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Rodí sa človek dobrovoľníkom?

Dobrovoľníctvo je fenomén, ktorý 
sprevádza ľudskú spoločnosť od jej 
počiatku. Hoci sa pomenovanie tohto 
javu menilo, fakt je ten, že dobrovoľná 
a  nezištná pomoc človeka človeku je 
stále tu. Bez ohľadu na to, ako sa mení 
spoločnosť a jej podmienky, istá skupi-
na ľudí je stále rovnako citlivá voči po-
myselnému volaniu o pomoc od tých, 
ktorí sú v ťažkých životných situáciách, 
alebo vidia nedostatky vo svojom okolí 
a chcú veci meniť aj za cenu investova-
nia vlastného času, znalostí, ba i vlast-
ných financií. 

Tí, ktorí sa pohybujú v  oblasti dobro-
voľníctva a  záleží im na jeho rozvoji, 
si kladú stále tú istú otázku: rodí sa 
človek dobrovoľníkom alebo sa ním 
stáva? Na druhej strane tí, ktorí sa po-
hybuj v oblasti výchovy a vzdelávania, 
zdôrazňujú vplyv rodiny, najbližšieho 
okolia, osobného príkladu edukátorov 
alebo silných osobností v  komunite, 
ale aj vrodených predpokladov a  pri-
rodzený záujem o  isté aktivity.  Takže 
odpoveď je niekde uprostred. Aj vý-
chova, aj osobný profil jednotlivca vie 
„vykresať“ aktívneho dobrovoľníka.

Dobrovoľníctvo ako téma 
mládežníckej politiky

Témou dnešnej doby je participácia 

– spoluúčasť občanov na budovaní 
a  smerovaní spoločnosti, v  ktorej ži-
jeme. Paradoxne preto, lebo pasivita 
a  nezáujem o  veci verejné má stúpa-
júcu tendenciu. Dobrovoľníctvo je 
jeden z indikátorov aktívneho 
občianstva, preto sa pra-
videlne objavuje ako 
téma rôznych poli-
tík, ale trvalo ako 
súčasť mládež-
níckej politiky 
na Slovensku 
a v základných 
d o k u m e n -
toch Európ-
skej únie.  Od 
prijatia Bielej 
knihy o  mlá-
deži Európskej 
únie (2001) sa 
dobrovoľníctvo 
zdôrazňuje ako 
kľúčové pre výcho-
vu mladého aktívne-
ho občana. Rok 2011 sa 
dokonca stal Európskym 
rokom dobrovoľníckych akti-
vít podporujúcich aktívne občianstvo 
a  rôzne opatrenia a  aktivity, ktoré sa 
v  tom roku zrealizovali (reprezenta-
tívny výskum, kampaň, vzdelávanie, 
prijatie samostatného zákona o  dob-
rovoľníctve a pod.), zdôraznili jeho výz-
nam a obrovské prínosy, nevynímajúc 
prínos ekonomický.  
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IUVENTA a dobrovoľníctvo mládeže 

Dobrovoľníctvo ako téma aktivít IU-
VENTY – Slovenského inštitútu mlá-
deže má svoju históriu, ale za najdô-
ležitejšie aktivity je možné považovať 
vzdelávanie k podpore dobrovoľníctva 
pre samosprávy z roku 20072 s cieľom 
podpory dobrovoľníctva na úrovni 
miest a  obcí so zameraním na vznik 
komunitných dobrovoľníckych centier. 
Mnoho informácií o  aktuálnom stave 
priniesla Národná správa o  napĺňaní 
spoločných cieľov v  oblasti dobrovoľ-
níctva mládeže pre Európsku komisiu 
(pripravila IUVENTA v roku 2006)3, kto-
rej výsledky boli zhrnuté aj v publikácii 
N. Králikovej „Ja nie som dobrovoľník! 
Ja to robím iba tak...“ (IUVENTA, 2006)4. 
IUVENTA pripravila akreditované vzde-
lávanie APETIZÉR a  KOTVA pre koor-
dinátorov mládežníckych dobrovoľ-
níkov. Pracovné stretnutie s  českými 
odborníkmi p. Tošnerom a Sozanskou 
naštartovali lepšiu komunikáciu a pro-
pagáciu tejto témy cez nové kanály. 
Ministerstvo školstva SR podporilo 
vznik virtuálneho dobrovoľníckeho 
centra – portálu www.dobrovolnictvo.
sk. IUVENTA pripravila a  realizovala 
program na podporu dobrovoľníctva 
v  rómskych komunitách – program 
BIG B/S5 v  spolupráci s  Rómskym in-
štitútom, n. o., za finančnej podpory 

a  partnerstva s  Na-
dáciou Orange a  Na-
dáciou otvorenej spo-
ločnosti. Poslednou 
aktivitou v danej oblasti 
bola príprava a realizácia 
pilotného programu Roz-
voj tínedžerského dobrovoľ-
níctva  v roku 2010 – 2011. 

Kam kráčaš, 
mládežnícke dobrovoľníctvo 

Od roku 2006, kedy sa pripravovala 
posledná komplexná správa o  mlá-
dežníckom dobrovoľníctve pre Európ-
sku komisiu, uplynulo necelých päť 
rokov, ale už za ten krátky čas sa po-
darilo vyriešiť alebo zaznamenať zme-
nu. Bol prijatý zákon o dobrovoľníctve, 
ktorý dlhé roky absentoval, Európsky 
rok dobrovoľníctva 2011 priniesol ci-
teľnú zmenu v  povedomí spoločnosti 
o  význame a  prínosoch dobrovoľníc-
tva. Národný projekt KomPrax6, ktorý 
propaguje neformálne vzdelávanie 
v práci s mládežou, presadzuje akcep-
táciu skúseností, napr. aj dobrovoľ-
níckych aktivít v  oblasti práce s  mlá-
dežou prostredníctvom advokačných 
činností u  budúcich zamestnávateľov 
a  zástupcov škôl. Národné virtuálne 
dobrovoľnícke centrum, koordinované 
OZ CARDO Bratislava www.dobrovol-

1	 Kľúčové	oblasti	a	akčné	plány	štátnej	politiky	voči	mládeži	v	SR	na	roky	2008	-	2013	a	Stratégia	EÚ	
	 pre	mládež:	Investovanie	a	posilnenie	postavenia	mládeže.	
2	 Spolupráca	s	Asociáciou	vzdelávacích	centier	samosprávy,	uskutočnili	sa	štyri	školenia	pre	80	
	 zamestnancov	mestských	a	miestnych	úradov.	
3		 Národná	správa	o	implementácii	spoločných	cieľov	pre	dobrovoľnícke	aktivity	mladých	ľudí	
	 v	Slovenskej	republike.	Bratislava:	MŠ	SR,	2006.
4 		 KRÁLIKOVÁ,	N.	2006:	Ja	nie	som	dobrovoľník!	Ja	to	robím	iba	tak…	1.	vyd.	Bratislava:	2006.
	 ISBN	80-8072-054-1.
5		 GABOVIČOVÁ,	N.	–	MAZÍNIOVÁ,	J.		2009:	Môžeš	otvoriť	ich	obzory.	Bratislava:	IUVENTA,	2009,	
	 ISBN:	978-80-8072-091-9.		
6	 http://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Home.alej
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nictvo.sk, je konkrétnym dôkazom 
zlepšujúcej sa spolupráce a  part-
nerstva v tejto oblasti. Každoročne 
udeľovaná cena MOST (Rada mlá-

deže Slovenska) vyzdvihuje tých, kto-
rí sa mládeži a podpore jej aktívneho 

občianstva (a  teda aj dobrovoľníctva) 
venujú7– často sami ako dobrovoľní 
mládežnícki lídri. Grantový program 
MŠVVaŠ SR ADAM pravidelne podpo-
ruje dobrovoľnícke aktivity mládeže aj 
programy na výchovu a rozvoj dobro-
voľníctva v oblasti práce s mládežou.  

Stále je ale potrebné šíriť informácie 
a námety na to, ako získavať a udržať 
mladých dobrovoľníkov a hľadať dob-
ré príklady na inšpiráciu a nasledova-
nie. Dúfame, že aj touto publikáciou 
prispejeme k  naplneniu tohto cieľa. 
Tešíme sa na vaše námety a  pripo-
mienky na iuventa@iuventa.sk. Môže-
te na ňu adresovať aj otázky súvisiace 

s grantovými možnosťami a vzdeláva-
ním pracovníkov s mládežou. 

Čo nájdete v publikácii

Publikácia prináša základné infor-
mácie o  priebehu a  výsledkoch vyš-
šie uvedeného pilotného programu 
na podporu dobrovoľníctva mládeže 
v  komunitách. Cieľom publikácie je 
priniesť základné zistenia a  odkazy 
ako zovšeobecnenie z  práve prežitej 
skúsenosti pre všetkých ostatných 
záujemcov o  danú tému. Predpokla-
dáme, že môže poslúžiť ako inšpirácia 
(či už celý program alebo jeho časti) 
všetkým, ktorí sú zapojení do oblasti 
vzdelávania, výchovy alebo témy ak-
tívna účasť a občianstvo mladých ľudí 
(učitelia, vychovávatelia, pracovníci 
s  mládežou v  samosprávach či v  rôz-
nych inštitúciách, mládežnícki vedúci, 
lídri z organizácií a združení a i.). 

1. PILOTNÝ PROGRAM 
„ROZVOJ TÍNEDzERSKÉHO 
DOBROVOlNÍCTVA“

Základné informácie o programe

Program „Rozvoj tínedžerského dob-
rovoľníctva“ je experimentálny pro-
jekt, ktorý je zameraný na podporu 
a  rozvoj dobrovoľníctva mladých ľudí 
na miestnej úrovni s cieľom posilnenia 
komunitnej spolupráce. Vedľajším cie-
ľom je aj zisťovanie rozvoja osobnosti 

mladých ľudí (špeciálne jej sociálnej 
a  občianskej zodpovednosti a  i.) pod 
vplyvom dobrovoľníckeho programu. 

Program pozostával z týchto celkov: 
• vytvorenie skupiny zloženej z  tí-

nedžerov, t. j. mladých ľudí vo veku 
od 13 do 19 rokov;

• úvodné stretnutie – orientácia;

7	 http://www.mladez.sk/most

^

,
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• dobrovoľnícke stáže tínedžerov vo 
vybraných organizáciách, pravidel-
né stretávanie sa dobrovoľníckej 
skupiny za účelom reflexie;

• organizácia vlastných dobrovoľ-
níckych projektov samotnými 
tínedžermi za podpory koordi- 
nátora;

• záverečné hodnotiace stretnutie.  

Čo sme chceli dosiahnuť?
• overenie vplyvu špeciálne vypraco-

vaného dobrovoľníckeho progra-
mu na rozvoj niektorých charakte-
ristík osobnosti prostredníctvom 
dotazníka pred začatím programu 
a po jeho skončení; 

• podporu a rozvoj spolupráce škôl, 
školských zariadení s  ostatnými 
organizáciami alebo inštitúciami 

v komunite;
• vytvorenie priestoru  pre mladých 

ľudí na získanie dobrovoľníckej 
skúsenosti a zažitie dobrovoľníckej 
práce; 

• získanie potrebných znalostí pre 
prípravu a  realizáciu vlastného 
dobrovoľníckeho projektu. 

S akými pojmami sme pracovali8 

Tínedžerské dobrovoľníctvo – líši sa od 
klasického dobrovoľníctva v  tom, že 
reflektuje špeciálne potreby  tínedžer-
ského dobrovoľníka.

