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Aktuálně

Dlouhodobá dobrovolnická služba je „práce na 
plný úvazek“. Dobrovolník je v projektu přibližně 
35 hodin týdně.
Na roční dobrovolnou službu v září dorazilo 
celkem 15 dobrovolníků. 
12 dobrovolníků z Německa. Joke (19) z 
Bielefeldu, Lucas (19) z Kolína, Christian (20) z 
Langelsheimu, Clara (19) z Lingen/Emsu, Bettine 
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HLEDÁME NOVÉ DOBROVOLNÍKY
Nabízíme tyto programy:
- Zajímáte se o historii, o druhou světovou válku?
Zkuste ASF program, službu smíření
- Chcete si vyzkoušet práci s lidmi, rozvíjet vlastní 
osobnost? Vyzkoušejte EDYN, ekumenický rok v 
zahraničí
- Všímáte si Romské otázky v ČR, zajímá vás tato
problematika nebo jste Rom (Romka) a rádi byste
vyzkoušeli dobrovolnou službu? Pro vás je tady 
program RGDTS (Dialog Romů a Gadžů 
prostřednictvím dobrovolné služby)
- Je vám více než 28, také si myslíte, že věk by 
neměl hrát roli v možnosti získat nové zkušenosti?
Vyzkoušejte program ALL AGES
- Slyšeli jste, že váš kamarád vycestoval na rok 
pryč?
Zaslechli jste někdy pojem Evropská dobrovolná
služba? Pojďte to zkusit i vy...
Jak vám pomůžeme?
- pomoc s vyplněním přihlášky a pohovor
- přípravný seminář a popříjezdové zhodnocení
- komunikace během celého roku
PŘIHLÁŠKY DO 31. LEDNA 2009

Noví dobrovolníci

15 LET DIAKONIE ČCE – STŘEDISKA ROLNIČKA
Rolnička oslavila 15 let od svého založení. 
Gratulujeme! Třídenní oslavy s doprovodným 
kulturním a soutěžním programem probíhaly v 
Soběslavi a Táboře od 25. do 27. září 2008. 
Více na http://www.rolnicka.cz

6.-12.10.08 – FUNDRAISINGOVÝ TÝDEN ASF
Každoročně pořádá ASF fundraisingový týden s 
cílem rozšířit povědomí o ASF a partnerských 
zemích, ve kterých dobrovolníci pracují. Dalším z 
cílů je získat potřebné peníze. Celý týden 
zaměstnanci a dobrovolníci ASF informovali
veřejnost o poslání ASF, shromažďovali finanční 
dary v kostelích a komunikovali s partnery. 
http://www.asf-ev.de
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Úvodní seminář pro dobrovolníky 

Prvního září přijely do Prahy některé z letošních 

EDS a EDYN dobrovolnic, jejichž koordinující 

organizací je Servitus. Děvčata z Německa a 

Maďarska hned pokračovala v cestě přímo do svých 

projektů v Brně, Soběslavi, Českém Brodě a v Praze. 

Deset dní nato se k nim připojili ASF dobrovolníci 

z Německa, aby společně absolvovali první seminář 

v Čechách, organizovaný Servitem.

Jednalo se ponejvíc o intenzivní jazykový kurz, ale 

nově příchozí dobrovolníci měli možnost 

nahlédnout také do našich historických reálií. 

Soustředili jsme se zejména na aktuální výročí

událostí roku 1968. Do programu jsme zahrnuli 

tematickou procházku, atmosféru skvěle doplnily 

nápisy na zdech kolem Národního muzea a 

samozřejmě přistavený tank. Díky autentickým 

materiálům, které nám zapůjčili mí rodiče, měli 

dobrovolníci (a my nakonec také) možnost vracet 

se k hrůzám srpna 68. Zvlášť je zaujaly fotografie a 

grafická podoba časopisu Mladý svět, protože se 

studiem češtiny povětšinou teprve začínají.   
Prohlédli jsme si Židovské město, byli jsme také 

hosty na šábesové bohoslužbě a při slavnostní 

večeři v pražské Židovské obci, v neděli jsme se 

pak zúčastnili bohoslužby v kobyliském kostele U 

Jákobova žebříku. Dalším příjemným zážitkem 

bylo jazykově bezbariérové představení v Divadle 

Alfréd ve dvoře a kulinářsky jsme se navzájem 

obohatili při společném vaření. Dvakrát se k nám 

připojil současný předseda Servitu Gerhard Frey-

Reininghaus, aby poznal letošní dobrovolníky a 

podpořil je. Byl to hezký týden.

