Dobrovolníci v managementu 

Dobrovolníci v této kategorii se podílí na klíčových činnostech v oblasti managementu, jako je plánování aktivit a jejich 
koordinace, formulování strategií organizací či projektů a jejich naplňování, hodnocení naplňování cílů organizací nebo 
projektů nebo koordinaci jednotlivých složek a projektů organizace. 
 
Mezi činnostmi se vyskytuje formulování cílů organizací a projektů, spolupráce na tvorbě strategií, ekonomické řízení 
včetně tvorby projektů, tvorba metodik a standardů kvality, hodnocení naplňování cílů a strategií apod.. Spadá sem jak 
vedení dobrovolnických programů splňující výše uvedené charakteristiky, tak vedení organizací a organizačních 
složek, včetně členství v řídících orgánech (např. správní rady), volba statutárních zástupců, rozhodování o náboru 
zaměstnanců a dobrovolníků, apod. 
 
Pro názornost byly příklady dobrovolnických činností v této kategorii rozděleny do následujících třech oblastí: 

 Management organizací 

 Management projektů 

 Management projektů 
 
Management organizací 



 
 

 

 

 Dobrovolné členství ve správních radách či kolektivních řídících orgánech organizací (bez finanční odměny za 
účast)  

 Dobrovolné vedení neziskové organizace nebo její části 

 Dobrovolné vedení neformálního uskupení či iniciativy 

 Dobrovolné vedení kroužku pro děti 

 Dobrovolné vedení duchovního společenství (např. sbor, farnost) 
 
Management projektů 

 Koordinátor dobrovolnického programu, který se podílí na tvorbě rozpočtů, cílů a organizačního uchopení 
dobrovolnického programu 

 Podílení se na tvorbě rozpočtů, cílů a organizačního nastavení dobrovolnického programu v organizaci 

 Vedení ekonomické agendy projektu, které obnáší tvorby rozpočtů a spolupodílení se na rozhodování 

 Vedení či spolupodílení se na vedení jednorázové akce, které zahrnuje strategické rozhodování, stanovování 
cílů akce, jejich vyhodnocování apod. 

 Vedení prezidentské kampaně občanského kandidáta, občanské iniciativy, petiční akce apod. 
 
Managementu služeb 

 Člen krizového týmu (pro řešení mimořádných událostí) obce či regionu podílející se na strategickém 
rozhodování  

 Členství v pracovní skupině dobrovolníků při úřadu obce, města, regionu, podílející se na strategickém rozvoji 
dané oblasti 

 Dobrovolníci zapojení do systematického plánování komunitních aktivit a jejich organizace 

 Participace občanů-dobrovolníků na plánech obce, města, regionu 

 Členství v radě seniorů obce 

 Členství ve studentské radě města 
 

2.2 Dobrovolníci specialisté 

Dobrovolníci v této kategorii využívají odbornou dovednost, která je obvykle vázána na dosažení určitého vzdělání či 
dlouhodobého výcviku. Jedná se o aplikování odborných konceptů a teorií na řešení praktických problémů, lektorování 
o těchto činnostech, případně obojí. Tato činnost se může vyskytovat v různých oblastech společnosti, jako je sociální 
péče, péče o zdraví, kultura, ale i v ostatních. Důležitý je důraz na nutnost vyšší specializace, vzdělání či rozvinutých 
dovedností. 
 
Mezi jejich činnostmi se vyskytuje odborné poradenství a služby v různých oborech, jako je ekonomika organizací, 
právo, lidské zdroje, informační technologie, ale i psychosociální pomoc, zdravotnická pomoc a další. Může se také 
jednat o specializovanou výuku na různých stupních vzdělávání, včetně vzdělávání osob se specifickými potřebami, 
mentoring nebo duchovní vedení. Dále se jedná o specializované formy umění jako je zpěv a hudební přednes, tanec, 
herectví apod.  
 