Tínedžerský dobrovoľník – je mladý 
človek vo veku 13 – 19 rokov, zapojený 
do aktivít organizácie alebo do špeci-
álneho dobrovoľníckeho programu, 

8	 Definície	 získané	 zo	 stránky	 www.dobrovolnictvo.sk	 –	 niektoré	 upravené	 podľa	 charakteru	 pilotného	
programu
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v  rámci ktorého získava skúsenosti 
v  oblasti dobrovoľníctva a  dobrovoľ-
níckej služby. Na to, aby sa človek roz-
hodol stať dobrovoľníkom, potrebuje 
prežiť dobrovoľnícku skúsenosť v rám-
ci organizácie alebo dobrovoľníckej ak-
tivity. Po tom ako nadobudne takúto 
skúsenosť a  pochopí zmysel a  prínos 
dobrovoľníckej služby pre seba a  pre 
komunitu, môže sa sám rozhodnúť, 
či má podobná činnosť v  jeho živote 
miesto a zmysel.

Hostiteľská organizácia – organizá-
cia, v ktorej pôsobia tínedžeri v rámci 
dobrovoľníckej stáže a môžu v nej re-
alizovať aj svoje aktivity alebo projekt. 
Organizácia má vo svojej agende rôz-
ne typy aktivít, kde je možné zapojiť 
aj mládežníckych (rozumej aj neplno-
letých) dobrovoľníkov tak, aby neboli 
náhradou plateného miesta. 

Dobrovoľnícka stáž je riadená/usmer-
ňovaná činnosť – vytvorenie priesto-
ru v rámci fungujúcej organizácie pre 
systematické dobrovoľnícke aktivity. 
Dobrovoľník – tínedžer – tým dostáva 
šancu získať prvotné poznatky a pred-
stavu o  dobrovoľníctve. Počas dob-
rovoľníckej stáže si dobrovoľník roz-
víja kompetencie a  formuje hodnoty 
a ďalšie charakteristiky osobnosti. Stáž 
musí byť časovo ohraničená, s  mož-
nosťou pokračovania na základe slo-
bodného rozhodnutia tínedžera aj po 
skončení programu. 

Koordinátor – osoba, ktorá v rámci svoj-
ho pracovného zaradenia alebo ako 
dobrovoľník vedie  dobrovoľníka počas 
získavania dobrovoľníckej skúsenos-
ti. Používa koučingový alebo tútorský 
prístup, čo znamená, že sa nechová 
direktívne, ale vytvára pre dobrovoľní-

kov bezpeč-
né prostredie, je 
oporou a podporou tínedžerovi v ná-
ročnejších momentoch. Jeho úlohou je 
aj komunikácia s hostiteľskou  organi-
záciou a vyjednanie podmienok, na zá-
klade ktorých bude dobrovoľník dob-
rovoľnícku činnosť vykonávať, v  čom 
bude pozostávať jeho zodpovednosť, 
koľko času bude môcť v  tej-ktorej or-
ganizácii stráviť a pod.    

Práca s tínedžermi – dôvody PRE

Podstata práce s  tínedžermi v  rámci 
ich voľného času spočíva v  kreovaní 
nových podnetov a  usmerňovaní ich 
záujmov v období, v ktorom môžeme 
mladých ľudí do veľkej miery ovplyvniť 
a  formovať ich názory a  postoje. Bu-
dujeme alebo vylepšujeme tak i vedo-
mostné a  hodnotové kapacity, ako aj 
kapacity komunity či organizácie, pre 
ktorú títo mladí vykonávajú dobro-
voľnícku službu. V neposlednom rade 
prispieva podpora realizácie dobrovoľ-
níckych aktivít mladých ľudí k výchove 
k aktívnemu občianstvu, a to znamená 
prínos nielen z  pohľadu rozvoja ko-
munity, ale aj spoločnosti. Nadobud-
nuté vedomosti a  získané postoje si 
tínedžer prináša domov a  medzi ka-
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marátov, takže dopad systematickej 
práce so skupinou tínedžerov je roz-
siahlejší, ako sa na prvý pohľad môže 
zdať. 

Podľa E. Mydlíkovej9, ktorá porovnáva 
kategóriu 15 – 30-ročných so starší-
mi kategóriami, má dobrovoľníctvo 
tínedžerov tieto pozitíva: originalita, 
kreativita, tvorivosť, zvedavosť – chuť 
všetko vedieť, aktívnosť a iniciatívnosť, 
dostatok voľného času, produktívnosť, 
fyzická zdatnosť, chuť na spoločenský 
kontakt, perspektíva života, cieľavedo-
mosť a radosť zo života, komunikatív-
nosť.

Pokiaľ sa tínedžerom nevenujeme, 
hľadajú si priestor pre realizáciu inde. 
Často v  nie práve podnetnom pro- 
stredí.

Tínedžeri ako dobrovoľníci 
– dôvody PRE

• pomocou ostatným ľuďom – či už 
priamou prácou s nimi, alebo zlep-
šovaním prostredia, v  ktorom žijú 
– rozvíjajú svoju empatiu a solida-
ritu;

• získavajú informácie o  aktivitách 
alebo organizáciách v  komunite, 
do ktorých predtým nemali prístup  
a v ktorých sa môžu ďalej uplatniť 
(nový priestor pre sebarealizáciu);

• potlačia nudu a  spravia niečo uži-
točné nielen pre svoje okolie, ale 
aj pre seba a získajú predstavu, čo 
znamená byť aktívnym občanom 
komunity;

• prekonajú vlastnú lenivosť a navy-

še zistia, že práca pre iných môže 
priniesť aj radosť a zábavu a zmys-
luplné trávenie voľného času;

• naučia sa pracovať v  skupine 
a  tíme, robiť kompromisy, pre-
vziať zodpovednosť, a teda rozvíjať 
svoje sociálne a  osobnostné kom- 
petencie;

• získajú novú perspektívu v  živote 
aj pre okruh budúceho zamestna-
nia – môžu sa presvedčiť, či táto 
oblasť je pre nich zaujímavá aj ako 
ich budúce povolanie alebo aspoň  
koníček. 

Tínedžeri ako dobrovoľníci – RIZIKÁ

• tínedžerskí dobrovoľníci (na rozdiel 
od niektorých dospelých dobrovoľ-
níkov – hoci aj tých je stále menej) 
nehľadajú záväzok na celý život, 
a preto môžu sklamať ľudí v organi-
zácii tým, že nie sú ochotní sa dlho-
dobo zaviazať, resp. takýto záväzok 
dodržať;

• v  snahe hľadať stále nové a  nové 
podnety, nové životné situácie 
a  skúsenosti im práca môže prísť 
monotónna a  fádna a  stratia záu-
jem;

• vzhľadom na svoj vek im chýbajú 
niektoré zručnosti a  schopnosti 
a na každú prácu sa musia špecific-
ky pripraviť s nejakou inou osobou; 

• napriek tomu, že ich prínos do or-
ganizácie nemusí byť (často ani nie 
je) kolosálny, potrebujú stále uisťo-
vanie sa, že ich organizácia potre-
buje a že sú pre ňu dôležití; 

• ALE preháňanie a  zveličovanie ich 
prínosu v organizácii, samozrejme, 

9	 MYDLÍKOVÁ,	E.	a	kol.	2002.	Dobrovoľníctvo	na	Slovensku	alebo	čo	si	počať	s	dobrovoľníkom.	
	 1.	vyd.	Bratislava:	2002.	ISBN	80-968713-0-7.
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Nemiešať hrušky s jablkami!

Pred začatím projektu je potrebné vy-
tvoriť alebo získať skupinu mladých 
ľudí. Môžu nastať dve situácie. Buď 
skupinu už máme zostavenú, alebo 
skupinu nemáme a musíme si ju nájsť 
a vytvoriť. 
Pre koordinátora projektu tínedžer-
ského dobrovoľníckeho programu je 
dôležité, aby mal v tíme mladých ľudí, 
ktorí sú približne v  rovnakom veku. 
Rozdielnosť v chápaní a vnímaní sveta 
u tínedžerov v rôznom veku je pri tvor-
be skupiny často kameňom úrazu. 

Je veľmi náročné pracovať so skupi-
nou, v ktorej máme 13- aj 17-ročných 
tínedžerov. Počas šírenia informácií sa 
preto zameriavajme buď iba na žiakov 
stredných škôl, alebo iba na žiakov zá-

kladných škôl. Pre lepšiu konzistent-
nosť skupiny sa zameriavame najmä 
na tínedžerov, ktorí majú približne 
rovnaký vek (+/- 1 rok).

Čo sa týka  počtu chlapcov a dievčat – 
najlepšie je, ak je ich počet vyrovnaný. 

Z  pohľadu koordinátora je veľmi prí-
nosné, ak je pri práci so skupinou za-
bezpečené zastúpenie mužských aj 
ženských vzorov v úlohe vedúcich. Pra-
videlné aktivity môže napríklad viesť 
jeden človek – muž alebo žena – ale 
pri väčších akciách je dobré, ak sa pri-
zve viacero vedúcich – mužov aj žien, 
v ktorých si tínedžeri často nachádza-
jú svoje pozitívne vzory. Tento detail 
výraznou mierou ovplyvňuje záujem 
tínedžerov o účasť na projektových ak-
tivitách.

rýchlo odhalia (na to majú špeciál-
ny „nos“) a tiež ich to odradí; 

• snažia sa riešiť aj také otázky a zá-
ležitosti, ktoré nespadajú do ich 
kompetencie, a  to spôsobom im 
vlastným...

• veľká – ale aj žiadna – zodpoved-
nosť ich môže vystrašiť alebo odra-
diť. 

Pomôž iným – pomôžeš sebe!

Každý človek má rozdielne – individu-
álne dôvody pre dobrovoľníčenie. Ne-

záleží až tak na tom, či sú uspokojené 
na 100 %. Stačí, ak sa vďaka účasti na 
akomkoľvek projekte či stáži môžu tí-
nedžeri naučiť niečo o sebe, o druhých 
a stretnúť zaujímavých ľudí a vybudo-
vať si tak dôležitú sieť kontaktov, kto-
rú potrebuje každý človek pre vlastnú 
sebarealizáciu a pre ďalšie pôsobenie 
v tejto oblasti. Tínedžeri môžu pomôcť 
sebe tým, že budú pomáhať druhým. 
Ako vychovávateľom a  pracovníkom 
s mládežou nám táto myšlienka nemô-
že byť ľahostajná. 

2. PRÁCA SO SKUPINOU ALEBO 

AKO VYTVORIt TÍM SNOV?
^
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Ako nájdem hrušky či jablká

• Hromadný nábor – kontaktovať 
priamo organizáciu, ktorá pracuje 
s  tínedžermi (CVČ, neziskovú or-
ganizáciu pracujúcu s  mládežou, 
stredoškolský parlament, konkrét-
nu strednú alebo základnú školu), 
oboznámiť organizáciu s  plánom, 
predstaviť projekt a vytvoriť skupi-
nu z aktuálnych záujemcov. Je mož-
né zaslať aj hromadný e-mail alebo 
rozdávať náhodne v  škole alebo 
pri inej hromadnej akcii v inštitúcii 
lístok s  informáciami a  kontaktmi. 
Osobný kontakt je samozrejme 
najlepší, a ak by ste dokázali inšpi-
rovať iných mladých ľudí, aby privo-
lali rovesníkov k tomuto typu akti-
vity aj nejakým vtipným spôsobom 
– máte prakticky vyhraté – každý sa 
rád pridá k niečomu zaujímavému, 
kde sa stretne s inými mladými ľuď-
mi a ešte to aj vyzerá ako zábava...

