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Hodnotící zpráva o průběhu dobrovolnického programu v Domově pro seniory Iris 

od ledna 2017 do prosince 2017. 

 

 

 

 

Velmi si vážíme dlouhodobé spolupráce s Domovem pro seniory Iris, do kterého 

dobrovolníci chodí rádi nejen kvůli dobré dopravní dostupnosti, ale i díky příjemné 

atmosféře vytvářené všemi zaměstnanci domova. Dobrovolníci opakovaně sdělují, že se ve 

Vašem Domově cítí potřební a vítaní.  

 

Velkou měrou k tomu neúnavně přispívala i dlouholetá opora dobrovolnického programu 

paní Mgr. Svatava Kolářová, kterou v polovině roku vystřídala v pozici kontaktní osoby paní 

Vladimíra Kettnerová. Tu po několika měsících z důvodu velké časové vytíženosti opět 

vystřídal pan Bc. Miroslav Sich. Věříme, že se podaří v současné době poněkud personálně 

nestabilní situaci zklidnit.  

 

Jsme moc rádi, že se Dps Iris odhodlal stát jedním ze tří domovů, které se zapojí do pilotního 

projektu DC ADRA Ostrava s názvem MOST (Mládež Ostravským Seniorům Týmově). Cílem 

programu je posilování mezigeneračních vztahů mezi mladými lidmi (studenty středních škol) 

a seniory v zařízeních poskytujících sociální služby v Ostravě a vytvořit tak MOST mezi 

generacemi. Koordinátorka DC ADRA pro MOST Ing. Kateřina Polínková navštěvuje 

s dobrovolníky, studenty SŠ prof. Zdeňka Matějčka, seniory žijící v DPS Iris. Zájem 

středoškolských studentů bylo těžké předem odhadnout, právě proto, že šlo o pilotní projekt. 

Na jednu stranu jsme byli rádi, že počet zájemců o dobrovolnictví z řad studentů výrazně 
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předčil naše očekávání, na druhou stranu to znamenalo větší časové nároky i na kontaktní 

osobu. Děkujeme paní Kettnerové za spolupráci v tomto náročnějším období. Nyní již 

MOST funguje stabilně, koordinátorka se domlouvá s kontaktní osobou na termínech a obsahu 

jednorázových aktivit, kterých doposud proběhlo v Dps Iris šest. S koncem školního roku 

plánujeme, že stávající studenti – dobrovolníci předají žezlo patronátu dalšímu ročníku. Tento 

rytmus závazku na jeden školní rok vychází z naší zkušenosti, kdy chceme být 

vstřícní měnícím se zájmům mladých lidí. 

 

 

 
Studenti – dobrovolníci projektu MOST v Dps Iris. 

 

V roce 2017 bylo pro Domov pro seniory Iris pojištěno 16 dobrovolníků. Ti věnovali 

uživatelům Dps Iris 388 hodin během 272 návštěv.  Šest dlouhodobých dobrovolníků 

dochází do Dps Iris již déle než 4 roky! Těší nás, že tuto pomoc můžeme zprostředkovávat. 

 

Jednorázovým dobrovolníkem byl ve sledovaném období pan Petr Herold, který seniorům 

velmi poutavým způsobem prezentoval své dobrovolnické a cestovatelské zkušenosti z Islandu 

(30. 1. 2017) a Nového Zélandu (23. 1. 2017). Přednášky se setkaly s velkým úspěchem.  

 

DC ADRA také zprostředkovalo návštěvu skupiny dobrovolníků – mladých studentů z Prahy. 
Neformální setkání s písničkami a povídáním se uskutečnilo pro seniory Dps Iris 19. 3. 2017.  
 

Dlouhodobé setrvání dobrovolníků ve Vašem zařízení se snažíme podpořit pravidelnými 

supervizemi, které proběhly v Dps Iris v termínech 24. 4. 2017 a 9. 11. 2017. Supervizorku 

Mgr. Karlu Maříkovou od podzimu 2017 nahradila Mgr. Iva Kuzníková. 

 

Na jaře 2017 jsme provedli mezi dobrovolníky výzkum (na anonymní dotazník odpovědělo 
128 dobrovolníků DC ADRA Ostrava), z nějž vyplynulo, že supervize mají jednoznačně 
pozitivní vliv na motivaci dobrovolníků k jejich činnosti.  
 
Supervize kontaktních osob proběhly v termínu 30. 5. 2017 a 10. 10. 2017 
 

Školení nových dobrovolníků se ve Vašem zařízení konalo 13. 9. 2017, děkujeme za 



 
 
 
   

poskytnutí prostor, techniky a občerstvení pro tuto příležitost.  

 

Velký zájem dobrovolníci projevili o vzdělávací workshop „Aktivity k rozvoji a udržení 

mentální kondice“ (který DC ADRA Ostrava organizovalo ve spolupráci s Armádou spásy) a 

dvě školení první pomoci (ve spolupráci s Vítkovickou nemocnicí a.s. a Městskou nemocnicí 

Ostrava). Cílem těchto aktivit je zvyšování kompetencí dobrovolníků ADRA a vnímáme je i jako 

jistou formu odměny za nezištnou dobrovolnickou činnost. 

 

Na Vánoční setkání byli pozváni dobrovolníci a kontaktní osoby ze všech přijímajících 

organizací a konalo se 12. 12. 2017. Dobrovolníky při něm potěšilo množství dárků v tombole, 

které vyráběli senioři žijící v přijímajících organizacích DC ADRA Ostrava.  

 

 

 

DC ADRA Ostrava vysílá dobrovolníky do Dps Iris, p. o. od roku 2008,  letos to bude již deset 

let. Těšíme se na další pokračování. 

 

 

S pozdravem a přáním pěkného dne.   

 

 

 

 

 

 

                Ing. Dagmar Hoferková 

     Vedoucí DC ADRA Ostrava  

 

Zpracovala: Mgr. Helena Mrázková  

 

 

 

 

 

 

 

    


