
Ako určite viete, rozhodnutím Rady Európskej únie 
č. 2010/37/EC z 27. novembra 2009 bol vyhlásený rok 2011 
Európskym rokom dobrovoľníctva (ďalej len ERD 2011). 
V súvislosti s týmto rozhodnutím sa ERD 2011 implemen-
tuje vo všetkých 27 členských štátoch Európskej Únie. 
Aliancia Európskeho roku dobrovoľníctva 2011, ktorú 
tvorí veľká neformálna sieť organizácií so špeciálnym zá-
ujmom o dobrovoľníctvo, napĺňa záväzok spolupracovať 
na propagovaní a realizácii ERD 2011. Alianciu ERD 2011 
tvorí viac, než 20 európskych sietí, ktoré spájajú vyše 
1500 priamych členských a partnerských organizácií v ce-
lej Európe, čo predstavuje dosah na niekoľko stotisíc dob-
rovoľníkov. Do tejto siete patrí aj Červený kríž. Aktivity ČK 
koordinuje Úrad ČK v Bruseli a Medzinárodná federácia 
ČK/ČP v Ženeve. 

Realizáciou Európskeho roka dob-
rovoľníctva 2011 v Slovenskej republi-
ke je poverené Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. Ostatnými 

zainteresovanými ministerstvami sú Ministerstvo kultúry SR, 
Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR. Národným koordinátorom aktivít je IUVENTA – 
Slovenský inštitút mládeže. 

Dobrovoľníctvo má svoj zmysel a určite by malo získať 
väčší priestor v spoločnosti. Obohacuje nielen tých, ktorým 
je pomoc určená, ale aj samotných dobrovoľníkov. Pomáha 
im získavať nové skúsenosti ako vyplynulo z diskusie pod 
názvom: Prečo áno dobrovoľníctvu v EÚ, ktorú zorgani-
zovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu na 
Slovensku v spolupráci s Občianskym združením C.A.R.D.O 
a Centrom dobrovoľníctva. Podujatie sa konalo 6. mája 
tohto roku v Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dis-
kusia vyvrcholila otvorením výstavy „Dobrovoľníctvo cez 
objektív“ a priamym zapojením sa účastníkov do dobro-
voľníckej činnosti. 

Účastníci diskusie mali možnosť dozvedieť sa, čo je dob-
rovoľníctvo, aké ma formy, kde je možné získať informácie o 
dobrovoľníctve, ale aj o tom, ako je možné sa do takýchto 
aktivít priamo zapojiť. Aktívni dobrovoľníci, Janka Šolcová 
a Ondrej Mäsiar, zároveň prezentovali svoje skúsenosti s 
dobrovoľníckou činnosťou na Slovensku a v zahraničí. 

„Európsky rok dobrovoľníctva je príležitosťou na pro-
pagáciu dobrovoľníctva, vytváranie priaznivého prostredia 
pre dobrovoľníkov a na uznanie dobrovoľníctva ako nástro-

ja zvyšovania kvality života a spoločnosti. Aj preto Európska 
únia napomáha a financuje projekty v oblasti dobrovoľníc-
kych aktivít“, uviedol Robert Hajšel, riaditeľ Informačnej 
kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. 

Dobrovoľníctvo je jednou z oblastí, ktorá nie je regulo-
vaná na európskej úrovni. Slovensko však v súčasnosti pri-
pravuje zákon o dobrovoľníctve. „Zákon o dobrovoľníctve 
potrebujeme preto, aby definoval dobrovoľnícku činnosť, 
vymedzil podmienky, povinnosti a práva dobrovoľníckych 
organizácií a dobrovoľníkov a vytvoril priestor na jej uzna-
nie“, doplnila Alžbeta Mračková, výkonná riaditeľka Ob-
čianskeho združenia C.A.R.D.O.

V druhej časti podujatia organizátori odmenili troch 
autorov víťazných fotografií na tému dobrovoľníctvo. Naj-
viac odbornú porotu zaujala fotografia Henricha Mišovi-
ča zobrazujúca dobrovoľníkov medzinárodného festivalu 
Nitra pri demontáži scény. Výstava 12 najlepších fotografií 
bude putovať do decembra tohto roku po rôznych mestách 
Slovenska. Diskusia inšpirovala mnohých, aby si zažili dob-
rovoľníctvo na vlastnej koži v Stredisku sociálnych služieb 
v Banskej Bystrici. Dobrovoľníci natierali plot, stavali skalku, 
vyrábali pomôcky pre klientov, čistili záhradu a rozprávali sa 
so seniormi – obyvateľmi zariadenia. 

(re)
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V Európskom roku dobrovoľníctva 2011 sa tentoraz 
koná nie jedno, ale dvojdňové podujatie – 3. ročník Dní dob-
rovoľníctva - 23. a 24. septembra. Je to príležitosť, ktorú má 
možnosť využiť každý záujemca o dobrovoľníctvo a zapojiť 
sa svojou dobrovoľnou prácou, pridať ruku k dielu a pomôcť 
konkrétnym ľuďom a organizáciám. Je určený aj tým, ktorí 
sa zaujímajú o dobrovoľníctvo dlhodobo a chcú reagovať na 
konkrétne dobrovoľnícke ponuky na Slovensku. 

Dni dobrovoľníctva koordinuje Občianske združenie C.A.R.D.O., 
ktoré spolupracuje aj so Slovenskou humanitnou radou a ktoré 
už druhý rok podporuje aj Nadácia SPP. „Pozývame všetkých – 
študentov, zamestnaných, nezamestnaných, deti, rodiny aj se-
niorov. Želáme si, aby čo najviac ľudí zažilo povznášajúci pocit 
zo zmysluplnej práce vykonanej pre iných. Radi by sme vytvorili 
rekord a zapojili viac ako 4000 ľudí,“ povedala Alžbeta Mračko-
vá, výkonná riaditeľka OZ C.A.R.D.O. 

Na otázku Humanity, čo si sľubuje C.A.R.D.O. od Dní dobro-
voľníctva 2011, nám odpovedala Soňa Hrončoková, koordiná-
torka z OZ C.A.R.D.O: „Keďže na Slovensku nemá dobrovoľníctvo 
až takú širokú tradíciu, ako v niektorých vyspelých krajinách, sna-
žíme sa ľuďom uľahčiť prístup k dobrovoľníckym aktivitám tak, 
aby z nich mali dobrý pocit, pekný zážitok a aby získali aj nové 
kontakty a priateľstvá. Organizácia C.A.R.D.O. tohto roku spolu-
pracuje na Dňoch dobrovoľníctva s: Centrom dobrovoľníctva 
v Banskej Bystrici, Prešovským dobrovoľníckym centrom, 
Dobrovoľníckym centrom v Topoľčanoch, ktoré pôsobí 
pod Občianskym združením Žabky a Dobrovoľníckym cen-
trom v Košiciach, z čoho máme veľkú radosť“. Ako S. Hrončoko-
vá ďalej uviedla: „Dni dobrovoľníctva sa uskutočnia tohto roku 
podobne ako „dni otvorených dverí“, napríklad: v organizáciách, 
ktoré s dobrovoľníkmi pracujú, alebo by chceli pracovať, pripra-
via pre dobrovoľníkov rôzne aktivity, ponúkajú širokej verejnosti 
možnosť zapojiť sa do konkrétnych podujatí v dobrovoľníckych 
organizáciách (čistenie okolia zariadení, úprava vnútorných 

a vonkajších priestorov organizácií, pomoc s realizáciou zbierok 
šatstva, sprevádzanie klientov sociálnych zariadení, napríklad 
do prírody, počas vychádzok v okolí a podobne). Tento rok je to 
vyše 139 organizácií, ktoré sa zapoja do Dní dobrovoľníctva 2011 
až v 61 mestách Slovenska, čo je oveľa viac ako vlani a z čoho sa 
veľmi tešíme“. Jedným z cieľov tohto projektu je zaviesť syste-
matický spôsob propagácie dobrovoľníctva a dobrovoľníckych 
aktivít na Slovensku a umožniť ľuďom získať pozitívnu skúsenosť 
s dobrovoľníctvom. Dni dobrovoľníctva na Slovensku sú zároveň 
príležitosťou ako upozorniť verejnosť na skutočnosť, že rok 2011 
je Európskym rokom dobrovoľníctva. Medzi zaujímavé aktivi-
ty patrí napríklad: čistenie interiéru Pisztoryho paláca v starom 
meste v Bratislave, čistenie a označovanie hraníc Chránených 
území Soví les a Hrabiny v Petržalke, či likvidácia následkov mi-
nuloročných povodní v Handlovej alebo čistenie areálu zimného 
štadióna v Banskej Bystrici atď.. Do Dní dobrovoľníctva sa zapája-
jú aj umelci a mediálne známe osobnosti, napríklad: Mirka Part-
lová bude v rodinnom centre čistiť záhradu a ihrisko, František 
Kovár podiskutuje s klientmi v domove pre seniorov, Kristína 
Farkašová bude s ďalšími dobrovoľníkmi registrovať účastní-
kov festivalu Divadelná Nitra, Bibiana Ondrejková sa zapojí do 
úpravy záhrady v zariadení pre autistov v Borovej. Okrem nich 
budete môcť počas Dní dobrovoľníctva stretnúť aj Juraja Kem-
ku, Martina Madeja, Mishu, Roba Pappa, Mira Jaroša, Roba 
Opatovského, Luciu Hablovičovú - ambasádorku Európskeho 
roka dobrovoľníctva 2011 a Lukáša Latináka, vyslanca dobro-
voľníctva na Slovensku. Prečo to robia? František Kovár zdôvod-
ňuje svoje konanie takto: 

„Zamýšľam sa nad 
smutnými udalosťami, 
ktoré sa dejú okolo nás. 
Uvedomujem si, že každý 
sme dostali v živote nie-
čo iné - niekto je bohatý, 
iný chudobný...A to by 
nás malo viesť k solidarite 
voči ostatným. Niekedy 
ale treba ľudí „nakopnúť.“ 
Dni dobrovoľníctva sú na 
to vhodné, a preto sa pri-
dávam“. 