Příklady jednotlivých dobrovolnických činností byly pro jednoduchost seřazeny do následujících skupin: 

 Koordinace a organizace 

 Odborné poradenství v oblasti ekonomiky, managementu a lidských zdrojů 

 Odborné poradenství v oblasti informačních technologií 

 Odborné poradenství v oblasti kultury 

 Odborné poradenství v oblasti zdraví a sociálních služeb 

 Odborné poradenství v oblasti ochrany životního prostředí 

 Ostatní odborné poradenství 

 Tvorba koncepcí a analýz 

 Přímé služby z oblasti psychologie, péče o zdraví a krizových služeb 

 Lektorská a edukativní činnost 

 Umělecká činnost 
 



 
 

 

 

Koordinace a organizace 

 Koordinátor komunitního centra 

 Organizace a vedení dobrovolných akcí pro komunitu  
 
Odborné poradenství v oblasti ekonomiky, managementu a lidských zdrojů 

 Odborné poradenství, např. v oblasti ekonomického zajištění turnaje, příprava projektové nebo grantové 
žádosti 

 Odborné poradenství v oblasti lidských zdrojů směrem k organizaci vysílající dobrovolníky na povodně 

 Odborné poradenství dané organizaci v oblasti fundraisingu a péče o dárce 

 Odborné poradenství jednotlivcům z oblasti lidských zdrojů (jak napsat životopis, motivační dopis, jak se 
připravit na pohovor apod.) 

 
Odborné poradenství v oblasti informačních technologií 

 Vytvoření softwaru (např. aplikace pro chytré telefony) pro danou pohybovou aktivitu 
 
Odborné poradenství v oblasti kultury 

 Stáže dobrovolníků z řad specialistů, včetně zahraničních, ať již při dobrovolnických akcích (workcampy, 
workshopy) či v objektech a památkových movitých objektů apod. 

 
Odborné poradenství v oblasti zdraví a sociálních služeb 

 Odborné poradenství v oblasti zdravého životního stylu 

 Odborné poradenství jednotlivcům v sociální oblasti, např. v oblasti pěstounské péče, dodržování práv dítěte 
 
Odborné poradenství v oblasti ochrany životního prostředí 

 Dobrovolnické odborné poradenství v oblasti životního prostředí, ekologie a péče o zvířata 

 Odborné poradenství dané organizaci v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí 
 
Ostatní odborné poradenství 

 Odborné poradenství organizaci ze sociální nebo zdravotní oblasti (právní, ekonomické, v oblasti lidských 
zdrojů, IT apod.) 

 Dobrovolník specialista poskytující dané církvi či skupině odborné poradenství ze svého oboru 
 
Tvorba koncepcí a analýz 

 Tvorba tematických webů a podílení se na jejich obsahu 

 Dobrovolnická účast experta mimo svoji ziskovou či zaměstnaneckou činnost na tvorbě koncepcí (komunitních 
plánů sociálních služeb, různých strategií apod.) 

 Provádění analýz a podkladových materiálů pro lidskoprávní organizace a iniciativy 

 Tvorba návrhu koncepce petiční kampaně 

 provádění analýz a zhodnocení v oblasti mimořádných událostí 

 Tvorba koncepce petiční kampaně 

 Provádění analýz a podkladových materiálů pro lidskoprávní organizace a iniciativy 
 
Přímé služby z oblasti psychologie, péče o zdraví a krizových služeb 

 Dobrovolnický supervizor 

 Dobrovolnická krizová intervence 

 Krizová psychosociální pomoc 

 Dobrovolnická psychoterapeutická pomoc 

 Dobrovolnická canisterapeutická činnost 

 Dobrovolnické vykonávání odborných činností, např. konzultace veterináře v psím útulku 

 Dobrovolnické vedení sportovce po psychologické stránce 

 Zdravotnický dohled na sportovní akci  

 Dobrovolné kustodské služby 

 Dobrovolník z duchovní oblasti, na kterého se lidé zevnitř i vně církve mohou obracet se svými duchovními 
otázkami 



 
 

 

 

 Dobrovolná lékařská či zdravotnická pomoc při mimořádných událostech či mezinárodních krizích 

 Dobrovolní záchranáři 

 Dobrovolní hasiči při zásahu (mimo obdržené finanční kompenzace dobrovolníkovi) 
 
Lektorská a edukativní činnost 

 Dobrovolnický lektor první pomoci 

 Dobrovolnický lektor osob se specifickými potřebami 

 Dobrovolnický lektor dětí a mládeže se specifickými potřebami 

 Dobrovolnický lektor v oblasti životního prostředí, ekologie a péče o zvířata 

 Lektor v oblasti dodržování lidských práv 

 Dobrovolnický lektor sportovců se specifickými potřebami 

 Lektor v oblasti dodržování lidských práv 

 Hraní si s dítětem s poruchou autistického spektra metodou sun-rise, ke které je obvykle třeba trénink 
dlouhodobějšího charakteru 