• Cielený nábor – rozhovory s  vo-
pred vybranými žiakmi v  škole 
alebo v  organizácii po rozhovore 
a  odporučení učiteľom alebo vy-
chovávateľom, vedúcim atď.

• Náhodný nábor – informáciu o pro-
jekte zverejníme na webe, zašleme 
našim priateľom a  tí pošlú svojim 
priateľom atď. 

Desatoro fungovania nášho tímu

Pri práci v  tíme je potrebné venovať 
dostatočnú pozornosť a  čas úvodné-
mu zoznámeniu sa a vytvoreniu si pra-
vidiel tímovej práce. Zapojenie samot-
ných tínedžerov do tvorby spoločných 
pravidiel vytvára predpoklady na ich 
rešpektovanie v praxi počas projektu. 
Pomáha, ak si po spoločnej diskusii 
o  pravidlách vyberieme desatoro, do 

ktorého sa budeme snažiť 
zahrnúť všetky spoločne od-
súhlasené pravidlá. Toto de-
satoro napíšeme na kus pa-
piera a zavesíme na viditeľné 
miesto, kde bude vyvesené 
počas spoločných stretnutí. 

Vzťahy medzi členmi sú zákla-
dom úspechu a  je dôležité, aby 
bol každý člen informovaný o  dô-
ležitých veciach, ktoré sa dejú v rámci 
prípravy a  realizácie stáže alebo pro-
jektu. V momente, keď tínedžeri začnú 
vnímať seba ako súčasť tímu, zvyšuje 
sa motivácia a  zmysel pre zodpoved-
nosť za zverené úlohy.

Očakávania a motivácia 

Ak chceme zrealizovať úspešný dob-
rovoľnícky program, potrebujeme zis-
tiť očakávania tínedžerov a priebežne 
sa snažiť ich napĺňať. Očakávania zis-
ťujeme najmä počas procesu tvorby 
skupiny, ale aj počas trvania celého 
programu. Tínedžeri často nevedia, 
čo majú čakať od programu. To vytvá-
ra priestor pre koordinátora, ktorého 
úlohou je rozprávať sa v  pozícii su-
pervízora s  jednotlivými členmi tímu 
alebo s  celou skupinou a  pomôcť im 
zorientovať sa v  projekte, pochopiť 
isté súvislosti a  nasmerovať ich k  sa-
mostatnému mysleniu a konaniu. 

Projekt „tínedžerské dobrovoľníctvo“ 
je zameraný najmä na rozvoj kompe-
tencií a  formáciu osobnosti zapoje-
ných tínedžerov. Preto je treba rešpek-
tovať a umožniť tínedžerom otvorene 
vyjadriť ich pocity a prípadne aj nesú-
hlas – s  podmienkou navrhnutia lep-
šieho riešenia. Tento prístup je im 
v  mnohých prípadoch neznámy, keď-
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že formálne prostredie 
škôl im často neumož-
ňuje naplno sa prejaviť 
a spoločne diskutovať. 

Najvyššou motiváciou 
býva pre tínedžerov 

práca v  tíme – partii, 
a samozrejme s ňou spo-

jená zábava. „Tínedžerské 
dobrovoľníctvo“ poukázalo 

na to, že sa dobrovoľníci nech-
celi púšťať do práce so skupinami, 
o  ktorých mali vytvorené predsudky 
(napríklad dôchodcovia z domova so-
ciálnych služieb). Preto sa vytvoril sys-
tém stáží, v  rámci ktorých sa skupina 
porozdeľovala do niekoľkých malých 
skupiniek. Oslovilo sa pár organizácií 
v  meste, ako napr. mládežnícky klub, 
domov dôchodcov a útulok pre psov. 
Každá skupina mala šancu vyskúšať 
si stáže v  jednotlivých organizáciách 
a  následne spoločne diskutovali, kto 
sa kde a ako cítil. Skupina, ktorá išla do 
domova dôchodcov – napriek tomu, že 
to bola z prvého pohľadu asi najmenej 
lukratívna ponuka – sa vracala plná 
nadšenia a pri hodnotení takmer vždy 
prevalcovala zážitkami a  pozitívnou 
skúsenosťou ostatné skupiny. Projekt 
v  domovoch dôchodcov končil často 
spoločnou diskotékou, večerou alebo 
spoločným programom, kde sa zišli 
generácie tínedžerov a starších ľudí.

Aj tento príklad poukazuje na to, že 
na jednej strane sú očakávania (často 
ovplyvnené predsudkami) tínedžerov 
a  na druhej strane stojí skutočný do-
pad aktivít.  

Uloviť dobrovoľníka? 
Splňte tri podmienky!

Participácia/účasť mladých ľudí v  nie-
ktorých procesoch, aktivitách je kom-
plexný fenomén, o  ktorého priebehu 
rozhoduje niekoľko faktorov, resp. 
podmienok.  V  angličtine hovorí-
me o  tzv. 3 C (challange, capacity,  
connections)10. 

Na prvom mieste stojí „VÝZVA“, ktorou 
môže byť osobná alebo spoločenská 

10	 JANS,	M.	–	De	BACKER,	K.	2002.	Youth	(-work)	and	social	participaton.	Elements	for	practical	theory.	
	 Flemish	Youth	Council.	2002.	22	s.
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téma, ktorá je pre mladých ľudí atrak-
tívna a ktorej sa chcú hlbšie venovať, 
vziať na seba záväzok.
Mladí ľudia musia cítiť, že dokážu 
uchopiť problém, majú schopnosti, 
zručnosti, vedomosti, ako problém 

vyriešia, a  musia sa cítiť istí, že 
to zvládnu. Táto tzv. KAPACITA 

mladých ľudí k  participácii určí 
celkový úspech aktivít aj ich 
rozvoj aktívneho občianstva. 
Kapacita a  výzva musia byť 
v  rovnováhe. Ak mladí ľudia 
nemajú dostatočnú kapacitu 
na vyriešenie problému či vý-

zvy, zakúšajú pocit frustrácie 
a bezmocnosti. Ak nie je problém 

pre mladých ľudí výzvou, vedie to 
k  rutinnému správaniu a  pocitu zby-
točnosti. Navyše, ak mladí ľudia nie-
koľkokrát zažijú zlyhanie v  súvislosti 
s  takouto aktivitou, pocit zbytočnosti 
a  bezmocnosti je u  nich veľmi nároč-
né odstrániť. Je dôležité zdôrazniť, 
že úspešná a  zmysluplná skúsenosť 
s  participačnou aktivitou je kľúčová 
pre úspešnú výchovu k aktívnemu ob-
čianstvu. 

Tretia podmienka je, že mladí ľudia 
musia cítiť, že sú cez svoju iniciatí-
vu a  snaženie SPOJENÍ s  komunitou, 
hnutím, organizáciou a že sú cez tieto 
štruktúry priamo alebo nepriamo pod-
porovaní11. 

Keď je tínedžer nemastný – neslaný. 
Čo sa deje?

Často sa môžeme stretnúť so situá-
ciou, keď v  tíme cítiť napätie a  niečo 

jednoducho nie je v  súlade „s  kostol-
ným poriadkom“. Treba si uvedomiť, 
že každý tínedžer má isté potreby 
a schopnosti a nevie sa podľa potreby 
prispôsobiť do takej miery ako dospe-
lý človek. Treba preto citlivo prideľovať 
mieru a  typ zodpovednosti individu-
álne podľa záujmu a  kapacít jednotli-
vých tínedžerov. Niekto sa môže cítiť 
lepšie v pozadí – tvoriť plagáty, zdobiť 
miestnosť, niekto, naopak, je vhodný 
pre prácu s  ľuďmi, moderovanie... Pri 
nevhodnom prideľovaní úloh alebo pri 
negatívnych situáciách v rámci tímu sa 
môže tínedžer dostať do rozpoloženia, 
ktoré predstavuje riziko v prípade, ak 
sa rozšíri do celého tímu. Preto treba 
skupinu pozorne sledovať a preventív-
ne komunikovať so všetkými účastník-
mi. 

Najčastejšie riziká v tíme sú:

Nuda – projekt trvá dlho, členov pre-
stanú baviť úlohy, plnenie úloh je jed-
notvárne. Východiskom môže byť zvý-
šenie inovácie, spoločný teambuilding 
spojený so zábavou (spoločný výlet, 
táborák, nové zaujímavé úlohy).

Smútok – tím je dobre stmelený a  je-
den z členov odíde, niečo sa nepoda-
rí – môžeme nájsť náhradu, zvyšných 
členov treba uistiť o vašej plnej dôvere.

Pocit nepotrebnosti a  vyčlenenia – tí-
nedžeri, ktorí nedostali (pre nich) zau-
jímavú úlohu, resp. nemajú dostatok 
povinností, tínedžeri, ktorí nezapadli 
do partie a treba ich formou hry alebo 
vhodnou aktivitou na tímovú spolu-

11 MIHÁLIKOVÁ,	J.	2011:	Vplyv	dobrovoľníctva	na	vybrané	charakteristiky	osobnosti	mladých	ľudí.	
	 Dizertačná	práca.	Prešovská	univerzita	v	Prešove,		str.	41.
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prácu začleniť do kolektívu. 

Sústredená pozornosť tínedžera

Ak máte pocit, že toto slovné spojenie 
má isté slabiny – tak nie ste ďaleko do 
pravdy. Pre tínedžerov je typické rých-
le vzplanutie a rovnako rýchle opadnu-
tie záujmu, neposednosť, zmeny nálad  
a  pod. Neplatí to samozrejme na sto 
percent, ale štandardne s  tým mô-
žeme rátať, opierajúc sa o  poznatky 
z vývinovej psychológie či pedagogiky. 
Preto aj koordinátori projektu musia 
s touto situáciou rátať a byť na ňu pri-
pravení. Otázkou zostáva, ako udržať 
tínedžerov sústredených a  motivova-
ných? 

Odpoveď neľahká, ale nie nemožná. 
Tu je pár návrhov: 
• Dôležitá je pravidelnosť spoloč-

ných stretnutí, chvíľu to potrvá, ale 
po mesiaci (ak sa vám podarí moti-
vovať tínedžerov, aby mesiac robili 
v tom istom čase tie isté veci :-o) sa 
im aktivity zautomatizujú. Pokiaľ sú 
stretnutia nepravidelné a  jednotli-
vým tínedžerom nie je od začiatku 
jasné, aká je ich úloha v  projekte, 
môže to viesť až k úplnej strate zá-
ujmu a k demotivácii.

• Stanovte si míľniky úspe-
chov. Každý mladý človek 
v  projekte si povie, kedy 
bude projekt pre neho úspech, 
čo tým získa (a sám pre seba mož-
no aj prečo to chce). Môžu si tie-
to svoje „plány“/míľniky zapísať 
do špeciálneho zápisníka, alebo 
pod nejakým symbolom umiest-
niť nástenku/vývesku/webstránku  
(privatezone) projektu. 

• Pripomínajte si, čo ste už dosiahli 
a – oslavujte. Pre mladých ľudí v tí-
nedžerskom veku je zabávať sa, 
oslavovať veľmi silný motív a stimu-
lácia. Je potrebné to samozrejme 
dobre premyslieť a  dávkovať. For-
my oslavy môžu byť rôzne: stretá-
vanie sa na netradičných miestach, 
výlety, výjazdy, mini pohostenie 
v domovskej organizácii a pod. 