Zoznam organizá-
cií a podrobný opis akti-
vít na celom Slovensku 
nájde každý na stránke  
www.dobrovolnictvo.sk. 
Záujemcovia, ktorí nemajú 
prístup k internetu, môžu 
sa informovať aj na bez-
platnej linke 0800 103 104 a k dispozícii sú aj čísla 0944 418 291 
a 02/54430427. „Dni dobrovoľníctva sú jedným z najväčších pro-
jektov v Európskom roku dobrovoľníctva 2011. Ďalšími významný-
mi aktivitami sú zákon o dobrovoľníctve, ktorý prešiel 1. čítaním 
v NRSR a majú ho schváliť koncom tohto roka. Ďalšou aktivitou je 
výskum o dobrovoľníctve, ktorého výsledky budú onedlho zná-
me“, dodala A. Mračková. 

(mš) 
Snímky: autorka

Dni dobrovoľníctva 2011

Na obrázku je Alžbeta Mračková, výkonná riaditeľka OZ 
C.A.R.D.O. (vpravo) a Lucia Hablovičová, vyslankyňa Európskeho 
roka dobrovoľníctva 2011, ktorá sa zapojí do dobrovoľnej pomoci 
Centru autistov Andreas, kam prídu pomáhať aj ďalšie mediálne 
známe osobnosti.

Na obrázku je Soňa Hrončková 
koordinátorka Dní dobrovoľníctva 
z Občianskeho združenia C.A.R.D.O.
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Prioritami Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 v Slo-
venskej republike je aj výskum, s cieľom získať a analyzovať 
informácie o dobrovoľníctve v SR a národná kampaň s cieľom 
propagovať a zvýšiť povedomie verejnosti o dobrovoľníctve 
a podnietiť tak rozvoj dobrovoľníctva v SR. Cieľovou skupi-
nou výskumného projektu je dospelá populácia Slovenska 
(1500 respondentov), pracovníci a pracovníčky organizácií, 
ktoré pracujú s dobrovoľníkmi (5 organizácií) a experti v ob-
lasti dobrovoľníctva. Tento výskum potrvá do decembra 
tohto roku. 

Hlavné ciele Európskeho roku dobrovoľníctva sú: praco-
vať na vytváraní prostredia priaznivého pre rozvoj dobrovoľníckych 
činností , občianskej spoluúčasti, vzájomnej občianskej spolupráce 
a výpomoci v členských štátoch EÚ, posilniť postavenie organizácií, 
ktoré sa venujú dobrovoľníckym činnostiam a napomôcť zvýšeniu 
kvality riadenia dobrovoľníckych aktivít, zvýšiť povedomie o dôle-
žitosti a hodnote dobrovoľníctva v spoločnosti medzi občanmi EÚ, 
podnikateľskými subjektmi, inštitúciami verejnej správy, organizá-
ciami formálneho a neformálneho vzdelávania, odbornou a aka-
demickou verejnosťou a zabezpečiť uznanie dobrovoľníctva ako 
nástroja zvyšovania kvality života a občianskej spoločnosti v súla-
de s harmonickým spoločenským rozvojom. Okrem uvedeného 
výskumu sa uskutočňuje na Slovensku aj Národná kampaň ERD 
2011, ktorá sa na Slovensku uskutočňuje počas celého roku na ná-
rodnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

Pri príležitosti Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 Slo-
venský rozhlas v spolupráci s Euro Info Centrom Úradu vlády SR 
a národným koordinátorom Európskeho roka dobrovoľníctva v SR 
– IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže – predstavuje 
rôznorodé pohľady na dobrovoľnícku prácu v jednotlivých kraji-
nách EÚ. Zameria sa na rôzne aspekty dobrovoľníctva ľudí, ktorí 
pracujú na dobrovoľníckych projektoch na Slovensku, ako aj Slová-
kov, ktorí sa zúčastňujú na dobrovoľníckej práci v zahraniční. (Od-
vysielané relácie spolu s popisom k jednotlivým epizódam môžete 
nájsť vo webarchíve Slovenského rozhlasu, ktorý sa spolupodieľa 
na projekte S Rádiom Slovensko po Európskej únii). 

Propagácia dobrovoľníctva sa uskutočňuje aj prostredníctvom 
mediálne známych osobností- ambasádorov a ambasádoriek dob-
rovoľníctva, ktorými sa stali: Eva Siracká, Prezidentka Ligy proti rako-
vine, Andrej Kiska, zakladateľ charitatívnej organizácie Dobrý anjel, 
Lucia Hablovičová, zakladateľka OZ Svetluška, Vladimír Sendrei, 
hudobník a občiansky aktivista a Gabriela Futová, spisovateľka. 
Okrem mediálne známych osobností sú ambasádormi dobrovoľníc-
tva aj ľudia, ktorí aktívne pôsobia ako dobrovoľníci a majú skúsenosti 
s dobrovoľníctvom. Sú to: Marek Želiar, dobrovoľník - SČK, Juliana 
Kerestešová, dobrovoľníčka - UNICEF, Světlana Drtilová, dobro-
voľníčka – MO Plusko, Miloš Ondrášik, dobrovoľník – Osvetové cen-
trum Rómov a Veronika Grošiková, dobrovoľníčka z organizácie 
UNICEF. Mediálne známe osobnosti - ambasádori dobrovoľníctva 
– majú bohaté skúsenosti v rôznych dobrovoľníckych činnostiach, 
angažujú sa ako dobrovoľníci v rôznych oblastiach, sú zakladateľmi 
občianskych združení na pomoc rôznym skupinám obyvateľstva 
a na ochranu zvierat a prírody. Ambasádori dobrovoľníctva z radov 
„obyčajných“ ľudí môžu prispieť svojimi skúsenosťami v oblasti dob-
rovoľníctva, podporiť tak uznanie dobrovoľníctva ako nástroja na 
zvýšenie kvality života, rozvoj demokracie a občianskej spoločnosti. 
Týmto spôsobom vysielajú verejnosti odkaz, že aj známe osobnosti 
myslia na druhých a využívajú svoju popularitu na verejnoprospeš-

né ciele a pomoc iným, čím preukazujú svoju ľudskosť a empatiu 
a pociťujú záväzok voči spoločnosti, ktorej sú súčasťou. Súčasťou 
odkazu dobrovoľníckych dvojíc je tiež skutočnosť, že dobrovoľníc-
tvo nie je doménou mediálne známych osobností. Existuje veľa ob-
lastí dobrovoľníctva a dobrovoľníckych organizácií, ktorých činnosti 
sú založené najmä na práci dobrovoľníkov a s týmito dobrovoľníkmi 
a sú dostupné každému občanovi Slovenska.
Internetová stránka 

Viac o dobrovoľníctve na Slovensku sa možno internetovej 
stránke http://erd.dobrovolnictvo.sk, ktorá bola vytvorená 
s cieľom informovať verejnosť o aktivitách ERD 2011 na Slovensku. 
Dobrovoľnícke organizácie a dobrovoľníci majú možnosť na nej 
prezentovať svoju činnosť, informovať o svojich projektoch a ak-
tivitách na tejto internetovej stránke tak, že pošlú všetky informá-
cie, ktoré chcú publikovať na e-mailové adresy uverejnené na tejto 
stránke. Internetovú stránku administrujú IUVENTA – Slovenský 
inštitút mládeže, OZ C.A.R.D.O. a OZ Žabky. Zverejnené informácie 
a videá slúžia ako audiovizuálna prezentácia konkrétnych dobro-
voľníckych činností a organizácií a tiež ako propagácia príkladov 
dobrej praxe v dobrovoľníctve. 
Kalendár dobrovoľníckych aktivít 

V tlačenej podobe vyšiel aj Kalendár dobrovoľníckych aktivít 
2011. Obsahuje, okrem stručnej informácie o ERD 2011, aj názvy 
dobrovoľníckych organizácií a termíny niektorých dobrovoľníc-
kych aktivít plánovaných v roku 2011. Vybrané aktivity budú zdo-
kumentované formou krátkych filmov a zverejnené v médiách. Na 
internetovej stránke venovanej ERD 2011 http://erd.dobrovolnic-
tvo.sk je k dispozícii virtuálny kalendár dobrovoľníckych činností, 
do ktorého pravidelne pribúdajú ďalšie názvy dobrovoľníckych 
aktivít organizovaných na Slovensku. Organizácie, ktoré majú zá-
ujem o zverejnenie svojich aktivít v tomto kalendári, môžu poslať 
informáciu o konkrétnej aktivite (názov aktivity, názov organizá-
cie – koordinátora aktivity, miesto a čas konania a iné) na e-mail:  
jana.vlasicova@cardo-net.org či gabriela.glisevicova@iuventa.sk. 

V septembri tohto roku vyjde s témou Európskeho roku 
dobrovoľníctva 2011 špeciálne dvojčíslo odborného časopisu So-
ciálna práca, ktorý je distribuovaný na Slovensku a aj v ČR (v čes-
kom jazyku). Časopis je určený odborníkom v oblasti pomáhajú-
cich profesií, vzdelávania a sociálnej práce. 

Vyvrcholením Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 na Sloven-
sku bude záverečný event, ktorý bude mať podobu oceňovania 
dobrovoľníkov a zhrnutia celoročných aktivít ERD 2011. Podujatie 
bude zároveň slúžiť na predstavenie výsledkov výskumu a vyzdvih-
nutia snahy dobrovoľníckych organizácií a jednotlivcov v priebehu 
celého roka 2011. Na konci ERD 2011 (v decembri tohto roku) vznikne 
Dokument o dobrovoľníctve na Slovensku, ktorý pripravuje tím 
dobrovoľníkov – žurnalistov, ktorý zachytí a zmapuje vybrané pod-
ujatia z Kalendára dobrovoľníckych aktivít 2011. Zo všetkých aktivít 
vytvorí spoločný Dokument o dobrovoľníctve na Slovensku, ktorý 
bude dostupný na webovej stránke a aj na DVD, ktoré sa bude dis-
tribuovať partnerom a organizáciám občianskej spoločnosti. Ako sa 
ciele ERD 2011 naplnili a čo všetko priniesli jeho aktivity, sa koncom 
tohto roka dozvieme. Najdôležitejšie však sú a zostanú konkrétne 
skutky dobrovoľníkov a dobrovoľníckych kolektívov. Niekoľko vý-
znamných príkladov vzácnych skutkov dobrovoľníkov, aj niekto-
rých dobrovoľných organizácií, s ktorými sa Slovenská humanitná 
rada mala tú česť stretnúť, spoznať ich, prinášame v tejto prílohe. 