Dobrovolníci – teď už všichni – se rozjeli do svých 

projektů a nám nezbývá než jim popřát, aby byl 

tento rok pro ně významný. Hodně štěstí, 

trpělivosti a oči mějte dokořán…   

Zuzana Soběslavská

Noví dobrovolníci: Joke, Bettine, Rebeka, Anna, Theresa, 
Michaela, Urla a Christian

Lektorka českého jazyka Dagmar Christofová
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Před pár týdny jsem s radostí přijal nabídku 
podílet se na spolupráci s občanským 
sdružením Servitus. Spolu se svojí ženou 
máme k židovské kultuře velmi blízký vztah a 
téma holokaustu je jedním z pravidelných 
témat našich rozhovorů. Tato nově navázaná 
spolupráce je pro mě šancí dívat se nejen 
zvenčí, zprostředkovaně skrze literaturu a 
komentáře, ale ocitnout se celé problematice 
více nablízku. 

Milé pozvání k účasti na židovských 
šabatových bohoslužbách, jenž přišlo od 
výkonné ředitelky Servitu, Mgr. Stanislavy 
Šimuniové, bylo pro mě potěšením i ctí 
zároveň. Spolu s ním souvisela i možnost 
setkat se zástupci židovské komunity, 
prezentované účastí dr. Michaely Vidlákové, 
která je jednou z mála přeživších 
z Terezínského ghetta, a která se aktivně 
účastní na uchování svědectví o životě v něm 
jako členka představenstva sdružení 
Terezínská iniciativa a angažuje se též jako 
aktivní místopředsedkyně představenstva 
Servitu. Zároveň jsem se těšil na setkání 
s dobrovolníky, kteří přijeli do České 
republiky na letošní turnus dobrovolnické 
práce.

V pátek 12.září 2008 jsem si oblékl oblek, žena 
mi dala do kapsy nedávno darovanou jarmulku 
a já s rozechvěním vyrazil do Španělské 
synagogy. Před ní jsem se setkal 
s dobrovolníky. Byli mladí, velmi přátelští, 
přijeli, jak jsem se dozvěděl z rozhovorů, po 
ukončení středoškolského studia strávit rok 
dobrovolnickou prací. Před tím než se 
rozhodnou co dál, nechávají si čas, aby mohli 
poznat, co je v životě důležité. Po chvíli 
srdečného rozhovoru jsme všichni společně 
vstoupili do synagogy.

Přivítala nás kantorka a tlumočnice v jedné 
osobě, která nás celými bohoslužbami 
provázela. Atmosféra těchto bohoslužeb 
byla jiná, než jaká provází bohoslužby 
křesťanské. Složené hlavně z písní a žalmů
působily šabatové bohoslužby těžko 
popsatelnou slavnostní a přitom velmi 
rodinnou atmosférou. Za zpěvu písně Lechá 
dodí (každý účastník měl k dispozici 
anglickou, českou a hebrejskou textovou 
podobu bohoslužeb, včetně fonetického 
přepisu písní, k jejichž zpěvu se tak mohl 
přidat) jsme na závěr povstali, otočili se ke 
dveřím synagogy, abychom přivítali královnu 
Šabat, která přináší posvátný den a s ním i 
odpočinutí. A jako královna Šabat, i 
dobrovolníci Servitu přijeli, aby přinesli 
pomoc a odpočinutí těm, kteří ho nejvíce 
potřebují. Jsou těmi, kdo se rozhodli k 
jednání, ke kterému mnohým schází odvaha 
a odhodlaná obětavost.

Na konci bohoslužeb jsme se shromáždili 
v přední části synagogy, kde se podával 
chléb a víno. Kousky chleba putovaly od 
jednoho k druhému, každý si kus ulomil a 
chléb předal dál. Podobně putovaly i kalíšky 
s vínem. Jako by nás vzájemně propojovaly
v jednu společnou síť, židovské účastníky 
bohoslužeb, dobrovolníky ze všech koutů 
Německa a Maďarska, i nás ostatní. Doufám, 
že toto pouto vytvořené během našeho 
setkání nás bude provázet a spojovat i 
nadále."Pochválen buď Hospodin, 
velebený, navěky a navždy". 

Martin Řeháček

Návštěva synagogy
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Dobrovolnictví od A do Z – 2. část

MENTORING je proces, při kterém mentor 

poskytuje podporu jiné osobě, nejčastěji v oblasti 

vzdělávání, školícím procesu či v zaměstnání. 

