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Tisková zpráva z 21. července 2009
Charita Zábřeh hodnotí více než měsíční zkušenost s realizací dobrovolnického programu pro
dlouhodobě nezaměstnané. Zábřežská Charita získala koncem měsíce května 2009 akreditaci
Ministerstva vnitra ČR pro své působení v oblasti profesionální dobrovolnické služby.
Sama Charita přitom byla na Zábřežsku po sametové revoluci v roce 1991 znovuobnovena právě
dobrovolnou činností skupiny věřících ve farnosti. Bez těchto vzácných a obětavých lidí na začátku by
dnes neměla tak rozvinuté a komplexní služby ani důstojné zázemí pro jejich poskytování. Lidé, kteří
jsou ochotni se pro dobrou věc nasadit, dát k dispozici svůj volný čas, ruce i dovednosti a bez nároku
na mzdu pomoci, jsou nedílnou součástí charitní služby až dodnes. Bez dobrovolníků by nešlo
uskutečnit celou řadu aktivit, které dnes Charita zvládá – „stojí“ na nich samostatné sbírkové aktivity,
dobrovolníci pomáhají zpestřit aktivity v denních centrech pro seniory a lidi s postižením. Nalézají své
uplatnění v administrativních, technických i úklidových pracích. Téměř 1000 lidí každoročně
například vypomáhá se zajištěním Tříkrálové sbírky.
Akreditovaný dobrovolnický program s názvem „Dobrovolnictví nezaměstnaných“ reaguje na úpravu
v legislativě. Novela zákona o hmotné nouzi přinesla od června 2009 novou povinnost pro lidi v tíživé
životní situaci, kteří chtějí mít zachovánu dřívější výši příspěvku na živobytí. Musejí se sami aktivně
přičinit a každý měsíc odpracovat alespoň 20 hodin ve veřejné nebo dobrovolnické službě, aby jim
tato dávka neklesla až na samé dno – na úroveň existenčního minima, které je v současné době 2.020
Kč. Tím, že se zapojí do práce ve prospěch obcí nebo neziskových organizací mají možnost si dávku
hmotné nouze vylepšit až na životní minimum – částku 3.126 Kč.
Možnost odpracovat si tuto povinnost aktuálně pro 76 lidí žijících v jižní polovině okresu Šumperk
zajišťuje také Charita Zábřeh. Stala se partnerem obcí s rozšířenou působností Zábřeh a Mohelnice a
úzce zde spolupracuje s příslušným oddělením sociálního odboru. V Zábřehu zajišťuje pro město
možnost výkonu veřejné služby ještě partnersky EkoServis, alternativou pro nezaměstnané je právě
Charita.
Charita využívá více než povinu lidí z výše zmíněného počtu dlouhodobě nezaměstnaných v rámci
vlastní činnosti a realizovaných aktivit. „Snažíme se pro každého najít vhodné uplatnění odpovídající
jeho schopnostem, zájmům. Ptáme se, co dělali v minulosti a na tomto stavíme naši nabídku“,
popisuje Ludmila Macáková, koordinátorka dobrovolnických aktivit. Ne všechny zájemce však dokáže
Charita v potřebném rozsahu hodin uspokojit; nekvalifikovaných činností, které nejsou náročné na
svěřené technické prostředky a vybavení, zase tolik nemá. Proto navázala spolupráci s přijímajícími
organizacemi – s 14 okolními obecními a městskými úřady, a dále pak s farnostmi, kulturními,
sociálními, školskými a sportovními zařízeními. Charita zajišťuje prvotní kontakt, evidenci, pojištění a
supervizi dobrovolníků a tito nezaměstnaní pak pomáhají u různých přijímajících organizací obecně
prospěšného charakteru a pracují v jejich prospěch. Každý takovýto „nedobrovolný dobrovolník“
(svoboda motivace je oproti ostatním lidem zapojeným do dobrovolnických programů podpořena

hmotnou výhodou v podobě zvýšené sociální dávky) je vybaven pracovní knížkou, do které mu
spolupracující organizace potvrdí počet u ní odpracovaných hodin.
