Dobrovolnictví v P-centru
Některé děti mají svůj start do života složitější. V Rodinném centru U Mloka, které je
součástí organizace P-centrum v Lafayettově ulici v Olomouci, nabízejí program
Doučování, ve kterém podají těmto dětem pomocnou ruku, když něco skřípe ve
školních věcech.
V programu pracují s dětmi dobrovolníci, vždy jeden dobrovolník s jedním dítětem.
Podmínkou dobrovolnictví je plnoletost, osobnostní zralost a zodpovědnost. Zájemce
o dobrovolnictví se nejdříve seznání s koordinátorem pro dobrovolníky v asi
hodinovém rozhovoru, který zájemci umožní postoupit do dalšího stupně přípravy, a
to je dvoudenní výcvik. Zde obdrží budoucí dobrovolníci informace, potřebné pro
práci s dětmi v rodinném centru:

vývojová

specifika, poruchy pozornosti,

hyperaktivita, specifické poruchy učení, zásady efektivní komunikace, možné krizové
situace, charakteristika dětí, které sem přicházejí a také to, co dobrovolnictví přináší.
Dobrovolník pracuje bez nároku na odměnu, ale i tak může hodně získat, např. nové
poznatky nejen z výcviku, ale i z pravidelných intervizí, dovednosti a zkušenosti z
práce s dětmi pod odborným vedením, rozvoj své osobnosti, zvyšování odborných
kompetencí, bezplatné pojištění, potvrzení o praxi, které může využít na trhu práce.
Principem doučování je zjistit úroveň znalostí dítěte a doplňovat mezery v učivu, a to
v přátelském a trpělivém klimatu, které oceňuje i snahu, nevyvíjí tlak na výkon a bere
ohled na schopnosti dítěte. Dvojice dítě a dobrovolník se schází jednou týdně na
jednu hodinu a společně dělají domácí úkoly nebo procvičují učivo, které dítě
potřebuje. Dobrovolník pomáhá dítěti, aby se učilo učit. Děti poznávají přijetí, uznání
a ocenění. A to je důležité pro rozvoj každé osobnosti.
Každoročně je třeba program zajistit finančně a personálně. S tím pomáhá i
Olomoucký kraj prostřednictvím dotačního programu na podporu aktivit směrujících k
soc. začleňování. V poslední době pociťují pracovníci rodinného centra menší zájem
o dobrovolnictví u studentů, a proto začali při náboru oslovovat i lidi v produktivním a
postproduktivním věku, a první výsledky již jsou.
Jednomu třináctiletému klukovi, říkejme mu zde Patrik, se ve škole posmívali kvůli
angličtině. Začala se mu věnovat dobrovolnice paní Hanka, která je sama maminkou.
Vytvořili spolu výborný tým a jemu se začalo v angličtině dařit. Chvála začala
přicházet od paní učitelky i od spokojené maminky Patrika. Nejspokojenější byl však

Patrik sám, přišel totiž na to, že může své známky a postavení ve třídě změnit. To
vše díky podpoře doučovatele, tedy paní Hanky.
Více o dobrovolnictví pro děti se můžete dovědět ještě na http://www.pcentrum.cz/rodinne-centrum-dobrovolnici/ a přečíst si i další dobrovolnický příběh.

