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V Centru zahraniční spolupráce Charity Praha se 
dobrovolníkům nabízí administrativní činnost – překlady 
(dokumentace dětí z programu Adopce na dálku, PR 
články apod.), kompletace a kontrola dokumentů, 
aktualizace databáze dárců či telefonické oslovení dárců. 
V rámci expertního dobrovolnictví bychom měli zájem 
např. o oblast grantového fundraisingu, komunikační a 
marketingovou strategii, PR články apod. 

Sociální sféra: 
administrativní 
činnosti a expertní 
dobrovolnictví. 

www.praha.charita.cz  
 

Praha 

Centrum 
Rosa, z.s. 
(komunitní 
centrum pro 
seniory) 

Přednášky dle zaměření dobrovolníků, pomoc při přípravě 
a organizaci akcí, možnost vedení kurzů, pomoc při 
vydávání měsíčníku Rosení (psaní článků, fotografování), 
možné domluvit i individuální program. 

Sociální sféra: péče o 
seniory. 

http://www.centrumros
a.cz/ 

Střelničná 1680/8, 
Praha 8 

Diakonie 
Středisko 
Zvonek 
(poskytovatel 
ambulantníc
h a 
pobytových 
služeb pro 
klienty se 
zdravotním 
postižením) 

Individuální dobrovolnické aktivity (vycházky s klienty, 
tvůrčí činnost, aktivizace klientů, povídání s klienty) 
Skupinové dobrovolnické aktivity (práce na rozsáhlé 
zahradě, sekání trávy, péče o dětské hřiště, úprava stromů, 
úklid, natírání plotu, péče o budovu, opravy, mytí oken). 

Sociální sféra: trávení 
času s klienty služby, 
práce na zahradě a 
další manuální práce 
venku. 

http://www.diakonie-
zvonek.cz/ 

Vlachova 1502/20, 
Praha 13 

Greenpeace 
Česká 
republika 

Ať už je vám šestnáct nebo šedesát, právě studujete, 
pracujete nebo jste třeba v důchodu, vždycky můžete 
něco udělat. Prací v kanceláři, překládáním, sbíráním 
podpisů pod petici, prací s multimédii. 

Ekologie: práce 
v kanceláři, účast na 
akcích Greenpeace. 

http://www.greenpeac
e.org/czech/cz/ 

Prvního pluku 12/143, 
Praha 8 - Karlín 



InBáze 
Berkat, z.s. 

Baví vás práce s dětmi? 
S dětmi ve věku 5 – 11 let a 12 – 18 let? Tak to se můžete 
dobrovolně zapojit do pravidelného doučování dětí 
cizinců nebo s nimi můžete jet na výlet. Se staršími dětmi  
Je vám bližší práce s dospělými? 
Nabízí se účast na skupině pro rodiče s dětmi nebo 
dobrovolná výpomoc na festivalu RefuFest 
(http://refufest.com/aktuality/). 

Sociální sféra: práce 
s cizinci. 

http://www.inbaze.cz/ Legerova 357/50, 
Praha 2 
RefuFest bude letos 
probíhat v prostorech 
Hybernské 4 na Praze 
1. 

Kino Brouk  
Art Brouk, z.s. 

Dobrovolník se může zapojit do různých činností spojených 
s provozem kina. 
Například: 
Pomoc při výběru filmů, vyhledávání a zajišťování práv na 
promítání (i u zahraničních distributorů), spolupráce na 
dramaturgii kina.  
Domlouvání zajímavých lidí ze světa filmu na besedy, 
diskuze (zatím se nepodařilo tuto činnost rozjet). 
Zásobování baru a obsluha na baru, pomoc v den 
promítání. 
Propagace kina a filmů – spolupráci na prezentaci na 
webu a sociálních sítích, pomoc s marketingovou strategií, 
šíření povědomí o kině VŠUDE. 
Jakákoliv podpora kina (finanční, materiální, psychická 
sociální). 
Pro dobrovolníky bude vždy volná židle na promítání a 
možná i drink na baru. Vítáni jsou nadšenci pro dobré filmy!  

Kultura: spolupráce 
na chodu artového 
kina v centru města. 

http://kinorouk.cz/ Kino Brouk, Na 
Perštýně 6, Praha 1 
(prostory VZP) 

Klokánek 
Chabařovick
á 

Dobrovolnické dny (úklid, malování pokojů, práce na 
zahradě, opravy apod.). Dobrovolnické dny jsou spíše pro 
skupiny. Dále uvítají i jednotlivce, kteří se budou věnovat 
dětem nebo povedou kroužky kreativního tvoření. 

