
Vnitřní směrnice pro dobrovolníky organizace Statek Vlčkovice, o.p.s.

1. Dobrovolník pomáhá k naplnění cílů organizace.

2. Náplň práce dobrovolníka je svědomitě, zodpovědně a bezpečně provádět dobrovolnické 
práce.

3. Dobrovolník má povinnost dbát pokynů koordinátora dobrovolníků a vedení organizace.

4. Dobrovolník přijíždí na dobrovolnické víkendy na statek do Vlčkovic č.p. 1 na své náklady 
v pátek večer a to mezi 18-22 hodinou večer. V sobotu je příjezd od 7 do 8:30 hodin ráno. 
Odjezdy jsou domlouvány před nebo po obědě v neděli. V jiném čase není možno dorazit.

5. Na dobrovolnické víkendy si dobrovolník přiváží pracovní oblečení, spací pytel 
(karimatku), bačkory a věci dle vlastního uvážení.

6. Dobrovolník má právo na odpočinek a respektování limitů.

7. Stravu a ubytování zajišťuje organizace. Dobrovolníci se podílí na vaření jednotlivých jídel 
a následném úklidu. V neděli se pak společně uklízí dobrovolnický byt.

8. Dobrovolník dbá na bezpečnost svou i ostatních.

9. Během dne při akci pořádané organizací a při pracovní činnosti dobrovolníka je zakázáno 
užívat alkohol a jiné omamné látky.

10. Po skončení pracovní činnosti je povinností dobrovolníka uklidit nářadí do dílny a na 
určená místa pro ně.

11. Organizační struktura Statku Vlčkovice, o.p.s: Správní rada – ředitel organizace – 
koordinátor dobrovolníků – dobrovolníci

12. V celé Bytovce je od 22. hodiny noční klid. V tuto hodinu se v dobrovolnickém bytě sníží 
hlasitost hudby a dodržuje se celkový klid v domě a před ním.

13. Na jednotlivé akce si dobrovolníci mohou brát své děti od věku 6 let. Dítě bude po celou 
dobu akce mít na zodpovědnost rodič a nebude dítě možno někde "odložit" do hlídacího 
koutku a samotný dobrovolník - rodič se účastní akce v plném rozsahu jako každý jiný 
dobrovolník, který se akce účastní.

14. Na akce pořádané organizací je zakázáno si brát sebou jakákoliv zvířata. Povoleni jsou 
asistenční psi, nebo předem domluvená výjimka koordinátorem dobrovolníků.



15. V dobrovolnickém bytě se od 23:45 hodin nepouští hudba, případně filmy z počítače, 
není možná ani živá hudba na hudební nástroje a veškerá aktivita je tlumena a byt slouží ke 
spánku dobrovolníků. Dobrovolník, který bude chtít nadále být vzhůru, může využít místa u 
ohniště, nebo ovčínu, nikoliv před vstupem do budovy s nájemními byty.

16. O dobrovolnickém víkendu jsou dobrovolníci informováni měsíc před akcí prostřednictvím
emailu, který mimo organizačních informací také obsahuje odkaz na počítadlo Google forms.
Zapsáním na počítadlo do středy před akcí se dobrovolník závazně přihlašuje. Kapacita 
dobrovolnického víkendu je 1-15 osob.

17. Při porušení vnitřních směrnic má organizace právo dobrovolníka vyloučit z akce nebo 
organizace. Při porušení pravidel bude dobrovolník nejprve ústně napomenut a při 
opakovaném porušení vyloučen koordinátorem dobrovolníků z  akce. V případně opakování 
porušování vnitřních směrnic může koordinátor dobrovolníků dobrovolníka vyloučit z 
organizace zrušením dobrovolnické smlouvy.

V Praze dne 1.1. 2017

Jonáš Němec

Koordinátor dobrovolníků – Statek Vlčkovice, o.p.s.


