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2. LEKCE

Chlapec:
Aha, aha…

Mladík:
Ale opravdu spoustu se toho 
naučíte, získáte praktické 
zkušenosti, procvičíte si jazyk, 
poznáte novou kulturu, lidi 
a místa, ochutnáte tradiční 
kuchyni, budete mít pozitivní 
dopad na svět a zároveň si 
uvědomíte, na čem doopravdy 
záleží.

Dívka:
To zní moc hezky, to bych asi 
chtěla zkusit! (usměje se)

Chlapec:
Já taky.

Mladík:
A tak to má být, chtít udělat něco 
pro sebe i pro svět. Tak se rovnou 
na nějaké nabídky můžeme 
podívat. (usměje se a začne hledat 
papíry)

Mladík:
Toho je spousta a souvisí to s cíli 
udržitelného rozvoje, na kterých 
je třeba pracovat.

Chlapec:
Co to je?

Mladík:
To je 17 cílů, které vytvořila OSN, 
Organizace spojených národů. 
(bere do ruky letáček a čte) A patří 
mezi ně třeba konec chudoby, 
konec hladu, zdraví a kvalitní 
život, kvalitní vzdělání, rovnost 
mužů a žen, udržitelná města 
a obce, klimatická opatření a mír 
a spravedlnost.

Dívka:
Takže se dělají takové práce, aby 
se toho dosáhlo?

Mladík:
Přesně tak. Nejčastěji to jsou 
třeba výuka ve školách nebo 
jejich stavba, úklid měst, 
moří a oceánů, péče o zvířata 
anebo třeba osvěta ohledně 
nemocí, práce v nemocnicích 
nebo v různých start-upech 
anebo třeba na farmách, účast 
na ekologických projektech 
anebo podpora cestovního ruchu.

Mladík:
Stačí si promyslet, s čím byste 
chtěli nejvíc pomáhat a jaký typ 
práce by vám šel, těch nabídek je 
opravdu spousta.

Dívka:
Rozumím.

Mladík:
Je potřeba počítat s tím, že člověk 
vystupuje ze své komfortní 
zóny a za práci dobrovolníka 
nedostane žádné peníze. Ale 
většinou dostanete aspoň 
ubytování a nějaké jídlo.

Mladík:
Jestli vás společenská 
angažovanost zajímá, bude 
skvělé, když se budete co nejvíce 
zapojovat, možností je opravdu 
spoustu. A to nejenom tady u nás, 
ale všude ve světě.

Dívka:
Takže vy se zaměřujete na takové 
aktivity i v zahraničí?

Mladík:
Ano, sice máme v Česku 
problémů a věcí, se kterými je 
potřeba pomoci, opravdu dost, ale 
práci dobrovolníka může člověk 
samozřejmě dělat prakticky 
kdekoli ve světě.

Chlapec:
To zní super!

Mladík:
Já jsem si pár dobrovolnických 
stáží taky vyzkoušel a nelituju 
toho. Člověk procestuje kus světa 
a otevře mu to oči.

Dívka:
Hm… Na tom něco bude.

Mladík:
Jestli vás to zajímá, rád vám 
o tom řeknu něco víc.

Chlapec:
Určitě!

Mladík:
Tak na dobrovolnické akce 
se dá jezdit s neziskovými 
organizacemi, anebo si to můžete 
domluvit i vy sami. Nejčastěji se 
jezdí do rozvojových zemí. Takže 
africké státy a pak třeba Thajsko, 
Kambodža, Barma, Jemen, anebo 
třeba Mexiko, Brazílie anebo 
Argentina.

Dívka:
A co se tam tak nejčastěji dělá?
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