 Dobrovolník provádějící kurzy Bible pro veřejnost 

 Dobrovolník provádějící přípravné kurzy pro snoubence do manželství (např. z duchovní perspektivy) 
 
Umělecká činnost 

 Dobrovolníci věnující se zpěvu a hraní na hudební nástroje během bohoslužeb a duchovních akcí 

 Bezplatná hudební produkce na benefičních akcích 

 Herectví v rámci ochotnického divadla vyžadující dlouhodobou přípravu a zkoušení 
 

2.3 Dobrovolníci s nižší mírou specializace 

Dobrovolníci v této kategorii činností vykonávají odborné aktivity s nižší či střední mírou specializace. Pro tyto činnosti 
je třeba mít určitou míru odbornosti, obvykle však k získání této odbornosti není třeba dlouhodobý speciální výcvik či 
trénink. Dobrovolníci provádí úkoly technického i netechnického charakteru, kdy aplikují různé odborné postupy, 
koncepce a nástroje z různých oblastí, v závislosti na dané oblasti dobrovolnictví. 
 
Mezi jejich činnosti patří účast na organizaci a realizaci různých akcí napříč jednotlivými oblastmi dobrovolnictví, 
uskutečňování konkrétní volnočasové aktivity (např. ve zdravotní a sociální oblasti), vlastní realizace duchovních a 
náboženských aktivit, odborné služby spojené s ekonomikou a financemi (včetně firemního fundraisingu a vyplňování 
žádosti o dotace) odborné činnosti ve výzkumu, provádění technické podpory v oblasti (např. v oblasti kultury, sportu 
apod.). Dále potom vytváření obsahu tematických webů z oblasti kultury, sportu apod., není-li k této činnosti třeba 
dlouhodobého výcviku či tréninku (např. psaní odborných lékařských článků na web tedy spadá do vyšší kategorie). V 
této kategorii může docházet k aplikaci odborných metod a postupů, ty by však měly mít nižší míru specializace, která 
je obvykle dosažitelná bez dlouhodobého výcviku či tréninku. 
 
Příklady dobrovolnických činností v této kategorii můžeme rozdělit do následujících skupin: 

 Realizace volnočasových aktivit 

 Mentoring a duchovní podpora 

 Organizace akcí 

 Činnosti s nižší nebo střední úrovní specializace v oblasti ekonomiky a managementu 

 Účast na analýzách a výzkumech 

 Odborné činnosti v oblasti psaní 

 Lektorská a přednášecí činnost s nižší až střední odborností 

 Odborné práce v oblasti ochrany památek, kultury a umění 

 Ostatní 
 

Realizace volnočasových aktivit 

 Dobrovolník na volný čas v zařízeních sociální a zdravotní péče (např. nemocnice, domovy pro seniory apod.) 

 Dobrovolná vzájemná péče o děti ze spřátelených rodin 

 Senioři čtou dětem 



 
 

 

 

 Děti či mládež zpívají, hrají seniorům 

 Vycházky a výlety zdravotně postižených s dobrovolníky 

 Vedoucí zájmového kroužku zaměřeného na děti a mládež (např. kroužek pohybových her nebo, keramiky) 

 Vedoucí zájmového kroužku zaměřeného na životní prostředí, ekologii a péči o zvířata, např. kroužek 
akvaristiky  

 provádění volnočasových aktivit pro děti v uprchlických táborech 

 Asistent trenéra ve sportovním klubu 

 Vedoucí sportovního kroužku, jehož primární ambicí není vychovat vrcholové sportovce 
 
Mentoring a duchovní podpora 

 Dobrovolnický mentor 

 Dobrovolník ve vězeňské kaplanské službě 
 
Organizace akcí 

 Spolupořadatel akce (např. pro děti a mládež, v oblasti životního prostředí apod.) 

