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„Dobrovolné zapojování“

… zde chápeme jako jakoukoli formu zapojení do činnosti 
organizace, která je bezplatná a bez jiné explicitní odměny. Termín 
tedy zahrnuje aktivity, které se označují jako dobrovolnictví, ale 
také jako aktivismus.

V zájmu stručnosti dalšího textu používáme v souhrnné zprávě 
výraz „dobrovolník“, je však třeba mít na paměti, že v dalším textu 
tento termín zahrnuje i takové respondenty, kteří by se označili 
spíše za „aktivisty“.

Mužský lingvistický rod používáme v tomto textu pouze pro 
stručnost. Zde bychom ale rádi zdůraznili, že do dobrovolnictví a 
aktivismu se zapojují osoby s nejrůznějšími genderovými identitami.



Prezentované výsledky kombinují data z dotazníkového šetření osob, které mají na starosti koordinaci 
dobrovolníků v environmentálních organizacích (počet respondentů = 14) a z dotazníkového šetření aktivistů, 
dobrovolníků a zájemců o environmentální témata (počet respondentů = 325)

O projektu

Projekt zkoumal bariéry a motivátory spojené s dobrovolným zapojováním v environmentálních 
organizacích. Zaměřili jsme se především na čtyři témata:

Nábor dobrovolníků

Motivace dobrovolníků Vnitřní procesy organizace

Péče o dobrovolníky
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Klíčová zjištění

I. Organizace často při náborových aktivitách primárně využívají své webové stránky. Podle 
výzkumu však mnohem více lidí začíná dobrovolničit díky pozvání od svých známých.

II. Většina dobrovolníků se do organizací zapojuje primárně z důvodu starosti o životní 
prostředí. Organizacím však často unikají druhotné cíle a potřeby dobrovolníků.

III. Více než třetina dotazovaných dobrovolníků si myslí, že pro činnost své organizace 
nejsou důležití. 

IV. Neformální sociální aktivity hrají klíčovou roli pro udržení dlouhodobé motivace 
dobrovolníků.

V. Nízká aktivita ostatních ubírá na zápalu aktivních lidí v organizaci.

VI. Přílišná byrokracie a nejasná organizační strategie snižují dobrovolnickou motivaci. 
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Jak probíhal sběr dat od organizací

Data jsme sbírali prostřednictvím online dotazníku (květen 2021) zaslaného organizacím
v Klimatické koalici a Zeleném kruhu, pro které jsou environmentální témata hlavní oblastí působení.

Dotazník vyplňovali lidé, kteří uvedli, že mají v dané organizaci na starosti zapojování a koordinaci dobrovolníků.

Konkrétně dotazník vyplnili zástupci 14 organizací: Arnika, ČSOP JARO, Centrum pro dopravu a energetiku, 
Děti Země, Extinction Rebellion ČR, Fridays for Future ČR, Greenpeace, Hnutí Brontosaurus, Hnutí Duha, 
Limity jsme my, Na mysli, z. s., Nesehnutí, OBRAZ – Obránci zvířat, Společnost pro trvale udržitelný 
rozvoj.

Zpravidla jsme získali jednu odpověď za organizaci. U několika organizací (těch, které podle svého vyjádření 
fungují jako nehierarchické) jsme obdrželi více odpovědí. Jejich odpovědi jsme zprůměrovali, aby hlas každé 
organizace měl v souhrnných výsledcích stejnou váhu.
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V čem jsou dobrovolníci pro organizace klíčoví?

Frekvence odpovědí na otevřenou otázku: “Uveďte prosím hlavní 
činnosti, do kterých se v rámci organizace dobrovolně zapojujete”. 
Větší velikost textu reprezentuje větší zastoupení dané kategorie 
odpovědi. Rekódováno do kategorií. N = 14

Zástupci organizací uváděli dvě hlavní oblasti 
aktivit, kde jsou dobrovolníci potřební:

Komunikace navenek | Nejčastěji jde o 
přípravu materiálů pro média a správu 
sociálních sítí

Koordinace | Především pomoc s koordinací 
veřejných akcí (nejčastěji demonstrace a 
happeningy), ale také účast na vnitřním 
fungování organizace
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Na které způsoby 
oslovování organizace 
spoléhají při náboru?

