
                                                                      

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein 

 
 

 

 

Kurz Pracovník péče seniory 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinace dobrovolnictví v domácím a 
komunitním prostředí pro seniory 

 
 
 
 
 
 
 
 

WORKSHEETS 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-1-CZ01-KA202-002058 
 

 

 

 

  



                                                                      
 

 

This project has been funded with support from the European Commission 

 
1 

 

Jaká (dvě) tvrzení o dobrovolnictví jsou správná?  

+  Dobrovolnictví se provádí bez jakéhokoli finančního zisku.  

 
Dobrovolnictví může nahradit placenou práci.  

+  Dobrovolnictví může zlepšit společenský život.  

 
Dobrovolnictví dokázalo, že snižuje cukrovku.  

Které (jedno) prohlášení o dobrovolnictví je správné?  

 
Potřebujete dobrovolnickou smlouvu o zaměstnání.  

 
Podle Lisabonské smlouvy a zákonů o zaměstnanosti přijatých na úrovni členských států EU, 
můžete dobrovolně pracovat pouze po dobu maximálně 40 hodin týdně.  

+  Ukázalo se, že dobrovolnictví snižuje krevní tlak.  

 
Dospělí, kteří dobrovolně pracují v mladém věku, mají menší pravděpodobnost, že se budou 
dobrovolnictví věnovat později ve svém životě  

Skutečnost, že se účastním dobrovolnických aktivit po dobu deseti a více let, mě činí 
profesionálním dobrovolníkem.  

 
Ano  

+  Ne  

Osoba, která obdrží sociální péči, se může stát dobrovolníkem, ale ztratí sociální dávky.  

 
Ano 

+  Ne 

Jaký typ dobrovolnictví je nejlepší pro osobu, která má právnický titul?  

 
Krátkodobé dobrovolnictví  

 
Dlouhodobá dobrovolná činnost  

 
Dobrovolná akce  

+  Profesionální dobrovolnictví  

Jaká (dvě) tvrzení o dobrovolnictví jsou správná?  

 
Dobrovolníci mohou získat z dobrovolnictví tolik příjmů, jako z běžné práce.  

 
Ukázalo se, že dobrovolnictví snižuje demenci.  

+  Osoba se může stát dobrovolníkem bez ohledu na svůj věk.  

+  
Potřebujete podepsat dobrovolnickou smlouvu, abyste dobrovolně pracovali v neziskové 
organizaci.  

Může se osoba starší 60 let stát dobrovolníkem?  

+  Ano  

 
Ne 

Z pohledu zaměstnavatele je dobrovolníky méně obtížné řídit než běžné pracovníky.  

 
Ano  

+  Ne  

Které (dvě) doporučení pro vytvoření dobrého dobrovolnického programu jsou pravdivá.  

+  Pracovní úkoly by měly pro dobrovolníka představovat skutečný zájem.  

 
Je neetické hledat výhody pro neziskové organizace z činností dobrovolníků.  

+  
Dobrovolnický program by měl nabídnout dobrovolníkům dostatečnou flexibilitu pro navrhování 
nových nápadů.  

 
Dobrovolníci by měli definovat své vlastní úkoly a přijít s vlastní žádoucími popisy práce.  

 
Doporučuje se požádat místní úřad práce, aby provedl analýzu potřeb místních komunit před 
zahájením programu dobrovolnické angažovanosti.  
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Jaké jsou (dva) velmi běžné důvody, proč se lidé rozhodnou stát dobrovolníky.  

 
Splácet finanční dluhy prací.  

 
Ukázat jiným lidem jak jsou inteligentní a dobře vzdělaní.  

+  Prožít radost z pomoci druhým.  

+  Využít plného potenciálu svých schopností, který by jinak nebyl v hlavním zaměstnání využit.  

Jaký je nejlepší způsob, jak vyhodnotit časně, zda bylo zvoleno optimální pracovní umístění 
pro konkrétního dobrovolníka?  

 
Zkontrolovat, zda popis pracovní pozice odpovídá dovednostem a vzdělání dobrovolníka.  

 
Požádat své členy (nebo další zaměstnance) o jejich názor na výkon práce dobrovolníka.  

 
Pozorovat dobrovolníka na pracovišti.  

+  Provést průběžnou schůzi.  

Jaké jsou (dva) společné postupy řízení buď pro dobrovolníky, nebo pro placené 
zaměstnance při realizaci dobrovolnického projektu?  