 Pořadatelská služba při akcích 

 Organizace happeningů a akcí na podporu demokracie či dodržování lidských práv 

 Organizace a provádění petičních akcí 
 
Činnosti s nižší nebo střední úrovní specializace v oblasti ekonomiky a managementu 

 Dobrovolník zaměřený na firemní fundraising 

 Dobrovolník zpracovávající žádosti o dotace 

 Vyúčtování akcí a vedení jejich ekonomické agendy 

 Vedení ekonomiky dané iniciativy či projektu 

 Organizace a průběh veřejných charitativních akcí a sbírek 
 
Účast na analýzách a výzkumech 

 Vykonávání odborných činností při analýzách a výzkumech 

 Účast na analýze v oblasti mimořádných událostí 
 

Odborné činnosti v oblasti psaní 

 Vytváření příspěvků nebo jejich editace na webu Wikipedie 

 Vydávání zpravodaje pro onkologické pacienty 

 Přidávání příspěvků na web Encyklopedie Brna 
 
Lektorská a přednášecí činnost s nižší až střední odborností 

 Přednášející na osvětové akci z oblasti sportu a zdravého životního stylu 

 Lektorství v oblasti mimořádných událostí, humanitárních krizí či rozvojové spolupráce 
 
Odborné práce v oblasti ochrany památek, kultury a umění 

 Pomoc při obnově památek – vyklízení, odstraňování sutin, čištění, vybrané práce pod vedením odborníků na 
záchraně památkových areálů 

 Pomocná služba při konzervačních pracích v oblasti ochrany památek  

 Osoba uvádějící akci (sportovní, kulturní, duchovní) 

 Zvukař (např. na sportovní, kulturní či sportovní akci) 
 
Ostatní 

 Strážci přírody 
 



 
 

 

 

2.4 Dobrovolníci v administrativě 

Dobrovolníci v této kategorii obvykle pracují s informacemi, ať již v tištěné, elektronické nebo ústní podobě. Tyto 
informace evidují, organizují a zpracovávají, dále mohou provádět úkoly spojené s peněžními operacemi, organizací 
cest a výletů, sjednávání schůzek apod. 
 
Mezi jejich činností patří jednoduché úkony s počítačem, jako je zpracovávání informací v textových editorech, 
vytváření a editace tabulek, prezentací apod.. Dále potom obsluha dalšího kancelářského vybavení, jako jsou tiskárny, 
kopírky, scannery, apod. Mezi další činnosti patří asistentské administrativní činnosti, jako je zakládání tištěných i 
elektronických dokumentů, odesílání pošty (tištěné i elektronické), sjednávání schůzek. Dále potom obsluha 
telefonních linek (mimo odborného poradenství), evidence materiálu a zásob ve skladu, úřednickou práci v knihovnách 
apod. 
 
Příklady jednotlivých dobrovolnických činností byly pro jednoduchost seřazeny do následujících skupin: 

 Administrativa v oblasti služeb 

 Administrativa v oblasti koordinace a managementu  

 Kancelářské administrativní práci 
 
Administrativa v oblasti koordinace a managementu  

 Koordinátor dobrovolnického programu, který se nepodílí na vedení dobrovolnického programu nebo 
organizace, a jeho hlavní náplň je koordinace dobrovolnických aktivit, vedení administrativy apod. 

 Koordinátor, který má starosti komunikaci s dobrovolníky, a který se po administrátorské stránce podílí na 
jejich získávání a přípravě 

 Koordinace rozmístění dobrovolníků při povodních 

 Podíl na administrativě veřejné sbírky 

 Vedení skladové evidence v humanitárním skladu 

 Dobrovolný správce GDPR v neziskové organizaci 

 Tajemník místního církevního společenství (sboru, farnosti) 

 Administrativní dobrovolník v Klubu zdraví, podílející se na organizaci akcí 
 
Administrativa v oblasti služeb 

 Obsluha krizové linky v případě povodní 

 Administrativa petičních akcí či volebních kampaní 

 Administrativa při přípravě evangelizačních akcí pro veřejnost 

 Dobrovolný administrátor korespondenčního kurzu Bible pro veřejnost  

 Vedení administrativy v případě mimořádné události 
 
Kancelářské administrativní práci 

 Dobrovolník v administrativě v neziskové organizaci (např. v sociální oblasti) 

 Dobrovolník v administrativě v kulturní, či památkové organizací 

 Skenování, třídění materiálů, vkládání dat do databází 

 Rozesílka letáků, pozvánek na akce různých druhů 

 Tvorba tiskových zpráv na základě odborných podkladů 
 

2.5 Dobrovolníci ve službách a dobročinném prodeji 

Dobrovolníci v této kategorii vykonávají činnosti z oblasti služeb, včetně dobročinného prodeje. Podílejí se zajištění 
stravování, pomoci s dopravou, prodejem zboží, dále potom na prevenci proti požáru a protiprávnímu jednání.  
 
