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éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

dlouhodobø

pŃl dne

venku

jaro–podzim

libovolný

15+

DOBROVOLNICTVÍ
Obecný cíl:||| Rozvoj tøchto kompetencí: k|įešení problémŃ, ke|komunikaci a|obêanská.
Rozpoznat problém, rozêlenit ho na|êásti, kriticky interpretovat získané poznatky a|zjištøní, pro svá tvrzení nacházet
argumenty a|dŃkazy, formulovat a|obhajovat podložené závøry, být otevįený k|využití rŃzných postupŃ pįi įešení
problémŃ, nahlížet na|problém z|rŃzných stran, zvažovat možné klady a|zápory jednotlivých variant įešení, vêetnø
posouzení jejich rizik a|dŃsledkŃ, efektivnø využívat moderní informaêní technologie, vyjadįovat se jasnø, srozumitelnø a|pįimøįenø dané situaci, brát v|úvahu zkušenosti a|znalosti ostatních, správnø interpretovat pįijímaná sdølení
a|vøcnø argumentovat, aktivnø spolupracovat pįi dosahování cíle, projevovat zodpovødný vztah k|vlastnímu zdraví
a|k|zdraví druhých, zvažovat vztahy mezi svými zájmy, zájmy širší skupiny zájmy veįejnými, jednat tak, aby nebyla
ohrožena pįíroda a|životní prostįedí, poskytovat ostatním pomoc, posuzovat události a|vývoj veįejného života, sledovat, co se døje v|jeho bydlišti a|okolí, zaujímat a|obhajovat informovaná stanoviska a|jednat k|obecnému prospøchu podle nejlepšího svødomí, uplatĢovat proaktivní pįístup, dokonêovat zahájené aktivity a|motivovat se k|dosahování úspøchu.
Konkrétní cíl:||| Zlepšit povødomí o|významu dobrovolnictví s|cílem zlepšit obecné povødomí o|dŃležitosti dobrovolnictví jakožto projevu úêasti obêanŃ, který pįispívá k|įešení otázek spoleêného zájmu v|dané lokalitø.
Motivace:||| Dobrovolník je osoba, která má potįebu konat nøco pro své okolí, blízké nebo pro osoby v|nouzi.
Jsou to lidé, kteįí jsou vždy pįipraveni pomoci a| neêekají za| to žádnou odmønu êi døkovný dopis. Dobrovolnictví
lze uplatnit v|rŃzných oblastech života, jako napį. ve|zdravotnictví, v|péêi o|starší spoluobêany, o|døti, zvíįata nebo
vykonávání prospøšné práce pro životní prostįedí.
Legenda:||| Planeta Pomoc – viz pįíbøh v|úvodu metodiky.
Potįeby:||| Pracovní obleêení, rukavice, nádoby a| pytle na| odpad, hygienické ubrousky, lopaty, hrábø, rýêe,
„napichovadla“… dle dohodnuté êinnosti.
Provedení:||| Nejdįíve v| dostateêném pįedstihu provedeme prŃzkum okolí klubovny êi území vaší obce
a|vytipujeme místa pro úklid – êerné skládky, zneêištøný vodní tok, park, les, místa s|kontejnery na|separovaný odpad
apod. Nejlépe je poįídit fotodokumentaci a|zaznamenat v|mapø obce vytipovaná místa. Poté kontaktujeme úįedníka
na|místním obecním úįadø, který má v|obci na|starost ochranu životního prostįedí, a|pokusíme se s|ním dohodnout
na|možné spolupráci. Popíšeme mu naše zjištøní o|zneêištøných místech a|požádáme jej o|spolupráci ze strany obce.
Obec by napį. mohla pro námi provedený úklid poskytnout ochranné pracovní pomŃcky, pytle pro odpad êi zajistit
odvoz odpadŃ ze zneêištøných míst po|úklidu. Pokud bude spolupráce možná, je nutné dohodnout termín úklidové
akce, akci zpropagovat v|obci a|vyzvat obêany dané obce k|úêasti na|ní – v|místním nebo oblastním tisku, rozhlasem
nebo letáky (toto ale vyžaduje dostateêný pįedstih pįed akcí). Pįi realizaci akce poįídíme fotodokumentaci místa
pįed a|po|úklidu, fotodokumentaci zúêastnøných osob pįi samotném úklidu. Lze také natoêit video nebo mŃžeme
z|fotek vytvoįit „zábavné video“ formou STOPMOTION (ML U8). Po|ukonêení akce zhodnotíme, podøkujeme a|o|akci
napíšeme êlánek êi reportáž, doplníme fotkami nebo videem a|vyvøsíme na|webu obce, zveįejníme v|tisku. Pįi nøjaké
následné významnøjší akci obce je možné zúêastnøným podøkovat (starosta obce, organizátor akce).
Moje poznámky:|||
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Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Zrakovø postižení – záleží na|typu postižení. Lehêí stupeĢ – zabezpeêit
území pohybu, upozornit na| pįípadné nerovnosti, neustálá asistence
vedoucího, aby se dítø nezranilo o|nebezpeêné pįedmøty. Tøžší stupeĢ postižení – nevhodné.
Sluchovø postižení – dát si pozor na|to, aby dítø bylo poblíž a|mølo možnost pįi vysvøtlování odezírat ze rtŃ vedoucího.
Pohybovø postižení – zapojit je pįi držení pytlŃ na|odpadky, tįízení hromádek odpadŃ.
Mentálnø postižení – srozumitelné vysvøtlení v|jednoduchých krátkých vøtách. Pomoc s|pįiįazením, kam který odpad
patįí. DŃsledné vysvøtlení bezpeênosti a|hygieny práce, neustálý dohled kvŃli nebezpeêným pįedmøtŃm.
Įeêovø postižení – bez omezení. Jen dát dostateêný prostor na|dotazy, vyslyšet je.
Obtížnø vychovatelní – striktní hranice a|pravidla pįi práci.
Jedinci se speciɅckými poruchami uêení a|chování – bez omezení, záleží na|typu postižení. U|ADHD êasté stįídání
êinností, chvíli nøco sbírat, poté držet pytel, tįídit odpad apod.
Výjimeênø nadaní a| geniální – zadání, aby zjistili informace o| êerných skládkách, postihy za| zakládání. Natoêili
a|nafotili celou akci, napsali êlánek apod.
Pozor na:

Zajištøní souhlasu vlastníka zneêištøného pozemku s|úklidovou akcí; pokud jde o|veįejné prostranství
nebo pokud je vlastníkem pozemku obec, projednat toto s| pįedstaviteli obce. Dobré naplánování akce, zejména
êasovø; dostateênø dopįedu jednat s|obcí a|zajistit dobrou propagaci akce.
Moje poznámky:|||
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