
Nominace 

Petr Tobiáš 

 

Stručná charakteristika činu 

Petr Tobiáš se jako dobrovolník v době pandemie zapojil stovkami dobrovolnických hodin do rozsáhlé 

pomoci seniorům a ostatním potřebným v Děčíně a do svých aktivit zapojoval i další subjekty. 

Pomáhal osobně osamělým seniorům se zajišťováním jejich potřeb, nákupů, zaktivizoval zapojení 

místních dobrovolných hasičů, s nimiž seniorům vozil obědy, vypomáhal v místním Domově pro 

seniory v době personální nouze způsobené nemocnými pracovníky, stejně tak vypomáhal v 

Křesťanském společenství Jonáš poskytujícím služby pro osoby bez domova, zapojoval se do dalších 

mimořádných aktivit, které jsme v Dobrovolnickém centru Slunečnice v Děčíně zajišťovali pro 

potřebné v našem městě. 

 

Popište přínos Vašeho činu pro komunitu/cílovou skupinu a kvantifikujte 

Jeho obrovské nasazení pomohlo zajistit péči o seniory, kteří v DPS měli kvůli velkému výpadku 

zaměstnanců, omezenu základní péči. V domově pomáhalo více dobrovolníků, ale v kontextu všech 

dalších zapojení pana Petra Tobiáše, bylo to jeho nesporně přínosnější – jako profesionál (dobrovolný 

hasič, zdravotník a pracovník působící v sociální oblasti) mohl v dobrovolné pomoci vykrývat i noční 

směny, na které ostatní dobrovolníci bez kvalifikace nemohli. Na směny nastupoval i po ukončení 

směn ve své vlastní práci a jeho nasazení bylo obdivuhodné. 

Současně při pomoci osamělým seniorům v domácnostech udělal obrovský kus práce nejen tím, že do 

této pomoci zapojil kolegy z dobrovolného hasičského spolku, ale že se sám dlouhodobě angažoval, 

vozil obědy, nakupoval a vozil nákupy, jedné seniorce sehnal lednici a dovezl jí ji domů atd. Velmi 

aktivní byl vlastně do začátku pandemie, i v roce 2020 i ve 2021. 

 

Jak čin přispěl ke zlepšení prostředí nebo vztahů v daném místě? 

Významně zviditelnil pro veřejnost důležitost zapojení se obyvatel města do dobrovolné pomoci, 

ukázal, že pomáhat může každý, i lidé, kteří mají svou práci a rodinu a že každá pomoc má obrovský 

význam. Současně napomohl ke zlepšení vztahů mezi subjekty Statutárního města Děčín (Domov pro 

seniory, Odbor sociálních věcí v Děčíně) a neziskovými organizacemi, kde je tradičně velké pnutí, 

protože okamžitým provázáním našich dobrovolníků zorganizovaných na základě žádosti o pomoc 

z Centra sociálních služeb Města Děčín jsme mohli ukázat, jak potřebné jsou nejen neziskové 

organizace pro pomoc městu, ale právě jejich úzké a dlouholeté vazby na konkrétní občany a 

komunity města. 

 

Popište zapojení komunity/dalších subjektů do činu? (Byly zapojeny a jak konkrétně místní spolky  

aj.?) 

Náš spolek Slunečnice, z.s. je akreditovaným Dobrovolnickým centrem a od prvního měsíce pandemie 

v březnu 2020 jsme se na žádost OSV Města Děčín zapojili do rozsáhlé pomoci. Oslovili jsme přes naši 

síť dobrovolníků a spolupracujících organizací i přes sociální sítě velké množství obyvatel, kteří začali 



masivně šít roušky, pomáhali s nákupy osamělým seniorům (nakoupení, odnos) a zařizováním dalších 

jejich potřeb (vyzvedávání léků, péče o mazlíčky aj.). Byla to intenzivní dvouletá koordinace desítek 

