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Predhovor 
 

Viacročné úsilie OZ Prešovské dobrovoľnícke centrum zamerané na rozvoj výskumu 

dobrovoľníctva vyvrcholilo v rámci Európskeho roka dobrovoľníckych aktivít 2011 

zorganizovaním vedeckej konferencie v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Filozofickej 

fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri 

Slovenskej akadémii vied (ktorá podujatie podporila aj finančne) a IUVENTOU – 

Slovenským inštitútom mládeže. 

Hlavným zámerom konferencie bolo vytvoriť priestor pre diskusiu výskumníčok 

a výskumníkov z oblasti sociálnej práce a sociológie. Považovali sme za dôležité sústrediť 

pozornosť práve na identifikovanie špecifík výskumu dobrovoľníctva optikou vedy 

o sociálnej práci, keďže na Slovensku zatiaľ ešte nebol realizovaný takto zameraný výskum 

dobrovoľníctva.  

Oslovili sme preto niekoľko skúsených výskumníčok z oblasti sociálnej práce a sociológie, 

aby diskutovali o jeho potrebe. Uskutočnená diskusia so študentkami a študentmi sociálnej 

práce účastníčky motivovala k dopracovaniu a rozšíreniu ich referátov. Predkladáme ich 

v podobe zborníka príspevkov so zámerom, aby poskytli námety pre diskusiu o špecifikách 

výskumu optikou jednotlivých sociálnych vied, osobitne vedy o sociálnej práci. 

Účastníčky a účastníci konferencie sa zhodli v názore, že je potrebné rozvíjať aj diskusiu 

o konkrétnych výskumných témach vedy o sociálnej práci. K nim na základe pozvaných 

referátov Tatiany Matulayovej Dobrovoľníctvo cez prizmu sociálnej práce ako vedy, Alžbety 

Brozmanovej Gregorovej Sociálny profil slovenských dobrovoľníkov a dobrovoľníčok – 

výzvy pre sociálnu prácu, Kvetoslavy Repkovej Seniorské dobrovoľníctvo: vybrané 

terminologické otázky a koreferátov Beáty Balogovej Výzvy dobrovoľníctva v dlhodobej 

starostlivosti o seniorov a Jaroslavy Kmecovej Dobrovoľnícka činnosť v treťom sektore, 

patria najmä evaluačné a akčné výskumy dobrovoľníckych programov a výskum špecifických 

potrieb jednotlivých sociálnych skupín, osobitne mládeže, seniorov a potom tzv. sociálne 

marginalizovaných skupín, vo vzťahu k zapojeniu sa do dobrovoľníckych programov 

v sociálnych službách.  

K ďalším záverom konferencie boli účastníci inšpirovaní referátom odborníčky z oblasti 

lexikografie Márie Imrichovej na tému Vlastnosti termínov a ich aplikácia v oblasti 

terminológie sociálnej práce, ktorý podnietil bohatú diskusiu. Zhodli sa v odporúčaní venovať 

viac pozornosti tvorbe terminológie a to napríklad v rámci doktorandského štúdia, 

či prostredníctvom časopisu Sociální práce/Sociálna práca. 

Do zborníka ďalej prispeli: Sylwia Pelc s príspevkom Kultúra dobrovoľníctva v Poľsku. 

Súčasný stav a perspektívy a Beata Szluz s príspevkom Špecifiká projektu Dobrovoľníctvo 

študentov implementovaného The Polish-American Freedom Foundation v Poľsku a Noema 

Gabovičová s príspevkom Dobrovoľnícka činnosť s deťmi a mládežou vo výskume. 

Predkladaný zborník je ponúkaný čitateľom ako súbor námetov pre diskusiu a odporúčaní 

pre výskum dobrovoľníctva.  