Mentor je kritický, avšak nesoudící přítel, je 

zdrojem informací a rad.

NEFORMÁLNÍ ÚČENÍ je  dobrovolné učení, které 

se odehrává v různých prostředích a situacích a 

jehož aktivity jsou plánovány, avšak nepodléhají 

osnovám. Většinou jsou určeny konkrétní cílové 

skupině pod vedením profesionála (např. školitele)  

nebo dobrovolníka (např. mládežnický vedoucí).

ONLINE VOLUNTEERING SERVICE  užitečný 

web OSN podporuje spolupráci organizací a 

dobrovolníků http://www.onlinevolunteering.org/

PĚT P Program Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, 

Péče a Prevence)  je sociálně preventivní 

volnočasový program určený dětem od 6 do 15 let. 

Cílem programu je podpořit zdravý vývoj dítěte a 

zaměřit se na zvýšení duševní a fyzické kondice 

dítěte, zvláště s nějakým handicapem.

SUPERVIZE např. je, když hostitelská organizace 

(projekt) určí osobu (supervizora) přímo 

zodpovědnou za uvedení, vedení a následnou 

podporu dobrovolníka. 

TANDEM výměnné pobyty,dobrovolnictví, studium, 

stipendia, další zdroje financí i informací 

o možnostech pobytů mládeže v Německu.

http://tandem.adam.cz

UZNÁNÍ  Rok 2001 byl OSN vyhlášen 

Mezinárodním rokem dobrovolníků. 5. prosinec je 

Mezinárodním dnem dobrovolníků. 

VALORIZACE UČENÍ Proces podporování účasti 

na učení (formálním nebo neformálním) a na jeho 

výsledcích, aby se zvýšilo povědomí účastníků o 

hodnotě vzdělávání a aby se podpořilo jeho 

oceňování. 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home

/hornav/Glossary/GlossaryApp/navigate.action

WORLD VOLUNTEER WEB mezinárodní centrum 

dobrovolnictví při OSN, které se transformovalo ze 

stránek Mezinárodního roku dobrovolnictví IYV 

2001. Kalendář akcí a navazujících aktivit, výzkumy, 

statistiky, příběhy a další zdroje o dobrovolnictví 

z celého světa. http://www.worldvolunteerweb.org/

YOUTH ACTION FOR PEACE mezinárodní hnutí, 

jehož cílem je spravedlnost ve společnosti, mír a 

lidská solidarita. Organizuje mezinárodní výměny 

dobrovolníků, školení a semináře, konference, 

kampaně a vydává publikace. http://www.yap.org

ZÁKON O DOBROVOLNICTVÍ vešel v účinnost 

1. ledna 2003. Zákon o dobrovolnické službě je 

konkrétním a nejdůležitějším výsledkem aktivit, jež 

proběhly v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků, 

vyhlášeného Organizací spojených národů pro rok 

2001. Každá dobrovolnická organizace, která chce 

získat státní podporu musí nejprve požádat o 

akreditaci u Ministerstva vnitra ČR.
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(19) z Berlína, Urla (18) ze Sebnitz, Aaron (18 )  
z Halle, Hannes (19) z Oldenburgu, Anna (19) z 
Weisslingu, Theresa (20) z Hitzackeru, Michaela 
(18) z Hamburgu a Nora (19) z Meissenu. 
2 dobrovolnice pochází z Maďarska, Anna (19) 
z Veszprému, Rebeka (20) ze Siofóku a Zeyno
(27) je dobrovolnice pocházející z Turecka.
Vysílajícími organizacemi nových dobrovolníků 
jsou německé organizace ASF (Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste), Evangelische 
Freiwilligendienste für junge Menschen FSJ a 
DJiA gGmbH, maďarská organizace Önkéntes 
Diakóniai Ev a turecká organizace The 
Experiment in International Living in Turkey.
Během ročního pobytu jsou dobrovolníkovi 
zajištěny minimálně dva semináře v hostující 
zemi, dále jeden před odjezdem a jeden po 
příjezdu dobrovolníka do domovské země. Tento 
model je jedním z kvalitativních standardů, 
který mají všechny programy v rámci sítě EDYN i 
v ASF, a vychází z předpokladu, že dobrovolnická 
služba je jedním ze způsobů neformálního 
vzdělávání. Součástí standardu je také funkce 
mentora a supervizora. 

Iniciativa Roma-Gadje Dialogue through Service 
(RGDTS) zapojuje romské i neromské mladé 
lidi do aktivit dobrovolné služby v romských 
komunitách ve střední a východní Evropě. 
Spojuje dohromady organizace, které se 
zabývají dobrovolnou službou, mládežnické 
organizace a romské kulturní a sociální 
organizace. Školí nejen romské a neromské 
mentory, ale především samotné
dobrovolníky.