+  Pravidelný dohled a komunikace.  

+  Školení a možnosti profesního rozvoje.  

 
Týdenní nebo měsíční měření výkonu a dopadu dobrovolnické práce.  

 
Uznání nejlepších dobrovolníků zvýšením platu nebo ročním bonusem.  

Které (tři) dovednosti se očekávají od dobrého dobrovolnického manažera.  

+  Plánování  

 
Umět se učit  

+  Rozvíjet zdroje  

 
Pozorovatel  

 
Administrátor  

+  Psycholog  

Jaké jsou (dvě) obvyklé metody uchovávání záznamů při implementaci programu 
dobrovolnické angažovanosti.  

+  Databáze.  

 
Veřejné internetové stránky.  

 
Osobní zvukové záznamy.  

+  Systémy archivace.  

 
Internetové úložiště.  

Která praxe může pomoci vytvořit silné a efektivní mentorské vztahy?  

 
Poskytování odpovídajících školení mentorovaným.  

 
Spárování mentorských dvojic na základě pohlaví a věku.  

+  Prověření potenciálních mentorů.  

Který z následujících není typem mentorského programu?  

 
Skupinové mentorování  

 
Týmové mentorování  

+  i-Mentorování  

 
e-mentorování  

 
Peer mentorování  

Navrhování mentorského programu se skládá z následujících dvou rozhodnutí:  

 
Rozhodnutí o délce mentorských setkání.  

+  Výběr povahy mentorských setkání.  

+  Rozhodnutí o typu mentorského programu.  

 
Výběr účastníků předem.  
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Kdo může provést hodnocení potřeb mentorského programu v určité oblasti (vybrat 2)?  

+  Nezisková organizace  

 
Komise EU  

 
Obchodní unie  

+  Místní samospráva  

Jaké jsou (dvě) hlavní nevýhody školení OTJ?  

+  Může snížit produktivitu trenéra.  

+  Může narušit pracovní tok v rámci organizace.  

 
Může být důvodem pro porušení standardu.  

 
Během tréninku OTJ se dovednosti praktikantů vyvíjejí pomaleji ve srovnání s ostatními typy 
výcviku.  

Učení v reálném pracovním prostředí vypěstuje přibližně kolik potřebných znalostí a 
dovedností?  

 
50 procent  

+  70 procent  

 
90 procent  

Jaká je počáteční fáze v přípravě efektivního dobrovolnického programu?  

+  Zhodnocení potřeb  

 
Interview s dobrovolníky  

 
Vytváření partnerství  

Jaký je nejúčinnější způsob, jak hledat partnera při zahájení programu dobrovolnické 
angažovanosti?  

+  Vyhledáním v blízkosti vaší organizace.  

 
Kontaktováním Evropské aliance pro dobrovolnictví.  

 
Odesláním oznámení na vaše webové stránky.  

Jaké jsou dva faktory, které zajišťují silné komunitní partnerství mezi organizacemi?  

 
Dostatečné financování společného podniku ze strany vlád a EU.  

+  Přiměřený čas přípravy.  

 
Podobné velikosti a právní postavení obou organizací.  

+  Pečlivé posouzení potřeb obou organizací.  

Abychom zajistili co nejširší možnosti pro umístění dobrovolníků, je důležité:  

 
Mít silné místní partnerství.  

 
Mít silné mezinárodní partnerství.  

+  Mít silné místní a mezinárodní partnerství.  

Jaké typy orgánů jsou nejvhodnější jako partneři v programu místního dobrovolnictví (vyberte 
dva)?  

 
Evropská komise.  

+  Vláda.  

 
Průmysl.  

+  Komunitní organizace.  

Návrh dobrovolnického programu by měl být úzce spjat s:  

+  Misí a strategickými cíli organizace, která zahajuje program.  

 
Národními prioritami v oblasti dobrovolnictví.  

 
Regionální strategií zaměstnanosti.  

Jaké skupiny v komunitě by měly mít prospěch z dobrovolnického programu zahájeného 
místní nevládní organizací (vyberte tři)?  

 
Místní investoři  
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+  Dobrovolníci  

+  Zaměstnanci nevládní organizace  

+  Partneři nevládní organizace  

 
Rada obce  

 
Místní svazek profesionálních zaměstnanců  

Jaké jsou dobré příklady komunikace s dobrovolníky (vyberte dva)?  

 
Odeslání informací nejméně 5 pracovních dnů před nadcházející událostí.  