(mš)

Čo prináša Európsky rok dobrovoľníctva 2011
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Dobrovoľnícka skupina Vŕba je občianske združenie 
a pôsobí na Internom oddelení Onkologického ústavu sv. 
Alžbety (OÚSA) v Bratislave. Plánuje však svoje pôsobe-
nie rozšíriť aj na iné oddelenia tejto nemocnice. Členovia 
dobrovoľníckej skupiny Vŕba sprevádzajú pacientov na ich 
neľahkej ceste, neraz aj ceste dožitia už vyše 10 rokov. Na-
chádzajú si čas na toto sprevádzanie napriek tomu, že kaž-
dý z nich má svoje občianske zamestnanie. Ich pôsobenie 
však nie je amatérske, na sprevádzanie ťažko chorých sú 
odborne vyškolení a musia spĺňať prísne etické a morálne 
kritériá, určené pre dobrovoľné služby. 

Na onkologickom pracovisku čiastočne nahrádzajú aj zdra-
votníkov, ktorí na úlohu sprevádzania skutočne nemajú čas. 
Dobrovoľníci skupiny Vŕba si za svoje neľahké a vysoko hodnot-
né pôsobenie nesporne zaslúžia vysoké morálne ocenenie, kto-
ré si slávnostne prevzali 16. júna tohto roku ako Nomináciu Dar 
roka od Ivana Sýkoru, prezidenta Slovenskej humanitnej rady. 

Pri príležitosti Európskeho roka dobrovoľníkov skupina Vŕba 
zorganizovala viacero podujatí, medzi ktoré patril aj diskusný 
večer o dobrovoľníctve, na ktorom v OÚSA na Heydukovej ulici 
nechýbala ani Slovenská humanitná rada. v úvode tohto podu-
jatia sa pozvaným hosťom prihovorila Miriam Prášilová, ktorá 
je už druhý rok koordinátorkou Dobrovoľníckej skupiny Vŕba. 
Ako povedala: „Cieľov tohto podujatia je viac. Jedným z nich je, 
osloviť záujemcov o dobrovoľné aktivity (jednotlivcov i skupiny), 
ale aj lekárov a zamestnancov jednotlivých oddelení nemocni-
ce. Ďalším cieľom je vytvoriť „sieť“, aby dobrovoľnícke skupiny 
o sebe viac vedeli. Dobrovoľníci skupiny Vŕba o sebe navzájom 
vedia, ale bolo by dobré, keby sme sa mohli systematickejšie 
informovať, motivovať, inšpirovať a spoznávať aj nových dobro-
voľníkov medzi nami a napokon sa aj spoločne vzdelávať. Disku-
sia je preto veľmi dôležitá, aby sme sa vzájomne informovali aj 

o problémoch, ktoré dobrovoľná práca prináša a o tom, ako ich 
spoločnými silami prekonáme“.

Na diskusný večer Dobrovoľníckej skupiny Vŕba pricestovala 
z Prahy ako hosť aj Mgr. Karin Pospíšilová, zakladateľka praž-
skej dobrovoľníckej skupiny podpornej starostlivosti „Lékoři-
ce“. Je rodáčkou zo Slovenska a hoci už dlho žije v Česku, čistou 
slovenčinou komentovala inšpiratívny film o dobrovoľníctve 
skupiny Lékořice. Prišli aj dobrovoľníci z Univerzitnej nemocnice 
v Martine, ktorú viedol nemocničný duchovný, Juraj Jendre-
jevský a prišiel aj koordinátor bratislavského Klubu detskej 
nádeje, Marek Pribula.

Dobrovoľníctvo v Martine
Martinskí dobrovoľníci porozprávali ako pracujú a pomáha-

jú pacientom, čo je pre ich dobrovoľnú prácu podstatné, s čím 
všetkým zápasia, čo plánujú a čo by chceli dať svetu o sebe 
vedieť. Viedol ich nemocničný duchovný, Juraj Jendrejev-
ský, ktorý sa z hostí prihovoril diskutujúcim ako prvý. Rozprával 
o tom, ako sa dobrovoľníctvo v Univerzitnej martinskej nemoc-
nici formovalo od počiatku až po súčasnosť. Jeho slová potvrdil 
aj hlavný koordinátor martinských dobrovoľníkov, Peter Kraj-
ňák, ktorý má na starosti vysokoškolákov, aj interných dobrovoľ-
níkov Univerzitnej nemocnice v Martine. 

Ako nám prezradil J. Jendrejevský: „Máme aj externých 
dobrovoľníkov, ktorí sa jednu až poldruha hodiny v týždni via-

Dobrovoľnícky večer s Vŕbou
Svetový deň hepatitídy

Na obrázku je Miriam Prášilová, koordinátorka Dobrovľníckej 
skupiny  Snímka: (mš)

Na obrázku je kaplán Juraj Jendrejevský, nemocničný duchovný 
v martinskej nemocnici. Snímka: (mš)
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žu na konkrétnu službu v nemocnici, kým interní dobrovoľníci 
vykonávajú niekoľkokrát do týždňa dobrovoľnú službu podľa 
potrieb jednotlivých kliník, ale aj podľa svojich schopností. Tak 
napríklad, Renátka má na starosti chránenú dielňu, kde pracuje 
s piatimi či šiestimi ľuďmi, ktorí sú buď po psychiatrickej liečbe 
alebo sú zrakovo postihnutí. Vytvárajú úžitkové predmety, zho-
tovovanie ktorých im zmysluplne napĺňa voľný čas. Je to cesta, 
na ktorej sa učia ako sa v budúcnosti uplatniť v živote, napriek 
zdravotnému hendikepu. Dobrovoľníctvu sa venuje aj sestra 
Faustína. Patrí do skupiny dobrovoľníkov, ktorí mi trochu po-
máhajú pri sviatostnej službe, pri jej zabezpečení v nemocnici. 
Máme aj dobrovoľníčku menom Brigita, ktorá máva službu pri 
telefóne a špecializuje sa na poradenstvo ľuďom, ktorí sú po 
psychiatrickej liečbe depresií. Okrem toho je zdravotnou sestrou 
a pracuje na reanimačnej JIS-ke. Hoci je jej profesia náročná, 
ochotne pomáha aj mne. Vždy ale dbám, aby dobrovoľníckej 
práce nemala priveľa. Ako duchovný som dostal od hlavnej ses-
try nemocnice na starosť zastrešovať toto dobrovoľnícke hnutie. 
Mám na starosti aj 22-23 dobrovoľníkov, ktorí nie sú študentmi 
vysokej školy. Ale, nedávno sa nám do dobrovoľníckej činnosti 
prihlásili ďalší dobrovoľníci , a to 16 vysokoškolákov“.

Duchovný Juraj Jendrejevský očakával na diskusnom 
stretnutí v bratislavskej nemocnici sv. Alžbety aj ministra zdra-
votníctva SR, Ivan Uhliarika, ktorý sa však ospravedlnil pre 
pracovnú zaneprázdnenosť. Ale, tak či tak, duchovný z Martina 
povedal pred dobrovoľníkmi aj to, čo chcel vyjadriť ministrovi. 
Pripomenul, že dobrovoľníctvo treba aj legislatívne zastrešiť, už 
aj preto, že: ako prvé pri vzniku dobrovoľníckeho hnutia v ne-
mocnici bolo to, že dobrovoľníci museli podpísať podmienku, 
že v prípade, že sa im niečo stane, nebudú mať voči nemocni-
ci pohľadávky, napríklad, ak by utrpeli úraz, alebo, ak by počas 
dobrovoľníckej činnosti dostali infekčné ochorenie. Bol by preto 
rád, ak by sme sa na Slovensku posunuli aj v rámci legislatívy 
týkajúcej sa dobrovoľnej služby, viac dopredu a ďalej zdôraznil: 

„Pomocou dobrovoľníkov je moja duchovná služba širšia, aj 
tým, že zachytávame nielen duchovné potreby pacientov, ale, 
ako kaplán nemocnice viem, ako ktorého pacienta nasmerovať, 
keď potrebuje riešiť problém v sociálnej alebo právnej oblasti či 
keď potrebuje hoci len obyčajnú pomoc, ktorú mu zdravotníc-
tvo nemôže zabezpečiť, napríklad, pedikúru, manikúru, striha-
nie vlasov a podobne“. Dôležité na neposlednom mieste je aj to, 
že interní dobrovoľníci sú odborne vyškolení v komunikácii, aby 
mali k pacientom vo svojej dobrovoľnej službe vhodný, ľudský 
prístup. Pripomenul tiež, že interní dobrovoľníci sú aj vyhľadá-
vačmi opustených ľudí, a to aj mimo regiónu Turca. Pomáhajú 
aj tým pacientom, ktorí mávajú počas dlhodobej hospitalizácie 
návštevu príbuzných len ojedinele. S dobrovoľníkmi sa nemoc-
ničný duchovný stretáva každý deň, podľa toho, ako sú ktorí 
podľa rozpisu zadelení do služieb. Ako spresnil: „A vždy o pol 
šiestej večer sa spolu stretneme vo vyhradenej miestnosti pri 
čaji, kde jedni dobrovoľníci druhým môžu odovzdať službu, po-
rozprávať sa o dôležitých poznatkoch, ktoré získali od pacien-
tov. Oznamujú mi tiež, ktorý z pacientov potrebuje duchovnú 
podporu“.

Svoj pohľad na dobrovoľnú službu v martinskej nemocni-
ci vyjadril aj Peter Krajňák, koordinátor martinských interných 
dobrovoľníkov. Ako uviedol: „Do dobrovoľnej služby v nemoc-
nici chodím najmenej trikrát do týždňa. Služba trvá vždy od 14. 
do 18 hodiny, počas návštevných hodín. Venujem sa tak, ako aj 
iní interní dobrovoľníci, vyhľadávaniu tých pacientov, za ktorými 

nechodia na návštevu príbuzní ani priatelia či známi. Poskytuje-
me pacientom aj základné jednoduché služby. Napríklad, kŕme-
nie, ak sú to pacienti, ktorí sa nemôžu hýbať, alebo aj ostrihanie 
a oholenie pacientov – mužov. Zhovárame sa s nimi pri lôžkach, 
keď sa chcú len s niekým porozprávať o svojich ťažkostiach. 
Popri tom, ak má niekto z pacientov záujem o duchovnú službu, 
sprostredkujeme mu návštevu nemocničného duchovného. Ak 
si pacient potrebuje niečo kúpiť na jedenie alebo na pitie a sám 
nemôže chodiť, ideme mu kúpiť, čo potrebuje. Ja vykonávam 
dobrovoľné služby veľmi rád. Už dva roky chodievam do mar-
tinskej nemocnice. Aj keď som sa zo začiatku bál styku s cho-
rými v obavách, či sa to neprejaví negatívne na mojej povahe, 
opak je pravdou. Mne pacienti dodávajú skôr optimizmus do 
života. Aj keď oni sami veľakrát nie sú optimisticky naladení, 
stretnutie a debaty s nimi sú pre mňa obrovským naplnením. 
Takže, dobrovoľnú prácu pri pacientoch robím veľmi rád a vždy 
sa na nich teším“.

