ANALÝZA STAVU DOBROVOLNÍKŮ ZA ROK 2010
V roce 2010 bylo zaregistrováno celkem 64 nových dobrovolníků, toho 50 žen a 14
mužů.
Téměř všichni dobrovolníci jsou z Ústeckého kraje a většina z nich je přímo z města
Ústí nad Labem (51 osob). Dále zde působí dobrovolníci z Chlumce, Chabařovic, Děčína,
Teplic, Roudnice nad Labem, Litoměřic, Postoloprt, Úpohlav, Jílové u Děčína a Velkého
Března.
Nejmladšímu z dobrovolníků je 17 let, nejstaršímu 66 let. Nejčastěji zapojenou
věkovou skupinou jsou lidé narození mezi lety 1970 a 1979. Druhou nejaktivnější věkovou
skupinou pak lidé narození v letech 1960 – 1969.
Zkušenost s předchozí dobrovolnickou činností mají jen 4 muži a 7 žen. Mezi
zkušenosti s dobrovolnictvím počítali: dobrovolné hasiče, práci ve Slunečnici, v domově
důchodců a práci ve škole.
Zajímalo nás, v jakých oblastech jsou noví dobrovolníci ochotni pomáhat. Mohli volit
z těchto možností: senioři, lidé se zdravotním handicapem, děti, mládež a dospělí,
administrativa, Masarykova nemocnice, lidé s duševní nemocí, krizové situace (povodně
apod.), a jiné situace. Ukázalo se, že muži se nejvíce zajímají o práci se seniory, kdežto ženy
o práci s dětmi, mládeží a dospělými. Nejméně atraktivní je pro nové dobrovolníky
administrativní práce. Do položky „jiné“ navrhovali: údržbu, práci s etnickými menšinami,
výuku jazyků či práci v dětských domovech.
Na otázku, čím by mohli jako dobrovolníci přispět a co by mohli nabídnout,
dobrovolníci nejčastěji odpovídají: pomoc, péči o děti, práci na počítači, komunikativnost,
zručnost, výtvarné činnosti. Nejčastěji si dobrovolníci představují, že by mohli pečovat o děti
či seniory, komunikovat s nimi, brát je na procházky do přírody.
Pro více než polovinu dobrovolníků byla motivací ke vstupu do Dobrovolnického
centra možnost získat sociální dávky. Druhým nejčastějším motivem je příležitost pracovat
s dětmi (osamělé děti, podpora dětí a jejich rozvoj) a na třetím místě je to možnost šířit
pomoc. Jsou také jedinci, kteří doufají, že tímto způsobem získají další zkušenosti, praxi, a
tedy i lepší uplatnění na trhu práce. Jeden dobrovolník uvedl, že touží po smysluplném trávení
svého vlastního volného času.
Informace pro další nábor dobrovolníků:
Ukázalo se, že nejúčinnější jsou nábory přímo v městě Ústí nad Labem. 38 dobrovolníků
přišlo díky Úřadu práce, kde se dozvěděli o možnosti dobrovolnictví, 10 dobrovolníků získalo
informace od svých přátel, 8 dobrovolníků se o této možnosti dozvědělo z internetových
stránek, 7 dobrovolníků přišlo po náboru ve školách, 1 dobrovolník dostal informace na
sociálním úřadě.
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