
Program je skvělá 
příležitost předat dál 
své znalosti, ukázat 
nové a smysluplné 
možnosti trávení 
volného času a také 
připravit dítě do 
budoucího života. 
Na cestě je opravdu 
trefné pojmenování 
celého programu, 
protože provádíme 
dítě dál v jeho životě, 
možnostech ale také 
nás on/ona provází 
dál na naší cestě.

Dobrovolník

Kontaktujte nás

Sdružení D, z.ú.
Sídlo a kancelář: 17. listopadu 1126/43
779 00 Olomouc

Bc. Jan Němeček 
(vedoucí programu Na cestě)
E-mail: nemecekjan@sdruzenid.cz
Tel: 736 424 457

www.facebook.com/SdruzeniD

www.sdruzenid.cz

Program Na cestě podporují:

Nemusím být pořád v 
domově a mám jak trávit 

čas. Je to taky legrace. Je 
obrovský plus, že si někdo 

udělá čas, a zajde s vámi 
třeba na bowling nebo tak...  

Klient

Ruku v ruce, 
cestou k sobě...



Práci s ohroženými dětmi se věnujeme už od 
roku 2013. Naše působení v programu Na cestě 
je dvojího druhu. Jednak děti pod naším vedením 
prochzejí strukturovaným skupinovým programem. 
Ten bývá zaměřený na prevenci a posilování 
kompetencí k osamostatnění, zvládání těžkých 
životních situací prostřednictvím nácviků 
a prožitkových aktivit ve skupině. Největší díl práce 
s klienty se však odehrává v rámci vrstevnického 
provázení zaměřeného na vytvoření vztahu mezi 
proškoleným dobrovolníkem a klientem, o délce 
6–24 měsíců. Dvojice se potkává jednou týdně na 
2–3 hodiny a věnuje se aktivitám, na kterých se 
klient s dobrovolníkem vzájemně domluví a které 
často odrážejí také nejrůznější aktuální potřeby 
klienta. Tento vztah pomáhá klientovi přebírat 
pozitivní návyky, dává mu možnost sdílet s někým 
společné zážitky, získat od někoho podporu nebo 
mu může dobrovolník pomoci zorientovat se 
v těžkých životních situacích.

Pro koho je program určen:

Do programu jsou zapojeni klienti 
ve věku 10–18 let,kteří jsou:
 
 v péči dětských domovů
 v náhradní rodinné péči
 v péči orgánu sociálně právní ochrany dětí
 v péči pedagogicko-psychologických poraden
 v péči zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 v péči školních psychologů

Dobrovolník v programu 
Na cestě:

Našimi dobrovolníky jsou převážně studenti SŠ 
a VŠ ve věku 17–26 let.
 
Co dobrovolníkům nabízíme:

 přímou práci s klientem
 metodické vedení vztahu
 bezplatný přípravný výcvik dobrovolníků
 pravidelné skupinové i individuální intervize
 osobnostní růst a prostor pro sebereflexi
 vzdělávání dobrovolnického týmu
 potvrzení o dobrovolnictví
 drobnou finanční odměnu za administrativní činnosti

Jak se stát 
dobrovolníkem?

Na e-mail nemecekjan@sdruzenid.cz zašlete 
strukturovaný životopis s kontakty na Vás a 
motivační dopis (max. 1 strana A4) na téma Proč se 
chci stát dobrovolníkem v programu  Na cestě.

Je nutné projít vstupním pohovorem a úspěšně 
absolvovat přípravný výcvik dobrovolníků.

Program Na cestě

Jsem moc ráda, že jsem byla před pár 
měsíci zařazena do „PROGRAMU NA 
CESTĚ“! Díky němu jsem dostala pár 
nových možností a také pár zkušeností. 
Přestala jsem dělat takové blbosti, jaké jsem 
dělala před tím, než jsem byla přidána do 
programu. Dostala jsem moc milou holčinu, 
která je moc kamarádská. Taky díky tomu 
jsme se dost rychle skamarádily.

Klientka

Za tu dobu, co Jiřík tento program navštěvuje, 
udělal veliký pokrok v sociální oblasti. Zlepšila se jeho 
komunikace s okolím, s cizími i známými lidmi, více 
věří lidem. Důležitá pro něj byla i možnost, popovídat 
si o svých obavách a Anetkou. Její trpělivost a poctivá 
práce nese ovoce. Jiříkovi dlouho trvá, než si 
k někomu získá důvěru, pravidelné schůzky jsou pro 
něj jistotou, která ho ukotvuje, a pocit, že jeho starosti 
někoho zajímají, mají obrovský vliv na jeho psychiku. 
Práce s dětmi sa PAS a zároveň i s ADHD je o veliké 
trpělivosti, o jemném posouvání hranic a nacvičování 
sociálních dovedností. To je něco, co se vrstevnickému 
programu Na cestě velmi daří. Doporučila bych jej 
každému rodiči, který má dítě s podobnou diagnózou, 
neboť vím, že je to obrovská pomoc jak pro takové 
dítě, tak pro přetíženého rodiče, který je mnohdy na 
pokraji svých sil.

Ještě jednou děkuji Vám i Anetce za vaši práci.
S úctou a pokorou matka Jiříka