Do diskusie sa zapojila aj bývalá pacientka, ktorá prekonala 
depresie vďaka liečbe v nemocnici je dnes dobrovoľníčkou. Po-
volaním je zdravotná sestra na chirurgickej JIS-ke. Po vyliečení 
pocítila túžbu pomáhať ľudom, ktorí sa tiež boria s depresiami. 
Na psychiatrickom oddelení sa ani ona nemala s kým porozprá-
vať, iba ak s niektorými pacientmi. Ako nám prezradila: „Tak som 
oslovila pána kaplána, že by som bola ochotná, ak by som moh-
la pomáhať niektorej pacientke ako dobrovoľníčka, samozrejme, 
po dohode s pánom kaplánom. Chcela som pomáhať aj ďalším 
pacientkam, ak by sa potrebovali porozprávať, povzbudiť, a to 
aj cez telefón“.

Klub detskej nádeje
Ako Klub detskej nádeje v Bratislave v Detskej fakultnej ne-

Na obrázku je Marek Pribula, študent vysokej školy a hlavný koor-
dinátor dobrovoľníkov Klubu detskej nádeje, ktorí pôsobia v Detskej 
fakultnej nemocnici v Bratislave na Kramároch. Snímka: (mš)
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mocnici na Kramároch pôsobí, nám priblížil hlavný koordinátor 
dobrovoľníkov tohto klubu, Marek Pribula: 

„Klub detskej nádeje vznikol v roku 1998 na návrh istej štu-
dentky z Univerzity J. A. Komenského. Keďže sme združenie 
vysokoškolských študentov, navrhla nám, aby sme chodievali  
do Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch k onkologickým 
pacientom a spríjemnili im dlhý čas pobytu v nemocnici. V roku 
2001 sme sa zaregistrovali ako občianske združenie. S postu-
pom rokov nás, dobrovoľníkov, veľa pribudlo. A aby sme sa vyhli 
chaosu, v Klube detskej nádeje sme zaviedli určitú hierarchiu“.

Ako sme sa od 
neho ďalej dozvedeli, 
o činnosti dobrovoľní-
kov rozhoduje správ-
na rada klubu a aktivi-
ty dobrovoľníkov riadi 
hlavný koordinátor. 
Má dvoch zástupcov 
a šiestich vedúcich 
oddelení, ktorí sa sta-
rajú o rozvrh návštev 
v nemocnici. Vedúci 
oddelení určujú, ktorý 

dobrovoľník, v ktorý deň, v akom čase detských pacientov nav-
štívi. „Dnes navštevujeme deti v šiestich oddeleniach. Rozpráva-
me sa s nimi, kreslíme spolu, pomáhame a radíme im, hráme sa 
s nimi a ak sú to školopovinné deti, doučíme ich, aby nezaostali 
v učení za svojimi spolužiakmi v škole“. M. Pribula pokračoval vo 
svojom rozprávaní o Klube detskej nádeje slovami: „S postupom 
času prišiel ďalší veľký nápad – zorganizovať aj tábory, na ktorých 
sa zúčastňujú deti z celého Slovenska. Tábory sú naším najväč-
ším projektom. Začali sme skromne, s jedným letným táborom 
v roku 1999 pre všetky deti. V súčasnosti sme zorganizovali už tri 
letné tábory – jeden pre deti s kardiologickým ochorením a dva 
pre deti s onkologickým ochorením s tým, že jeden z nich je pre 
deti od 6 do 13 rokov a druhý od 14 do 18 rokov. Tohto roku vo 
februári sme zorganizovali aj jeden zimný tábor pre všetky deti 
s onkologickým ochorením od 6 do 18 rokov. Komunikujeme aj 
s organizáciou Svetielko nádeje a vždy, keď pripravujeme let-
né tábory, pošleme tomuto združeniu množstvo prihlášok pre 
onkologicky choré deti“.

Dodajme, že na propagáciu dobrovoľníctva uskutočnil Klub 
detskej nádeje aj benefičný koncert. M. Pribula mal ešte veľa čo 
povedať a z jeho príhovoru vyberáme aspoň to najdôležitejšie: 
„Na začiatku semestra na vysokej škole organizujeme vždy ná-
bor nových dobrovoľníkov, ktorých v súčasnom období máme 
asi 183. Nových dobrovoľníkov sa vždy snažíme čo najskôr za-
pojiť do našich aktivít. Najprv však na začiatku školského roku 
pre nových dobrovoľníkov pripravíme školenie, kde ich poučí-
me ako sa majú v nemocnici správať. Takéto školenie mávame 
začiatkom októbra. Každé oddelenie, ktoré navštevujú naši dob-
rovoľníci, je niečím špecifické. Preto nových dobrovoľníkov vždy 
vedie jeden skúsený dobrovoľník, ktorý im vysvetlí, aké špecifiká 
má to oddelenie, ktoré sa práve chystajú navštíviť. Na oddelenia 
chodievajú dobrovoľníci v trojiciach a snažíme sa, aby prišli kaž-
dý deň v týždni vrátane víkendov, a to aj cez prázdniny“.

Podporná starostlivosť združenia Lékořice
Po predstavovaní činnosti Klubu detskej nádeje nadišiel čas 

na príhovor Mgr. Karin Pospíšilovej, ktorá predstavila pražskú 
organizácia podpornej starostlivosti Lékořice a porovnávala aj 

jej dobrovoľnícku činnosť s dobrovoľníckou činnosťou na Slo-
vensku. Ako sama prezradila: 

„Podpornej starostlivosti sa venujem od konca roku 2004. 
Krátko nato sme založili Občianske združenie Lékořice (v sloven-
čine: sladké drievko). Som výkonnou riaditeľkou tohto združenia 
a v agentúre podpornej starostlivosti som vedúcou nemoc-
ničného oddelenia, pod ktoré patrí aj dobrovoľnícke centrum“. 
K. Pospíšilová priniesla so sebou aj dokumentárny film, ktorý 
nakrútila Česká televízia a v ňom bolo najlepšie vidieť, ako sa 
podporná činnosť v nemocničnom oddelení vykonáva. Vo fil-
me prítomní videli prácu dobrovoľníčky na detskej traumatoló-
gii, ktorú k dobrovoľníctvu pritiahol zážitok z detstva, keď zistila, 
že počas pobytu v nemocnici zdravotníci nemali čas sa s ňou 
bližšie porozprávať a namiesto nich tak urobil niekto, kto ju pri-
šiel navštíviť zvonku. 

„U nás, vo fakultnej nemocnici v Motole, jednej z najväčších 
v Európe, dobrovoľnícke centrum funguje ako nemocničné od-
delenie. Nie je to tak, že by bol jeho program zvonku nejako pri-
spôsobený. Nemocnicu sme oslovili začiatkom roku 2005 a od 
roku 2006 som sa stala zamestnankyňou nemocnice a oficiál-
nou koordinátorkou dobrovoľníckeho programu“, vysvetľovala 
K. Pospíšilová a dodala: „Od roku 2007 pomáhame našim malým 
pacientom aj pomocou zooterapie. Dobrovoľníci navštevujú 
detských pacientov nielen so psíkmi, ale aj s morčatami i krá-
likmi. Má to veľmi dobrý ohlas a terapia pomocou zvierat do-
sahuje veľký úspech“. Vo filme bolo vidieť, že aj kontakt zvieraťa 
so staršou pacientkou bol úžasný. Hmatový, čuchový a pachový 
kontakt psíka mal na 101-ročnou pacientku blahodárny účinok. 
Takýmto spôsobom ľahšie nadviazali terapeuti s pacientkou 
rozhovor, keď sa tešila zo stretnutia so zvieratkom a poveda-
la: „Aj ja som mala takéhoto psíka a mala som ho veľmi rada“. 
Na zvieracie návštevy pacientov výborne reagoval aj personál 
nemocnice. Ako ďalej uviedla K. Pospíšilová: „Naše zdravotné 
sestry raz oslovili zooterapeutky s tým, že by si želali pomôcť 
jednému ochrnutému pacientovi pomocou zooterapie. Prepo-
jili ho z prístrojov pri lôžku na mobilné prístroje, s ktorými ho 

Snímka z tohtoročného detského letného 
tábora, ktorý v obci Pružina zorganizoval 
Klub detskej nádeje. Snímka: archív

Na obrázku je Mgr. Karin Pospíšilová, zakladateľka pražskej 
dobrovoľníckej organizácie podpornej starotlivosti „Lékořice“.

Snímka: (mš)
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potom mohli previezť do telocvične a tam sa uskutočnilo stret-
nutie ochrnutého pacienta so psíkom. Tak sa začal ďalší projekt, 
ktorý sa nám osvedčil“.

Krátko nato ako Mgr. K. Pospíšilová začala pracovať v ne-
mocnici v Motole na internom oddelení ako koordinátorka dob-
rovoľníkov, čoskoro získala pre dobrovoľnícku prácu vyše 70 ľudí 
a tí dochádzajú do nemocnice pravidelne, každý týždeň. Čosko-
ro preto museli prijať aj ich ďalšiu koordinátorku. Obidve sú teraz 
zamestnankyňami nemocnice. Ako zdôraznila K. Pospíšilová: 

„To sa oplatilo. Keď je kordinátor dobrovoľníkov aj zamest-
nancom nemocnice, môže prichádzať do rôznych priestorov 
nemocnice, môže komunikovať aj pomocou internetu, skrátka, 
má viac možností. Môže sa, napríklad, zúčastňovať aj na pora-
dách vrchných sestier. To bolo veľmi pre mňa dôležité, pretože 
koordinátor dobrovoľníkov musí vedieť, čo všetko sestry pri svo-
jej práci riešia. Napríklad aj to, či nechýbali gombíky na oblieč-
kach prikrývok pre pacientov“.