• A prvý a najsilnejší nástroj – pripo-
mínajte im, prečo sa rozhodli zapo-
jiť sa do takéhoto projektu, čo už 
doteraz dosiahli a kto bude zasiah-
nutý tým, ak počas trvania projek-
tu odstúpia. Nič tak nevyčerpáva 
energiu ako nedokončené úlohy. 
Občasné pripomenutie záväzkov, 
ktoré sme si sami vzali na seba, sa 
v  prípade tínedžerov ukazuje ako 
efektívne. 

Príklad z praxe: 
Skupina	tínedžerov	sa	rozhodla,	že	v rámci	svojich	stáží	urobia	zbierku	korčúľ	pre	
deti	z DeD	a naučia	ich	počas	niekoľkých	týždňov	korčuľovať.	Do	celého	plánu	vstú-
pili	zimné	prázdniny	a na	ľadovej	ploche	sa	stretli	deti	z DeD,	koordinátorka	pro-
jektu	a vychovávateľka.	Tínedžerskí	dobrovoľníci	neprišli.	Zopakovalo	sa	to	ešte	raz	
a koordinátorka	projektu	vzala	telefón	a každému	zo	skupiny	vysvetlila,	čo	sa	stalo,	
ako	sa	cítila	ona,	ako	sa	cítili	deti,	ktoré	čakali	na	svojich	priateľov	–	a tí	neprišli.	Re-
akcia	dobrovoľníkov	bola	nečakaná:	znova	sa	zaktivizovali,	začali	s novou	vervou	
s aktivitami.	Chceli	dokázať,	že	nie	sú	takí,	akými	sa	zdali.	A ako	sa	sami	vyjadrili	
–	už	nechceli	sklamať	ani	koordinátorku,	ani	svojich	nových	priateľov.	
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• Dobrovoľníctvo je sexi. V rámci pro-
jektu „tínedžerské dobrovoľníctvo“ 
sa veľmi osvedčilo prideľovanie 
funkcií jednotlivým tínedžerom, 
napr. novinár, logistik, moderátor... 
Zároveň sa jednotlivým stretnu-
tiam dávali „dôležité názvy“, ako 
porada vedenia projektu alebo ge-
nerálne stretnutie pre realizáciou 
projektovej aktivity pod. Tínedžeri 
vnímali funkciu ako formu oce-
nenia a  zverenia zodpovednosti, 
ktorá pozitívne ovplyvnila ich prá-
cu pre dobro celej skupiny, a bola 
silným motivačným a stimulačným 
faktorom pre jednotlivcov.

• Existuje určitá forma tímovej od-
meny a pochvaly pre celú skupinu, 
ktorá výraznou mierou stimuluje 
skupinu a ukazuje zároveň, v čom 
sú tínedžeri výborní a  v  čom sa 
môžu zlepšiť. Môžeme napríklad 
od členov tímu vyžadovať, aby si na 
každú poradu (spoločné stretnutie) 
pripravili protokol o tom, čo všetko 
individuálne spravili pre to, aby spl-
nili zverenú úlohu. Každý člen tímu 
odprezentuje, čo spravil. Vytvorí sa 
tak priestor pre nás, aby sme ho 
pochválili a poradili – čo bolo dobré 
a čo treba vylepšiť. 

Bezpečnosť pri práci 
je dôležitejšia ako práca samotná

Ak už máme tím vytvorený a  blíži sa 
čas na skutočnú prácu, odporúča sa 
„ošetriť veci papierom“. Myslí sa tým 
súhlas zákonného zástupcu, na kto-
rom bude jasne popísané, čo všetko 

bude tínedžer v rámci stáže či projektu 
vykonávať, netreba zabudnúť pripojiť 
mobilné číslo na koordinátora projek-
tu. Takýto súhlas si nechajte rodičmi 
tínedžerov podpísať a na každého ro-
diča si zožeňte kontakt. 

V prípade, že s partnerskou organizá-
ciou, v ktorej budú tínedžeri stážovať, 
budete uzatvárať „dohodu	o vzájomnej	
spolupráci“, pošlite takúto dohodu aj 
rodičovi, aby sa cítil dostatočne oboz-
námený, čo jeho ratolesť vlastne robí 
(viac o dohode o vzájomnej spoluprá-
ci a o zákonoch, ktoré môžete pri vy-
tváraní takýchto dokumentov využiť, 
nájdete v  4. kapitole tejto publikácie 
v  časti „Na všetko treba papier“). Ur-
čite si od každého účastníka vypýtajte 
číslo na zákonného zástupcu, aby ste 
ho v prípade potreby mali k dispozícii.  

Počas projektov tínedžerského dob-
rovoľníctva pracujeme s neformálnym 
vzdelávaním, čo ľuďom často evokuje 
voľné pravidlá, no papierom „ošetre-
né“ podmienky spolupráce nikdy nie 
sú na škodu, navyše ak sa jedná o prá-
cu s  tínedžermi a časť zodpovednosti 
za ich bezpečnosť
nesieme 
aj my. 
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Informácie o  projekte by sa mali do-
stať nielen k  tínedžerom, ktorí sa do 
neho budú môcť zapájať, ale aj inšti-
túciám a  organizáciám, ktoré budú 
v  budúcnosti našimi spolupracovník-
mi. Samozrejme, patria sem aj médiá, 
ktoré budú šíriť informácie o plánoch 
a výsledkoch. 

Komunikácia a  budovanie partner-
stiev – ako môže ovplyvniť úspech 

Koordinátori takýchto či podobných 
projektov pre samotnú prácu často za-
búdajú, že ak o tejto našej činnosti ne-
vie verejnosť, niečo z toho, prečo vlast-
ne robíme tento typ aktivít, sa stráca. 
Čas investovaný do informovania či do 
komunikácie s kľúčovými hráčmi je ča-
som dobre investovaným.

Takmer každý, kto žije v našom meste 
či obci, môže ovplyvniť úspech nášho 
projektu. Zo skúseností získaných po-
čas projektu ale môžeme vydeliť päť 
skupín, ktorých tichý alebo otvorený 
súhlas a podpora je KĽÚČOVÝ!

Ide o tieto skupiny: 
• rodičia zapojených mládežníkov; 
• vedenie školy; 
• miestna samospráva;
• partnerské organizácie 
 – hostiteľské; 
• možní donori. 

So všetkými kľúčovými hráčmi je po-

trebné pravidelne komunikovať z  via-
cerých (nižšie uvedených) dôvodov. Vo 
všeobecnosti by komunikácia o  pro-
jekte, ktorá je určená širšej verejnosti, 
mala obsahovať úvodnú informáciu 
o  projekte vo forme a  štýle zrozumi-
teľnom širokému spektru prijímateľov, 
pravidelné informovanie o  projek-
te cez verejnú stránku alebo portál 
a  záverečné vyhodnotenie projektu 
s prínosmi, výstupmi, výsledkami opäť 
verejne dostupné a šírené rôznymi ka-
nálmi. 

Publish or perish

Publikuj alebo zhyň! hovorí staré prí-
slovie. V  prípade dobrovoľníckych 
programov to nebude také dramatic-
ké. Ale v starom prísloví je zlaté zrnko 
pravdy: ak o vás a vašich aktivitách ne-
vie verejnosť, akoby ste ani neexisto-
vali, ľudia vám nepomôžu, nepodporia 
vás, lebo o  vás jednoducho nevedia. 
Nie je nutné, aby ste zaplavili mediálny 
trh reklamou, ktorá by mohla konku-
rovať našim mobilným operátorom.

Aj tak je ešte veľa možností, 
ako sa „predať“:
• Pripravte dobrovoľníkov na to, aby 

vedeli sami rozprávať o  projek-
te, o  tom, čo robia, o  jeho cieľoch 
– ústne podanie je lacné a má ne-
obyčajnú silu, ktorá sa volá auten-
tickosť!

• Zainteresujte aj partnerské orga-

3. KOMUNIKÁCIA 

A PARTNERSTVO
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nizácie do šírenia informácií cez 
návštevníkov svojich zariadení (prí-
buzných, ďalších partnerov, spo-
lupracujúce organizácie v  rôznych 
sieťach a pod.).

• Letáčik, rýchla informácia, hoci 
vo forme a  veľkosti vizitky, uľahčí 
všetkým, ktorí prezentujú, poskyt-
núť informáciu, ku ktorej sa môže 
ten-ktorý človek vrátiť, nájsť si do-
datočné informácie, ktoré mu/jej 
chýbali. 

• Vytvorte priestor na webe orga-
nizácie alebo inštitúcie, kde si zá-
ujemcovia (alebo aj náhodní náv-
števníci stránky) môžu o  projekte 
prečítať ďalšie informácie. Snažte 
sa, aby informácie boli jednodu-
ché. 

• A  samozrejme – stále myslite na 
svojich troch/štyroch kľúčových 
hráčov: rodičov, školu, samosprávu 
a donorov. 

Rodičia sú dôležití!

Je vysoko pravdepodobné, že rodičia 
dnešných tínedžerov sa počas svojho 

života s  nejakou formou dobrovoľ-
níctva stretli, ale určite nie vo veku tí-
nedžerov. V roku 1989 boli asi v takom 
veku ako dnešní tínedžeri a po revolú-
cii na niekoľko rokov zanikli organizo-
vané formy aktivít detí a  mládeže (aj 
dobrovoľnícke). Preto sú oprávne-
ne zvedaví – a  možno aj opa-
trní. Veď pomoc a podpora 
druhým môže tak trochu 
(keď to trochu nadnesie-
me) pripomínať rôzne 
slogany propagátorov 
siekt a  spolkov. Iste je 
namieste vedieť o  ta-
komto projekte viac. 
A  keďže rodičia sú zák-
ladným spojencom koor-
dinátorov takýchto projek-
tov – komunikáciu s nimi nie je 
dobré zanedbať. Rodičia potrebujú 
hlavne počuť a zdôrazniť, že ich syn či 
dcéra v  tínedžerskom veku trávia čas 
zmysluplnými aktivitami a – čo je naj-
dôležitejšie –  v  sprievode vedúceho/
učiteľa/koordinátora. Nie však po celý 
čas, a  tak ich súhlas s  aktivitami „na 
vlastné riziko“ bude potrebné získať. 

Príklad z praxe: 
Jeden	 veľmi	 opatrný	 rodič	 vyhľadal	 koordinátorku	projektu	a	 trval	 na	osobnom	
stretnutí	a	vysvetlení	princípu	a	postupu	projektu,	lebo	jeho	dcéra	mu	to	nevedela	
dostatočne	vysvetliť,	a	keďže	počul,	že	sa	bude	chodiť	do	domova	dôchodcov	a	do	
útulku	zvierat,	tak	mal	strach.	Bolo	vidno,	ako	mu	po	rozhovore	odľahlo	a	stal	sa	
podporovateľom	myšlienky	a	samotného	projektu.	

Škola – ďalší kľúčový partner 

Ak niečo spája vekovú skupinu „-násť-
ročných“ – tak je to určite ich školopo-
vinný vek. Preto sú školy alebo školské 
zariadenia (napr. centrá voľného času) 
jedny z prvých záujemcov o tieto typy 

aktivít. Niet sa čomu čudovať, veď všet-
ci, čo sú zapojení do vzdelávania a vý-
chovy, hľadajú nové metódy či nástro-
je, ako tento proces urobiť efektívnejší 
a pútavejší pre žiakov. Dobrovoľnícky 
program pre tínedžerov môže byť jed-
nou z odpovedí – AKO NA TO.  
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Navyše, škola je prvým prostredím, 
kde sa môžu mladí ľudia (ale aj ich ro-
dičia) vôbec dozvedieť o projekte, kde 

si môžu vymieňať informácie formál-
nym aj neformálnym spôsobom. 

