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Jak pomáháme ostatním?

Technické parametry
Výzkum: Naše společnost 2003
Otázky: PD.25-29
Termín terénního šetření: 23.- 30. června 2003
Počet respondentů: 1062
Reprezentativita: obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
Zveřejněno dne: 19.září 2003
Kód tiskové informace: pd30919
Zpracovala: Iva Chludilová

V červnovém výzkumu jsme zjišťovali, zda lidé v loňském roce někomu
vypomohli, ať už věnovali peníze, dar nebo se jednalo o pomoc fyzickou1. 
Nejvíce pomáháme svým nejbližším – rodině (75 % dotázaných) a přátelům
(55 %). Dále jsme podporovali své známé (39 %) a vzdálenější příbuzné (29 %).
Třetina dotázaných v loňském roce vypomohla neziskové či charitativní
organizaci a více než pětina pomohla i neznámým lidem.

Tab.1: Osobní pomoc v loňském roce

rodině a nejbližším příbuzným 74,7
přátelům 54,6
známým 39,3
neziskové nebo charitativní organizaci 33,5
vzdálenějším příbuzným 29,4
neznámým lidem 22,9
někomu jinému 10,2

Ti, kdo uvedli, že pomohli v loňském roce neziskové či charitativní organizaci2

(n=356), nejčastěji jmenovali některé z povodňových kont (10 %), Červený kříž,
Katolickou charitu - Charitas (9 %), Ligu proti rakovině (7 %), organizaci Člověk
v tísni (5 %), ADRA, sbírku Pomozte dětem, Fond ohrožených dětí (4 %) - tedy
ty nejznámější sbírky a organizace. Do výsledků se samozřejmě promítly loňské
                                                          
1 Otázka: „Pomohl jste Vy osobně loni někomu např. prací, věcným darem nebo finančně?“
2 Otázka: „O jakou organizaci se jednalo?“
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povodně - nejčastěji jmenovanou pomocí byl příspěvek některému
z povodňových kont a velmi často byly jmenovány organizace jako Adra, Člověk
v tísni atd., které se zaměřily i na materiální pomoc postiženým povodněmi a na
organizaci brigádníků ochotných odklízet následky povodní. Záběr organizací,
kterým lidé pomáhají, je jinak velice široký - od církevních a náboženských
společenství, přes ty, které se věnují dětem (Junák, školka, různé „linky
bezpečí“) a zdravotně postiženým, ekologické organizace či útulky pro opuštěná
zvířata, až po různá zájmová občanská sdružení (myslivci, zahrádkáři, sportovní
kluby, dobrovolní hasiči…).  

Těchto lidí jsme se dále ptali, jakou formu pomoci organizaci zvolili3. Nejčastěji
uváděnou formou pomoci neziskovým a charitativním organizacím je finanční
příspěvek (83 %), následují věcné dary (věnovala je skoro polovina dotázaných)
a téměř třetina lidí pro tyto organizace i pracovala. 

Tab.2: Způsob pomoci organizacím
ano ne

finančními prostředky 83,4 16,6
věcným darem 49,3 49,9
svou prací a časem 29,3 70,4
jinak 6,6 79,0
Pozn.: N=356, dopočet do 100% v řádcích tvoří odpovědi „neví“.

A jaké motivace mají lidé, že pomáhají ostatním4? Téměř všichni z těch, kdo
pomohli neziskové či charitativní organizaci, to cítí jako svou morální povinnost
(95 %) a zároveň jim to přináší potěšení (91 %). Dalším důvodem je inspirace
nejbližším okolím, protože rodina nebo přátelé také ostatním pomáhají (85 %).
Téměř dvě třetiny dotázaných doufají, že jestliže budou pomáhat sami, někdo
zase příště pomůže jim. 44 % dotázaných se naopak vlastní pomocí snaží
„splatit“ pomoc, které se jim již dostalo v minulosti. Téměř třetinu lidí
k pomáhání druhým vede náboženský postoj, popřípadě možnost se něčemu
naučit. 13 % respondentů pomáhá ostatním vedeno politickými postoji. 

Tab.3: Proč pomáháme ostatním
ano ne

Cítím morální povinnost pomáhat 95,2 3,7
Těší mě pomáhat druhým 90,7 5,6
Moje rodina a přátelé také pomáhají druhým 85,3 7,1
Pokud pomůžu někomu, někdo na oplátku pomůže mně 61,0 24,0
Snažím se splatit pomoc, kterou mi někdo poskytl v minulosti 44,2 52,7
Vede mě k tomu náboženský postoj 31,1 66,9
Chtěl/a jsem se něco naučit 29,4 57,9
Vedou mě k tomu politické postoje 12,7 85,9
Pozn.: N=356, dopočet do 100% v řádcích tvoří odpovědi „neví“.

                                                          
3 Otázka: „Jakým způsobem jste pomohl neziskové nebo charitativní organizaci?“
4 Otázka: „Co Vás vede k tomu, že pomáháte ostatním?“