Vedle obvyklé přípravy, kterou projde každý 
dobrovolník, iniciativa RGDTS klade důraz na 
důkladnou přípravu neromských dobrovolníků 
zaměřenou na znalost základní historie a 
prostředí Romů ještě předtím, než nastoupí 
na dobrovolnou službu, kde se poprvé s Romy 
setkají. Naproti tomu romští dobrovolníci 
jsou připravování na službu lidmi 
pocházejícími ze stejné komunity, kterým 
důvěřují.

Na seminářích se již setkávají společně, 
pracují ve skupinkách, diskutují nad tématem 
situace Romů v Evropě, sdělují si vlastní 
zážitky a zkušenosti z projektů a v 
doprovodném programu nechybí tradiční 
romská hudba a tanec.

Semináře RGDTS

Z http://www.pbase.com

Pokračování ze strany 1

Noví dobrovolníci: Joke, Clara, Rebeka, Anna, Urla, Christian
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Hostitelské organizace našich dobrovolníků I. část

Projekty v ČR zasahují široké spektrum oblastí. 
Největší část se týká sociálních a vzdělávacích 
aktivit. Jde především o práci se starými lidmi, 
s postiženými, se znevýhodněnými, ale také 
s dětmi či mládeží. Specifikem jsou projekty 
v památnících obětem nacismu či muzeích 
zabývajících se historií 2.sv.války. Zřizovatelé 
projektů jsou nevládní či vládní organizace, 
křesťanské církve a židovské komunity.

Občanské sdružení Leccos provozuje 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub 
Zvonice a mateřské centrum Kostička. 
Nabízí programy pro neorganizované děti a 
mládež ve věku od 6 do 20 let a pro rodiče s 
dětmi na rodičovské dovolené. Vytváří programy s 
cílem zamezit vzniku společensky nežádoucích 
jevů a pomáhá zapojovat do společnosti 
znevýhodněné skupiny obyvatelstva. Pořádá  akce 
pro veřejnost jako jsou zábavná odpoledne, 
sportovní akce, taneční vystoupení, přednášky, 
výstavy.
Zdroj: http://www.leccos.cz

Diakonie ČCE – středisko Rolnička je křesťanské 
centrum, jedno ze středisek Diakonie 
Českobratrské církve evangelické. Svou činnost 
zahájila před patnácti lety jako denní centrum 
pro 12 dětí z okolí Soběslavi. V současné době 
poskytuje své služby více než 60 dětem i 
dospělým lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením z Táborska. 
K hlavním činnostem patří provoz centra denních 
služeb pro děti a pro dospělé, chráněného 
bydlení a chráněné dílny. Vedle toho poskytuje 
Rolnička doplňkové služby (rehabilitaci, 
fyzioterapii, rekondiční pobyty, logopedii, 
arteterapii apod.) Ve stejné budově sídlí Mateřská 
škola, základní škola speciální a praktická škola 
Diakonie ČCE Rolnička Soběslav.
Zdroj: http://www.rolnicka.cz

Arcidiecézní charita Praha poskytuje služby 
žadatelům o azyl, kteří pobývají v přijímacím 
středisku Ruzyně. Asistuje především v oblastech 
právního a sociálního poradenství. Sociální 
pracovnice a dobrovolníci také připravují 
volnočasové aktivity a neformální rozhovory s 
residenty přijímacího střediska. 

Dále zajišťuje v PřS Velké Přílepy právní
poradenství žadatelům o azyl. Další službou ADCH 
Praha je tzv. „humanitární šatník“, jehož 
prostřednictvím je zajišťováno ošacení a obuv pro 
žadatele o azyl.
Zdroj: http://www.charita-adopce.cz

Oblastní charita Brno má dvě střediska, která se 
zaměřují na pomoc lidem s mentálním postižením 
a autismem.
Effeta - denní stacionář, poskytuje denní pobyt 
lidem s mentálním postižením, autismem a s 
kombinovaným postižením z Brna a jeho okolí. 
Uživatelé využívají poskytované vzdělávání, 
sociální učení, pomoc při upevňování volních 
vlastností a samostatnosti, nabídku aktivního a 
zajímavého naplnění času. 
Chráněné bydlení sv. Michaela je pobytové 
zařízení sociálních služeb pro lidi s mentálním 
postižením a autismem. Uživatelé chráněného 
bydlení jsou profesionálními asistenty vedeni k 
rozvoji svých schopností především na poli 
sebeobsluhy, péče o domácnost a kontaktů se 
společenským prostředím uprostřed většinové 
společnosti. 
Zdroj: http://www.charitabrno.cz