Rozdiely medzi dobrovoľníctvom v Česku a na Slovensku
Na Slovensku je správanie dobrovoľníkov srdečnejšie, kým 

v Česku je na prvom mieste ich profesionálnosť. Zásadný rozdiel 
je aj v duchovnej starostlivosti, ktorú v pražskej nemocnici v Mo-
tole začali realizovať hneď v 2. projekte, ktorý „rozbehli“ okrem 
činnosti dobrovoľníckeho centra tejto nemocnice. Pracuje v nej 
koordinátorka duchovnej starostlivosti, ktorá má na starosti 
nemocničnú kaplnku, ale zároveň aj koordináciu duchovnej 
starostlivosti pre všetky cirkvi. Je zamestnankyňou nemocnice, 
ktorá zbiera podnety z rozhovorov s pacientmi zo všetkých od-
delení po vykonaní obradu. Zodpovedá za to, aby sa do nemoc-
nice nedostali k pacientom žiadni zástupcovia siekt a aby nikto 
s pacientmi nemohol manipulovať. Koordinátorka duchovnej 
starostlivosti zodpovedá aj za to, aby sa naplnili všetky duchov-
né potreby pacientov. Má vzdelanie aj na poskytovanie krízovej 
intervencie, keďže absolvovala teologickú fakultu. Je aj organi-
začne zdatná a napokon usmerňuje i farárov, ktorí sa pohybujú 
v nemocnici, ako sa tam majú správať.

V nemocničnej kaplnke sa konajú pravidelné bohoslužby, 
kde dobrovoľník hráva na klavíri, keď napríklad, prebieha takzva-
né „tíšenie“. Je určené tým pacientom, ktorí síce nie sú nábo-
žensky založení, ale majú svoje duchovné potreby. Počas tíšenia 
sa môžu porozprávať s duchovným alebo jednoducho, môžu aj 
sami rozjímať. Veľmi obľúbené sú i spevy dobrovoľníčok, ktoré 
spievajú spolu s pacientmi. Obľúbili si ich najmä pacienti liečeb-
ne pre dlhodobo chorých. Je to ohromné, pretože svojím spe-
vom prinášajú pacientom povznesenú atmosféru.

„U nás tiež platí zásada, že dobrovoľníci nesmú robiť tie 
veci, za ktoré je niekto iný platený“, zdôraznila Mgr. K. Pospíšilo-
vá a pokračovala: „Dobrovoľníci nesmú pacientov ani kŕmiť ani 
upratovať ani chodiť im nakupovať, lebo nakupovanie vykoná-
vajú pre pacientov sociálne pracovníčky. U nás dobrovoľníctvo 
spočíva na troch zásadných pilieroch: dobrovoľník je špecia-
lista na ľudský kontakt a má sa sústrediť na to, čo je zdravé, 
čo pacient robiť môže, nie na jeho choroby. Má sa sústrediť na 
priebeh stretnutia s pacientom, nie na jeho výsledok. Stretnutie 
nemá mať cieľ niekam pacienta „dotlačiť“. Dobrovoľníkov ve-
dieme k tomu, aby sa s pacientom najmä porozprávali tak, 
aby pacient cítil, že niekto mu venuje svoj čas. Tretí pilier 
súvisí s hernou terapiou. Herný terapeut je dobrovoľník, ktorý 
formou hry pripravuje detských pacientov na zákroky, venuje 
im svoj čas aj po operácii, keď ešte nemôžu samé jesť a piť. Dáva 
zmysel pri napĺňaní voľného času pacienta. Máme tú výhodu, že 

nemocnica nám umožnila otvoriť aj keramickú dielňu, do ktorej 
chodia pacienti z psychiatrického oddelenia, ale aj iní dospelí 
pacienti. Teraz máme tri herné terapeutky a v súčasnosti môže 
do keramickej dielne chodiť aj personál. Jeden z našich veľkých 
projektov sa týka aj podpory personálu. Od roku 2007 sme sa 
začali venovať aj personálu a podporujeme ho všetkými mož-
nými spôsobmi“. 

Karin Pospíšilová tiež zdôraznila, že spomenuté tri piliere, na 
ktorých dobrovoľníctvo v pražskej nemocnici v Motole spočíva, 
sú veľmi dôležité. Tým, že sa ich dobrovoľníci pridržiavajú, dob-
rovoľnícky program sa nedostáva do slepých uličiek a nemôže 
sa stať, aby dobrovoľnícky program zdravotníkom prekážal. Pre-
svedčili sa, že je dobre nastavený a transparentný aj pre zdra-
votníkov a koordinátori podporujú dobrovoľníkov v tom, aby sa 
uvedených troch pilierov držali ako zásad. Takto je dobrovoľníc-
ka činnosť bezpečná pre pacientov, zdravotníkov, aj dobrovoľní-
kov samotných..Takto sa im to veľmi osvedčilo.

Ako dobrovoľníkov nemocnica oceňuje? 
„U nás je to tak, že dvakrát do roka sa riaditeľ nemocnice 

stretne s dobrovoľníkmi a poďakuje im, osobne im pritom podá 
ruku a venuje im malé darčeky. V lete je stretnutie spojené s po-
zvaním do divadla alebo na koncert, ale aj v zime je to vždy 
slávnostná udalosť“, uviedla K. Pospíšilová a spomenula tiež, že 
v Českej republike platí zákon o dobrovoľníckej službe od roku 
2002, čo považuje za veľkú výhodu, pretože aj pre dobrovoľní-
kov platia určité paragrafy zákona a problémy sa pomocou nich 
riešia jednoduchšie. 

„Výkonom tohto zákona je poverené Ministerstvo vnútra 
ČR, ktoré sa o napĺňanie litery uvedeného zákona aj veľmi dobre 
stará a pre nás je preto výborný partner. U nás funguje systém 
akreditácií. Organizácia, ktorej činnosť spočíva na dobrovoľníc-
tve, sa môže akreditovať a potom môže požiadať o dotáciu zo 
štátneho rozpočtu na svoju činnosť“. Okrem toho, dobrovoľník 
v Českej republike musí byť zo zákona poistený a štát prispieva 
na toto poistenie. Pre zdravotníctvo sa osvedčila metodika dob-
rovoľníckeho programu a dokonca sa podarilo na Ministerstve 
zdravotníctva ČR vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá sa na vypra-
covaní tejto metodiky podieľala a bola zverejnená aj vo vest-
níku českého ministerstva zdravotníctva. Stala sa potom od-
porúčaním pre všetky zdravotnícke organizácie, aby vedeli ako 

Dobrovoľníci na diskusii v Onkologickom ústave sv. Alžbety  
v marci 2011 v Bratislave. Snímka: (mš)
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postupovať, ak chcú realizovať svoj dobrovoľnícky program. Je 
veľmi dobré, že máme zákon o dobrovoľnej službe, ale kľúčo-
vý význam má to, že manažment nemocnice dobrovoľníctvo 
podporuje. 

Na podnetné rozprávanie Mgr. K. Pospíšilovej reagovala 
koordinátorka Dobrovoľníckej skupiny Vŕba, Miriam Prášilo-
vá slovami: 

V bratislavskej nemocnici sv. Alžbety každý dobrovoľník 
sprevádza pacienta 1 až 3 hodiny v týždni. Rozvinuli sa aj naše 
kluby, kde sa konajú raz v týždni tvorivé dielne a podľa plánu 
v nich dobrovoľníci s pacientmi vyrábajú ozdobné a úžitkové 
predmety z papiera. Uvažujeme aj o motivačnom klubovom 
stretnutí, kde by sme chceli pozvať zdravotné sestry. Na inter-
nom oddelení sú hospitalizovaní ťažko chorí pacienti a práca 
zdravotných sestier je tam často veľmi náročná. Bude veľmi 
vhodné, keď zdravotné sestry z tohto oddelenia navštívia 
tvorivú dielňu a pacienti im budú môcť darovať na pamiatku 
vlastnoručne vyrobené drobné ozdobné predmety“.

O Dobrovoľníckej skupine Vŕba, ktorá v OÚSA pôso-
bí od roku 2003, porozprávala prítomným v závere diskusie  
Mgr. Alžbeta Mračková, ktorá pôsobí ako koordinátorka  
DS Vŕba:

„Pôsobíme ako dobrovoľná organizácia, ktorá má zmlu-
vy s nemocnicou, pričom je presne dohodnuté, čo poskytu-
jú dobrovoľníci a čo poskytuje nemocnica. Zákon o dobro-
voľnej službe v Česku veľmi pomohol rozvoju dobrovoľníc-
tva sociálneho typu. Na Slovensku sa na Ministerstve vnútra 
SR takýto zákon už pripravuje, ale, je to o 9 rokov neskôr, než 
v Česku. a dobrovoľníkom na Slovensku tento zákon nepri-
nesie žiadne peniaze, kým v Českej republike zákon o dob-
rovoľnej službe na rozvoj dobrovoľníctva peniaze priniesol. 

Čo sa týka podpory dobrovoľníkov štátom, tá bude iba mo-
rálna. v zákone však bude definovaný dobrovoľník ako taký 
a podarilo sa do návrhu tohto zákona dostať aj paragrafy 
o právnych záväzkoch obidvoch strán. a čo sa týka poiste-
nia, pre dobrovoľníkov nebude zo zákona vyplývať povin-
nosť, ale iba možnosť uzavretia zmluvy o úrazovom poiste-
ní. Naše občianske združenie však platí dobrovoľníkom pois-
tenie za vzniknutú škodu, ak im vznikne tu, v nemocnici. 

Na Slovensku pôsobí aj v Nemocnici F.D. Roosevelta 
v Banskej Bystrici podobné združenie ako je naše. Je to zdru-
ženie hospicového typu, kde spolupracujú s dobrovoľníkmi 
zdravotnícki pracovníci nemocnice, ale aj s tými dobrovoľník-
mi, ktorí dochádzajú za pacientmi priamo do ich domácností. 
Existujú aj ďalšie „prvé lastovičky“ dobrovoľníctva v nemocni-
ciach, čomu sa tešíme, ale narážajú na problémy s manaž-
mentom. To, že sa našim dobrovoľníkom podarilo vybudovať 
dobré partnerstvo s bratislavskou nemocnicou sv. Alžbety, je 
výsledok nášho niekoľkoročného úsilia. Dnes činnosť našich 
dobrovoľníkov znamená pre túto nemocnicu skvalitňovanie 
jej služieb. Radi by sme však získali pre dobrovoľníctvo aj po-
slancov parlamentu, členov vlády, aby sa všetci presvedčili, 
čo všetko dobrovoľníci robia, ale aj čo potrebujú na svoje 
efektívne pôsobenie, aby po prijatí zákona o dobrovoľníctve 
na Slovensku bolo možné lobovať za to, aby priamo do dob-
rovoľníctva dotácie prišli. Máme už vládneho splnomocnen-
ca pre občiansky sektor, Filipa Vagača a myslíme si, že nám 
v tom pomôže“, zdôraznila A. Mračková. 