Príklad z praxe: 
Na	plenárnej	schôdzi	sa	rodičia	verejne	spýtali	na	informácie	o	projekte.	Z	pôvodne	
jednej	otázky	a	odpovede	vzišla	40-minútová	diskusia,	lebo	aj	ostatní	rodičia	boli	
zvedaví	na	podrobnosti.	Všetci,	ale	odchádzali	spokojní.	

Čo potrebuje vedieť vedenie školy

Ak náhodou nie je škola spoluorgani-
zátorom tohto typu projektu (čo od-

porúčame ako prvé riešenie – projekty 
tohto typu sú zaujímavé aj pre školu 
a viac hláv, viac rozumu – aj podpory), 
tak je nevyhnutné zvažovať tieto typy 
informácií: 
• Informácie pre vedenie školy o zá-

mere realizovať tento typ projektu 
a náš plán zapojiť do projektu prá-
ve žiakov tejto školy. 

• Dohodu so školou o využívaní pro-
stredia školy na šírenie informácie 
o projekte, resp. na oslovovanie ro-
dičov účastníkov alebo rodičovskej 
komunity počas tradičných aktivít 
v škole, ako napr. rodičovské zdru-
ženia a pod. 

• Škola môže osobitne oceniť svojich 
žiakov aj za účasť v tomto projekte 
v  rámci oceňovaní svojich žiakov 
pri polroku alebo na konci roka (je 
to príklad, k nasledovaniu ktorého 
chcú vyzvať aj ďalších žiakov). 

Cieľom je spolupráca v komunite

Jedným z  cieľov tohto a  podobných 
projektov je podporovať spoluprá-
cu mladých dobrovoľníkov a  rôznych 
inštitúcií, organizácii, ktoré pracujú 
s rôznymi cieľovými skupinami, kde sa 

dobrovoľníctvo alebo iná forma výpo-
moci môže hodiť (detské domovy, do-
movy dôchodcov, rôzne iné zariadenia 
sociálnych služieb a i.). Mladí ľudia (ale 
nanešťastie nielen oni) často nevedia, 
čo sa skrýva za múrmi niektorých za-
riadení. Na druhej strane, ani organi-
zácie nevedia, ako môžu dobrovoľní-
kov osloviť, ako s nimi pracovať, ako ich 
zaradiť do svojho denného programu, 
do plnenia svojich povinností. Absolút-
na väčšina takýchto zariadení spadá 
do agendy samosprávnych úradov. Ich 
„odobrenie“ projektu je signálom pre 
všetky strany, že je to iniciatíva, ktorej 
je potrebné venovať pozornosť. 

Čo má obsahovať komunikácia 
so samosprávou

Aj keď hovoríme najmä o  komuniká-
cii, v  istom zmysle hovoríme o  budo-
vaní partnerstva. Preto by komuniká-
cia s  cieľom vybudovania partnerstva 
mala obsahovať:
• Informácia pre vedenie samo-

správy o  záujme realizovať takýto 
projekt v  miestnej komunite. Je 
potrebné zdôrazniť, že cieľom je 
vzájomná pomoc, podpora, rozvoj 
pocitu prináležitosti k  miestu, kde 
bývam, nadväzovanie nových vä-
zieb, zvyšovanie tolerancie, odstra-
ňovanie predsudkov a i.  
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• Konzultácia so zodpovednými pra-
covníkmi, akú pomoc by od mla-
dých ľudí potrebovali, čo by oceni-
li – resp. konzultovanie vlastných 
návrhov, o aký typ aktivít, cieľových 
skupín majú záujem mladí ľudia. 

• Priebežné informovanie zodpoved-
ných o priebehu projektu, prizýva-
nie na vhodné  udalosti (koncerty, 
výlety, posedenia a pod.).

• Možnosť využívania miestnych 
médií pre šírenie informácií o pro-
jekte. Sila miestneho rozhlasu, či 
miestnych novín sa nemá podce-
ňovať, obyvatelia mesta či obce 
radi počúvajú a čítajú najmä o tých 
veciach, ktoré sa ich priamo dotý-
kajú. 

Každý je dôležitý ...

Ale treba uznať, že dobrá hostiteľská 
organizácia je základom pozitívnej skú-
senosti z dobrovoľníctva, ktorá je taká 
prepotrebná. Hostiteľské organizácie 
v  tomto projekte považujeme všetky 
partnerské organizácie, ktoré s  nami 

spolupracujú v  rámci re-
alizácie stáží a pro-

jektov. 

Kontaktná osoba a/alebo 
supervízor dobrovoľníka

Pri prvom stretnutí v partnerskej orga-
nizácií by sme si mali dohodnúť alebo 
vybrať kontaktnú osobu, s ktorou bu-
deme počas celej doby realizácie pro-
jektu komunikovať. Kontaktná osoba 
by nám mala pomôcť aj pri zabezpečí 
vstupných školení, školení o  bezpeč-
nosti pri práci a  pod. Koordinátor by 
mal mať prehľad o  dobrovoľníckych 
aktivitách, ktoré sa realizujú v  part-
nerskej organizácii, a spoločne s kon-
taktnou osobou by mali zhodnotiť, 
ktoré činnosti sú vhodné na to, aby 
boli realizované dobrovoľníkmi (nie 
všetky môžu byť vhodné vzhľadom na 
vek a schopnosti tínedžerov, niektoré 
môžu byť dokonca nebezpečné!). 

Dôležité je predovšetkým:
• predstavenie projektu, jeho cieľov, 

zapojené inštitúcie, donorov,
• zadefinovanie úlohy nášho partne-

ra – v tomto prípade ide o partner-
ský vzťah s  organizáciou, vytvore-
nie stabilných základov môže mať 
vplyv na ďalší priebeh projektu,

• určenie zodpovednej osoby v  or-
ganizácii, ktorá bude predstavovať 
„spojivko“ medzi partnerskou orga-
nizáciou a skupinou tínedžerov,

• zadefinovanie možností dobrovoľ-
níckych prác v organizácii.

Potenciálni donori

Za donorov budeme počas realizácie 
tohto projektu pokladať všetky organi-
zácie (firmy, mimovládne organizácie) 
a  jednotlivcov, ktorí nás budú pod-
porovať v  ktorejkoľvek fáze projektu 
finančne alebo materiálne. Zvyčajne 
takýto typ pomoci ,,nepríde sám“. Hľa-



dať takéto organizácie budeme musieť 
pravdepodobne sami, alebo za pomo-
ci našich tínedžerov.

Priama súvislosť medzi touto skupinou 
a organizátormi či účastníkmi projektu 
nie je hneď zrejmá. Je dobré ale túto 
skupinu nevynechávať, lebo priestor 
sa vytvorí v  neskorších fázach týchto 
projektov: pri realizácii vlastných pro-
jektov tínedžerských dobrovoľníkov. 
Vyvstáva otázka, kde nájsť financie na 
vlastné dobrovoľnícke projekty. Hoci 
nehovoríme o tisícoch eur, istá finanč-
ná suma je pre ich realizáciu projek-
tu nevyhnutná. A  preto je potrebné 
komunikovať s  touto skupinou, ktorá 
môže nejaké financie (samozrejme, za 
predpokladu ich propagácie) venovať. 

V prvom kontakte s donormi 
je dôležité:
• mať zosumarizované informácie 

k projektu, zabezpečiť tak, aby bolo 

partnerovi jasné, o  aký projekt sa 
jedná, čo je jeho cieľom; 

• konkretizovať, o  aký typ podpory 
máme záujem (finančnú, materiál-
nu, a i.), resp. aká bude úloha part-
nera v projekte;

• v  ktorej fáze projektu chceme ak-
tívne spolupracovať (prípravná, re-
alizačná – ako sa mení postavenie 
donora v  jednotlivých fázach pro-
jektu); 

• čo sme ochotní ponúknuť my – 
otázka zviditeľnenie donora, spá-
janie mena s  inými organizáciami, 
podnikateľmi a i. 

19
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Kvalitná dobrovoľnícka skúsenosť 

Už pri definovaní základných pojmov 
sme deklarovali, že každý tínedžer 
potrebuje získať dobrovoľnícku skú-
senosť a až po jej získaní sa vie/môže 
rozhodnúť, či bude mať dobrovoľníc-
tvo svoje miesto v  jeho živote. Preto 
pozitívna dobrovoľnícka skúsenosť je 
tu absolútnou podmienkou. Experi-
mentálny program ponúkal dve mož-
nosti získania dobrovoľníckej skúse-
nosti: prostredníctvom stáží v  pozícii 
dobrovoľníka v hostiteľskej organizácii 
a  organizovaním vlastného dobrovoľ-
níckeho projektu určeného iným čle-
nom skupiny, komunity. 

Práca, služba, stáž?

Mladí ľudia v  našom projekte mali 
problém, ak sa hovorilo o dobrovoľníc-
kej „službe“, a vôbec – používanie slova 
„slúžiť“, hoci s  podtónom „pomáhať“, 
nebolo pre nich jednoduché akcep-
tovať. Slovo „práca“ zase vyvolávalo 
pocit, že príde aj k nejakej výplate, čo, 
samozrejme, pri dobrovoľníctve nie je 
pravda. Preto sa pri programe zauží-
valo slovné spojenie „dobrovoľnícka 
stáž“ v hostiteľských organizáciách.  

Počas projektu sa tínedžeri dostanú 
do prvého kontaktu s hostiteľskou or-
ganizáciou a  dobrovoľníckou prácou/
službou. Príprava kvalitnej dobrovoľ-
níckej skúsenosti počas stáže význam-

ne závisí od toho, ako dobre a  jasne 
sa pripravia podmienky na realizáciu 
stáží v  jednotlivých organizáciách. Je 
potrebné si uvedomiť skutočnosť, že je 
rozhodujúce, aký dojem zanechá orga-
nizácia a ľudia v nej pôsobiaci v samot-
nom tínedžerovi, lebo to môže ovplyv-
niť jeho ďalší vzťah k  dobrovoľníctvu 
ako takému. 

Podpora projektu 
vedením organizácie 

Skúsenosti z pilotného programu uká-
zali, že podpora vedenia organizácie 
dobrovoľníckym stážam je kľúčová. 
V  organizáciách, kde podpora vede-
nia bola zrejmá, sa dobrovoľníci cítili 
byť vítaní, lebo boli vytvorené tie naj-
lepšie podmienky. Nejde o  to, aby sa 
dobrovoľníkom venoval priamo riadi-
teľ alebo riaditeľka zariadenia, 
či organizácie, ale výber 
kontaktnej osoby, 
ktorá sa dobro-
voľníkom pravi-
delne venuje, 
je dôležitá. 
Táto osoba 
dáva dob-
r o v o ľ n í -
kom pocit, 
že to, čo 
robia, je 
pre tú or-
ganizác iu 
potrebné. 

