
DOBROVOLNÍCI
NA TELEFONU

Systém dobrovolnictví po telefonu
Smyslem této aktivity je podpora seniorů, kteří se v důsledku mimořádných opatření ocitli
osamoceni, cítí se ohroženi a pravidelný telefonický kontakt s nimi může přispět jejich větší
psychické pohodě. Paralelní zajištění služeb jako nákup potravin, dovoz léků,
zprostředkování konzultací pro potřeby důchodů, dávek aj. vede k minimalizaci přítomnosti
seniorů v rizikovém prostředí a omezení možnosti nákazy koronavirem.

Organizační zajištění programu

Koordinátor programu – Mgr. Lenka Soukopová (MMOl)

• Má na starost koordinaci spolupráce mezi MMOl a zapojenými školami (Caritas-VOŠs
Olomouc a CMTF UP Olomouc).

• Zajišťuje ve spolupráci s partnery depistáž seniorů – zájemců o službu.
• Senioři budou oslovováni s nabídkou telefonické dobrovolnické služby a bude jim

vysvětlen princip a pravidla fungování služby.
• Zajišťuje udržení jednotného informačního systému a jeho aktualizaci, předávání

potřebných informací všem stranám.
• Zajišťuje hlášení změn u seniorů – senior je zmatený, komunikuje „jinak“ než obvykle,

nezvedá telefon – a následné řešení těchto situací.
• Kontroluje pravidelné týdenní reporty od dobrovolníků, je v kontaktu s koordinátory.
Koordinátor dobrovolníků pro studenty
• Zajišťuje dobrovolníky pro tuto službu – osloví studenty prostřednictvím interní

komunikace (e-mail, IS, web, FB apod.).
• Ve spolupráci s koordinátorkou programu zajistí „propojení“ dobrovolníka a seniora

(skrze sdílenou databázi).
• Zajistí, aby dobrovolník kontaktoval seniora nejpozději do 3 dnů od předání kontaktu.
• Konzultuje komplikované situace.
Dobrovolník
• Přihlašuje se do programu poskytnutím požadovaných údajů prostřednictvím webového

formuláře.
• Po předání kontaktních údajů nejpozději do 3 dnů kontaktuje seniora, kontakty na

seniora nepředává žádné třetí osobě a důsledně dodržuje mlčenlivost.
• Udržuje se seniorem pravidelný kontakt, optimálně každý druhý den po dobu cca 15–20

minut.
• Náklady telefonních hovorů nese dobrovolník.
• Při zjištění změn v komunikaci, zmatenosti seniora nebo v jiných neobvyklých situacích

neprodleně kontaktuje koordinátorku programu Mgr. Soukopovou.
• Jeden dobrovolník je v kontaktu s max. 5 seniory.
• Vede týdenní evidenci hovorů, kterou sdílí s koordinátory elektronickou formou.
• Zapojením do programu souhlasí se zpracováním nezbytných osobních údajů v

centrální databázi dobrovolníků a zavazuje se databázi nezneužívat.



Zásady každé komunikace se seniorem
• Dobrovolník je seniorovi k dispozici jako psychická podpora po telefonu, pokud senior

nemá jiné sociální kontakty (rodina, přátelé apod.).
• Dobrovolník se seniorem neřeší odborné problémy.
• Dobrovolník dává seniorovi rady obecné povahy v souladu s doporučeními příslušných

orgánů (vláda, ministerstva, WHO, MMOl apod.), ne návod na řešení konkrétních
situací.

• Dobrovolník zachovává profesionální hranici vztahu, aby zamezil vzniku závislosti
seniora na dobrovolníkovi.

• Dobrovolník nebagatelizuje pocity seniora, nezlehčuje situaci, ale snaží se jej psychicky
podpořit.

• Dobrovolník se snaží vysvětlovat případné dezinformace, které mohou mít neblahý vliv
na psychiku seniora (k tomu je vhodné se seznámit s oficiálními informacemi, viz
webové stránky WHO, web okoronaviru.cz a jiné).

• Dobrovolník si musí uvědomit, že nositelem řešení je senior sám (nediktovat seniorovi,
co a jak má dělat).

