
1. DOBROVOLNICTVÍ NA PP FESTIVALU
Festival Prague Pride je výsledkem práce nejen organizačního týmu, ale také desítek
dobrovolnic*ků. Uspořádat ho bez nich by nebylo možné, a proto jim patří obrovský
dík. Aby spolupráce s dobrovolníky*cemi nepřinesla víc škody než užitku, řídí se
všichni několika pravidly a zásadami.

1.1. Dobrovolnický etický kodex
Každá dobrovolnice a každý dobrovolník musí před zahájením spolupráce s festivalem
Prague Pride souhlasit s následujícím etickým kodexem:

Dobrovolník*dobrovolnice je osoba starší 15 let, která ze své dobré vůle, ve svém volném
čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo
organizací.

Festival Prague Pride je realizován zapsaným spolkem Prague Pride a jako takový se řídí
stanovami Prague Pride z. s. Podpisem tohoto etického kodexu se dobrovolník*dobrovolnice
zavazuje řídit zároveň stanovami Prague Pride z. S., zejména pak čl. 2 Charakteristika a
účel spolku, bodem 2. tohoto článku, který zní:

Spolek je dobrovolným svazkem členů*členek řídícím se ustanoveními §§ 214–302 zákona
č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, definujícím sám sebe následovně:

„Jsme nevládní nezisková organizace, pro kterou je na prvním místě člověk a jeho lidská
důstojnost. Respekt a rozmanitost jsou naše základní hodnoty. Věříme v demokracii a
právní stát založený na úctě k lidským právům. Naším posláním je utvářet respektující a
bezpečné prostředí, ve kterém mohou být LGBT+ lidé sami sebou.“

Účelem spolku je utvářet respektující a bezpečné prostředí, ve kterém mohou být LGBT+
lidé sami sebou.

Jak dobrovolníci a dobrovolnice Prague Pride pracují?
● Ctí dobré mezilidské vztahy, které vycházejí ze vzájemně čestného a slušného chování,

a udržují dobré profesionální vztahy s ostatními dobrovolníky a dobrovolnicemi a členy a
členkami týmu.

● Respektují znalosti a zkušenosti ostatních členů a členek týmu a jejich právo na rozdílné
názory. Připomínky a výhrady vyjadřují na vhodném místě, vhodným způsobem a
nejprve přímo těm, koho se týkají.

● Chápou, že základem naší činnosti je týmová práce, která vychází ze vzájemné
podpory, pomoci a vědomí toho, že náš společný úspěch závisí na odpovědnosti a
kvalitě práce každého z nás, bez ohledu na to, na jaké pozici kdo pracuje.

● Jsou loajální vůči organizaci a vyvarovávají se jednání, které by mohlo poškodit její
dobré jméno.

● Zodpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci
nesou plnou zodpovědnost a usilují o to, aby úroveň a kvalita odvedené práce byla co
možná nejvyšší.

https://praguepride.cz/cs/kdo-jsme/media-download/ke-stazeni/20-stanovy-spolku-prague-pride/file


● Přijímají jen ty úkoly, které jsou v souladu s jejich časovými či zdravotními možnostmi.
● Neváhají se v případě potřeby obrátit s žádostí o pomoc na ostatní členy a členky týmu

nebo na koordinátora*ku dobrovolníků. Jestliže jsou sami o pomoc či radu požádáni, v
rámci svých možností ji poskytnou.

● Řídí se pokyny osoby, která byla určena jako jejich přímá nadřízená.
● Plní zadané úkoly, ke kterým se zavázali. Pokud nastane nečekaná situace, díky které

nebudou moci úkol splnit, jsou povinni informovat o tom bezodkladně koordinátora*ku
dobrovolníků, aby se nenarušil plynulý chod organizace nebo akce.

● Při ukončení spolupráce s Prague Pride z.s. dokončí po domluvě s koordinátorem*kou
dobrovolníků rozpracovanou činnost a odevzdají mu/jí veškerou dokumentaci a
předměty, které ke své práci využívali a které jsou ve vlastnictví organizace.

