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Dobrovolnický program občanského sdružení ADRA byl v ostravském Čtyřlístku 
zahájen v září roku 2009. V období od září roku 2010 do června roku 2011 působilo 
ve všech zařízeních Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
celkem 45 dobrovolníků, kteří společně s klienty organizace strávili 900 hodin. Jako 
dobrovolníci působí převážně studenti ostravských škol a lidé zaměstnaní v různých 
oborech v našem regionu.  
 
Dobrovolníci občanského sdružení ADRA docházeli v tomto období do pěti zařízení 
Čtyřlístku, a to vždy za konkrétní osobou nebo skupinkou osob, s nimiž trávili čas 
určitými aktivitami: věnovali se sportu, tanci nebo dalším zájmovým činnostem. 
Naplňují volný čas klientů centra – povídají si s nimi, čtou jim z knížek nebo si sami 
nechávají číst, hrají s nimi společenské hry, účastní se kreativních činností a zabývají 
se tématy, která klienty zajímají – např. historií, přírodou apod. Snaží se s nimi 
hovořit o věcech všedního života a přibližovat jim okolní svět se všemi jeho 
překážkami i radostmi. V Domově na Liščině vedla jedna z dobrovolnic např. kroužek 
břišních tanců. Pokud se ve Čtyřlístku pořádá nějaká akce s tematickým zaměřením, 
jako jsou např. plesy nebo zájmové dny, dobrovolníci z Adry se jich také rádi účastní 
a vypomáhají. 
 
Velmi si vážíme spolupráce se Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava a vstřícného přístupu zaměstnanců organizace k dobrovolníkům. 
Budeme i nadále usilovat o to, aby uživatelé organizace měli možnost získat svého 
dobrovolníka, který se jim stane přítelem a bude zde pouze pro ně. Bude mít 
možnost jim přiblížit svět „tam venku“, který je pro ně v mnoha ohledech vzdálený.  
 
V současné době je počet dobrovolníků naplněn. V případě zájmu velmi rádi vyšleme 
další dobrovolníky, kteří by posílili řady těch současných. Děkujeme za spolupráci a 
možnost tento program, jenž vnímáme jako velmi potřebný jak pro uživatele, tak pro 
dobrovolníky, kteří se zapojí, neustále zdokonalovat a rozvíjet.  
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