4. AJ CHUCK NORRIS 

RAZ ZACÍNAL
^
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Príklad z praxe: 
Koordinátorka	 programu	 z  Komárna:	 „Najdôležitejším	 faktorom	 v  spolupráci	
s  partnerskou	 organizáciou	 bola	 osobnosť	 a  prístup	 kontaktnej	 osoby.	 Tá	 bola	
prvým	dotykom	žiakov	s partnerskou	organizáciou,	a bohužiaľ,	niekde	bola	aj	skla-
maním.	Keď	som	ich	 ja	ako	koordinátor	k niečomu	priviedla	a kontaktná	osoba	
ich	potom	sklamala,	nebolo	už	v mojich	silách	dať	to	do	pôvodnej	polohy.	Aj	keď	
som	im	mnohé	veci	vysvetlila,	nedalo	sa	to	úplne.	Najdokonalejšia	spolupráca	bola	
v domove	seniorov,	kde	pani	riaditeľka	hneď	na	začiatku	určila	kontaktnú	osobu,	
s ktorou	som	komunikovala	ja	a ktorá	sa	venovala	žiakom	a dávala	im	inštrukcie	
na	konkrétne	činnosti	po	každom	príchode	do	domova.	Tu	sa	potvrdila	dôležitosť	
kontaktnej	osoby.	Hoci	práca	v domove	seniorov	bola	najnáročnejšia,	tu	sa	vždy	
najviac	tešili	príchodu	žiakov,	vždy	si	našli	čas,	aby	sa	im	aj	venovali,	povzbudili	ich	
a poďakovali	sa	im.	Proste	si	ich	získali	tak,	že	aj	žiaci	tam	radi	chodili	a nakoniec	
tam	chodili	aj	tí,	ktorí	pôvodne	začali	v detskom	domove.“

Koordinátor a kontaktná osoba 
v organizácii

Úlohou koordinátora vo vzťahu k part-
nerskej organizácii je dohodnúť pod-
mienky a komunikovať o obsahu stáží 
s  kontaktnou osobou z  tejto partner-
skej organizácie. Na Slovensku nemá 
stále množstvo organizácií skúsenosti 
s hosťovaním dobrovoľníkov, či akými-
koľvek formami dobrovoľníckej stáže. 
Preto je úlohou koordinátora na jed-
nej strane stáž dohodnúť a na strane 
druhej oboznámiť vedenie partner-
skej organizácie o  výhodách, rizikách 

a  obsahu stáže tak, aby jej forma 
reflektovala potreby a  možnosti 

tínedžerského dobrovoľníka. 
V  rámci spolupráce sa osved-

čil monitoring koordinátora 
v  partnerskej organizácii 
počas realizácie stáže, kedy 
koordinátor mohol komu-
nikovať priamo s  osobou 
zodpovednou za stáž v da-
nej organizácii a  usmer-
ňovať či poradiť v  prípade 
nutnosti.

A čo ostatní  v organizácii?

Treťou podmienkou úspechu je ak-
ceptácia dobrovoľníkov aj ostatnými 
pracovníčkami a pracovníkmi. Je dôle-
žité, aby organizácia mala prítomnosť 
dobrovoľníkov už vnútorne vydiskuto-
vanú. Pracovníci musia v princípe chá-
pať význam a prínos dobrovoľníctva vo 
svojej organizácii, akceptovať ho a jas-
ne vnímať úlohu dobrovoľníka. Najlep-
ším riešením je, ak ide o  konsenzus 
v organizácii, či začať zahŕňať podporu 
dobrovoľníctvu do svojej bežnej agen-
dy. To je, samozrejme, už úplne iná 
otázka, ktorú sme v  rámci pilotného 
projektu neriešili. 

Dobrovoľníkov tak akurát...

Počet stážistov/dobrovoľníkov v  jed-
notlivých organizáciách závisí od pri-
pravenosti tej-ktorej organizácie a  od 
náplne práce. Pokiaľ išlo o prácu v za-
riadení pre seniorov či v detskom do-
move, osvedčil sa počet 2 – 5 stážistov. 
V  takejto skupine by mal byť vždy as-
poň jeden mladý vedúci/aktivita/líder, 
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ktorý bude skupinu stmeľo-
vať a bude zapálený pre vec 
a bude tak motivovať aj os-
tatných tínedžerov v  skupi-
ne počas priebehu stáže. 
Pokiaľ je skupina väčšia ako 
5 tínedžerov, často býva 
problém s  udržateľnosťou. 

Individuálne stáže s ohľadom 
na vek tínedžerov a  potrebu 

zdieľať zážitky zo stáže s niekým 
z  partie alebo s  rovesníkom sme 

v rámci projektu ani nezaznamenali.  

Výber aktivít počas stáže

Čo sa týkalo náplne práce počas stá-
ží, išlo vždy o pomocné práce v rámci 
činnosti organizácie. V  útulkoch pre 
zvieratá tínedžeri chodili von so psami, 
v detskom domove to boli predovšet-
kým voľné debaty s  deťmi, spoločen-
ské hry, pomoc pri príprave na vyučo-
vanie, tvorivé dielne – výroba rôznych 
predmetov, a  počúvanie a  spievanie 
pesničiek s  gitarou. V  zariadeniach 

pre seniorov to boli aktivity podobné 
ako v detskom domove – voľné deba-
ty, spoločenské hry, počúvanie a spie-
vanie ľudových pesničiek s  gitarou 
a  výroba jednoduchých predmetov 
z papiera. V MsKS – mestskej knižnici 
sa realizovali činnosti ako ukladanie 
kníh, pomoc pri preberaní a  vyhľadá-
vaní kníh. V kláštore mali stretnutie so 
staršími sestričkami, vozili ich na inva-
lidných vozíkoch po parku, upratovali 
park. V nízkoprahovom klube pre mla-
dých tínedžeri pripravovali pre roves-
níkov kurzy anglického jazyka a rôzne 
workshopy. Z  pohľadu rozsahu práce 
išlo o stáže v  trvaní od 1 do 2 mesia-
cov, raz, poprípade dvakrát do týžd-
ňa v závislosti od záujmu, vyťaženosti 
a  sociálneho zázemia tínedžerov. Ak 
má byť stáž naozaj efektívna, potom 
by dĺžka spolupráce s  partnerskou 
organizáciou mala byť aj 4-5 mesia-
cov. Tínedžer bude mať možnosť dô-
kladnejšie sa oboznámiť s  činnosťou 
organizácie a  nadviazať bližšie vzťahy 
s klientmi. 
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Príklad z praxe: 
Koordinátorka	 programu	 zo	 Žiliny:	 „Mali	 sme	 vyjadrenia	 od	 dvoch	 účastníčok,	 
že	nebudú	pokračovať	v	dobrovoľníctve,	pretože	v	terajšej	ekonomickej	situácii	ne-
budú	mať	na	takéto	aktivity	čas	a	budú	pracovať	radšej	v	platených	prácach.“

Na všetko treba papier

Súčasťou spolupráce s  partnerskými 
organizáciami býva dokument „do-
hoda o  vzájomnej spolupráci“, ktorý 
organizácie vyžadujú v  súvislosti so 
zárukou bezpečnosti dobrovoľníkov 
a  aj kvôli stanoveniu si podmienok 
spolupráce počas stáže. Zmluva nie je 
povinnosťou, no v mnohých situáciách 
dokáže pomôcť pri nedorozumeniach. 
V zmluve sa spomínajú povinnosti or-
ganizácie vo vzťahu k  dobrovoľníkovi, 
dobrovoľníka vo vzťahu k  organizácii, 
úloha koordinátora, organizačné za-
bezpečenie.

O  tom, čo vykonávajú dobrovoľníci 
v organizácii, by mali vedieť aj rodičia. 
Úlohou koordinátora je nielen pripra-
viť samotného tínedžera, ale aj upove-
domiť rodičov o  stáži a  dohodnúť sa 
o  spoločnej podpore tínedžera v  ob-
dobí realizácie stáže. Počas stáže by 
mala mať partnerská organizácia kon-
takt na koordinátora, prípadne aj na 
rodiča stážistu (v prípade mimoriadnej 
situácie).

V súvislosti s dobrovoľníckou službou 
existujú dva zákony, ktoré sa dajú po-
užiť pri tvorbe súhlasu zákonného zá-
stupcu alebo pri dohode o vzájomnej 
spolupráci. Ide o  zákon č. 282/2008 

O podpore práce s mládežou, no naj-
mä o  zákon č. 406/2011 O  dobrovoľ-
níctve. Oba sú voľne stiahnuteľné na 
internete – na stránke www.iuventa.sk 
a www.dobrovolnictvo.sk.   

Reflexia a podpora počas stáže
Podpora koordinátorom znamená za-
bezpečovanie systematickej podpory 
a podmienok na to, aby mohli tínedže-
ri nechcenú realitu vlastnými silami 
a  nápadmi zmeniť, vylepšiť. Nezna-
mená to viesť tínedžera „za ručičku“, 
ale podporovať a  usmerňovať jeho 
nápady, pracovať s  jeho motiváciou 
a pomôcť mu reflektovať jeho úspechy 
a neúspechy pri vykonávaní dobrovoľ-
níckej práce.
 
Počas realizácie stáží treba tínedžerov 
priebežne privádzať na jedno miesto 
a  spoločne reflektovať a  zhodnotiť 
uplynulé obdobie v  organizácii. Dob-
rovoľníci sú plný zážitkov a dojmov zo 
stáží a chcú sa o ne podeliť vo väčšej 
skupine. Naberajú inšpiráciu od roves-
níkov stážujúcich v  iných organizáci-
ách. Úlohou koordinátora je zabezpe-
čiť bezpečné prostredie pre zdieľanie, 
vytvorenie atmosféry a zvolenie vhod-
ných metód na to, aby sa tínedžeri do-
kázali dostatočne vyjadriť o  ich pôso-
bení v partnerských organizáciách. 
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Príklad z praxe: 
Koordinátorka	programu	z	Komárna:	„Myslím,	že	koordinátor	musí	byť	veľký	stra-
tég,	psychológ	a	musí	tejto	práci	obetovať	veľa	času.	Žiakov	nestačí	„zapáliť“,	ale	je	
potrebné	aj	byť	pri	ďalších	činnostiach,	oni	to	ešte	sami	nedokážu.“	

Malý projekt v rámci stáže 

Úlohou tínedžerov bolo počas stáží 
pripraviť malý projekt, reflektujúci po-
treby nejakej cieľovej skupiny, s ktorou 
dobrovoľníci pracovali (projekt nemo-
hol byť určený samotným dobrovoľní-
kom). IUVENTA zabezpečila pre každú 
skupinu dobrovoľníkov školenie o pro-
jektovom manažmente. Úlohou tí-
nedžerov bolo napísať svoj projektový 
zámer, opísať potreby cieľovej skupiny, 
ktoré idú pomôcť uspokojiť, opísať po-
stup projektu, jeho hodnotenie a veľ-
mi jednoduchý rozpočet. Malý projekt 
bol vnímaný ako nástroj pre tínedže-
rov, aby sa naučili základy projektové-
ho manažmentu nielen teoreticky, ale 
aj v praxi. Navyše tínedžeri mali šancu 
nadobudnúť vďaka malému projektu 
niektoré kompetencie a  schopnosti, 
ako napríklad zlepšenie komunikač-
ných zručností, tímovej spolupráce, 
organizačných schopností, projektové 

myslenie, motiváciu a sebamoti-
váciu... Tínedžeri dostali šan-

cu a  dôveru, ktorú bežne 
nedostávajú, a  zodpo-

vednosť, ktorú niesli za 
projekt, bola vníma-
ná, či už z  pohľadu 
koordinátora alebo 
zo strany tínedže-
rov, ako veľmi prí-
nosná najmä v  sú-
vislosti s  procesom 
učenia sa. 

Príklady malých projektov 
dobrovoľníkov:
• Celodenný výlet na ranč pre deti 

a mládež so zdravotným postihom, 
hranie sa so zvieratkami, jazdenie 
na koňoch, opekanie, organizácia 
hier a pod. 