Dobrovolník*dobrovolnice si je vědom*a, že porušení některého z bodů této dohody může
být důvodem k rozvázání spolupráce s Prague Pride z.s.

Prague Pride dobrovolníkům*dobrovolnicím zaručuje právo:
● Dostat úplné informace o poslání a aktivitách organizace a také úplné informace o

činnosti, kterou by měli vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně.
● Mít určenou nadřízenou osobu, která dobrovolníkovi*ci činnost zadává, hodnotí a

poskytuje mu/jí pomoc, rady či potřebné informace.
● Vykonávat takové činnosti, které budou naplňovat jeho/její očekávání. Má právo

nabízenou činnost odmítnout, pokud nebude vyhovovat jeho/jejím zájmům a
schopnostem.

● Být respektován/a ostatními členy a členkami týmu bez ohledu na to, jakou pozici ten/ta
který/á člen/ka zastává.

● Kdykoli požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje, a zároveň má právo na
poskytnutí potřebného zázemí podle možností organizace.

● Sdělit své názory, podněty, pocity či problémy spjaté s jeho*její dobrovolnickou prací
osobě nadřízené nebo koordinátorovi*ce dobrovolníků.

● Dostat zpětnou vazbu o kvalitě své práce od koordinátora*ky dobrovolníků nebo jiné
pověřené osoby.

● Být za dobře vykonanou práci morálně ohodnocen.
● Požádat koordinátora*ku dobrovolníků a dobrovolnic o potvrzení/doporučující dopis o

vykonávání obecně prospěšné dobrovolnické práce (pokud to dobrovolník*dobrovolnice
potřebuje).

● Být v rámci dobrovolnického bodového systému za svou práci odměněn podle pravidel
nastavovaných před realizací aktuálního ročníku festivalu. Například v minulých letech
obdrželi dobrovolníci*dobrovolnice za každou odslouženou směnu ve festivalovém
týdnu dobrovolnické tričko a volný vstup do dobrovolnické zóny na Letné, a dále na
základě bodového systému (každá směna je podle náročnosti ohodnocena 5–10 body)
mohli získat volný vstup na některou z akcí programu (afterparty/BOBR/další 2 placené
párty – za 25 bodů) a/nebo slevu na festivalový merch ve výši týmové členské slevy (za
40 bodů).

Pravidla jsou samozřejmě pro společné dosahování našich cílů důležitá, ale stejně důležité
pro nás je, aby se v týmu každý*á jeho člen*ka cítil*a dobře a aby fungoval pocit
sounáležitosti, kamarádství a kolegiality. Proto pořádáme různé akce, jako je například

https://praguepride.cz/cs/kdo-jsme/o-nas


Deskohraní, Večery s Pridem nebo Dobrovolnické srazy, jejichž účelem je navzájem se
poznávat i z jiného než pracovního úhlu, propojovat členy a čenky, kteří pracují na jiných
úkolech a hlavně – bavit se.

2. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE
(Poznámka: Následující text je formulován pomocí generických maskulin. Všemi slovy v
mužském rodě se myslí i jejich ženské a další ekvivalenty.)

Všichni pracovníci a pracovnice včetně dobrovolníků a dobrovolnic jsou povinni:

● Počínat si při práci tak, aby neohrozili zdraví své ani svých spolupracovníků,
dodržovat obecné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci a stanovené
pracovní postupy.

● Při práci vždy dbát na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat vlastní schopnosti.
● Bezodkladně oznámit svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud mu to

jeho zdravotní stav dovolí, pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné
fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin.

● Každý pracovní úraz si dát řádně ošetřit a podle možnosti ihned požádat svého
nadřízeného o zaevidování úrazu nebo sepsání Záznam o úrazu. Záznam je nutné
vyplnit při každém úrazu, bez ohledu na skutečnost, zda jde o zaměstnance,
dobrovolníka, nebo osobu poskytující služby jako podnikatel. Záznam je v takovém
případě nutné vyplnit přiměřeně k okolnostem. U dobrovolníků a podnikatelů
zůstanou některá pole nevyplněná. Záznam nám slouží mimo jiné i k tomu, abychom
byli schopni do budoucna detekovat potenciálně nebezpečná místa či aktivity.