Margita Škrabálková

Mgr. Alžbeta Mračková a Miriam Prášilová pri predstavovaní Občianskeho združenia Dobrovoľnícka skupina Vŕba.
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Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť v pro-
spech iných, ktorá sa vykonáva bez nároku na odmenu. 
Existuje niekoľko definícii dobrovoľníctva a dobrovoľní-
ka, dostupných v zahraničí i u nás. Vo všeobecnosti však 
môžeme tvrdiť, že dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou je 
ten človek (latinsky voluntarius = ochotný, naklonený), 
ktorý dáva zo svojho osobného času, energie, vedomostí 
a schopností v prospech činnosti, za ktorú nedostane fi-
nančnú odmenu, no získava osobnostný a profesionálny 
rast, dobrý pocit, niekedy nové priateľstvá a životné skú-
senosti. 

Vo Všeobecnej deklarácii o dobrovoľníctve schválenej 
v predchádzajúcom Medzinárodnom roku dobrovoľníctva 2001 
Medzinárodnou asociáciou dobrovoľníckeho úsilia IAVE v 2001) 
sa hovorí, že dobrovoľníctvo je založené na osobnej motivácii 
a slobodnom rozhodnutí; 
•	 	je	to	spôsob	podpory	aktívnej	občianskej	participácie	a	zá-

ujmu o rozvoj komunity; 
•	 	má	formu	skupinovej	aktivity,	vykonávanej	väčšinou	v	rám-

ci určitej organizácie; 
•	 	zvyšuje	 ľudský	 potenciál	 a	 kvalitu	 každodenného	 života,	

posilňuje ľudskú solidaritu; 
•	 	poskytuje	 odpovede	 na	 dôležité	 výzvy	 našej	 súčasnosti,	

snaží sa prispievať k vytváraniu lepšieho a pokojnejšieho 
sveta; 

•	 	prispieva	 k	 životaschopnosti	 ekonomického	 života	 a	 aj	
k tvorbe pracovných miest a nových profesií. 
„Dobrovoľničiť“ sa dá v podstate všade, môžeme pomôcť 

ľuďom vo svojom okolí, a to samostatne, napríklad, pomôcť 
s nákupom chorej susedke, upratať na ulici alebo v parku. Každý 
z nás má schopnosti a energiu na to, aby uskutočnil určitú dob-
rovoľnícku činnosť, záleží však od toho, nakoľko a ako sa chce ur-
čitej službe venovať. Po roku 1989 je čoraz častejším spôsobom 
vykonávania dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníctvo venované 
mimovládnym organizáciám, občianskym združeniam a nezis-
kovým organizáciám alebo školám a cirkvám. Dobrovoľníctvo 
je preto možné rozdeliť do niekoľkých kategórií:
•	 	dobrovoľnícke	aktivity:	rôzne	nepravidelné	aktivity	ľudí	pre	

rôzne organizácie na základe ústnej dohody
•	 	dobrovoľnícka	služba:	v	zmysle	formalizovanej	aktivity	s	jas-

ným časovým ohraničením, cieľom, obsahom, úlohami, 
štruktúrou a organizačným rámcom, osobnou podporou, 
legislatívnou a sociálnou ochranou na základe ústnej alebo 
písomnej dohody

•	 	dobrovoľná	svojpomoc:	vzájomná	pomoc	medzi	susedmi,	
skupinami detí a mládeže a záujmovými skupinami, ktorá 
sa uskutočňuje na báze vzájomnej dohody mimo organizá-
cie.
Dobrovoľnícke organizácie sú také organizácie, ktoré sa 

zaoberajú organizáciou dobrovoľníckej činnosti a ktoré si svo-
ju činnosť bez dobrovoľníkov nevedia často predstaviť. Dob-
rovoľnícke organizácie sa zaoberajú rôznymi oblasťami dob-
rovoľníctva, podľa cieľových skupín. Je to napríklad, sociálna, 
kultúrna, ekologická oblasť a podobne, podľa regiónu realizujú 
dobrovoľnícke programy na lokálnej, regionálnej, národnej, 
medzinárodnej úrovni a podľa dĺžky dobrovoľníckej činnosti 
môže ísť o jednorazovú, pravidelnú, dlhodobú alebo občasnú, 
prípadne. nepravidelnú spoluprácu. Na základe svojej cieľovej 

skupiny a oblasti práce potom vytvárajú podmienky a pravidlá 
na prácu s dobrovoľníkmi, teda dobrovoľníkov organizujú ale-
bo manažujú. 

Iné – súvisiace pojmy:
Za nadradený pojem k pojmu dobrovoľníctvo možno po-

važovať pojem filantropia. Slovo filantropia býva definované 
ako ľudomilnosť, dobročinnosť. V súčasnosti sa pojem filan-
tropia veľmi často používa ako označenie pre modernejšiu for-
mu darcovstva, označuje darcovstvo, ktoré sa snaží riešiť prob-
lémy spoločnosti podporou vzdelávania, inovácií a rozvojom 
schopností ľudí, aby si boli schopní pomôcť sami. Filantropia je 
historicky viazaná viac na bohatších členov spoločnosti a pred-
pokladá isté rozšírenie individuálneho darcovstva. Filantropia 
je spájaná aj so sociálne zodpovedným správaním podnikateľ-
ských subjektov (tzv. firemná filantropia). Aj keď medzi pojmami 
charita a filantropia bežne nerozlišujeme, rozdiel medzi nimi je 
vyjadrený najmä zámerom, s ktorým sa „dávanie“ realizuje. Fi-
lantropia predstavuje tzv. rozvojový typ dávania, vychádzajúci 
z princípu svojpomoci, kým charita označuje skôr pomoc tým, 
ktorí sú v núdzi a bolesti.

Altruizmus je protikladom egoizmu. Vyjadruje mravný 
princíp, ktorý spočíva v nezištnej službe iným ľuďom a v ochote 
obetovať pre ich dobro i vlastné záujmy. Pojem altruizmus sa 
vzťahuje len na konanie jednotlivcov, nie inštitúcií alebo orga-
nizácií.

Dobročinnosť predstavuje všeobecný pojem označujúci 
rôzne aktivity motivované láskou k blížnemu a snahou pomôcť 
človeku, ľudstvu, svetu. Jeho podstatu tvorí darcovstvo, ktoré 
môže mať formu materiálnu (vecné dary) a finančnú (peňažné 
dary). Dobrovoľníctvo (môže byť vnímané tiež ako darovanie 
napríklad: času, energie, a podobne). Charita a filantropia pred-
stavujú dve rôzne formy či podoby dobročinnosti.

Charita je tradičnejšie pomenovanie altruistického správa-
nia jednotlivcov alebo inštitúcií zameraného na pomoc ľuďom 
v núdzi. V bežnom ponímaní sa charita snaží zmierňovať okam-
žité utrpenie, prípadne biedu ľudí.

V súvislosti s dobrovoľníctvom hovoríme často aj o proso-
ciálnom správaní. Prosociálne správanie sa vyznačuje skutka-
mi a činmi vykonávanými v prospech druhého bez očakávania 
odmeny (materiálnej či finančnej) alebo sociálneho súhlasu. 
Prosociálne správanie sa obyčajne používa ako synonymum 
pojmu altruizmus, pričom má rozmanité formy: darovanie, vy-
jadrenie porozumenia, pomoc, podpora a medzi jeho formy 
môžeme zaradiť aj dobrovoľníctvo. Na základe uvedeného 
môžeme konštatovať, že dobrovoľnícvo je výrazom prosociál-
neho a altruistického správania a osobitou formou dobročin-
nosti. Zároveň spadá aj do súčasného, moderného chápania 
filantropie, nakoľko ide o pomoc smerujúcu k svojpomoci 
arozvoju jednotlivcov, komunít, či celej spoločnosti. Za dob-
rovoľníctvo sa vo všeobecnosti považuje neplatená, uvedo-
melá činnosť, ktorá je vykonávaná z vlastnej vôle, v prospech 
druhých. Dobrovoľník je človek, ktorý bez nároku na finančnú 
odmenu venuje svoj čas, svoje schopnosti, vedomosti, energiu 
v prospech iných ľudí alebo spoločnosti. Dobrovoľníctvo je 
aktivita, ktorá sa uskutočňuje v komunite, v spolupráci s nefor-
málnou skupinou alebo prostredníctvom organizácie, či kon-
krétneho programu.

O pojme dobrovoľníctvo



10

Princípy dobrovoľníctva
•	 	Dobrovoľníctvo	prináša	úžitok	komunite	aj	dobrovoľníkovi.
•	 	Dobrovoľnícka	práca	nie	je	platená.
•	 	Dobrovoľníctvo	je	vždy	vecou	voľby.
•	 	Dobrovoľníctvo	nie	je	činnosťou	povinnou	na	získanie	dô-

chodku alebo štátnych príspevkov. 
•	 	Dobrovoľníctvo	je	legitímnym	spôsobom,	ktorým	sa	obča-

nia môžu zúčastňovať na aktivitách vlastnej komunity. 
•	 	Dobrovoľníctvo	je	nástrojom	pre	jednotlivcov	alebo	skupi-

ny, prostredníctvom ktorého môžu napĺňať ľudské, environ-
mentálne alebo sociálne potreby.

•	 	Dobrovoľníctvo	je	aktivita	realizovaná	výhradne	v	rámci	ne-
ziskového sektora.

•	 	Dobrovoľníci	 nenahrádzajú	 platených	 zamestnancov	 ani	
pre platených zamestnancov nepredstavujú hrozbu z hľa-
diska bezpečnosti práce.

•	 	Dobrovoľníctvo	 rešpektuje	 práva,	 dôstojnosť	 a	 kultúru	
iných. 

