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CO O NÁS/O SVÉ ČINNOSTI 
NAŠI DOBROVOLNÍCI ŘEKLI:

„Pomáhat mě těší a naplňuje, zkušenosti mám... cítím se užitečná.“

„Dobrovolnická činnost vnáší rovnováhu do mého života“

„ Téma neziskového sektoru probíráme ve škole, takže chci vidět i to, 

jak to chodí v praxi.“

„Tato činnost mi pomáhá ve vlastním osobním růstu a zrání.“

„ Našla jsem tu dobré odborné zázemí a získala obdiv k lidem, 

kteří pomáhají těm, co to potřebují.“

„Jsem ráda, že jsem se přihlásila, cítím se zde dobře, děkuji.“

„Od našich klientů se učím i já.“

„Nabíjí mě to.“
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Stručně o SOS centru

SOS centrum je denní krizové centrum, které poskytuje sociální službu 

krizová pomoc, a to v osobním kontaktu, po telefonu a prostřednictvím 

internetové linky důvěry. Cílovou skupinou jsou osoby od 16 let (jednotlivci, 

páry, rodiny), které prožívají krizi, obtížnou životní situaci nebo se s ní 

setkávají ve svém okolí.

Tým je složen ze sociálních pracovníků a psychologů, kteří jsou speciálně 

proškoleni v krizové intervenci. 

„Co vlastně 
SOS centrum je?“
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Hlavní cíl SOS centra

Posláním SOS centra je poskytovat našim klientům odbornou pomoc, 

podporu, informace, pomáhat jim krizovým situacím předcházet a podporovat 

je v řešení problému vlastními silami.

„Jaké je poslání 
SOS centra?“
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–    vstupní proškolení a veškeré další vzdělávání v psychosociální oblasti 

zdarma

–   odbornou supervizi a průběžné hodnocení dobrovolnické činnosti

–   zažijete zázemí krizového pracoviště na vlastní kůži

–   seznámíte se s fungováním systému sociálních služeb v praxi

–   poznáte psychosociální služby, o kterých jste možná nevěděli

–   získáte nové životní zkušenosti a dovednosti

–   svůj volný čas naplníte smysluplnou aktivitou v přátelském týmu

–   dostanete potvrzení o dobrovolnické činnosti

–   pro tuto činnost budete pojištěni

–    možná zjistíte, že se chcete práci v sociálních službách 

věnovat i profesionálně
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„Co dobrovolnickou 
činností získám?“
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Kritéria pro přijetí dobrovolníka 

–   minimální věk 20 let 

–   ukončené středoškolské vzdělání 

–   trestní bezúhonnost

–   zdravotní způsobilost

–   osobnostní předpoklady (zralost, psychická vyrovnanost)

„Můžu být 
dobrovolníkem i já?“
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–   ochota odpracovat min. 2 hodiny dobrovolnické činnosti za měsíc

–    závazek vykonávat práci ve svém volném čase a bez nároku na odměnu

Kritéria pro odmítnutí

Dobrovolníkem se nemůže stát klient naší služby (stávající ani v minulosti) 

a příbuzný klienta. Je to z důvodu střetu zájmů a ochrany dat. Kritériem 

k zamítnutí jsou rovněž psychické, zdravotní nebo osobnostní překážky 

neslučitelné s výkonem dobrovolnické služby. 

Naši dobrovolníci jsou nám cennými pomocníky, díky nimž rozšiřujeme své 

možnosti intervence lidem v psychosociální nouzi.

„Nebo nemůžu?“
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Přímá práce s klienty: 

–   kontaktní a informativní činnost

–   zapojení dobrovolníků do případové práce s klienty 

–   informační činnost v oblasti práva

–   pastorační poradenství

„Co můžu jako 
dobrovolník dělat?“
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Ostatní činnosti:

–   práce s databází SOS centra, pomocné práce

–   spravování knihovny

–   pomocné administrativní činnosti

–   zapojení do organizačních a propagačních aktivit SOS centra

–   vyhledávání sponzorů

Důležité zásady poskytování krizové pomoci 
v SOS centru:

–   nízkoprahovost

–   možnost anonymity

–   dobrovolnost čerpání služby

–   odbornost pracovníků
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Do programu se může zapojit kdokoli bez ohledu na svoji víru a náboženské 

vyznání. Důležitá je chuť pomoct jinému člověku při zachovaní tolerance vůči 

jeho potřebám a jedinečnosti.

„Musím být věřící?“

–   přístup orientovaný na klienta

–   týmovost a zastupitelnost pracovníků

–   respekt k duchovní dimenzi v životě klienta 

–   zprostředkování návazných psychosociálních služeb
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Kontaktní údaje: 
Dobrovolnický projekt DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA

www.soscentrum.cz

SOS centrum – Diakonie ČCE – SKP v Praze, Varšavská 37, Praha 2, 120 00
Telefon: 222 514 040, 777 734 173

E−mail: dobrovolnici.sos@diakonie.cz

GPS: 50.0721233N, 14.4341942E

Kontaktovat nás můžete každý pracovní den od 9 do 20 hodin.
Prosíme, návštěvu si domluvte předem s koordinátorem dobrovolníků buď telefonicky nebo e−mailem. 

Sídlo organizace, pod kterou je dobrovolnický program akreditován Ministerstvem vnitra ČR: 
Diakonie ČCE – SKP v Praze, Bruselská 4, Praha 2, 120 00, 

tel.: 222 520 589, IČO: 45248842

GPS: 50.0721233N, 14.4341942E

Tento program je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR. 