aktivních lidí 24hodin 7dní v týdnu. Pan Petr Tobiáš byl osloven hned na začátku a ihned do aktivit 

zapojil Dobrovolné hasiče, s nimiž jezdili pro obědy a dováželi je seniorům. Současně, kdykoliv jsme 

požádali o nějakou konkrétní pomoc nebo o pomoc se směnami v Domovech pro seniory, které 

zůstaly bez personálu, rychle reagoval a zapojil se také. Rovněž jsme jej propojili s Nízkoprahovým 

centrem pro osoby bez domova Jonáš, kde rovněž v několika dnech nouze personálně vypomáhal, 

stejně jako další dobrovolníci. 

 

Jaký má čin vazbu na Vaše stávající činnosti a poslání? 

Jeho čin zcela naplňuje smysl našeho Dobrovolnického centra, které vysílá dobrovolníky do 

nejrůznějších organizací poskytujících sociální služby ve Městě Děčín (od seniorů přes osoby 

s postižením po děti z vyloučených lokalit) a které také poskytuje podporu Městu Děčín v obdobích 

humanitárních a jiných krizí (aktuálně máme od března 2022 zřízení Komunitní centrum, které 

pomáhá obyvatelům Ukrajiny, uprchlých před válkou do Děčína, zapojovat se do aktivit ve městě, 

integrovat se a získávat u nás poradenství a pomoc). 

 

Popište významnost činu pro posílení občanských iniciativ 

Bez lidí, jako je Petr Tobiáš, bychom nezvládli obstarat potřebnou péči a pomoc všem lidem, kteří o ni 

v nouzi u nás žádali. Jeho příklad je natolik výjimečný, že jej můžeme vyzdvihnout i pro studenty, za 

kterými chodíme na besedy na střední školy, i pro veřejnost, jako příklad dobré praxe. Pan Tobiáš, 

kterému přezdívkou říkáme TOBI, totiž v době své pomoci navíc ještě dálkově studoval VŠ, jako 

samoživitel pečoval o dvě nezletilé dcery a chodil do práce (pracoval v té době na ARO v nemocnici 

Děčín). I v tom je jeho čin výjimečný – jak délkou jeho pomoci, tak situací, ve které sám byl, a přesto 

dokázal být tak obrovsky prospěšný komunitě, v níž žije. 

 

Kde se o Vašem činu můžeme dozvědět? 

O panu Tobiášovi se můžete dozvědět zde: 

https://decinsky.denik.cz/co-covid-vzal-dal-zdravi/spal-sest-hodin-denne-z-aro-miril-rovnou-do-domova-senioru-

20201210.html?fbclid=IwAR3m3uB4LwJGFFqVPeMdVG0m_l0_TBYjkwydfYtAx7lT0jPGlkSaWHlcCnY 

 

A o našich aktivitách, v nichž byl zapojen, a kde je i jeho osobní medailonek mezi medailonky nejvíce 

pomáhajících dobrovolníků, zde: 

https://dobrovolnici-decin.webnode.cz/ 

nebo zde: 

https://dobrovolnici-decin.webnode.cz/medailonky/  

 

 

https://decinsky.denik.cz/co-covid-vzal-dal-zdravi/spal-sest-hodin-denne-z-aro-miril-rovnou-do-domova-senioru-20201210.html?fbclid=IwAR3m3uB4LwJGFFqVPeMdVG0m_l0_TBYjkwydfYtAx7lT0jPGlkSaWHlcCnY
https://decinsky.denik.cz/co-covid-vzal-dal-zdravi/spal-sest-hodin-denne-z-aro-miril-rovnou-do-domova-senioru-20201210.html?fbclid=IwAR3m3uB4LwJGFFqVPeMdVG0m_l0_TBYjkwydfYtAx7lT0jPGlkSaWHlcCnY
https://dobrovolnici-decin.webnode.cz/
https://dobrovolnici-decin.webnode.cz/medailonky/


 

 