Podle zástupců environmentálních organizací 
se k nim noví dobrovolníci zapojují hlavně 
díky oslovení prostřednictvím webových 
stránek.

Mnohdy podle nich také nové dobrovolníky 
osloví jejich známý, který je již zapojený do 
organizace, popřípadě jsou osloveni přímo 
na některé z akcí organizace.

Naopak specializované weby a tištěné 
materiály nepovažují zástupci organizací za 
tolik významné. Frekvence odpovědí (%) na otázku: “Jakými cestami se zpravidla 

noví lidé dostanou k dobrovolnému zapojení ve Vaší organizaci?” 
n = 14; Pozn. respondenti měli možnost uvést více odpovědí, 
součet tedy přesahuje 100 %.
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Co dobrovolníky podle organizací motivuje?

Průměr a 95% konfidenční interval odpovědí na otázku: “Do jaké míry se podle 
Vás typický dobrovolník/ce do Vaší organizace zapojil/a kvůli...”, n = 14

Zástupci organizací považují za 
nejdůležitější motivační faktory k 
dobrovolné aktivitě starost o 
životní prostředí, možnost 
naučit se něco nového a dobrý 
pocit ze sebe sama.

Naopak fyzickou a duševní pohodu 
spojenou se zapojením považují 
zástupci organizací za nejméně 
důležitý motivační faktor.
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Jak organizace o dobrovolníky pečují?

Frekvence odpovědí (%) na otázky “Jaké nástroje využíváte při zapojování nových 
dobrovolníků/c?” a “Jaké nástroje využíváte v péči o dobrovolně zapojené lidi a ve 
snaze o jejich udržení? n = 14; Pozn. respondenti měli možnost uvést více odpovědí, 
součet tedy přesahuje 100 %.

Pro zapojování dobrovolníků a péči 
o ně využívají organizace nejčastěji 
vyčleněnou osobu v rámci 
organizace, která je odpovědná za 
zapojování nových dobrovolníků.

Velkou důležitost mají také 
neformální mechanismy při péči 
o dobrovolníky, ať už jde o sbírání 
zpětné vazby od dobrovolníků 
nebo neformální setkávání.

Formalizované postupy pro 
zapojování dobrovolníků naopak 
nejsou časté.
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Frekvence odpovědí na otevřené otázky: “Jaká jedna věc podle Vás nejvíce zvyšuje spokojenost dobrovolně zapojených lidí ve Vaší 
organizaci?” (vlevo) a “Jaká jedna věc podle Vás nejvíce zvyšuje spokojenost dobrovolně zapojených lidí ve Vaší organizaci?” (vpravo). 
Větší velikost textu reprezentuje větší zastoupení dané kategorie odpovědi. Rekódováno do kategorií. n = 14

Co podle organizací zvyšuje a snižuje spokojenost 
dobrovolníků?
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Dobrovolné zapojování očima
dobrovolníků



Jak probíhal sběr dat od dobrovolníků

Data jsme sbírali prostřednictvím online dotazníku v prosinci 2021 a lednu 2022 šířeného volně přes sociální 
sítě a skrze komunikační kanály environmentálních organizací.

Výzkum zahrnoval dva (nereprezentativní) vzorky účastníků:
1. dobrovolníci zapojení v organizacích (n = 163) a
2. zájemci o environmentální témata (nezapojení v žádné organizaci; n = 162).

Ve vzorku zapojených byli nadreprezentováni dobrovolníci, kteří uvedli jako svou hlavní organizaci Český svaz 
ochránců přírody (n = 45).

Oběma skupinám jsme položili otázky zaměřené na motivaci k dobrovolnému zapojování. U vzorku zapojených 
dobrovolníků jsme navíc zkoumali aspekty zapojení v daných organizacích.

Zapojení dobrovolníci uváděli, že se v organizaci nejvíce podílejí na vnitřním chodu organizace, ochranářských 
aktivitách a různých formách komunikace s dalšími aktéry. Dobrovolníci činnosti v organizaci věnují nejčastěji 
2-4 hodiny týdně, někteří ale i více než 20 hodin týdně (průměr = 7,7 hodin, std. chyba měření = 0,58).
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2. Organizační faktory

Časté překážky dobrovolníci spojovali s vnitřním 
fungováním organizace. Motivací pro vyšší 
zapojení by dále bylo více dobrovolníků a vyšší 
aktivita ostatních. Mnohým by také pomohla 
strukturální zlepšení – kvalitnější komunikace, 
informovanost v rámci organizace a lepší 
organizační strategie. Někteří by dále uvítali více 
akcí a aktivit, do kterých se mohou zapojit.