 
Měsíční e-mail.  

+  Zahájení online fóra pro dobrovolníky na vašich webových stránkách.  

+  Týdenní e-mail.  

Vyberte důvod, proč pravidelný dobrovolný dohled a častá komunikace mohou v rámci 
dobrovolnického programu snížit úroveň spokojenosti dobrovolníků?  

 
Dobrovolnictví je práce vykonávaná bez náhrady během volného času, a proto by neměla být 
pod dohledem.  

+  
Dobrovolnické zkušenosti se mohou stát příliš podobné každodenní práci, což by mohlo snížit 
motivaci.  

 
Dobrovolníci nemají s organizací pracovní smlouvu a jejich dodržování obecnou kontrolou a 
komunikační politikou lze považovat za obtěžování a porušování autonomie.  

Jak lze popsat osobní vývoj (vybrat dva)?  

+  Zlepšení výkonu ve stávající zakázce.  

+  Rozvíjení dovedností.  

 
Opuštění aktuální úlohy pro novou, lépe placenou práci.  

 
Dosažení úrovně pohodlí při současných pracovních povinnostech.  

Interakce s těmito osobami je důležitá pro osobní rozvoj (zvolit dvě nejdůležitější):  

+  Klienti  

 
Mentorovaní 

+  Spolupracovníci 

 
Starší osoby  

Jaký proces lze popsat jako procvičování poznávání sebe, učení se ze zkušenosti, hledání 
rozmanitosti, pozorování lidí?  

 
Rozjímání  

 
Zvyšování kvalifikace  

 
Osvícení  

+  Neustálý osobní rozvoj  

Hodnocení výkonu je součástí:  

 
Náborového procesu  

+  Řídícího procesu  

 
Marketingového procesu  

Správná inspirace je velmi důležitá pro dobré výsledky učení nebo studia.  

 
Ano  

+  Ne 

K dosažení cílů osobního rozvoje je třeba (zvolit dva):  

 
Najít správnou motivaci.  

+  Postupovat podle denního plánu studia.  

 
Spolehnout se na zvláštní inspiraci.  

 
Pravidelně najít nové místo pro studium.  

+  Opakovat si z poznámek a materiálů.  
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Jakou vlastnost lze přičíst e-learningu?  

+  Samostatné učení vlastním tempem.  

 
Zaznamenaná výuková hodina je nahrána na webový/intranetový výukový systém.  

 
Výukový obsah se zvukem a obrázky.  

 
Relace otázky a odpovědi.  

E-learning může snížit stres konvenční výuky ve třídě pro učitele i studenty.  

+  Ano  

 
Ne  

Jaký proces řízení vám může pomoci představit si a připravit se na případné obtíže?  

 
Pojištění  

+  Plánování  

 
Fyzická kontrola  

 
Zapojení dobrovolníků  

 
Předcházení rizik  

Při popisu motivace a definice projektu:  

 
Definujete strukturu týmu.  

 
Specifikujete metody kontroly kvality.  

+  Definujete výstupy.  

 
Popíšete výhody a měřitelné dopady.  

 
Vypočítáte poměr nákladů k zisku.  

Proces řízení rizik projektu nezahrnuje:  

 
Přijetí rizika.  

 
Řízení rizika.  

+  Ignorování rizika.  

Jaký je nejvíce žádoucí způsob jednání, když riziko převažuje nad očekávanými výhodami 
pro organizaci?  

 
Sdílení rizika  

+  Vyhnout se riziku  

 
Přijmout riziko  

 
Ignorování rizika  

Co lze popsat jako vysoce rizikovou aktivitu v malém měřítku?  

+  Řízení rizika  

 
Vyhnout se riziku  

 
Zkoumání trhu  

 
Efektivní využití finančních prostředků  

 
Hodnocení rizik  

Jaký proces v rámci cyklu řízení poskytuje informace o spokojenosti dobrovolníků s jejich 
prací?  

 
Implementace  

 
Diseminace  

+  Hodnocení  

Jaký je nejlepší způsob, jak získat úplný přehled o zkušenostech konkrétního dobrovolníka v 
rámci dobrovolnického programu?  

 
Pohovor  

 
Dotazník  

 
Průzkum  
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+  Případová studie  

 
Pozorování  

Získání jasných a přímých informací o účinnosti úsilí a výkonu se nazývá:  

+  Zpětná vazba  

 
Hodnocení  

 
Odhad  

 