Mezi jejich činnosti patří prodej zboží v charitativních obchůdcích a na charitativních burzách, prezentace programu či 
organizace na infostánku, doprovod na cestách, průvodcovství po městě či památkách, kadeřnické práce, poskytování 
kosmetických služeb, hlídkování na přechodech, registrace návštěvníků a účastníků sportovních a kulturních akcí, 
příprava a podávání jídel a nápojů, včetně servírování jídla a pití, obsluha pokladen, výběr financí do pokladniček, 



 
 

 

 

účast na charitativních módních přehlídkách jako modelové či manekýny, dobrovolnické herectví mimo divadelní 
představení, obsluha telefonických linek (mimo odborného poradenství), apod.  
 
Příklady jednotlivých dobrovolnických činností byly pro jednoduchost seřazeny do následujících skupin: 

 Charitativní prodej, veřejné sbírky a jiná ekonomická agenda 

 Služby sociálního zaměření a doprovodné služby 

 Služby v oblasti poskytování občerstvení a stravování 

 Obsluha stánku a pořadatelská služba 

 Služby v oblasti kultury a umění 

 Služby v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti 
 
Charitativní prodej, veřejné sbírky a jiná ekonomická agenda 

 Obsluha charitativního obchůdku 

 Prodej zboží v charitativním prodeji na podporu lidských práv 

 Prodej zboží na charitativních burzách 

 Výběr financí při sbírkách na podporu lidských práv či rozvoje demokratického procesu 

 Dobrovolník vybírající peníze na akcích s duchovní tematikou 

 Pokladník v divadle 
 
Služby sociálního zaměření a doprovodné služby 

 Obsluha sociálního šatníku 

 Třídění šatstva v sociálním šatníku 

 Doprovod klientů sociálních služeb na výlet 

 Kadeřnické práce pro klienty sociálních služeb 

 Doprovod dětí na výlet 

 Doprovod dětí na turnaj, závody 

 Dobrovolník asistující handicapovaným na duchovních akcích 
 

Služby v oblasti poskytování občerstvení a stravování 

 příprava a podávání nápojů klientům sociálních služeb 

 příprava a podávání nápojů dětem na akcích pro veřejnost 

 Příprava občerstvení na akcích na podporu lidských práv 

 příprava a podávání nápojů dětem na turnajích, závodech 

 Příprava jídla a pití pro osoby zasažené mimořádnou událostí, pracovníky i dobrovolníky 

 Dobrovolník připravující občerstvení na akce pro veřejnost s duchovní tématikou 
 
Obsluha stánku a pořadatelská služba 

 Recepční v organizaci na pomoc HIV pozitivním lidem 

 Příprava stánků na akce pro veřejnost 

 Služby dobrovolných hostesek  

 Účast na evidenci přihlášených či na prezenci kulturní aktivity 

 Účast na infostánku (např. na veletrhu dobrovolnických příležitostí) 

 Účast na infostánku kulturní či památkové organizace 

 Dobrovolník na stánku na Noci kostelů 

 Pořadatelská služba na akcích (sportovních, kulturních, apod.) 

 Účast na dni otevřených dveří (jako součást pořadatelského týmu) 
 
Služby v oblasti kultury a umění 

 Podíl na doprovázení či průvodcovství účastníků kulturních aktivit 

 Dobrovolníci jako průvodci na poutích, majálesech a podobných oslavách v rámci obce 

 Prezentace služeb na jarmarcích a podobných akcích obce, města, regionu 

 Model/ka či manekýn/ka na charitativní módní přehlídce zaměřené na podporu organizací či projektů ze 
sociální či zdravotní oblasti   



 
 

 

 

 Příprava a realizace charitativního či osvětového hereckého představení zaměřené na podporu sociální nebo 
zdravotní oblasti 