1. Osobní faktory

Nejčastěji dobrovolníci 
uvádějí chybějící osobní 
čas na zapojení. Mezi 
další bariéry patří místo 
bydliště, které je od 
organizace vzdálené.

Otevřené odpovědi respondentů řadíme do tří hlavních kategorií:

3. Ostatní

Pro některé dobrovolníky je 
demotivační nízký zájem 
veřejnosti o organizaci. 
Zvlášť vyčleněné jsou 
faktory spojené s 
COVID-19, které byly v 
rámci externích faktorů 
zmiňovány.

Co by pomohlo dobrovolníkům zapojovat se více?

Viz graf na následující straně
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Frekvence odpovědí na otevřenou otázku: “Jaká jedna věc by pomohla Vašemu většímu zapojení v organizaci?” Velikost pole a uvedené číslo 
reprezentuje zastoupení dané kategorie odpovědi. Rekódováno do kategorií. n = 163
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Připadají si dobrovolníci důležití pro svou organizaci?

Rozložení odpovědí na otázku: “Když se zamyslíte nad svojí aktivitou a činností 
organizace, jak důležité jsou podle Vás Vaše aktivity pro činnost organizace?”
n = 163

Přibližně 38 % dotazovaných 
dobrovolníků si myslí, že pro 
svou organizaci nejsou tolik 
důležití.
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Nábor
Díky kterým způsobům 
oslovení se lidé 
nejčastěji dobrovolně 
zapojí?

Lidé nejčastěji začali dobrovolničit díky 
oslovení svými známými.

Kromě nabízených možností (viz graf 
vpravo) také dobrovolníci zdůrazňovali 
vlastní aktivní zájem a v několika 
případech i vlastní založení organizace.

Frekvence odpovědí v procentech na otázku: “Skrze jaký informační 
kanál jste získal*a informace, které byly zásadní pro Vaše 
rozhodnutí k dobrovolnému zapojení v organizaci?”, n = 163
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Co (potenciální) dobrovolníky motivuje?

Viz graf na následující straně

Jak pro zapojené dobrovolníky, 
tak pro nezapojené zájemce je 
pro zapojení do organizace 
nejvíce motivující naplňování 
vlastních hodnot, ochrana 
životního prostředí a vědomí 
skutečného dopadu. 

Pro zapojené dobrovolníky 
je zásadní sociální rozměr 
dobrovolničení (např. patřit 
mezi dobré lidi a sdílet své 
zkušenosti s ostatními). 
Nezapojení přikládají 
sociálním aspektům 
dobrovolničení podstatně 
nižší důležitost.

Naopak nezapojení zájemci 
přikládali o něco vyšší 
důležitost možnosti být 
součástí dobře 
organizovaného projektu a 
také rozvoji vlastní kariéry. 
Rozdíly zde však nebyly tolik 
vysoké.
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Průměry odpovědí na otázku: 
„Jak důležité jsou/by byly 
následující důvody pro Vaše 
zapojení v environmentální 
organizaci pro Vás samotné?”, 
n = 325
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Co u dobrovolníků zvyšuje a snižuje jejich spokojenost
v organizacích?

Frekvence odpovědí na otevřené otázky: Jaké faktory z oblasti vnitřního fungování organizace podle Vás nejvíce přispívají k Vaši 
spokojenosti s dobrovolným zapojením v této organizaci?“ (vlevo) a “Jaké faktory z oblasti vnitřního fungování organizace podle Vás 
nejvíce snižují Vaši spokojenost s dobrovolným zapojením v této organizaci?“ (vpravo). Větší velikost textu reprezentuje větší 
zastoupení dané kategorie odpovědi. Rekódováno do kategorií. n = 163
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Péče o dobrovolníky: 
S jakými mechanismy mají dobrovolníci zkušenost?

Průměry odpovědí na otázku: „S jakými nástroji a mechanismy péče o zapojené 
lidi máte v rámci organizace osobní zkušenost jako účastník*ce?“ n = 163

Respondenti mají obecně nízkou 
zkušenost s procesy a nástroji 
vytvořenými za účelem péče o 
dobrovolníky.