 

V Liberci, marec 2012    doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. 

editorka 
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Dobrovoľníctvo cez prizmu sociálnej práce ako vedy 
 

Tatiana Matulayová
1
 

 

Abstrakt:  
Fenomén dobrovoľníctva optikou sociálnej práce ako vedy predstavuje výzvu pre súčasný 

výskum v sociálnej práci. Výskum dobrovoľníctva, najmä sociologický a psychologický, je 

pomerne rozvinutý. Takmer všetky európske krajiny pravidelne uskutočňujú štatistické 

a výskumné sledovania dobrovoľníctva, podobne ako Spojené štáty, Kanada, či Austrália. 

Otázne ale je, či je možné publikované výskumy považovať za výskumy realizované sociálnymi 

pracovníkmi. V čom spočíva špecifická optika sociálnej práce ako vedy? Ktoré výskumné 

problémy a otázky by mali byť v centre pozornosti výskumu v sociálnej práci?  

 

Abstract:  
The phenomenon of volunteerism through the optics of Social Work science represents 

challenge for current research in Social Work. Research of volunteerism, mainly sociological 

and psychological one, is relatively developed. Almost all European country regularly carry 

out statistics monitoring and research of volunteerism, similarly as in the USA, Canada and 

Australia. The question is whether published research studies can be considered to be 

realized by social workers. What makes the optics to be specific one for Social Work science? 

Which research issues should be addressed by the Social Work research?  

 

Kľúčové slová: dobrovoľníctvo – sociálna práca – výskum dobrovoľníctva 

 

Key words: volunteerism – social work – research of volunteerism 

 

Perspektívy skúmania dobrovoľníctva v sociálnych vedách 

Fenomén dobrovoľníctva ako morfogenetický sociálny jav je možné interpretovať 

na rôznych úrovniach rozličnou optikou jednotlivých vied s implikáciami pre sociálny rozvoj. 

Frič - Pospíšilová (2010) na základe iných zdrojov sumarizujú perspektívy skúmania 

dobrovoľníctva využívané v sociálnych vedách, a to neziskovú, občiansku a voľnočasovú 

perspektívu. 

Nezisková perspektíva pozerá na dobrovoľníctvo ako na neplatenú prácu ako na špecifický 

zdroj pre neziskový sektor a verejnú správu. Výskum sa orientuje na veľké neziskové 

organizácie so zamestnancami, s manažérskym riadením, s hierarchickou štruktúrou, ktoré 

pôsobia hlavne vo sfére verejno-prospešných služieb (zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, 

školstvo). Podľa uvádzaných autorov sa tento výskum vzťahuje k sociálnym vedám, najmä 

ekonómii a politológii. 

Z perspektívy občianskej spoločnosti sa dobrovoľníctvo javí ako občiansky aktivizmus, 

respektíve jedna z foriem občianskej participácie. Táto perspektíva sústreďuje pohľad skôr na 

menšie členské organizácie, na otázky získavania a motivácie dobrovoľníkov, sociálnych 

sietí, komunitného života a vzájomnej prospešnosti. Daná perspektíva je uplatňovaná 

v sociologickom, psychologickom a politologickom výskume. 

                                                 
1
 Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Katedra sociálnej práce, Ul. 17. novembra č. 1, 080 78 

Prešov, tmatulay@gmail.com. 
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Voľnočasová perspektíva ukazuje dobrovoľníctvo ako spôsob trávenia voľného času. Spája 

dobrovoľníctvo s pojmami ako sú „hobby“ alebo „amatérska činnosť“. Táto perspektíva je 

podľa Friča - Pospíšilovej (2010) doménou sociológov. 

Sociálna práca je zaraďovaná k sociálnym vedám, preto je relevantné porovnať dané 

perspektívy s identifikovanými perspektívami v sociálnej práci ako vedy. Porovnanie 

výskumných perspektív ukazuje, že veda o sociálnej práci vníma dobrovoľníctvo ako 

spoločenský fenomén a aj ako sociálnu inštitúciu.  

