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Príjemca podpory 

Občianske združenie vzniklo v roku 2004 ako odpoveď na potreby mladých ľudí 

predovšetkým na východnom Slovensku. Neskôr svoju činnosť rozšírilo na oblasť 

celého Slovenska a dnes sa na aktivitách zúčastňujú ľudia z mnohých krajín 

Európskej únie a Ukrajiny. Svoju činnosť zameriava na mladých ľudí a rozvoj ich 

potenciálu v rámci angažovania sa vo veciach verejných a prevencie a eliminácie 

dopadov rôznych sociálno-patologických javov. Vedie mladých ľudí pri voľbe 

životného povolania, pri vytváraní a rozvíjaní zdravých vzťahov, ktoré sú 

predpokladom šťastných manželstiev a zdravých rodín. Podporuje, rozvíja a formuje 

dobrovoľníkov k dobrovoľníckej angažovanosti v prospech druhých a v prospech 

budovania komunity. Pomáha sociálne slabším začleniť sa do spoločnosti. 

Každoročne sa podujatí zúčastní viac ako 5 500 detí, mladých ľudí, pedagógov, 

spolupracovníkov, dobrovoľníkov a členov organizácie. 

 

Projekt 

Prínos pre dobrovoľníkov 

Prameň radosti organizuje veľa podujatí, ale takúto systematickú a presne 

štruktúrovanú prácu s dobrovoľníkmi dosiahli až v tomto projekte. V rámci celej 

Dobrovoľníckej školy bol najdôležitejší práve výber samotných dobrovoľníkov. Pri 

výbere zohľadnili viaceré faktory a rozdelili vzdelávanie do Vysokej nad Uhom a 

Vranova nad Topľou. Takto sa Dobrovoľnícka škola stala prístupná aj pre 

dobrovoľníkov dochádzajúcich z Bratislavy, Nitry, Žiliny a v ojedinelých prípadoch 

aj zo zahraničia. Počas celého projektu sa pozornosť sústredila predovšetkým na 

budovanie osobného vzťahu s nimi. Toto bolo rozhodujúce pre celý projektový tím, 

ktorí si túto myšlienku zobral za svoju. 

Zo začiatku bola Dobrovoľnícka škola braná zo strany dobrovoľníkov len ako ďalšia 

aktivita, ktorej sa zúčastňujú. Avšak vďaka pripraveným prednáškam, prostrediu, 



odbornosti tímu už na prvom stretnutí videli zásadný rozdiel a už po prvom 

vzdelávacom víkende boli veľmi pozitívne ohlasy. Strávili veľa času diskusiami, 

rozhovormi, výmenami názorov. Postupne tak prichádzali dobrovoľníci s otázkami 

za lektormi, odbornými garantmi, koordinátorom dobrovoľníkov a aj celý tímom. 

Tento čas bol veľkým prínosom pre všetky zainteresované strany. 

 

Prínos pre širokú verejnosť 

Počas jednotlivých aktivít, kde dobrovoľníci vykonávali dobrovoľnícku činnosť a 

pozitívne rozprávali o Dobrovoľníckej škole, vzrastal záujem aj zo strany verejnosti o 

projekt. Aj iné neziskové organizácie sa začali zaujímať o vzdelávanie 

dobrovoľníkov, ktoré pozostávalo predovšetkým z 5 oblastí: psychológia, sociálne 

zručnosti, projektový manažment, tímová práca a vodcovstvo. Bolo fascinujúce 

odovzdávať tieto myšlienky ďalej do ďalších neziskových organizácií, ktoré sa nielen 

že tešili úspechu projektu, ale sami začali pre svojich dobrovoľníkov pripravovať 

obdobné projekty. K tomu všetkému slúži aj dobrovoľnícka príručka, ktorá obsahuje 

základné vedecko - odborné poznatky pre dobrovoľníkov k ich neformálnemu 

vzdelávaniu. 

 

Prínos pre odbornú verejnosť 

Prínos spočíva predovšetkým vo výskume dobrovoľníckej činnosti na Slovensku, 

ktorý je súčasťou dobrovoľníckej príručky v 7 kapitole. Ešte pred vydaním publikácie 

bol veľký záujem o výsledky tohto výskumu, čo celý projektový tím prekvapilo. 

Postupne po vydaní publikácie a odovzdaní najprv dobrovoľníkom, vzrástol záujem 

o prezentáciu tejto knihy, ktorú pripravujú samotní dobrovoľníci. Tento výskum bol 

realizovaný na vzorke 991 respondentov. Výsledky výskumu sú odborne 

spracované.  

 

Dlhodobý prínos 

Veľkým prínosom spracovaná a vydaná príručka pre dobrovoľníkov, ktorá je 

vynikajúcou učebnou pomôckou a je k dispozícii pre všetky organizácie na 

Slovensku, ktoré o ňu prejavia záujem. 

 

Hlavné poučenia a odporúčania pre podobné projekty 

 Prostredníctvom vzdelávania pomôcť dobrovoľníkom k profesionalizácii, čo 

im pomôže nielen ľahšie prekonávať prekážky a problémy, s ktorými sa 

stretávajú, ale aj organizácii, pretože dobre vyškolení dobrovoľníci sa stávajú 

veľkou oporou organizácie a kvalitne vykonávajú svoju činnosť, ktorá sa stáva 

ich osobným poslaním. 



 Nepodceňovať tímovú prácu a vodcovstvo v riadení projektu. Napriek tomu, 

že ide o zdanlivo jednoduché činnosti, prax ukázala, že všetko sa odvíja od 

tohto manažmentu riadenia, vedenia, komunikácie a kooperácie. 

 Nebáť sa podporovať projekty zaoberajúce sa vzdelávaním a následnou 

praxou, ktorá umožňuje preveriť získané poznatky v praxi.  

 

English summary 

The project was focused on (i) supporting citizen involvement in public issues and 

(ii) providing education to volunteers, with a goal to motivate them to participate in 

public life via working with children and youth. The goal of the school for volunteers 

was to provide non-formal education and guidance to volunteers. Events were 

organised for children and youth, where volunteers were directly involved. In 

addition, volunteers received counselling as part of the project. Finally, the trainers 

prepared a manual for volunteers, which also presents the results of a survey of 

volunteer work in Slovakia (991 people filled in questionnaires). 

Main lessons and recommendations:  

 If we educate our volunteers, thus helping them make their work more 

professional, they will be able to overcome problems easier. Not only that, it 

will help the organisation as well because well-trained volunteers can become 

a reliable and supportive element of the organisation. 

 Never underestimate teamwork and leadership in project management. They 

may look like simple activities, but the practice has proven that everything is 

rooted in good management, leadership, communication and cooperation. 

 Don’t be afraid to support educational projects followed by verification of the 

acquired knowledge in practice 