Nejčastěji se dobrovolníci účastní 
neformálních společných aktivit a 
vzdělávacích akcí.

Naopak nejméně přicházejí dobrovolníci 
do styku s individuální a více 
formalizovanou péčí.
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Péče o dobrovolníky: 
Jak mechanismy péče dobrovolníci hodnotí?

Průměry odpovědí na otázku: „S jakými nástroji a mechanismy péče o zapojené 
lidi máte v rámci organizace osobní zkušenost jako účastník*ce?“, n = 163

Jako nejvíce funkční mechanismy péče 
hodnotí dobrovolníci všechny 
skupinové aktivity – jak neformální 
(společné výlety apod.), tak více 
formalizované (setkání přímo zaměřená 
na poskytování zpětné vazby skupinou). 

Jako dobrá praxe se také ukazuje 
vzdělávání v rámci organizace (např. 
on-line a off-line školení o tématech, na 
které se organizace zaměřuje).
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Srovnání perspektivy organizací a 
dobrovolníků 



Nábor

Výsledky výzkumu naznačují, že 
dotazované organizace přeceňují 
význam online kanálů pro nábor 
nových dobrovolníků.

Dobrovolníci uvádějí oslovení 
známými jako zdaleka nejčastější 
způsob vedoucí k jejich zapojení.

Odpovědi na otázky: “Jakými cestami se zpravidla noví lidé dostanou k 
dobrovolnému zapojení ve Vaší organizaci?” (pro zástupce organizací) a 
„Skrze jaký informační kanál jste získal*a informace, které byly zásadní pro 
Vaše rozhodnutí k dobrovolnému zapojení v organizaci“ (pro dobrovolníky). 
Respondenti mohli uvést více odpovědí, součet přesahuje 100 %. 25



Motivace

Organizace správně rozumí tomu, 
které motivátory jsou pro 
dobrovolníky klíčové (ochrana 
životního prostředí, naplňování 
osobních hodnot).

V druhotných motivátorech však 
představy organizací mohou být 
zkreslené. 

Zástupci organizací např. podceňují 
zájem lidí o dobrovolnictví kvůli 
fyzické a duševní pohodě. Naopak 
přeceňují roli dobrovolnictví pro 
naplňování potřeby kariérního 
rozvoje. Odpovědi na otázku: “Do jaké míry se podle Vás typický dobrovolník/ce do 

Vaší organizace zapojil/a kvůli...” (pro zástupce organizací) a  „Jak důležité 
jsou/by byly následující důvody pro Vaše zapojení v environmentální 
organizaci pro Vás samotné?” (pro dobrovolníky a nezapojené)
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Mechanismy péče
o dobrovolníky

Organizace se v péči o 
dobrovolníky často uchylují k 
neformální individuální zpětné 
vazbě, kterou dobrovolníci 
oceňují.

Podobně důležité jsou však pro 
dobrovolníky skupinové aktivity, 
společná setkávání zaměřená na 
zpětnou vazbu a vzdělávací akce. 
Organizace mají tendenci tyto 
podpůrné mechanismy 
podceňovat.

Průměry odpovědí na otázku: „Jaké nástroje využíváte? (Zástupci 
organizací) a „S jakými nástroji a mechanismy péče o zapojené lidi máte v 
rámci organizace osobní zkušenost jako účastník*ce?“ (Dobrovolníci)
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Doporučení: Jak mohou organizace 
posilovat zapojování dobrovolníků?



Rozvíjejte kompetence a motivaci svých dobrovolníků 
mluvit o své činnosti s druhými

▪ Zvažte vytvoření role “dobrovolnických 
ambasadorů“ - současných dobrovolníků, kteří 
informují o možnostech dobrovolničení ve vaší 
organizaci mezi lidmi své věkové a zájmové skupiny

▪ Uspořádejte neformální diskuze, kde zkušenější 
dobrovolníci sdílejí své know-how, jak potenciální 
zájemce do organizace přivést

▪ Pokud hledáte dobrovolníky přes své webové 
stránky, sdílejte na nich příběhy existujících 
dobrovolníků, ke kterým se lidé mohou vztáhnout

1.