Průběh rozhovoru se seniorem
1. Představit se.
2. Ve stručnosti shrnout smysl spolupráce s důrazem na to, že neposkytujete odbornou

pomoc, ale můžete ji zprostředkovat.
3. „Prolomení ledu“ za využití elementární otázky „Jak se máte“?
4. Pokračovat se seniorem v hovoru dle jeho přání (téma hovoru volí senior).
5. Hovor vždy ukončit domluvou ohledně dalšího kontaktu.

Zásady krizové komunikace se seniorem
• Dobrovolník se musí snažit vytvořit pocit bezpečí a ujistit seniora, že jsme tu pro něj.
• Dobrovolník se musí snažit normalizovat to, jak se senior cítí (tzn. nemoralizovat,

nezlehčovat problémy apod.).
• Dobrovolník by neměl využívat fráze typu „vaše problémy bych chtěl mít“, „to zas bude

dobrý“ apod.
• Dobrovolník by měl ujistit seniora, že má nárok na emoce, které zrovna prožívá (strach,

vztek, osamělost apod.).
• Dobrovolník využívá techniky aktivního naslouchání (parafráze, potvrzování).
• Dobrovolník by neměl nutit seniorovi vlastní názory.
• Dobrovolník by měl společně se seniorem hledat řešení jeho situace, např. diskutovat o

technikách uvolnění apod.



Co dělat, když....
Senior potřebuje zajistit nákup nebo dovoz léků

• Předat seniorovi číslo na speciálně zřízené telefonní linky, kde si může službu objednat

604 293 003
604 226 834

(Jen pro technicky zdatnější seniory nakupy@olomouc.charita.cz)

• V žádném případě nezajišťovat nákupy seniorovi „na vlastní pěst“.

Senior potřebuje poradenství ohledně důchodu, dávek a jiných příjmů, popřípadě
zajištění sociální služby (pečovatelská služba apod.)
• Zeptat se seniora, zda nespolupracuje se sociálním pracovníkem MMOl, případně s

jakým.
• Neprodleně kontaktovat e-mailem Odbor sociálních věcí MMOl – uvést jméno seniora,

telefonní kontakt a pokusit se specifikovat jeho potřeby, popřípadě uvést, s jakým
sociálním pracovníkem MMOl spolupracuje.

• Dobrovolník předá seniorovi informaci, že jej v této záležitosti bude kontaktovat sociální
pracovník MMOl.

• Důrazně seniorům doporučovat, aby nechodili nic vyřizovat na MMOl, Úřad práce, OSSZ
apod. (instituce jsou zpravidla uzavřeny, probíhá jen telefonní kontakt).

Senior je zmatený, komunikuje nepřiléhavě, je rozrušený a nedaří se jej uklidnit,
nezvedá opakovaně telefon
• Dobrovolník se snaží řídit zásadami krizové komunikace, pokud je to možné.
• Dobrovolník situaci neprodleně nahlásí na Odbor sociálních věcí MMOl, pokud se mu

nedaří se seniorem navázat komunikaci nebo si není jistý, jak v situaci postupovat.
• Dobrovolník se nesnaží situaci řešit za každou cenu sám.

Senior má zdravotní problémy
• V případě život neohrožujících problémů podpořit seniora v kontaktování jeho

praktického lékaře. Zjistit, zda senior nevyužívá pečovatelskou či jinou službu (pokud
ano, jakou?). Při dalším hovoru zjistit aktuální subjektivní zdravotní stav, v případě
zhoršení neprodleně hlásit na Odbor sociálních věcí MMOl.

• V případě život ohrožujícího stavu podpořit seniora v zavolání Rychlé lékařské pomoci
a neprodleně nahlásit situaci na Odbor sociálních věcí MMOl.

Pamatujte, že poskytujete lidský kontakt, ne odbornou pomoc!



Kontakty

Odbor sociálních věcí MMOl
Koordinátor dobrovolnického programu

Mgr. Lenka Soukopová

E-mail: lenka.soukopova@olomouc.eu
Tel.: +420 725 153 099

Koordinátor dobrovolníků pro studenty

Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

E-mail.: zlatica.dorkova@upol.cz

Kontakty pro zajištění nákupů seniorům

E-mail: nakupy@olomouc.charita.cz
Tel.: +420 604 293 003 nebo +420 604 226 834

Program realizován ve spolupráci s partnery