„Snažíme se k lidem, kteří se k nám hlásí, přistupovat individuálně a vidět v nich i přes všechny
těžkosti, které je v životě potkali lidské bytosti s vlastní důstojností. Nesoudíme je, do práce je
nenutíme, pouze ji nabízíme; pokud z nějakého důvodu opravdu pracovat nechtějí, platí: třikrát a
dost. Pokud se dobrovolník třikrát nedostaví k přidělené práci, případně se k ní dostaví pod vlivem
alkoholu, je z dobrovolnického programu vyřazen. Prakticky pak již nemá jak si pomoci a svým
přičiněním si příjem ze sociální dávky zvýšit.“
Během měsíce června odpracovali lidé dlouhodobě nezaměstnaní, které zábřežská Charita
organizuje, touto společnosti prospěšnou formou celkem 1.117 hodin. Pokud by všechny zapojené
instituce na odvedené práce museli někoho najmout - i v okamžiku, kdy by jej zaměstnali pouze na
dohodu provedení práce (ze které se nemusí platit odvody pojistného) a poskytli mu minimální mzdu,
museli by ve mzdě vyplatit částku téměř 54.000 Kč. Mnoho z provedených činností by se však u
organizací nepodnikatelského charakteru z důvodu nedostatku financí vůbec neuskutečnilo.
Charita zde, kromě hmatatelného finančního přínosu pro nezaměstnané, vidí praktickou možnost
pomoci u těchto lidí obnovit sociální vazby, které jsou často zpřetrhané. Dobrovolnická činnost dodá
určitý řád dne, pomůže udržet pracovní návyky a někomu možná umožní uvědomit si, co je důležité.
Nezaměstnaní lidé si velmi cení i přístupu personálu Dobrovolnického centra - „nejednáte se mnou
povýšeně, ale jako s člověkem“. Někteří dobrovolníci v Charitě převzali poměrně odpovědné úkoly a
stali se tak důležitým doplňkem týmu zaměstnanců. Pomáhali při stavbě altánu ve stacionáři pro
seniory, pomáhají při distribuci stravy klientům pečovatelské služby, při přípravě zdravotnického
materiálu, při umývání jídlonosičů, při obsluze v prodejně, při úklidu charitního domu atd. „V zadané
práci se našli, odvádějí pečlivou a poctivou práci a za to jim patří velký dík.“
Dva nezaměstnaní již z programu odešli. Osvědčili se u spolupracujících organizací natolik, že dostali
nabídku a mohou u nich pracovat na klasický pracovněprávní vztah. „Úspěchem naší trpělivé práce
jsou ale i ti, co zůstávají. Lidé dlouhodobě nezaměstnaní mají často nízké sebevědomí, při prvním
kontaktu jsou zaražení. Do toho, co mohou nebo nemohou dělat, pak vstupují ještě objektivní i
subjektivní zdravotní problémy. V jednom případě jsme zaznamenali, že práce člověku pomohla; byť
ji nejprve nechtěl přijmout, po týdnu fyzicky náročné činnosti nám děkoval za to, že jej vyléčila od
bolestí zad a že se celkově cítí lépe.“
Protože zájem o dobrovolnickou službu má a bude mít v době ekonomické krize narůstající tendenci,
Charita Zábřeh uvítá další nepodnikatelské organizace z regionu Zábřežska, Mohelnicka a Štítecka,
které by chtěli činnosti nezaměstnaných k plnění svých veřejně prospěšných cílů využít.
Dobrovolnické centrum zájemci najdou na adrese Žižkova 17, 789 01 Zábřeh, koordinátorkou
projektu je Ludmila Macáková (další kontakty dobrovolnik@charitazabreh.cz; 583 412 587, kl. 26,
mobil: 736529295).
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