 Dobrovolný člen hereckého souboru 
 
Služby v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti 

 Mapování černých skládek v rámci projektu ZmapujTo.cz 

 Bezpečnostní dobrovolník 

 Dobrovolní hasiči při prevence mimořádných událostí 
 

2.6 Dobrovolníci zahradníci, pěstitelé a chovatelé 

Dobrovolníci v této kategorii se podílí na přímé péči o zvířata, rostliny, zahrady a travnatá prostranství v jakékoliv 
podobě. Patří sem jak ochrana zvířat, tak jejich hospodářský chov a monitoring ohrožených zvířat v přírodě. Výjimkou 
patří jednoduché činnosti z této oblasti, které řadíme do kategorie dobrovolnictví při jednoduchých činnostech, a 
vysoce kvalifikované služby, mající charakter odborné veterinářské či zahradnické služby, které řadíme do 
dobrovolnictví s vyšší mírou specializace. Dále zde nejsou dobrovolníci pracující s většími stroji, jako je motorová pila, 
rotavátor, apod. 
 
Mezi jejich činnosti patří přímá péče o zvířata, která vyžaduje nižší nebo střední úroveň odbornosti, setkání trávy, 
sázení květin, pěstování ovoce či zeleniny, sekání trávy (ručními nástroji nebo elektrickými sekačkami) a péče o 
zahrady a zahrady, sázení květin a stromů, sběr odpadků v přírodě, apod.  
 
Příklady jednotlivých dobrovolnických činností byly pro jednoduchost seřazeny do následujících skupin: 

 Úprava zahrad a travnatých ploch 

 Sklízení ovoce a jiného přírodního materiálu 

 Rybářství, myslivost a chov zvířat za účelem hospodářské produkce 

 Přímá péče o zvířata mimo účel hospodářské produkce 
 
Úprava zahrad a travnatých ploch 

 Sekání trávy v domově pro seniory (ústavu sociální péče, apod.), za využití ručních nástrojů nebo elektrické 
sekačky 

 Sekání trávy v okolí klubovny za využití ručních nástrojů nebo elektrické sekačky 

 Úprava hřiště 

 Úprava květinových záhonů v okolí sportoviště 

 Úprava květinových záhonů kolem sídla organizace 

 Úprava květinových záhonků v zařízeních sociální nebo zdravotní péče 

 Úprava květinových záhonů u dětského hřiště 

 Sekání trávy kolem sídla organizace za využití ručních nástrojů nebo elektrické sekačky 

 Sekání trávy na zahradě místního sboru či farnosti  

 Sázení květin na zahradě místního sboru či farnosti a péče o ně 

 Úprava krajiny v rámci prevence mimořádných událostí 

 Úprava krajiny při řešení následků mimořádných událostí 
 
Sklízení ovoce a jiného přírodního materiálu 

 Sklízení ovoce na stromech náležející k místnímu sboru či farnosti 

 Sušení sena na krmení na zimu  

 Dojení krav 
 
Rybářství, myslivost a chov zvířat za účelem hospodářské produkce 

 Rybářství ve prospěch místních komunit 

 Dobrovolník v oblasti myslivosti vykonávající mysliveckou činnost 

 Chov zvířat na maso či mléčné produkty 
 



 
 

 

 

Přímá péče o zvířata mimo účel hospodářské produkce 

 Péče o rybičky v akváriu v domově pro seniory 

 Venčení psů v útulku 

 Kydání stájí 

 Hřebelcování koní 

 Péče o zvířata zasažená mimořádnou událostí 
 

2.7 Dobrovolníci kumštýři a řemeslníci 

Dobrovolníci v této kategorii obvykle využívají specifické technické a praktické znalosti a dovednosti, typicky 
technického charakteru, v umělecké oblasti nebo v oblasti specializované gastronomie. Účelem jejich činnosti může 
být úprava a oprava budov a jejich částí, opravy kancelářského vybavení, tvorba letáčků a plakátů, pořizování 
fotografií a jejich úprava, odborné zpracování potravin, textilu a předmětů ze dřeva, kovu či jiných materiálů včetně 
uměleckých výrobků. Jejich dobrovolnická práce je vykonávána ručně, eventuálně za využití nástrojů, které mají snížit 
fyzickou námahu nebo zkrátit čas pro splnění úkolu.  
 