• Výlet do Košíc pre deti z detského 
domova, prehliadka mesta, návšte-
va 3D predstavenia, návšteva ob-
chodného centra. 

• Májová veselica pre seniorov s tra-
dičným stavaním mája, kultúrnym 
programom pripraveným dob-
rovoľníkmi a  ďalšími pozvanými 
účastníkmi, spievanie tradičných 
regionálnych piesní a  žrebovanie 
tomboly. 

• Organizácia tvorivej dielne v  CVČ 
pre deti a  mládež so zdravotným 
postihom, ukážka práce na hrn-
čiarskom kruhu a vlastná príprava 
predmetov na hrnčiarskom kruhu 
samotnými deťmi a mládežou.

• Športová olympiáda pre predško-
lákov z  MŠ (netradičné športové 
disciplíny, tombola a i.) pre uľahče-
nie prechodu zo škôlky do školy. 

• Návrat do mladých čias pre senio-
rov – medzigeneračné stretnutie so 
spomienkam, fotografiami, piesňa-
mi a pod.

Všetko sa raz začína, 
všetko sa raz skončí

Jednou z  prvých podmienok dobro-
voľníckych programov pre tínedžerov 
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je jeho časová ohraničenosť. Pripomí-
name, že dôvodom je profil tínedžera, 
pre ktorého je trvalý záväzok obtiažny 
(ak nie nemožný). Preto správne ukon-
čenie projektu je rovnako dôležité ako 
všetky jeho ostatné časti. Čo sa skrýva 
pod termínom „ukončenie projektu“? 
Projekt ukončujeme organizačne, fi-
nančne, ale aj emocionálne – končí sa 
istá etapa nášho života, pre ktorú bol 
tento projekt typický. 

Organizačne a finančne je to pomerne 
jednoduché: musíme odvolať pravidel-
né schôdzky, dať informáciu na web 
stránku, informovať partnerov, media-
lizovať výstupy, finančne uzavrieť pro-
jekt, prípadne ho vyúčtovať. Pre skupi-
nu a väzby, ktoré sa v nej vytvorili, je 
koniec náročným zážitkom, ktorý s po-
mocou koordinátora musia spoločne 
absolvovať. Veľmi dôležitou časťou 
uzatvárania zážitku je pripomínanie 
si nielen samotného priebehu, ale aj 
toho, čo som sa naučil, čo som získal, 
čo som si uvedomil. V  pilotnom pro-
jekte bolo súčasťou stretnutie skupín 
a spoločná evalvácia. 

Príklady evalvačných aktivít

Moja cesta projektom: cieľom je vyjad-
riť osobný pohľad na priebeh a svoju 
účasť v  projekte. Účastníci dostanú 
pásy papiera a ich úlohou je nakresliť 

„cestu projektu“, t. j. čiaru, ktorá môže 
ísť rovno, ale aj rôzne klesať, stúpať, ba 
sa i vracať. Môžu na tejto čiare kresliť 
rôzne značky, písať slová atď. Potom to 
skomentujú každý individuálne, alebo 
sa navzájom len jeden druhého pýta, 
čo ktorá krivka, zákruta, znamená...

Snehová guľa alebo čo všetko mi pro-
jekt priniesol: aktivita určená na ujas-
nenie si a  akceptáciu prínosov pro-
jektu a  účasti v  nej. Na veľký papier 
sa nakreslí štruktúra snehovej vločky 
a  účastníci nalepujú na konce štruk-
túry lístočky s „prínosmi“ (napr. naučil 
som sa písať projekt, viem lepšie pra-
covať s  deťmi, viem, ako sa vyberajú 
kliešte z psieho ucha atď.). 
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Aj keď testovanie dobrovoľníkov 
a  dobrovoľníčok nebolo primárnym 
cieľom projektu, boli požiadaní o vypl-
nenie dotazníkov pred projektom a po 
jeho skončení12. Cieľom bolo sledovať, 
či účasť v  projekte ovplyvní niektoré 
osobnostné charakteristiky mladých 
ľudí. Zaujímalo nás, či môže takýto 
projekt ovplyvniť sociálnu a  občian-
sku zodpovednosť, vzťah mladých ľudí 
k dospelým a celkovo vzťah k aktivite 
v komunite. 

Výsledky, ktoré testovanie prinieslo, 
neboli pozitívne, ale nebolo to ani pre-
kvapením. 

Zodpovední ešte zodpovednejší?

Mladí ľudia sa mohli zapojiť do projek-
tu len dobrovoľne. Celkom prirodzene 
sa vykryštalizovala skupina, ktorá inkli-
nuje k podobnému typu aktivít a kto-
rej je filantropia blízka. Pre niektorých 
bolo rozhodujúce, že do tejto aktivity 
sú zapojení kamaráti, a bolo im  v prin-
cípe jedno, čo budú na projekte robiť. 
Testovanie ukázalo, že dobrovoľnícka 
skúsenosť pri mladších účastníkoch 
síce neprispela k nárastu ich osobné-
ho záväzku riešiť sociálne problémy, 
na druhej strane vzrástla ich citlivosť 
na vnímanie sociálnych problémov, 

podobne ako 
aj ich vnímanie 
významu osob-
nej zodpovednosti 
a  zodpovednejšie 
správanie. Pod vply-
vom skúseností z  reálnej 
praxe mladší účastníci zhodnotili svo-
ju schopnosť preberať zodpovednosť 
nižšie ako pri vstupnom testovaní na 
rozdiel od starších, u ktorých sa schop-
nosť preberať zodpovednosť zvýšila. 
 
Niektoré výroky z hodnotení:
• „Niekedy, keď ma mama volá, že 

nech idem umyť riad, tak klamem, 
že mám úlohu – hoci nemám. Už to 
nikdy nebudem robiť – je to hlúpe.“

• „Stalo sa mi, že sa iné dievčatá 
v  škole dohodli, že pôjdu do ob-
chodného centa, a ja som bola do-
hodnutá so svojím starkým v  do-
move, že prídem. Nechcelo sa mi, 
ale išla som... hovoria, že to viem 
so starými ľuďmi... tak som išla. 
A potom som bola aj rada.“ 

• „Keď sme videli, ako krásne tá pani 
maľuje a nemá peniaze na to, aby 
ich zarámovala, tak sme sa doho-
di, že za tie peniaze, čo máme na 
projekt, jej dáme zarámovať obra-
zy a  urobíme výstavu. Nech aj iní 
vidia, aká je šikovná – v domove to 

5. POZOR NA VIAC ŠKODY 

AKO ÚZITKU

12	 CONRAD,	D.	–	HEDIN,	D.	1981:	Instruments	and	Scoring	Guide	of	the	Experimential	Education	Evaluation	
project.	Minnesota:	Center	for	Youth	Development	and	Research.	1981.	str.	1.

^
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vedia, ale ostatní nie.“
• „Veľmi sme chceli aj viac robiť 

v útulku, venčiť ich, ale pani vedú-
ca povedala, že nemôžeme, lebo 
nemá dosť vodítok. Bolo nám to 
ľúto, lebo kvôli psíkom sme tam 
prišli a mohli sme sa s nimi iba hrať 
v klietkach.“

Vzťah k dospelým

Predpokladali sme, že postoj účastní-
kov k dospelým bude rôzny pred a po 
absolvovaní projektu, keďže pre mla-
dých ľudí je zmysluplná a rovnocenná 
spolupráca s  dospelými, aká sa pri 
dobrovoľníckej skúsenosti očakáva, si-
tuáciou vymykajúcou sa bežnej praxi. 
Nestalo sa tak! 

Podľa výsledkov dotazníkov sa vzťah 
mladých ľudí k dospelým mierne zhor-
šil, pričom viac sa výraznejšie sa zhoršil 
u starších účastníkov. Prispeli k  tomu 
určite aj niektoré z týchto skúseností:
• Riaditeľka domova dôchodcov ne-

bola ochotná začať pokračovať 
v spolupráci  s mládežníckymi dob-
rovoľníkmi, lebo nehovoria po ma-
ďarsky. 

• Pracovníci domova sociálnych slu-
žieb sa nechceli rozprávať s dobro-
voľníkmi, lebo „majú veľa práce“. 

• Starosta obce neprijal skupinu 
mládežníkov, ktorí mu chceli pred-
staviť svoj projekt, lebo bol veľmi 
zaneprázdnený.

• Vedúci jedného zo zariadení, kde 
chceli dobrovoľníci zrealizovať svoj 
vlastný projekt (výlet s deťmi z det-
ského domova), nebol ochotný 
s  nimi vážne rokovať, kým nebol 
kontaktovaný koordinátorkou pro-
jektu osobne.

• Kuchárky z  materskej školy, kde 

jedna skupina dobrovoľníkov or-
ganizovala víkendové podujatie 
pre deti z  MŠ, nechcela zapožičať 
náradie (hrniec, lyžice), lebo sa to 
„nedá“, a  mládežníci museli tieto 
náradia doniesť z domu.

Vyššie uvedené (a podobné) skú-
senosti účastníkov a účastníčok 
neboli v absolútnej prevahe, 
ale tým, že tieto udalosti 
spomenuli počas hodno-
tiaceho stretnutia, zna-
mená, že to malo pre 
nich istý význam, a tak 
dobrovoľnícka skú-
senosť v  konečnom 
dôsledku mohla spô-
sobiť zhoršenie vní-
mania dospelých.  

(Ne)byť 
aktívny v obci

Aj pred projektom – aj po 
jeho ukončení mladí ľudia 
naďalej považovali aktivitu 
v komunite za  prejav zrelosti, 
múdrosti, nesebeckosti a  ako 
zaujímavú činnosť. Za najviac 
alarmujúce zistenie vzhľadom na 
profil účastníkov a účastníčok, ktorých 
môžeme charakterizovať ako ľudí ak-
tívnych, motivovaných a  iniciatívnych, 
môžeme považovať posun v  pohľade 
účastníkov k  aktivite v  komunite ako 
na činnosť, do ktorej chcú byť v budúc-
nosti zapojení menej. Mladí ľudia sa 
necítia byť pripravení najmä po strán-
ke adekvátnych kompetencií (najmä 
komunikácie) a  neboli presvedčení 
o  tom, že by zvládli zohrávať aj aktív-
nejšiu rolu v  obci. Celková skúsenosť 
v rámci projektu a interakcia s dospe-
lými im nepriniesla pocit posilneného 
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postavenia v obci do takej miery, ako 
by sa očakávalo, a  nenabudila ich do 
väčšej aktivity v obci v úlohe aktívnych 
mladých občanov. Dobre a sebaisto sa 
cítili v prostredí, kde ich vplyv bol oveľa 
vyšší, napr. pri vlastných projektoch, 

kde neboli na nikom (takmer) závislí.    

Sme teda znova pri základnej otázke, 
ako zabezpečiť tínedžerom pozitívnu 
dobrovoľnícku skúsenosť, aby sme ne-
narobili viac škody ako úžitku.

Pár základných všeobecných odporú-
čaní zo zahraničných výskumov a rôz-
nych zdrojov. 

