
 

 
 

ZÁSADY DOBROVOLNICKÉ SLUŽBY  
(Očkovací centrum Žďár nad Sázavou) 

 

DOBROVOLNÍK MÁ 
 
1. sledovat společnou sdílenou tabulku pro dobrovolníky s pokyny ke službě 

v Očkovacím centru dbát pokynů z ní vyplývajících 

2. docházet na dobrovolnickou činnost dle domluvy a ve stanovený čas (být dochvilný) 

3. pokud je to možné oznámit nejméně den předem svou nepřítomnost v Očkovacím 
centru koordinátorce dobrovolníků, nebo zástupci v době nepřítomnosti koordinátorky 

4. vykonávat dobrovolnickou činnost samostatně a zodpovědně, co nejlépe dle svých 

možností a podle domluvy plnit sjednané úkoly 

5. být vstřícný, komunikativní vůči personálu i občanům 
6. dodržovat mlčenlivost o interních či citlivých skutečnostech, o kterých se dozví během 

výkonu dobrovolnické činnosti (např. jména občanů, kteří byli očkováni…) 

7. ctít soukromí a vyhovět reálným požadavkům občana  
8. prostřednictvím personálu (vedoucí administrativní pracovnice) Očkovacího centra řešit 

problémy spojené s výkonem dobrovolnické činnosti (např. nevhodné chování 

občanů, materiální nedostatky aj.) 
9. zapisovat se do docházky dobrovolníků, která bude k dispozici v Očkovacím 

centru, informace o docházce získá dobrovolník u vedoucí administrativní 
pracovnice 

10. informovat zaměstnance Očkovacího centra o důležitých skutečnostech, které 

dobrovolník během výkonu své činnosti vypozoroval (např.: netypické chování, zhoršení 

zdravotního stavu občana, nebezpečné technické závady v zařízení aj.). 

11. informovat koordinátorku dobrovolníků o podstatných skutečnostech ovlivňující 
dobrovolnickou činnost a o změně kontaktních údajů 

12. v případě závažného porušení některého z uvedených bodů může být ukončena 

spolupráce z Kambaly - dobrovolnického centra 
 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 

1. Dobrovolník během výkonu dobrovolné činnosti musí dodržovat pokyny personálu 
Očkovacího centra k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

2. Dobrovolník musí bezodkladně své vedoucí administrativní pracovnici ohlásit svůj 
úraz či úraz jiné osoby a spolupracovat při vyšetřování příčiny úrazu svého i úrazu, 
kterého byl svědkem. 

3. Dobrovolník přebírá plnou zodpovědnost za veškerou samostatnou práci.  
4. Podle potřeby jsou dobrovolníkovi poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky, 

které musí řádně používat. Očkovací centrum poskytne: respirátory, dezinfekcí v místě 
činnosti. V případě potřeby i jednorázové rukavice a jednorázové ochranné pláště.  

5. Pokud bude třeba, stanoví administrativní pracovnice dobrovolníkovi čerpání 
pracovních přestávek (v souladu se zákoníkem práce). 
 

 
Informace o dobrovolnických aktivitách nalezne na facebooku Kambaly nebo 
na webových stránkách www.zdar.charita.cz  

 