Organizace často při náborových aktivitách primárně využívají své webové stránky. Podle 
výzkumu však mnohem více lidí začíná dobrovolničit díky pozvání od svých známých.

1
29



Nabízejte budoucím dobrovolníkům benefity, o které 
skutečně stojí

▪ Ptejte se pravidelně svých dobrovolníků, kvůli 
čemu do organizace šli a jak se tyto potřeby 
daří vaší organizaci naplňovat

▪ Začleňte aktivity, které reagují na sekundární 
potřeby vašich dobrovolníků (např. workshopy 
zaměřené na duševní hygienu a sebepéči)

▪ V náborových aktivitách primárně zdůrazňujte 
jiné než sociální benefity - např. možnost se 
smysluplně podílet na řešení klimatické 
změny a být součástí dobře organizovaného 
projektu

Většina dobrovolníků se do organizací  zapojuje primárně z důvodu starosti o životní prostředí. 
Organizacím však často unikají druhotné cíle a potřeby dobrovolníků.
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Pomáhejte dobrovolníkům uvědomovat si svůj
pozitivní dopad

▪ Zakončujte své projekty vyhodnocením jejich 
dopadu a sdílejte tyto závěry s dobrovolníky, 
kteří se do daného projektu zapojili

▪ Zviditelňujte a oceňujte výsledky práce 
jednotlivých dobrovolníků

▪ Dbejte na to, aby vedení organizace pravidelně 
komunikovalo o důležitosti dobrovolníků pro 
ochranu životního prostředí a klimatu

Více než třetina dotazovaných dobrovolníků si myslí, že pro činnost své organizace nejsou 
důležití. 
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Využívejte společné akce jako nástroj pro udržování 
motivace svých stávajících dobrovolníků

▪ Organizujte častá neformální setkávání, která 
prohlubují přátelské vztahy mezi dobrovolníky 

▪ Pořádejte pro dobrovolníky aktivity zaměřené na 
předávání zkušeností a neformální vzdělávací 
akce

▪ Využívejte skupinová setkání zaměřená
na zpětnou vazbu, která dobrovolníci hodnotí jako 
velmi funkční

Neformální sociální aktivity hrají klíčovou roli pro udržení dlouhodobé motivace dobrovolníků.

1.4
32



Organizujte dobrovolníky do menších akčních skupin, 
které si vedou lépe v udržování vzájemné motivace

▪ Pokud si potřebujete udržet jak aktivní
tak méně aktivní dobrovolníky zároveň, zvažte 
zavedení více úrovní dobrovolnictví, u kterých 
nastavíte odlišná očekávání, co se míry zapojení týče

▪ Pokud vaše organizace pracuje s mnoha dobrovolníky, 
zvažte jejich rozdělení na projektové skupinky

▪ Podporujte setkávání dobrovolníků napříč projekty, 
aby je inspirovala odvedená práce dalších lidí

Nízká aktivita ostatních ubírá na zápalu aktivních dobrovolníků. Vytvořením menších skupin 
lépe předejdete pocitu neaktivní většiny, který je častý u větších organizací.

1.5
33



Usnadněte dobrovolníkům navigaci ve vaší organizaci

▪ Komunikujte dobrovolníkům, do kterých aktivit 
se mohou zapojit, a co přesně se v nich od 
zapojených očekává.

▪ Umožněte dobrovolníkům dávat zpětnou vazbu a 
doporučení pro zlepšení interních procesů 
organizace

▪ Posilujte otevřenost a demokratické principy v 
organizaci, například poskytnutím možnosti 
podílet se na některých rozhodovacích procesech 
organizace

Přílišná byrokracie a nejasná organizační strategie snižují dobrovolnickou motivaci. Hledejte 
cesty, jak zredukovat administrativní povinnosti dobrovolníků a zpřehlednit jim fungování a cíle 
organizace.
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Pomůžeme vám porozumět tomu, jak nejlépe 
podporovat dobrovolníky ve vaší organizaci.

Green Dock je výzkumná nezisková organizace. 
Provádíme výzkumy, spolu-vytváříme 
dobrovolnické programy a testujeme jejich 
dopad na spokojenost a zapojení dobrovolníků.

Máte otázky?
Spojte se s námi

tym@greendock.cz

+420 720 594 820

www.greendock.cz
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