Čo potrebujú mladí dobrovoľníci 

Vychádzame z  toho, že práca s  tí-
nedžermi si v množstve prípadov vyža-
duje svojský prístup. Taktiež je nároč-
ne reflektovať ich potreby a  záujmy. 
Súčasní mladí ľudia ako potenciálni 
dobrovoľníci potrebujú13:
• ľahko dostupné informácie o mož-

nostiach dobrovoľníctva – najlepšie 
na internete;

• počuť, že ich organizácia naozaj 
potrebuje a ako veľmi môžu svojím 
dobrovoľníctvom prispieť k zmene;

• zdôrazniť, že dobrovoľníctvo môže 
byť životnou skúsenosťou poskytu-
júcou nielen výzvu, ale aj odmenu 
a prínos v závere;

• mať možnosť zapojiť sa do dobro-
voľníckych aktivít rôznymi forma-
mi, napr. aj cez internet;

• mať poskytnuté aj jednorazové, ne-

6. AK TÍNEDZERSKÉ 
DOBROVOLNÍCTVO – TAK TAKTO

náročné formy dobrovoľníctva (pre 
tých, ktorí nechcú záväzok na celý 
život);

• dostať v  úvode informáciu o  tom, 
aké zručnosti dobrovoľník potrebu-
je, aký tréning a  osobnú podporu 
dostane a  aká „hĺbka“ záväzku sa 
od neho vlastne očakáva; 

• vidieť, že dobrovoľníkmi sú aj iní 
mladí ľudia (z  rôznych prostredí) 
cez obrázky a príbehy, všetky infor-
mácie stručné a  hutné, rýchlo ob-
siahnuteľné a pochopiteľné.

Princípy ideálnej dobrovoľníckej 
aktivity pre mladých ľudí

• Flexibilita ako princíp úspešnej 
dobrovoľníckej skúsenosti14 mla-
dých dobrovoľníkov vychádza z už 
vyššie uvedeného faktu, že mladí 
ľudia sú pod rôznymi tlakmi, naj-
mä čo sa týka času, a často o jeho 
využívaní nemôžu sami rozhodnúť, 
preto potrebujú flexibilitu v  pra-
covnom čase aj v aktivitách. Je po-

13	 EVANS,	E.	–	SAXON,	J.	2005:	A	report	on	the	changing	face	on	volunteering	in	21st	Century	November	2005	
14	 GASKIN,	 K.	 1998.	 Vanishing	 volunteers:	 Are	 young	 people	 losing	 interest	 in	 volunteering?	 (on	 line)	 

Voluntary	activity	Volume	1.

^
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trebné zachovať možnosť výberu 
a spontánnosti. 

• Legitimita „dobrovoľníčenia“ môže 
byť podľa mladých ľudí dosiahnutá 
lepším vzdelávaním a výchovou od 
útleho veku, ponúkaním rôznych 
možností a lepším imidžom dobro-
voľníka tak, aby v závere čo najviac 
ľudí vykonávalo dobrovoľnícke akti-
vity15.  

• Dostupnosť ako princíp reflektuje 
skúsenosť mnohých mladých ľudí, 
ktorí sa nezapojili do dobrovoľ-
níckych aktivít, lebo nevedeli ako. 
Dostupnosť tu reprezentujú opat-
renia ako dostatok informácií, viac 
podpory a  motivovania pre mla-
dých ľudí a jednoduchá dostupnosť 
fyzického nástupu na dobrovoľníc-
ku aktivitu. 

• Mladí ľudia oceňujú dobrovoľníc-
tvo, ak im to prináša konkrétnu 
skúsenosť, ktorú môžu využiť pre 

ďalší osobný a  profesionálny roz-
voj. Vyhľadávajú a  oceňujú skúse-
nosti, ktoré im nie sú bežne do-
stupné, alebo plne zodpovedajú 
ich potrebám, ako umenie, móda, 
environmentálne aktivity, požiarni-
ci, spolupráca s políciou, informač-
né a komunikačné technológie. 

• Incentívy16 sú dôležité najmä v kon-
kurencii iných tlakov a  lákadiel na 
využívanie voľného času. Najčas-
tejšie využívaným incentívom je 
uznanie prínosov aktivity alebo zís-
kanie ďalšej kvalifikácie, či prezen-
tácia budúcim zamestnávateľom 
vo forme certifikátu, referencie 
a pod. Pre mladých dobrovoľníkov 
je – v prípade absencie najbežnej-
šieho incentívu, t. j. peňazí – rov-
nako dôležité aj pokrytie nákladov 
súvisiacich s  dobrovoľníckou akti-
vitou (doprava, cestovné, stravné 
a pod.).

15	 Tlak	rovesníkov,	špeciálne	medzi	chlapcami,	by	sa	zmenšil,	lebo	(logika	tínedžera):	„Ak	to	robí	veľa	ľudí,	je	
to	normálne,	je	to	„cool“,	lebo	každý	to	robí!“

16	 Motivátory	–	vonkajšie	podnety,	javy	či	udalosti	a	majú	schopnosť	vzbudiť	alebo	uspokojiť	potreby.
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• Rôznorodosť je široko prezento-
vaná požiadavka medzi mladými 
dobrovoľníkmi. Iba rôznorodosť 
v  ponuke dobrovoľníckych akti-
vít, témach a  štruktúrach môže 
uspokojiť rôzne individuálne záuj-
my, ciele, preferencie a  prekážky 
dnešnej mladej generácie. Súčasná 
ponuka dobrovoľníckych aktivít pre 
mladých dobrovoľníkov musí byť 
seriózne prehodnotená a  ponuky 
z oblastí, ktoré sú v centre záujmu 
(umenie, móda, šport, médiá a  i.) 
musia byť významne rozšírené. 
Rôznorodosť musí byť zachovaná 
aj v  „hĺbke“ záväzku a  úrovni zod-
povednosti. Veľa rôznych možností 
môže prilákať veľa rôznych mla-
dých ľudí. 

• Organizácia dobrovoľníckej aktivi-
ty musí byť čo najviac neformálna, 
vytvárajúca uvoľnené prostredie, 
v ktorom sa dobrovoľníci cítia víta-
ní, vážení a  cenení. Potrebujú istú 

formu podpory a rady, ale nepotre-
bujú „šéfa“. Ocenia človeka, ktorý 
im pomôže, ak to potrebujú, a po-
sunie ich „ďalej“ (k zložitejšej práci), 
ak sú na to pripravení. 

• Zábava nemôže byť vynechaná 
ako princíp dobrovoľníckej aktivity 
pre dnešných mladých ľudí. Dob-
rovoľníctvo by malo byť zábavné 
a  prinášať uspokojenie. Nemôže-
me zabúdať na to, že mnohé kon-
kurenčné „lákadlá“ pre dnešných 
mladých ľudí prichádzajú z oblasti 
komerčnej zábavy a  priemys-
lu. Hoci sa dobrovoľníctvu 
mladí ľudia primár-
ne nevenujú z  tejto 
príčiny, väčšina 
z  nich uznáva, že 
je to jeden z dô-
vodov, prečo 
v  dobrovoľníc-
tve zotrvá-

 vajú. 
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Naučili sme sa na 
vlastnej koži

Ak by sme mali na-
vyše pridať nejaké 
odporúčania z  práve 
absolvovaného expe-

rimentálneho projek-
tu, boli by to tieto:

1. K  dobrovoľníctvu tí-
nedžerov je treba pristupo-

vať inak ako k  dobrovoľníctvu 
dospelých. Keďže sú len na začiatku 

svojej dobrovoľníckej „kariéry“, potre-
bujú získať návyky a  pozitívnu skúse-
nosť. Požiadavky na dobrovoľnícke 
aktivity pre tínedžerov by mali odrážať 
do veľkej miery ich potreby, lebo cie-
ľom je výchova dobrovoľníka (učenie 
sa zážitkom).   
2. Podpora celého procesu je kľúčovou 
záležitosťou. Keďže naša spoločnosť 
ešte nie je dostatočne zvyknutá na 
dobrovoľníctvo v praxi, je úloha koor-

dinátora aj osvietenská. Je potrebné 
vysvetliť všetkým, ktorí môžu ovplyvniť 
priebeh a dopad, ako a prečo sa také-
to projekty vlastne robia a čo to prine-
sie v  závere celej spoločnosti (a  teda  
aj im).  

A čo ďalej?

Moment, keď ukončíme projekt „Roz-
voj tínedžerského dobrovoľníctva“, 
netreba vnímať ako koniec našej do-
terajšej práce a úplný zánik skupiny tí-
nedžerov, ktorú sme vytvorili. Je to iba 
ukončenie určitej fázy v  dlhodobom 
horizonte komunitného dobrovoľníc-
tva. Ide o koniec začiatku. Po ukončení 
tejto fázy by sme mali mať ako koordi-
nátor v  rukách stabilnú skupinu mla-
dých ľudí motivovaných k tvorbe pro-
jektov a  so záujmom o  participáciu. 
Závisí od nás a  od mladých vedúcich 
v  skupine, nakoľko budú chcieť ďalej 
pokračovať v  začatej práci. Tínedžeri 
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Ak si po prečítaní tejto publikácie po-
viete vyššie uvedené slová, pravde-
podobne budete mať tak trochu aj 
pravdu. Tento projekt, ako každý iný 
v oblasti výchovy a vzdelávania, má pár 

zásad/pravidiel, ktoré je nutné dodr-
žiavať, ak na konci celého snaže-

nia má byť zmena v  správaní 
či hodnotách. Je to určite zá-

merné, cielené pôsobenie 
dospelého na mladého 

človeka (nerobíme pro-
jekt pre projekt) a  vy-
tvorenie priateľského 
a  podporného pro-
stredia pre rozvoj 
žiadaných kompe-
tencií, spoluprácu 
všetkých dôležitých 
aktérov atď. 

V  tejto publikácii 
sme sa snažili čest-

ne a  objektívne opí-
sať skúsenosť, ktorou 

sme prešli, a vytiahnuť 
na povrch to, čo sme sa 

ZÁVER ALEBO 
NIC NOVÉ POD SLNKOM

naučili – a  zároveň to sprostredkovať 
aj ostatným. Veríme, že tu nájdete to, 
čo potrebujete, lebo máme spoločný 
cieľ – pomôcť vychovať mladého aktív-
neho človeka aj za pomoci dobrovoľ-
níckeho programu. 

Zároveň chceme poďakovať všetkým 
spolupracovníčkam, ktoré viedli expe-
rimentálne skupiny. Bez ich pomoci 
a následnej reflexie tejto skúsenosti by 
sme sa k  týmto riadkom, ktoré práve 
čítate, nemohli dopracovať. Dokázali 
sa nadchnúť pre myšlienku projektu, 
získali a  udržiavali motiváciu tínedže-
rov, vyhľadávali a spolupracovali s hos-
titeľskými organizáciami a veľa iného. 

Veľká vďaka patrí Darine Barančíkovej 
z CVČ Dúha v Humennom, Márii Cinka-
ničovej z CVČ v Sobranciach, Marianne 
Dubranovej z  Gymnázia Ľudovíta Ja-
roslava Šuleka v Komárne, Alene Miči-
covej z OZ Leonarda v Žiline a Alžbete 
Maglodskej z YMCA v Nesvadoch. Bolo 
nám cťou a  potešením s  vami spolu-
pracovať!

môžu po dohode s koordinátorom za-
ložiť neformálnu skupinu alebo v  prí-
pade kvalitného zloženia a  silného 
záujmu v  tíme rovno občianske zdru-
ženie, ktoré sa bude ďalej profilovať 
podľa záujmu a  dohody jednotlivých 
členov. Projekt „Rozvoj tínedžerského 
dobrovoľníctva“ môže slúžiť ako vstup-

ná brána do sveta tretieho sektora,  
aktívneho občianstva a participácie.

Dobrovoľníctvo môže ľahko prerásť 
u tínedžerov do závislosti, ktorá sa ur-
čite radí medzi tie zdravšie a prospeš-
nejšie nášmu okoliu, no predovšetkým 
nám.

^
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