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08 Dobročinnost: učební list 

Každý z nás se může ocitnout v situaci, že nemůže chodit do zaměstnání a 
vydělávat peníze. Proto bychom měli myslet nejenom na sebe, ale také na ostatní, 
kteří potřebují naši pomoc! Dobročinnost, nezištnost a čisté úmysly jsou vzácné 
lidské vlastností. Učme se pomáhat těm, kteří to potřebují. 

Dobročinnost je přirozený soucit s trpícími, projevem lásky člověka k člověku. Vyvíjí 
se a mění postupně v souladu s rozvojem morálních hodnot, mravních a 
náboženských názorů. V minulosti v Řecku a Římě tuto činnost zabezpečoval stát a 
byla hrazena ze státní pokladny. Ve středověku se o chudé, nemocné, sirotky, 
bezdomovce starala církev, která podporovala a zakládala hospice (nemocnice, 
ošetřovny). V současné době u nás dobročinnost zajišťuje stát ve spolupráci 
s různými spolky, nadacemi a jednotlivci a člení se na 3 složky. 

 

Charita (z latinského výrazu caritas = slitování, smilování) obvykle 
označuje dobrovolné dobročinné akce na pomoc trpícím lidem, 
dětem, starým lidem, sociálně slabým, nemocným a pomoc lidem 
v tíživé životní situaci. V praxi může nabývat různých forem -  

peněžité a věcné dary, práci vykonávanou 
zdarma pro dobročinnou, humanitární či 
charitativní organizaci. Charita zajišťuje 
v některých zemích také podporu pro 
uprchlíky a migranty. 

Filantropie (z řec. filein, milovat a anthrópos, člověk - 
láska k člověku) je forma dobročinnosti. Je to zajišťování peněz, zboží, času nebo 
úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu, zpravidla v delším časovém horizontu a 
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s jasně definovanými cíli. Například podpora studentů v cizině, 
podpora výzkumu léku proti rakovině, založení Jedličkova ústavu 
pro postižené děti, Fričova hvězdárna v Ondřejově. 

Dobrovolnictví je činnost prováděná ve prospěch druhých bez 
nároků na finanční odměnu. O dobrovolnictví mluvíme 
v případě, když člověk věnuje něco dobrovolně jiným (může jít o peníze, věci, čas, 
úsilí). Mezi důvody k dobrovolnictví patří potřeba pomáhat druhým, měnit svět 
k lepšímu, bránit svoji vlast ve válce, pomáhat při živelní katastrofě, mírnit utrpení 
nemocných lidí při epidemiích atd. 
 

Příklady dobročinnosti v České republice:  

http://www.vdv.cz/uvod/ 

http://www.clovekvtisni.cz/ 

http://www.adra.cz/ 

http://www.paraple.cz/ 

http://www.terezamaxovadetem.cz/ 

http://svetluska.centrum.cz/sbirka.phtml 

http://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Neziskove-a-humanitarni-instituce/Nadace 

Klub českých turistů 

Junák 

Sokol – tělovýchovná jednota 

Český svaz ochránců přírody 

Dobrovolní hasiči 

Tyto příklady dobročinnosti z celé ČR jsou uvedeny na: www.seznam.cz – 
vyhledej. 

Záleží jen na nás, jestli přispějeme sirotkům, ekologii, církvi nebo na obnovu 
historických památek. Je jedno, jestli ze začátku dáme jen pár korun nebo hračku. 
Hlavní je náš postoj k tomu, jak vnímáme problémy ve svém okolí. Neměli bychom je 
ignorovat.  

Každý z nás ví, že jsou lidé v daleko horší životní situaci než my. A šlechetnost se 
každému vrátí. Nezapomínejte, že vaše budoucnost začíná už dnes! Šlechetnost vám 
pomůže postavit si dobrý základ osobnosti, který je pro úspěch ve všech směrech 
nezbytný. 