•	 	Dobrovoľníctvo	propaguje	ľudské	práva	a	rovnosť	šancí.	
V súvislosti s dobrovoľníctvom sa často stretávame aj 

s pojmami dobrovoľnícky sektor a dobrovoľnícka organi-
zácia. Tieto slovné spojenia v podstate vyjadrujú jeden zo zá-
kladných znakov tretieho sektora a neziskových organizácií, a to 
že „majú dobrovoľnícky charakter, t. j. spravidla sa v nich preja-
vuje určitý stupeň dobrovoľníckej účasti“. V tejto súvislosti však 
chceme upozorniť na to, že stotožňovanie mimovládnych 
neziskových organizácií a dobrovoľníckych organizácií nie 
je správne. Dobrovoľnícke organizácie sú jedným z typov ne-
ziskových organizácií. Prevažuje v nich podiel dobrovoľníckych 
činností, sú založené na dobrovoľníckom princípe a svoju čin-
nosť by bez dobrovoľníkov nemohli realizovať. Neznamená to 
však, že nepracujú profesionálne. Mnohé dobrovoľnícke orga-

nizácie pracujú s dobrovoľníkmi na profesionálnej úrovni, teda 
odborne a zároveň pod vedením platených odborníkov, a to 
napríklad, školiteľov, konzultantov, koordinátorov dobrovoľní-
kov a podobne. 

Dobrovoľnícke organizácie sú tie organizácie, ktoré sa 
zaoberajú organizáciou dobrovoľníckej činnosti a ktoré si svoju 
činnosť bez dobrovoľníkov nevedia často predstaviť. Dobro-
voľnícke organizácie sa zaoberajú rôznymi oblasťami dobro-
voľníctva, podľa cieľových skupín je to napríklad, sociálna, kul-
túrna, ekologická oblasť a podobne, podľa regiónu realizujú 
dobrovoľnícke programy na lokálnej, regionálnej, národnej, 
medzinárodnej úrovni a podľa dĺžky dobrovoľníckej činnosti 
môže ísť o jednorazovú, pravidelnú dlhodobú alebo občasnú 
či aj nepravidelnú spoluprácu. Na základe svojej cieľovej skupi-
ny a oblasti práce potom vytvárajú podmienky a pravidlá pre 
prácu s dobrovoľníkmi, teda dobrovoľníkov organizujú alebo 
manažujú. 

Zdroje:
Ďurič,L. a kol.: Terminologický a výkladový slovník Výchova a vzdeláva-
nie dospelých. Bratislava: 2000. 
FRIČ, P. a kol.: Dárcovství a dobrovolnictví v České republice. Praha: 
2001.
STREČANSKÝ, B.: Filantropia vo svete a na Slovensku. In: Čítanka pre 
pokročilé neziskové organizácie, Bratislava: 2000.
VYROST, J. – SLAMĚNÍK, I.: Sociální psychologie/sociálna psychológia. 
Praha : 1997, s. 339. 
KOSOVÁ, B.: Rozvoj osobnosti žiaka. Prešov: 2000.
ONDRUŠEK, D.: Čo sú nezikové organizácie. In: Čítanka pre neziskové 
organizácie. Bratislava: 2002.

Pomôcť je viac ako dať
Ing. František Toman zastupujúci reklamnú agentúru 

Istropolitana Oglivy v Bratislave, sa podujal spolu s Agen-
túrou Istropolitana Oglivy prekonávať mýty o nevyliečiteľnej 
chorobe - skleróze multiplex, a to svojím ľudským prístupom 
k členom združenia Nádej a poskytnutím tej najväčšej dob-
rovoľníckej pomoci, akú toto združenie potrebovalo. Pomo-
hol prekonávať nesprávnu verejnú mienku, ktorá pretrvávala 
a niekde ešte pretrváva o tomto nevyliečiteľnom ochorení. 
S reklamnou agentúrou Istropolitana Oglivy kompletne reali-
zoval kampaň združenia Nádej so všetkým čo k nej patrí. Od 
myšlienky na jej realizáciu, cez tlač plagátov až po bilboardy, a 
to všetko bez nároku na honorár. Za svoju prácu si nevypýtal 
ani cent. Združenie Nádej nemuselo za kampaň nikomu nič 
zaplatiť. Ohromná vôľa pomáhať tým, ktorí pomoc potrebu-
jú, je to, čo pána Františka Tomana charakterizuje najviac. Po-
môcť v tomto prípade znamená viac, než dať, zdôraznila Jaro-
slava Valčeková, predsedníčka Občianskeho združenia Nádej. 

Citlivo a obetavo v prospech zdravia
MUDr. Anton Lacko je lekárom v Ústrednej vojenskej 

nemocnici v Ružomberku. Dobrovoľnícky však pomáha Det-
skej základnej organizácii Ruža pri Zväze diabetikov Sloven-
ska. Keďže je kardiológ, ktorý sa venuje aj nukleárnej medicí-

ne a aj výučbe medikov, nemá popri svojom zamestnaní veľa 
voľného času. Napriek tomu pôsobí v prospech občanov aj 
v rámci zdravotnej osvety. Svojich súčasných i bývalých pa-
cientov vzdeláva najmä na odborných prednáškach určených 
pre širokú verejnosť. Vždy, keď ho členovia ZDS Ruža zavolali 
prednášať svojim členom, dokázal si nájsť čas na prednášku 
a prišiel nielen medzi dospelých diabetikov, ale aj medzi det-
ských poslucháčov, ktorí trpia cukrovkou.

Mnohostranná pomoc diabetikom na Slovensku
 Aj meno Ing. Jany Adamcovej, zo spoločnosti Timed, 

ktorá sa venuje zdravotníckemu zásobovaniu, sa už dlhé 
roky spája s mnohostrannou pomocou diabetikom. Opako-
vane sa totiž už veľakrát zaslúžila o zabezpečenie odborných 
prednášok, na ktoré zaobstarala aj glukomery a meracie 
prúžky na meranie glykémie poslucháčov s cukrovkou. Robi-
la tak viackrát nielen počas osláv Svetového dňa diabetikov, 
ktorý pripadá vždy na 14. novembra, ale aj v čase liečebných 
a rekondičných pobytov detí i dospelých diabetikov z celého 
Slovenska. Za svoje obrovské úsilie chorým materiálne po-
máhať, ale aj sa im obetavo venovať, samozrejme, bez náro-
ku na akúkoľvek odmenu, si vyslúžila návrh na ocenenie Dar 
roka 2010 od Výboru Detskej a základnej organizácie Ruža 
pri ZDS.

Skvelé príklady filantropie 
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Mgr. Kornélia Matejovská je učiteľkou malotriednej 
Základnej školy v Poši, v okrese Vranov nad Topľou. Túto školu 
navštevuje aj 52 rómskych žiakov, pochádzajúcich zo znevý-
hodneného, sociálne slabého prostredia. v januári 2010 vďa-
ka projektu Darujte Vianoce, ktorý sa podujala realizovať, 
obdarovala aj dve rómske viacdetné rodiny žijúce v chudob-
ných pomeroch. Mnohé deti, ako zistila, si neraz nemali čo 
obliecť a obuť. Darovala im prikrývky, deky a zimné šatstvo... 

V rámci ďalšieho projektu Hodina deťom: divadlom 
k lepšej komunikácii, sa jej vlani podarilo dostať žiakov vo 
voľnom čase prvý raz do divadla. Spoznali nielen divadlo, 
maňušky a marionety, ale odbúrali postupne aj zábrany, kto-
ré mali pri spoločenskej komunikácii. s empatiou voči žiakom 
sa jej podarilo v nich vzbudiť väčší rešpekt a záujem aj o ško-
lu a zlepšili si aj školskú dochádzku. Život svojich žiakov spes-
trila tiež o ďalšie zážitky na školských podujatiach ako Vojaci 
v škole, Vitamíny v škole, Rama v škole a Kniha v škole. 
Deti sa na nich dozvedeli veľa nových, užitočných poznatkov 
a vďaka spolupráci so sponzormi získali knihy, balíčky s vita-
mínmi a ďalšími výživnými produktmi vhodnými aj pre deti. 
Produkty darovali škole zasa sponzorské firmy. 

K. Matejovská je už niekoľko rokov aj aktívnou dobro-
voľníčkou Občianskeho združenia Mamám Slovenska, 
prostredníctvom ktorého v roku 2010 pomáhala mnohým 
matkám s deťmi v núdzi. Vďaka jej šikovnosti získalo toto 
združenie peniaze, aj lacný tovar prostredníctvom rozličných 
aukcií. Venovali ho matkám školopovinných a malých detí, 
ktoré sa ocitli v núdzi a súrne potrebovali pomoc. K. Mate-
jovská pomohla aj deťom a mládeži z Charitného domu vo 
Vranove nad Topľou tak, že im zaobstarala kvalitné oblečenie 
a obuv do každého ročného obdobia. Pomohla aj pani Márii 
Š. z Ľubotíc, ktorá má dve viacnásobne postihnuté deti. Za-
obstarala jej deťom špeciálne fľašky a  ich matke pomohla 
vypracovať tiež projekt na zaobstaranie kompenzačnej po-
môcky. Svojou obetavosťou a láskou k deťom si získava čoraz 
viac ľudí, pretože je nielen vzornou učiteľkou a matkou, ale 
aj koordinátorkou projektov zameraných na pomoc deťom 
a vedie aj tvorivé dielne. 

Dvadsať rokov obetavej dobrovoľnej práce pre stomikov
Anna Pelikánová pôsobí už 20 rokov ako dobrovoľníč-

ka bratislavského ILCO klubu. Stomičkou sa stala ako 47- roč-
ná, po tom, ako ju v bratislavskej nemocnici na Kramároch 
operovali. Vtedy ešte neboli k dispozícii také kvalitné kom-
penzačné pomôcky, aké majú stomici dnes. Vtedy mali tzv. 
„jánošíkovský opasok“ a k nemu pripevnené igelitové vrecko 
pre stomikov. O svojpomocnom klube stomikov sa dočítala 
v roku 1990 v novinách. Zašla do tohto klubu a našla v ňom 
porozumenie a obetavých, priateľských ľudí, ktorí jej pomohli 
dostať sa zo zúfalej situácie. Začala s nimi spolupracovať a od 
roku 1990 je tajomníčkou a členkou výboru bratislavského 
ILCO klubu. Vždy keď treba, je ochotná pacientov so stomic-
kým vývodom povzbudiť a poradiť im. Navštevuje stomikov 
aj po operáciách, aj počas hospitalizácie ako dobrovoľníčka. 