Mezi jejich činnosti obvykle patří příprava specializovaných pokrmů a nápojů (pečení buchet, koláčů a sušenek, 
příprava kompotů a džusů, apod.), výroba uměleckých předmětů ze dřeva, hlíny a jiných materiálů, vyšívání, pletení, 
jednoduché práce se dřevem a dalšími materiály, příprava a montáž divadelních kulis, manipulace se stánky na akcích 
pro veřejnost, stěhování nábytku a vybavení, malování vnitřních prostor, pomoc při stavbě budov či jejich částí (za 
asistence odborných pracovníků), oprava kol či zdravotnických pomůcek, dále oprava hudebních nástrojů či jejich 
ladění, apod. 
 
Příklady jednotlivých dobrovolnických činností byly pro jednoduchost seřazeny do následujících skupin: 

 Příprava specializovaného občerstvení 

 Výroba uměleckých předmětů 

 Kumšt z oblasti kultury, hudby a umění 

 Kumšt z oblasti grafiky, digitalizace a informačních technologií 

 Stavební úpravy a ostatní technické práce 
 
Příprava specializovaného občerstvení 

 Pečení buchet a koláčů na akce pro klienty sociálních služeb 

 Příprava specializovaného občerstvení na akce pro sportovce 

 Příprava ochutnávky na akci o zdravém životním stylu 

 Příprava občerstvení na akce z ekologických produktů 

 pečení buchet jako součást občerstvení na akcích s duchovní tematikou 

 Tvorba pozvánek a letáků na kulturní akci 

 Dobrovolník, který provádí odborné aktivity v oblasti malování perníčků pro děti na Vánočních či Velikonočních 
trzích 

 
Výroba uměleckých předmětů 

 Výroba uměleckých předmětů k prodeji na charitativních akcích 

 Dobrovolník, který provádí odborné aktivity v rámci svíčkařské dílničky pro děti 
 
Kumšt z oblasti kultury, hudby a umění 

 oprava či ladění hudebních nástrojů v bohoslužebných prostorech 

 Podíl na hereckém, hudebním, tanečním apod. vystoupení 

 Úprava kostýmů pro různé akce (Masopust, Mikuláš, apod.) 

 Líčení na různé akce (Masopust, Mikuláš, apod.) 

 Práce spojené s tvorbou výstav 

 Asistence v zákulisí divadla 

 Dobrovolníci jako autoři příspěvků a reportáží do regionálního tisku a dalších médií 

 Tradiční sečení kosou 



 
 

 

 

 Asistence u kurátorských prací 
 
Kumšt z oblasti grafiky, digitalizace a informačních technologií 

 Dobrovolník grafik při tvorbě letáčků a pozvánek na duchovní akce 

 Grafické práce na letáček k náboru dobrovolnictví 

 Zhotovování a úprava fotodokumentace z aktivity 

 Grafické práce na propagačních materiálech organizace 

 Nakládání se sbírkovými předměty – digitalizace sbírek, péče o materiál katalogizace, rešerše v muzeích a 
galeriích 

 
Stavební úpravy a ostatní technické práce 

 Pomocné stavební práce v areálu neziskové organizace 

 Dobrovolník při stavebních úpravách církevních prostor 

 Jednoduché práce se dřevem při řešení mimořádné události 

 Malování vnitřních prostor 

 Lakování venkovního altánku 

 Úprava sportovišť (po technické stránce) 

 Dotahování a čištění zdravotnických pomůcek v domácím hospici 

 Oprava či úprava zdravotnických pomůcek pro osoby zasažené humanitární krizí 
 

2.8 Dobrovolníci obsluhující větší zařízení 

Tato kategorie dobrovolníků při své dobrovolnické činnosti obsluhuje stroje či různá zařízení (automobily za účelem 
přepravy jiných osob, vrtačka, motorová sekačka na trávu, motorová pila, míchačka, šicí stroj, apod.). Tito dobrovolníci 
tak musí mít jistou odbornost, obvykle pramenící ze svého vzdělání, koníčku, či zaměstnání. 
 
Mezi jejich činnosti patří přeprava osob a materiálu různými dopravními prostředky, spolupráce při úpravách 
venkovních i vnitřních prostor a stavbách za použití větších či náročnějších strojů a vybavení, sekání trávy motorovou 
sekačkou, sekání dřeva či kácení stromů, úprava oděvů za využití šicího stroje, apod. 
 