K zásadným úrovniam interpretácie dobrovoľníctva ako sociálneho fenoménu optikou 

sociálnej práce patrí podľa Encyklopédie sociálnej práce (2011) axiologický, štrukturalistický 

a ideologický prístup.
2
 

Axiologický prístup je založený na analýze historického vývoja a interpretácii 

religióznych a sekulárnych hodnôt vzťahujúcich sa ku charite, filantropii, ale aj ku konceptu 

občianstva. Filozoficky sa tento prístup vzťahuje k latinskému voluntas v zmysle slobodnej 

vôle osoby, ktorá sa rozhodne venovať časť svojho času, talentu, energie a zdrojov v prospech 

spoločného dobra. Historické korene charity a filantropie, ktoré ovplyvnili vývoj v euro 

americkej kultúre nachádzame v antickom Grécku; neskôr v judaizme a kresťanstve. 

Identifikácia sekulárnych hodnôt vzťahujúcich sa k dobrovoľníctvu (demokracia, sloboda 

združovania a občianstvo) súvisí už s Aristotelovým chápaním občianskej spoločnosti, ako 

spoločnosti založenej na rešpekte k rozličným sféram združovania, rovnako ako dobrovoľnej 

podriadenosti súkromného záujmu verejnému dobru v polis (mestskom štáte). Vedúcou 

motiváciou k dobrovoľníctvu nebol altruizmus, ale sekulárne hodnoty asociované 

s reciprocitou (darca očakáva protihodnotu, spoločenské uznanie, kooperáciu) a občianskou 

povinnosťou distribuovať časť bohatstva v prospech chudobných s cieľom udržať sociálny 

pokoj. Uplatnením štrukturalistického prístupu je možné rozlišovať rôzne úrovne 

formalizácie organizácií, ktoré združujú ľudí so záujmom o verejné záležitosti a konanie 

aktivít v prospech spoločného dobra v súvislosti s mierou spoločenskej kontroly. V rámci 

tohto prístupu sú jednotlivými autormi ponúkané rôzne taxonómie dobrovoľníckych štruktúr, 

napríklad rozlíšenie päť hlavných typov dobrovoľníckych štruktúr: sociálno-podporné siete 

(social support networks), miestne združenia (grassroots associations), neziskové organizácie, 

agentúry poskytujúce sociálne služby (human services agencies) a súkromné nadácie. 

Predmetom analýzy a interpretácie je potom ich historická rola v poskytovaní služieb 

zraniteľným sociálnym skupinám. Interpretáciu problematizuje nedostatok hodnoverných dát, 

keď dobrovoľnícky sektor sa systematicky štatisticky sleduje len od druhej polovice 

20. storočia. Do úvahy je potrebné vziať aj takú charakteristiku ako neformálnosť – množstvo 

lokálnych, čiastkových, často okamžitých občianskych a iných iniciatív ani nie je možné 

štatisticky zachytiť. 

Prvé dva uvedené koncepty dobrovoľníctva sa vzťahujú k pojmu spoločenstvo 

(Gemeinschaft). Spoločenským prínosom komunít (spoločenstiev) fungujúcich ako sociálne 

organizmy je podpora zmyslu jednotlivca pre vzájomné vzťahy pomoci a zodpovednosti.  

Ak ideológiu definujeme ako sústavu konceptov, presvedčení alebo mýtov zdieľaných 

skupinou, vysvetľujúcich ako má fungovať spoločnosť, potom ideologický prístup 

interpretuje dobrovoľníctvo vo vzťahu k udržaniu alebo reforme sociálneho poriadku, 

distribúcii moci, vládnutiu. Prevládajúcimi konceptmi občianskej spoločnosti je teória 

sociálneho kapitálu Roberta Putmana. 

