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Kodex dobrovolníka 

Vzhledem k tomu, že budete reprezentovat svou činností Masarykovu univerzitu a zároveň, aby všechno 

fungovalo, je třeba si být vědom svých práv, ale také povinností, které s dobrovolnictvím pod hlavičkou 

MUNI POMÁHÁ jdou ruku v ruce. Protože pravidla dokážou většinu věcí usnadnit a zároveň vyjasnit vaše 

otázky a naše očekávání. Dostáváme se tak k 3P dobrovolnictví – práva, povinnosti a pravidla. V tomto 

kodexu najdete to, na co máte jako dobrovolník právo, co jsou naopak Vaše povinnosti a jaké jsou sankce 

v případě jejich porušení.  

 Práva dobrovolníka  

o Právo na přesné informace ohledně činnosti dobrovolnického centra, pod kterým 

dobrovolník funguje.  

o Právo na přesné informace ohledně dobrovolnické činnosti, kterou bude dobrovolník 

vykonávat.  

o Právo vykonávat takovou činnost, kterou dobrovolník sám vykonávat chce. Pokud 

nabídnutou činnost vykonávat nechce, má právo ji odmítnout.  

o Právo kdykoliv odejít bez udání důvodu, případně změnit příjemce pomoci.  

o Právo na bezpečnost během vykonávání dobrovolnické činnosti.  

o Právo podílet se na hodnotícím procesu dobrovolnické činnosti. 

o Právo obrátit se na dobrovolnické centrum v případě dotazů či stížností.  

 Povinnosti dobrovolníka 

o Splnit ty úkoly, ke kterým se zavázal.  

o Být spolehlivý a případně se omluvit s dostatečným předstihem. 

o Nezneužít důvěry projevené příjemcem pomoci a celkově postavení, které vyplývá z pozice 

dobrovolníka.  

o Dodržovat zásady slušného chování v rámci vykonávání dobrovolnické činnosti. 

o Znát své limity a nepouštět se do aktivit, na které nemá kompetence.  

o Dodržovat zásady bezpečnosti práce. 

o Ztotožňovat se s posláním dobrovolnického centra MUNI pomáhá. 

o Požádat o pomoc, pokud ji v rámci činnosti potřebuje.  

o Brát ohledy na ostatní a být schopný spolupráce s ostatními.  

o Ohlásit ukončení vykonávání pomoci koordinátorovi dobrovolnické činnosti. 

 Pravidla 

o Porušení povinností dobrovolníka může vést k ukončení dobrovolnické činnosti jak ze strany 

příjemce pomoci, tak ze strany MUNI pomáhá. 

o Pokud dobrovolník třikrát nedorazí k činnosti, ke které se zavázal, ztrácí status dobrovolníka 

MUNI POMÁHÁ. 

o Pokud je podaná stížnost na příjemce pomoci, koordinátor prověří, zda je stížnost 

odůvodněná. Pokud ano, může být příjemce pomoci vyřazen z registru. 