Živá paměť, o.p.s poskytuje poradenské a 
konzultační služby vztahující se k tematice 2. 
světové války, zejména pak k otrocké a nucené 
práci: Odborné rešerše v českých i zahraničních 
archivech; analýza výsledků rešerší; odborné 
poradenství; zpracování studií; přednášková 
činnost; zpracování projektů.
Zdroj: http://www.zivapamet.cz/

Památník Terezín shromažďuje sbírku hmotných 
dokladù k rasové a politické perzekuci v období 
okupace českých zemí nacistickým Německem se 
zvláštním zřetelem na dějiny policejní věznice 
pražského gestapa v Malé pevnosti Terezín, dějiny 
terezínského ghetta, dějiny koncentračního tábora 
v Litoměřicích a starší historii města Terezín a 
sbírku výtvarných děl. Spravuje historický knižní 
fond (sbírkový), odbornou knihovnu a sbírku 
písemností archivní povahy. Provádí vědecký 
výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty 
získává. 
Zdroj: http://www.pamatnik-terezin.cz
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jsme také na webu

navštivte nás na adrese

www.servitus.cz

Motto: “Jen ten, kdo pomáhá, je skutečně svobodný”

třetí číslo čtvrtletníku servitus.info vytvořili pracovníci o.s. Servitus a ASF:
Stáňa Šimuniová  Lenka Řezníčková Zuzana Soběslavská  Klaudia Schümann

toto číslo je k dispozici pouze v elektronické verzi
jeho šířením pomůžete propagovat činnost našeho sdružení

pokud čtvrtletník nechcete dostávat, napište nám na adresu servitus@post.cz
DĚKUJEME

Co Vás čeká v příštím čísle

Aktuality

Jaký byl rok 2008

Hostitelské organizace v ČR

Zkušenosti dobrovolníků

Představujeme .. 

Rozhovor s dobrovolníkem

…a mnoho dalších zajímavostí

Představujeme…  
Gerharda Frey-Reininghause 

(nového předsedu o.s. Servitus)
Narodil se v roce 1951 v Neckarmuehlbachu (Jižní Německo). 

Po maturitě strávil rok ve Spojených státech jako 

spolupracovník v metodistickém sboru.  Studoval 

evangelickou teologii a poté byl ve službě Evangelické 

zemské církve ve Wuerttembergu, nejprve dva a půl roku 

jako vikář, potom jako farář v Koengenu u Stuttgartu. Od září 

roku 1990 žije v Praze, nejprve působil jako postgraduální 

student na Evangelické teologické fakultě UK, kde současně 

vyučoval němčinu. Jako odborný asistent na katedře 

praktické teologie sdílel své zkušenosti v seminářích a 

dalších pedagogických aktivitách na fakultě. Současně 

působil jako osobní asistent děkana fakulty v oblasti

rozvíjení ekumenických styků. Od roku 1996 působí jako 

tajemník pro ekumenu a zahraniční vztahy a vedoucí 

ekumenického oddělení v Ústřední církevní kanceláři 

Českobratrské církve evangelické.
Převzato z http://www.etf.cuni.cz/sbornik-75-let/frey-rei.html

Rozhovor s Klaudií Schümann
(novou koordinátorkou ASF v ČR)

   Z jaké země pocházíte?
Jsem z Německa. Studovala jsem 
politické vědy a historii východní 
Evropy v Lipsku a letos v březnu jsem 
studia dokončila.
   
   Co vás vedlo k tomu začít pracovat 
v naší kanceláři?
V roce 2000 až 2001 jsem žila v Brně, 
kde jsem jako dobrovolnice ASF 
pracovala v židovské obci a s uprchlíky. 
Od té doby jsem byla s ASF v kontaktu. 
V berlínské kanceláři mi nabídli tuto 
pozici a já kývla. Jsem ráda, že se 
mohu vrátit do České republiky a k 
českému jazyku po tolika letech.
   
   Máte nějakou předchozí zkušenost 
s dobrovolníky?
To, že jsem sama byla dobrovolníkem 
mi pomůže v mé práci se současnými 
dobrovolníky. Navíc jsem zvyklá 
pracovat s mladými lidmi během 
rozličných seminářů. Doopravdy se moc 
těším na tuto zkušenost!
  
   