                                                 
2
 Text vychádza z hesla Voluntarism (Encyclopedia of Social Work, 4, 2011, s. 266–272). 
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Súčasný výskum dobrovoľníctva 

Približne od konca 60. rokov 20. storočia sa v Spojených štátoch amerických, Kanade, 

Austrálii a postupne potom v takmer všetkých európskych krajinách pravidelne, každoročne 

uskutočňuje minimálne štatistické sledovanie dobrovoľníctva. Výsledky bývajú zverejňované 

v tzv. správach o stave dobrovoľníctva. V zásade je možné konštatovať, že ide o sociologický 

výskum dobrovoľníctva, ktorý máva deskriptívny charakter kvantitatívneho reprezentatívneho 

výskumu orientovaného na tzv. individuálnu rovinu dobrovoľníctva. Výsledky poskytujú 

informácie o stupni organizovanosti dobrovoľníctva (rozlišujú tzv. formálne a neformálne 

dobrovoľníctvo), typológie dobrovoľníckych aktivít, intenzite dobrovoľníctva, sociálnom 

profile dobrovoľníkov, ich motivácií a pod. Poskytujú dáta, na základe ktorých je možné 

analyzovať tzv. kultúrne vzorce dobrovoľníctva (t.j. predikovať správanie obyvateľstva 

v určitých spoločenských podmienkach vo vzťahu k dobrovoľníckej angažovanosti). 

Príkladom prepojenia sociologického a pôvodne psychologického výskumu môže byť 

problematika motivácie ľudí k dobrovoľníckej práci. Oba prístupy je potrebné v súčasnosti 

vnímať ako vzájomne sa dopĺňajúce. 

Psychologické teórie vychádzajú z premisy, že ľudia majú určité psychické potreby, ktoré 

sa snažia uspokojovať určitým správaním. Motivácia súvisí s vnútornými pohnútkami. Ak 

vymedzujeme motiváciu ako proces psychickej regulácie, na ktorom závisí smer ľudskej 

činnosti a aj množstvo energie, ktorú je človek ochotný obetovať na naplnenie určitého cieľa, 

tak jej zmysluplnosť spočíva v dosiahnutí nejakého cieľa, pričom tento cieľ vyjadruje nejakú 

vnútornú potrebu človeka. 

Sociologické teórie ich potom dopĺňajú poznatkami o sociálnej štruktúre, aby sme mohli 

vysvetliť, prečo niektorí ľudia tieto potreby uspokojujú práve dobrovoľníckou prácou.  

Najnovšie teórie motivácie k dobrovoľníckej činnosti kombinujú oba prístupy. Príkladom 

je konceptuálny model Volunteer Process Model (VPM), rozpracovaný Markom Snyderom 

a Allenom M. Omotom (1995, 2002, 2007), ktorý konceptualizuje dobrovoľníctvo ako proces, 

ktorý trvá v čase. VPM zahŕňa analýzu tohto procesu na rôznych úrovniach: 

- individuálnej – aktivity a psychické procesy na strane dobrovoľníka a prijímateľa jeho 

služby; 

- interpersonálnej – objasňuje dynamiku pomáhajúceho vzťahu; 

- organizačnej, kde sa zameriava na otázky rekrutácie, manažovania a udržania 

neplatenej pracovnej sily a zároveň aj na otázky súvisiace s pracovným výkonom, 

kompenzáciou a evalváciou; 

- spoločenskej – upozorňuje na väzby medzi jednotlivcami a sociálnymi štruktúrami 

v ich spoločnosti, rovnako aj na kolektívnu a kultúrnu dynamiku. 

VPM berie do úvahy rôzne psychologické znaky osobnosti a funkcie správania súvisiace 

s jednotlivými etapami dobrovoľníckej služby: 

- etapa pred začatím dobrovoľníckej služby (antecedents stage), počas ktorej možné 

identifikovať osobnostné, motivačné činitele a aj okolnosti, ktoré predikujú, ktorí 

ľudia sa zapoja do dobrovoľníctva a ďalej, ktorí z nich budú najefektívnejší 

a najspokojnejší s dobrovoľníckou službou , 

- etapa vlastnej dobrovoľníckej práce (experiences stage), v ktorej sú objasňované 

psychologické aspekty a aspekty správania v interpersonálnych vzťahoch medzi 

dobrovoľníkom a prijímateľom jeho dobrovoľníckej služby. Čiastočne zameriava 
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pozornosť na vzory správania a vzťahovú dynamiku, ktorá uľahčuje pokračovanie 

v dobrovoľníckej službe a pozitívne vplýva aj na prijímateľov dobrovoľníckej služby. 