● Neuvádět do chodu stroj, spotřebič nebo zařízení, pokud se nepřesvědčili, že tím
neohrozí zdraví nebo život svůj či někoho jiného.

● Udržovat pořádek v prostorách festivalu i kanceláře PP spolku .
● Zjistí-li při obsluze závadu na zařízení (např. brnění od elektrického proudu, drnčení,

nadměrná oteplení některé části, neobvykle hlučný nebo nárazový chod, poškozenou
izolaci, kouř, trhavý rozběh, zápach po spálenině) el. zařízení ihned vypnout, zajistit
proti dalšímu použití a závadu bezodkladně ohlásit nadřízenému pracovníkovi.

● Otvírat rozvaděče elektrické energie, zapínat vypadlé jističe, pojistky, apod. jen s
maximální obezřetností a za situace, kdy nevykazují zjevné znaky poškození. Před
zapnutím vypadlého jističe či pojistek se důkladně přesvědčit, že nebyly vypnuty
úmyslně a že jejich zapnutím nedojde k ohrožení vlastního zdraví a života či zdraví a
života někoho jiného.

Je zakázáno:

● odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty či značky.
● opravovat a čistit stroje a přístroje za chodu.
● používat uvolněné nebo poškozené zásuvky a vypínače.
● pracovat s elektrickými spotřebiči a zařízením s mokrýma rukama nebo pokud jsou

spotřebiče mokré.
● používat elektrické spotřebiče s chybějícím ochranným krytem.
● namáhat pohyblivé elektrické přívody tahem.

https://drive.google.com/file/d/1SXDpHnfIHn1qAWE0hZxOnQfEEb04Uaa-/view?usp=sharing


● vést pohyblivé elektrické přívody přes ostré hrany.
● používat elektrické spotřebiče k jiným účelům, než pro které jsou výrobcem určeny.
● přetěžovat elektrické spotřebiče nebo zařízení nad stanovené technické parametry.
● vstupovat na stage a backstage festivalu.

POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

1. Jednat rychle ale klidně a účelně. Zajistit bezpečí pro zachránce a předejít tak
dalšímu možnému ohrožení zdraví.

2. Vyprostit postiženého z dosahu el. proudu, vypnutím proudu, odsunutím vodiče,
odtažením postiženého. U vysokého a velmi vysokého napětí pozor na krokové
napětí.

3. Zjistit stav vědomí (zatřesením rameny a hlasitým dotazem – např. „Jste v pořádku“).

4. V případě, že postižený nereaguje, snažit se zavolat o pomoc okolí – např. voláním
„Pomoc!“.

5. Otočit postiženého na záda, uvolnit mu dýchací cesty a sledovat, zda postižený
dýchá normálně – tj. jestli dýchá pravidelně, pociťujeme proud vydechovaného
vzduchu, slyšíme dýchání a vidíme pravidelný pohyb hrudníku.

6. Pokud dýchá normálně, uložit postiženého do zotavovací polohy.

7. Pokud nedýchá normálně, volat okamžitě zdravotnickou záchrannou službu (tel. 155
nebo 112).

8. Zahájit neprodleně nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání v poměru 30:2.
(Začíná se nejprve 30 stlačeními hrudníku!).

9. Přivolat lékaře a co nejdříve uvědomit vedoucího příslušného pracoviště.

Velmi děkujeme za čas a energii, kterou do festivalu Prague Pride vložíš, a doufáme,
že si to užiješ a že ti práce pro Prague Pride přinese spoustu nezapomenutelných
zážitků, radost z překonání svých osobních limitů i nová přátelství.

Díky! za celý tým festivalu Prague Pride
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