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Firemní dobrovolnictví s Fórem dárců  
 

Co je to firemní dobrovolnictví? 

 

 společná podpora neziskového sektoru zaměstnancem i jeho zaměstnavatelem  

 zaměstnanci ve své pracovní době pomáhají veřejně prospěšným organizacím 

 firma uhradí náklady: práci a čas svých zaměstnanců, případně pomůcky 

 pomoc dobré věci a budování loajality zaměstnanců k firmě 

 

Přínos firemního dobrovolnictví pro neziskové organizace 

 

 využití pracovní síly 

 výměna pracovních zkušeností s dobrovolníky 

 využití propagace pomáhající firmy 

 navázání dlouhodobého partnerství s firmou  

 

Možnosti realizace firemního dobrovolnictví:  

 

 akce, které máte již naplánované na konkrétní datum (např. 5. 7. 2009    

        Den na kolech) 

 akce, které mohou dobrovolníci vykonávat v průběhu roku (např. úklid, 

po celý rok 2x měsíčně nejlépe ve čtvrtek) 

 akce konané v den navržený firmou (předem stanovené termíny, na které 

si můžete akce naplánovat) 

 

Možnost volit z následujících typů aktivit: 

 

 práce manuální 

o údržba a úklid budov 

o malování 

o práce na zahradě 

o pomoc s přípravou různých konferencí, workshopů atd. 

o  

 administrativní pomoc 

o tvorba databáze 

o ověřování dat  

 

 práce s klienty  

o asistenční a kreativní pomoc  

o doprovod klientů 

 

 odborná pomoc 

o právní poradenství 

o PR 

o finanční poradenství 

o IT 

 

Zapojení zaměstnanců do jednotlivých nabízených aktivit funguje plně na 

principu dobrovolnosti a ochoty pomoci tam, kde je to potřeba. 
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Vybraná zpětná vazba z organizací 

 

 

„Velice si vážíme všech zúčastněných dobrovolníků pracovat u nás. Jelikož jsme malé 

zařízení převážně dámského charakteru a musíme se plně věnovat našim mentálně 

postiženým klientům, tak jsme rádi za každou vynaloženou pomoc. Díky těmto 

bezvadným lidem je u nás konečně vidět kus práce. Plot září novotou, domeček vynikl 

mezi všemi křovisky a rozjasnil se po vymalování.  

Velice rádi jsme informovali o našem zařízení a rádi odpovídali na jejich dotazy. Nálada 

byla prostě bezvadná.“ 

 

 

 

„Přínos dobrovolnického dne vidíme samozřejmě hlavně v tom, že dobrovolníci nám 

pomohou s druhem práce, na které není při běžném chodu zoo dostatek prostoru. I 

zkušenost s organizací takové akce je pro nás velmi cenná. Všichni dobrovolníci 

přistupovali k práci velmi zodpovědně a pečlivě. Přínos akce vidíme i v tom, že mezi 

dobrovolníky šíříme i povědomí o fungování zoo, o jejím významu v současné době. Že to 

už není jen zvěřinec s kolekcí výstavních zvířat (bohužel si to stále myslí spousta lidí), ale 

že se jedná o instituce, které se podílejí na záchraně ohrožených druhů zvířat jejich 

chovem a odchovem, a tak přispívají k zachování biologické rozmanitosti, o instituce 

vzdělávající širokou veřejnost v oblasti ochrany přírody.“ 

 

 

„Přínos dobrovolnického dne je hlavně zpestření života našich klientů, kteří nemají takové 

možnosti setkávání  s jinými lidmi. Rozšíří si je jim jak okruh lidí, se kterými jsou v 

kontaktu.  A to mnohdy i opakovaně, neboť dobrovolníci  se hlásí opakovaně.“ 

 

 

 

 