Příklady jednotlivých dobrovolnických činností byly pro jednoduchost seřazeny do následujících skupin: 

 Přeprava osob, zvířat a materiálu 

 Úprava krajiny pomocí větších zařízení 

 Úprava vnitřních prostor za pomocí větších zařízení 

 Tvorba oděvů a příprava výstav 
 
Přeprava osob, zvířat a materiálu 

 Přeprava klientů sociálních služeb na výlet automobilem  

 Přeprava dětí a mládeže na výlet nebo akci 

 Přeprava zvířat k veterináři, na výstavu 

 Přeprava sbírkových předmětů automobilem 

 Řidič pomáhající s logistikou na akcích na podporu demokratického procesu 

 Přeprava materiálu 

 Přeprava osob na výjezdy a tábory 

 Rozvor starších lidí či handicapovaných autem na akce s duchovní tematikou 

 Řidič při povodních pomáhající s logistikou 
 
Úprava krajiny pomocí větších zařízení 

 Sekání trávy motorovou sekačkou v areálu organizace Výroba předmětů na šicím stroji za účelem 
charitativního prodeje 

 dobrovolník upravující křoviny v areálu organizací za využití speciálního vybavení 

 Úprava křovin na církevním pozemku pomocí odborného vybavení 



 
 

 

 

 Obsluha pokročilé zahradnické techniky pomáhající s obnovou krajiny po povodni 

 Prořezávání sadů a parků 
 
Úprava vnitřních prostor za pomocí větších zařízení 

 Práce s nástroji při údržbě a ochraně památek 

 Dobrovolník pomáhající s drobnými stavebními úkony za využití nástrojů jako je vrtačka, apod. 
 
Tvorba oděvů a příprava výstav 

 Práce s technikou při přípravě výstav 

 Tvorba dekorací či kostýmů (pomocí šicího stroje) na divadelní představení 

 Úprava oděvů (šicím strojem) pro osoby zasažené humanitárními krizemi 
 

2.9 Dobrovolníci při jednoduchých činnostech 

Dobrovolníci v této kategorii provádí jednoduché a rutinní úkony, které mohou vyžadovat využití ručních nástrojů nebo 
určitou míru fyzické sily. 
 
Mezi jejich činnosti patří úklidové práce, jako je zametání venkovních prostor, čištění podlahových krytin, mytí oken, 
mytí nádobí, provádění jednoduchých úkonů při přípravě jídel, obsluha šatny, nošení zavazadel a nákladů, balení a 
vybalování výrobků, doplňování zboží, skladnické práce, praní a žehlení prádla, sběr odpadků a jejich vynášení, apod. 
 
Příklady jednotlivých dobrovolnických činností byly pro jednoduchost seřazeny do následujících skupin: 

 Uklízení vnitřních prostor 

 Venkovní práce 

 Mytí nádobí a praní prádla 

 Odklízení odpadků a naplavenin 

 Stěhování břemen 

 Jednoduché činnosti v oblasti služeb 
 
Uklízení vnitřních prostor 

 Umývání oken 

 Utírání podlahy 

 Zametání venkovních i vnitřních prostor v areálech organizace 

 Úklid zázemí pro dobrovolníky na povodních 
 
Venkovní práce 

 Venkovní práce (katrování, apod.) 

 Uklízení po akcích pro veřejnost 

 Odklízení sněhu před budovou organizace 
 
Mytí nádobí a praní prádla 

 Praní křestních rouch a jiných oděvů souvisejících s duchovními obřady 

 Mytí nádobí na akcích 

 Mytí nádobí při zajištění stravy dobrovolníkům a jiným zasahujícím 
 
Odklízení odpadků a naplavenin 

 Odklízení odpadků v přírodě (např. v rámci akce Ukliďme Česko) 

 Sběr odpadků a jejich vynášení 

 Odklízení naplavenin při povodních 
 
Stěhování břemen 

 Stěhování a přenášení břemen 

 Skladnické práce, včetně přenášení humanitární pomoci 



 
 

 

 

 
Jednoduché činnosti v oblasti služeb 

 Obsluha šatny na akcích pro veřejnost 

 Balení dárků pro dobrovolníky 

 Předávání květin, či podobných odměn na premiérách kulturních aktivit 

 Rozdávání letáků při propagaci kulturních aktivit 

 Roznášení a vyzvedávání knih z knihoven zejména pro klienty s omezenou pohybovou způsobilostí 
 

 


