
 

 

 

Domačkáno jest 
 

Na počátku byla otázka, jak využít Evropský rok dobrovolnictví k upoutání co 
největší pozornosti k dobrovolné práci s dětmi a mládeží i ke konkrétním 
dobrovolníkům, kteří jí často věnují téměř veškerý svůj volný čas. Na konci je více 
než tři tisíce nasbíraných hlasů a názorů, ale popořádku. 
Projekt Umačkáni dětmi byl oficiálně zahájen na koncertu Děti dětem (4. 2. 2011). 
Od začátku oslovoval hlavně prostřednictvím svých webových stránek 
(www.umackanidetmi.cz) veřejnost s otázkou – jaká je hlavní vlastnost, kterou musí 
mít dobrovolník pracující s dětmi – například vedoucí oddílu nebo kroužku? Zároveň 
jsme se ptali, jaký symbol, který by se dal nosit třeba jako odznak či přívěsek, by 
takové dobrovolníky výstižně charakterizoval a mohl vyjadřovat jejich příslušnost  
k „cechu“. 
Odpovědi se od začátku scházely na internetových stránkách, ale velkou část 
respondentů se podařilo oslovit i přímo, například prostřednictvím celostátní 
přehlídky volnočasových aktivit zvané Bambiriáda. 
Na konci června byla otevřena druhá polovina kampaně pro veřejnost – navrhování 
konkrétních dobrovolníků, kteří nejen mají všechny potřebné vlastnosti, ale 
především je využívají pro děti. 
Hlasování a navrhování bylo uzavřeno 15. listopadu a mohli jsme začít sčítat. Už 
jsme zmínili více než tři tisíce nasbíraných hlasů – co nám ale řekly? 
Vlastností byly navrženy desítky – dospělými i dětmi. Některé byly nečekané až 
kuriózní, na předních místech jsou však s desítkami a stovkami hlasů vlastnosti, 
které vyvolávají spíše uznání, než úsměv.  

„Posuďte sami – správný vedoucí by podle hlasujících měl být hodný, trpělivý, 
přátelský, zábavný, ale také zodpovědný, musí mít k dětem vztah, být spravedlivý, 
kreativní, spolehlivý, představovat přirozenou autoritu a vzor, být obětavý, 
empatický… zní to skoro neskutečně, kdyby tisíce takových dobrovolníků skutečně 
s dětmi nepracovaly! K tomu se na stránkách projektu za několik měsíců sešlo 89 
jmen takových dobrovolníků, kteří za svou práci pro děti dostali stovky děkovných 
hlasů.“ Shrnul výsledky hlasován koordinátor projektu Jakub Kořínek 

Od veřejnosti ale přicházely i návrhy symbolu – několik desítek ve formě námětů, 
jiné dokonce i grafické – i zde bylo z čeho vybírat a nebylo to snadné. Jako 
nejvýstižnější byl nakonec zvolen návrh Ondřeje Vicence, podle nějž byly vyrobeny 
přívěsky pro navržené dobrovolníky. 
Když vše sečteme a podtrhneme, můžeme se ptát, zda se podařilo dosáhnout 
zpočátku vytyčeného cíle. Odpověď je jednoduchá – pozornosti a uznání pro 
dobrovolníky (nejen ty pracující s dětmi) není nikdy dost a tato práce nebude 
nejspíš nikdy hotová, ale postoupili jsme o nezanedbatelný krok dopředu a před 
námi jsou další. 
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