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PEDAGOGICKÁ FAKULTA MOBILIZUJE DOBROVOLNÍKY 
 
Určitou, slovy obchodníka, „díru na trhu“ pomoci a altruismu vyplňuje 
v posledních dnech také Pedagogická fakulta UJEP. Pro oblasti, které dosud 
nejsou pokryty rozhodnutími vlády, shání dobrovolníky.  
 
Výzva Pedagogická fakulta pomáhá – výzva dobrovolníkům se zaměřuje na 
studenty UJEP, kteří jsou ochotni jako dobrovolníci pomáhat potřebným.  
 
„Snažíme se zajistit dobrovolníky zejména pro občany, kteří jsou současnou 
nouzovou situací limitováni hlavně pracovně nebo věkem. Chceme se proto 
zaměřit na činnosti jako hlídání dětí (dozor, pomoc s úkoly) a pomoc s nákupy pro 
seniory a osoby v karanténě,“ vysvětluje proděkan PF pro rozvoj a řízení kvality 
PhDr. Ladislav Zilcher Ph.D. 
 
Vláda ČR svými usneseními pokrývá zejména státní sektor, pedagogická fakulta 
chce zajistit individuální pomoc potřebným lidem mimo zařízení sociálních služeb.  
 
„Náměstek primátora Mgr. Vlach mě ubezpečil, že město má velký zájem o naše 
dobrovolníky, zejména pro zajištění tzv. sousedské výpomoci (nákup, úklid, 
doprovod k lékaři apod.). S ohledem na aktuální doporučení lidem nad 70 let, aby 
vůbec nevycházeli ze svých domovů, považuji pomoc při hledání a zajišťování 
dobrovolníků pro tyto činnosti za téměř nezbytnou,“ zdůrazňuje děkan PF  
prof. PhDr. Jiří Škoda Ph.D.  
 
Jako kontaktní funguje adresa: pfpomaha@ujep.cz. Na ni se mohou 
dobrovolníci „do služby“ hlásit, ale také na ni mohou potřebné osoby poptávat 
pomoc. Podrobnosti o tom, jak se přihlásit nebo požádat o pomoc naleznete na:   
 
https://www.pf.ujep.cz/cs/17365/pedagogicka-fakulta-pomaha-vyzva-
dobrovolnikum 
 
„Na pedagogické fakultě se snažíme své studenty nejen kvalitně vzdělat, ale také 
vést k vzájemné pomoci a solidaritě s potřebnými,“ vyzdvihuje dosah akce děkan 
Jiří Škoda a dodává: „Nechtěl bych, aby se veřejnost domnívala, že uzavřením 
vysokých škol naši studenti sedí doma a nemají co dělat. I za současného stavu si 
plní svoje studijní povinnosti, navíc komplikovaněji, než by tomu bylo za běžného 
provozu školy. Jejich dobrovolnická činnost tak bude realizována nad rámec všech 
těchto povinností.“  
 
Je důležité upozornit, že Pedagogická fakulta UJEP je v této aktivitě především 
iniciátorem vzájemné spolupráce a pomoci. Proto nemůže být zodpovědná za 
činnost dobrovolníků, ani za vzájemnou komunikaci mezi subjekty.  
 
Další podobné informace na: Chci pohlídat!  
 
Kontakt: Alec Mindák, alec.mindak@ujep.cz, 475 283 175, 736 168 679 
 
Ilustrační fotografie k volnému užití: zdroj Pixabay.com 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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