- etapa dôsledkov (concequences stage), v ktorej sa sústreďuje pozornosť na dopad 

(impact) dobrovoľníckej služby na postoje, vedomosti a správanie dobrovoľníkov, 

prijímateľov dobrovoľníckej služby a členov ich sociálnych sietí. 

Celkovo možno zhrnúť, že VPM vypovedá o začatí a udržaní dobrovoľníckej služby a jej 

účinnosti. Uvedený príklad vhodne ilustruje možnosti interdisciplinárneho výskumu 

dobrovoľníctva. Súčasne ako v ďalšej časti príspevku ukážeme, by mohol byť inšpiratívny pre 

výskum v sociálnej práci, pretože metodika VPM korešponduje s niektorými výskumnými 

úlohami vedy o sociálnej práci. 

Výskum dobrovoľníctva optikou vedy o sociálnej práci 

V najnovšej odbornej literatúre sa v súvislosti s vymedzovaním poslania a cieľa sociálnej 

práce stretávame s konceptom sociálneho fungovania. Napriek skutočnosti, že sociálne 

fungovanie je mnohoznačným pojmom, autori ho definujú ako “schopnosť ľudí vykonávať 

úlohy denného života a angažovať sa vo vzťahoch k iným ľuďom spôsobom, ktorý je 

uspokojivý pre nich samých, ale aj pre druhých a zodpovedá potrebám organizovanej 

komunity”. 

Aplikujúc uvedený koncept sociálneho fungovania s využitím teoretických perspektív 

Malcolma Payna (2005) na chápanie povahy sociálnej práce, môžeme uvažovať 

o nasledujúcich aspektoch dobrovoľníctva: 

- dobrovoľníctvo ako terapia 

- dobrovoľníctvo ako súčasť sociálnych služieb a sociálna služba 

- dobrovoľníctvo ako nástroj sociálnej zmeny. 

Dobrovoľníctvo ako terapia: 

Reflexívno-terapeutická perspektíva priorizuje duševnú (širšie sociálnu pohodu). Sociálni 

pracovníci prostredníctvom vytvárania dobrovoľníckych príležitostí umožňujú vybraným 

klientom
3
 nadobudnúť sebavedomie, získať pocit užitočnosti, sebarealizácie, uspokojiť 

psychologické a sociálne potreby a tak sa realizovať a obnoviť či získať zmysel života. 

Dobrovoľníctvo ako súčasť sociálnych služieb: 

Uvedené chápanie korešponduje s úvodným objasnením často diskutovaného zapájania 

dobrovoľníkov do sociálnych služieb. Vychádza z individualisticko-reformnej perspektívy, 

v zmysle ktorej sa sociálni pracovníci usilujú o uschopnenie (koncept enabligu) klientov 

a sprostredkovanie zdrojov. Vytváranie a organizovanie (manažovanie) dobrovoľníckej práce 

je potom možné chápať ako samostatnú sociálnu službu, najmä ak sú vytvárané 

dobrovoľnícke programy pre vybrané špecifické skupiny dobrovoľníkov rešpektujúce ich 

osobitosti a potreby.  

Dobrovoľníctvo ako nástroj sociálnej zmeny: 

Vychádza zo socialisticko-kolektivistickej perspektívy zdôrazňujúcej koncept 

empowermentu, t.j. oslobodzovania klientov spod mocenského útlaku, posilňovania, 

zmocňovania a emancipácie, boj so sociálnou nespravodlivosťou a diskrimináciou. 