Ak ju požiadajú, radí im ako možno s ťažkým zdravotným po-
stihnutím žiť. Svojím optimizmom a bohatými životnými skú-
senosťami so stómiou dokáže dobrovoľnícky venovať veľa 
zo svojho voľného času práve stomikom, ktorí majú rôzne 
zdravotné problémy a je vždy v klube, keď ju tam potrebujú. 
Hoci má aj sama zdravotné ťažkosti, nikdy sa na ne nesťažuje. 
v tomto roku oslávi svoje 70. narodeniny. 

Pomohla mládeži, hendikepovaným deťom i Rómom
Mária Andričková z Bežoviec je vo svojej obci veľmi 

obľúbená. S vysokým počtom hlasov sa preto stala aj po-
slankyňou miestneho zastupiteľstva v obci. Vo svojom rodin-
nom dome v Bežovciach začala pre miestne deti a mládež 
vykonávať aj voľnočasové aktivity. Tieto aktivity sú: program 
Akcia 1, ktorý zahŕňa mládežnícke výmeny, aj program Ak-
cia 2, ktorý je grantovým programom EÚ „Mládež v akcii“. 
Vďaka ich realizácii donedávna neznáma obec Bežovce sa 
stala známou v Európe svojimi mladými dobrovoľníkmi. 
Keďže ide o obec s vysokou nezamestnanosťou, mali tieto 
aktivity veľký význam. Vďaka uvedenému programu spo-
znali mladí ľudia z Bežoviec na výmenných mládežníckych 
pobytoch viaceré európske krajiny, kultúru ich obyvateľstva 
a pochopili aj význam pojmu tolerancia v dobrom spolužití 
medzi ľuďmi. 

Neformálnym vzdelávaním miestnych detí a mládeže 
vzbudila záujem aj o štúdium anglického jazyka. Ďalším vý-
znamným činom Márie Andričkovej bolo, že sa podujala or-
ganizovať aj aktivity na pomoc hendikepovaným a ľuďom zo 
sociálne slabých rodín. Táto pomoc spočívala najmä v tom, 
že každoročne organizuje rekondičné pobyty pre hendi-
kepovaných a letné tábory pre mládež zo sociálne slabých 
rodín.. Mnohým z nich takéto rekondičné pobyty a tábory 
zmenili život k lepšiemu a tešili sa na ne aj tohto roku. Vďaka 
sponzorom, ktorých získala a pozvala do Bežoviec až z USA, 
sa v obci podarilo v rekordnom čase – za 72 hodín vymaľo-
vať miestnu Základnú a Materskú školu. Pre Materskú školu 
kúpila deťom aj nové ležadlá a do rómskej osady nechala za-
viesť vodovod. Ale to nie je ešte všetko. Naučila miestnych 
Rómov väčšej zodpovednosti, pretože vďaka jej trpezlivému 
vysvetľovaniu dnes rešpektujú to, že za vodu treba platiť a aj 
ňou šetriť. Za tieto záslužné činy ju jej kolegyňa, Jana Ondová 
z blízkej obce Lekárovce navrhla na morálne ocenenie Dar 
roka, ktoré si naozaj plným právom zaslúži.

Dobrovoľníci za toleranciu a proti diskriminácii
Hnutie kresťanských rodín na Slovensku pôsobí od 

roku 1969 ako nezisková organizácia. Pracuje v nej tím dob-
rovoľných aktivistov a má zastúpenie vo všetkých regiónoch 
Slovenska. Za vyše 40 rokov pôsobenia toto hnutie malo 
a stále má vo svojom programe aj vzdelávacie aktivity, kto-
rých cieľom je pomáhať v kultúrnom a etickom raste rodín, 
najmä ich najmladšej generácie v duchu asertivity, empatie, 
tolerancie, ústretovosti a odstraňovania všetkých foriem dis-
kriminácie. Doteraz pomáha rodinám aj v sociálnej, materiál-

Dobré príklady zo života slovenských dobrovoľníkov 

Podpora a pomoc sociálne slabým  
rodinám s deťmi
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nej, ale aj duchovnej oblasti. Venuje mimoriadnu pozornosť 
mnohodetným a sociálne slabým rodinám, snaží sa aj o pre-
venciu drogovej závislosti a znižovanie rozvodovosti manžel-
stiev. V roku 2010 uskutočnilo Hnutie kresťanských rodín na 
Slovensku šesťkrát originálne manželské rekolekcie v Bratisla-
ve, vo Svite, Trenčíne, Kežmarku, blízko Kunovskej priehrady 
a aj v Nitre. Päťkrát sa uskutočnili aj stretnutia mladých párov 
pripravujúcich sa na manželstvo v Bratislave, Čadci a vo Svite. 
Ďalšie tri stretnutia sa uskutočnili s cieľom skvalitnenia ko-
munikácie v rodinách, a to v Topoľčanoch, Trenčíne a Čadci. 
Okrem toho sa uskutočnil šesťkrát kurz pre animátorov na 
pôsobenie v programoch tohto hnutia. Tieto programy sa 
konajú počas víkendov a bez nároku na odmenu pre animá-
torov. Hnutie zorganizovalo vlani aj jeden zimný a dva letné 
tábory pre viacdetné rodiny. 

Významný projekt pomoci pri epilepsii
Eva Ondrušová je členka Združenia občanov Slo-

venska postihnutých epilepsiou (AURA) ako predsedníčka 
Klubu epileptikov v Žiline, matka dievčaťa s epilepsiou, od 
februára 2010 začala s uskutočňovaním projektu s názvom 
„Človeku s epilepsiou môžeš aj ty zachrániť život“.  
E. Ondrušová 15 rokov viedla členov klubu epileptikov v Ži-
line tak, aby mohli kvalitnejšie žiť aj s chorobou ako je epi-
lepsia. Na Slovensku žije asi 70 tisíc ľudí s epilepsiou a ich 
počet rastie. Uvedený projekt preto orientovala na študen-
tov stredných škôl a odborných učilíšť v Žilinskom kraji. Pri 
besedách a praktických ukážkach prvej pomoci človeku pri 
epileptickom záchvate využila aj svoje bohaté skúsenosti 
v spolupráci s neurológom na dôchodku, Prof. Michalom 
Drobným, Dr. Sc., ktorý ako odborník vykonal v uvede-
nom projekte kus dobrovoľníckej práce. Veľký záujem štu-
dentov a ich pedagógov o ukážky prvej pomoci, preukázal 
správnosť a potrebnosť takéhoto projektu. Pritom zároveň 
skrsla ďalšia užitočná dobrovoľnícka spolupráca, ktorá spo-
čívala v pomoci ďalším EPI-klubom a ich členom. Nanajvýš 
potrebný proces integrácie epileptikov do spoločnosti 
sa takto v žilinskom regióne stáva jednoduchším. Projekt, 

v ktorom E. Ondrušová stále pokračuje, preukázal, že prvá 
pomoc a záchrana života nie je mládeži cudzia, naopak, 
prispela k zveľadeniu ich vedomostí a skvalitneniu ich vše-
obecného rozhľadu. 

Dobrovoľníčka na celý život a viac, než na plný úväzok
Emília Bíllíková z obce Výčapy – Opatovce je zakladateľ-

kou Občianskeho združenia Arabeska. Ako sme sa dozvede-
li od Mgr. Veroniky Kunovej, členky predsedníctva združenia 
Arabeska,: „E. Billíková je človek, ktorý namiesto budovania 
profesionálnej kariéry, venuje svoj um, schopnosti a úsilie už 
vyše desať rokov pomoci ľuďom s postihnutím. Je matkou 
dnes už 28-ročnej dcéry s Downovým syndrómom, ktorej sa 
odmalička venuje. Podaril sa jej u dcéry dosiahnuť rozvoj jej 
pohybového nadania tak, že rok čo rok dosahuje úspechy 
v gymnastike, aj v tanci. Na Svetovej špeciálnej olympiáde 
ľudí s mentálnym postihnutím tohto roku v Aténach získala 
až štyri cenné medaily, a to v štyroch gymnastických disciplí-
nach. Do založenia a činnosti združenia Arabeska vložila E. Bil-
liková veľmi veľa svojho úsilia a práce vo voľnom čase. Po celé 
desaťročie Arabeska vďaka nej zabezpečuje finančné zdroje 
na rozvoj športovej gymnastiky postihnutých, ale pohybovo 
nadaných detí. Popri zodpovednej štatutárnej práci predsta-
viteľky občianskeho združenia, sa venuje aj trénerskej práci, 
ktorá je veľmi náročná na trpezlivosť a individuálny prístup, 
najmä v príprave postihnutých športovcov na súťaže. Vďaka 
Arabeske títo športovci rok čo rok úspešne reprezentujú Slo-
vensko doma i v zahraničí. Dôkazom tejto úspešnosti je aj 
nominácia 4 športovcov v modernej a športovej gymnastike, 
ktorých pripravila na Svetovú špeciálnu olympiádu, ktorá sa 
konala 25. júna až 4. júla tohto roku v Grécku. Zásluhou ob-
čianskeho združenia Arabeska sú úspešné aj tanečné vystú-
penia jej členov v Divadle Andreja Bagara v Nitre, na ktorých 
je E. Billíková organizátorom, režisérom aj producentom. Je 
to nesmierne náročná práca, kvôli ktorej E. Billíková v roku 
2010 dobrovoľnícky, čiže bez nároku na honorár, odpracova-
la 1 200 hodín.

(mš)

Rrealizujete aktivitu, ktorá prispeje k zviditeľneniu 
Európskeho roka dobrovoľníctva? Alebo máte informácie, 
ktoré by ste radi na stránke k ERD 2011 zverejnili? Pošlite ich 
na adresu: tim@dobrovolnictvo.sk. 

Nezabudnite pripojiť aj zaujímavé fotografie, prípadne ďalšie 
materiály, ktoré chcete zverejniť. 

Webovú podstránku k ERD 2011 administruje občianske 
združenie C.A.R.D.O. spolu so Slovenským inštitútom mládeže 
IUVENTA.
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tel.: 421 2 592 96 280
Jana Vlašičová, projektová manažérka, C.A.R.D.O.
Uršulínska 3, 811 01 Bratislava
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tel.: 421 2 5443 0427
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