Sociální sféra: práce 
s dětmi. 

http://www.klokanek-
chabarovicka.cz/ 

Chabařovická 
1125/4, Praha 8 

Komunitní 
centrum/ 
Farní charita 
Stodůlky 

Potravinová sbírka (pomoc s výběrem potravin a 
rozdávání letáků), setkání nemocných, tříkrálová sbírka. 
Spíše jednorázové akce (pomoc při organizaci ale i 
dlouhodobé akce případně. Uvítají jak skupiny, tak 

Sociální sféra: 
potravinová sbírka, 
spoluúčast na 
akcích. 

http://stodulky.charita.
cz/ 

Kovářova 21/22Praha 
13 - Stodůlky 



jednotlivce. 

Minizoo 
Chuchelský 
háj 

V minizoo hledají pravidelně dobrovolníky pro manuální 
práce v zookoutku. Dobrovolnictví se dá zakončit 
opékáním u ohně. Akci je ale potřeba předem domluvit, 
možné zapojení bude na podzim se včasným ohlášením 
zájmu. Možnost úklidu polesí je vždy. 

Ekologie: práce se 
zvířaty a manuální 
práce v minizoo. 
Úklid polesí. 

http://www.lesypraha.c
z/?cat=725 

Praha 5 – Chuchelský 
háj 

Nová škola, 
o.p.s. 

Dobrovolníci jsou vítáni v delším časovém horizontu v 
programech Společně v knihovně a Rozlety. Rozlety jsou 
klasické doučování, skupinové (v našich prostorách v 
Křižíkově ulici 20 metrů od stanice metra Florenc) a 
individuální (většinou v domově klienta). Program 
Společně v knihovně (SvK) je nízkoprahová pomoc se 
školní přípravou v prostředí poboček knihovny. Pro 
představu časové náročnosti: v Rozletech jde o hodinu 
týdně, ve Společně v knihovně pak v jedné pobočce 
působí více dobrovolníků, kteří se střídají tak, aby pokryli 2 
hodiny týdně (takže zde člověk nemusí chodit každý 
týden). Prostor by se našel i v expertním dobrovolnictví, 
které by se týkalo práce s našimi cílovkami (sociálně a 
kulturně znevýhodněné děti a mládež; asistenti, 
pedagogové i vedení školy) i zaměřené na spolupráci s 
veřejnou správou (napadá mě školské a sociální odbory, 
ale našli bychom určitě i jiné oblasti). 

Sociální sféra: 
doučování a 
koučování dětí. 

www.novaskolaops.cz 
www.asistentpedagog
a.cz 
www.ctenarskekluby.cz 

Pobočky Městské 
knihovny na Praze 3, 
Praze 7, Praze 8, 
Praze 11, Praze 12 a 
Praze 13 

Potravinová 
banka Praha, 
z.s. 

Třídění a manipulace s potravinami. Sociálně – 
ekologická sféra: 
pomoc v potravinové 
sbírce. 

http://www.potravinov
abanka.cz/ 

 



Právě teď, 
o.p.s. 

Jazykové kurzy pro klienty, práce na zahradě, výroba 
nábytku z palet, potřebují rovněž někoho na PR, 
poradenství pro klienty v oblasti sociálních služeb (radit 
seniorům v čem jim může pomoci veřejná správa). Hledají 
zkrátka každého, kdo něco umí a může jim své znalosti a 
čas nabídnout. 

Sociální sféra: 
expertní 
dobrovolnictví i 
manuální práce. 

https://kc-praveted.cz/ Bedřichovská 16, 
Praha 8 

Prosaz, z.ú. V Prosazu, z.ú by uvítali expertní dobrovolnictví – pomoc 
s grafikou (výroba plakátů a letáčků) a s PR (jak správně 
oslovovat partnery. 

Sociální sféra: 
expertní 
dobrovolnictví. 

http://www.prosaz.cz/ Kodymova 2526/4, 
Praha 5 

Ramus, z.s. Ramus pořádá volnočasové aktivity pro mladé lidi 
s postižením i bez něj. Zapojit se můžete jako asistenti na 
pravidelných akcích po Praze, můžete vyrazit na 
víkendovku od pátku do neděle, můžete si přijít zatančit. 
Asistování se nebojte, není to žádná věda! 

Sociální sféra: 
volnočasová aktivita 
pro mladé lidi do 30 
let. 

http://www.ramus.je/n
ejlepsi/ 

Pod Sokolovnou 
9/693, Praha 4 

 