Povzbudzovanie obyvateľstva k dobrovoľníckym aktivitám v rámci komunitného 

                                                 
3
 Dôležité je upozorniť na limity v podobe nevhodnej a škodlivej motivácie u niektorých klientov 
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vzdelávania, rozvoja a plánovania sa ukazuje ako významná aktivita sociálnych pracovníkov 

smerujúca k sociálnej zmene. 

Juha Hammalainen a Hans Goppner (2008) vymedzujú sociálnu prácu ako praktickú vedu 

o konaní sociálnych pracovníkov. Považujú ju za integratívnu prierezovú vedu, ktorá uznáva 

jej multireferenčnosť. Inšpirujúc sa nimi všeobecne vymedzenými výskumnými úlohami vedy 

o sociálnej práci, ktoré sme adoptovali na problematiku dobrovoľníctva, navrhujeme sústrediť 

pozornosť vo výskume dobrovoľníctva na tieto úlohy: 

- systematická analýza dobrovoľníctva, ktorá bude založená na systematickom zbere 

empirických dát podľa dohodnutej metodiky a ktorá umožní okrem iného aj 

prognózovanie, 

- analýza funkcií dobrovoľníctva v mikro a makropraxi sociálnej práce, t.j. na úrovni 

sociálnej práce s jednotlivcom, rodinou, skupinou, komunitou, 

- genéza spoločenskej potreby dobrovoľníctva vo vzťahu ku genéze spoločenskej 

potreby sociálnej práce ako profesie, 

- vývoj modelov konania – analýza vzťahov modelov konania sociálnych pracovníkov 

a dobrovoľníkov, hľadanie odpovede na otázku ČO v praxi funguje? 

- evaluačný výskum. 

 

Záver 

V posledných dvoch dekádach sa síce problematika dobrovoľníctva začala pertraktovať aj 

v slovenskej odbornej spisbe z oblasti sociálnej práce, absentuje ale odborná diskusia 

o špecifikách optiky sociálnej práce ako vedy, odlišnostiach spracovania tejto výskumnej 

témy napr. v sociologickom či psychologickom výskume, aktuálnych výskumných témach 

a problémoch. Vyššie uvedený príklad interdisciplinárneho skúmania motivácie môže byť 

inšpiráciou pre zamýšľanie sa nad špecifikami výskumu dobrovoľníctva optikou vedy 

o sociálnej práci. Ponúkli sme do diskusie len niektoré námety, ktoré vnímame ako užitočné.  
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Sociálny profil slovenských dobrovoľníkov 
a dobrovoľníčok – výzvy pre sociálnu prácu 

 

Alžbeta Brozmanová Gregorová  

 

Abstrakt: 

Príspevok prezentuje vybrané zistenia reprezentatívneho výskumu dobrovoľníctva 

realizovaného na Slovensku v roku 2011 ako súčasť národnej kampane k Európskemu roku 

dobrovoľníctva 2011 s podporu Európskej únie. Na základe výsledkov výskumu o rozsahu 

a sociálnom profile slovenských dobrovoľníkov a dobrovoľníčok formuluje výzvy pre sociálnu 

prácu súvisiace s ďalším rozvojom dobrovoľníctva v našich podmienkach.  

 

Abstract: 

The contribution presents chosen findings of the representative research implemented in 2011 

as the part of the national campaign for the European Year of Volunteering with support 

of European Union. Based on information about extent and social profile of volunteers 

contribution brings recommendations for social work and development of volunteering.  

 

Kľúčové slová: dobrovoľníctvo, dobrovoľník, sociálna práca 

 

Keywords: volunteering, volunteer, social work 

 

Úvod  

Dobrovoľníctvo je multidimenzionálny jav. V teoretickej rovine je predmetom skúmania 

viacerých vedných disciplín, v praktickej rovine sa týka pôsobenia viacerých profesií. Jednou 

z nich je sociálna práca.  

Dobrovoľníctvo a sociálna práca majú spoločné historické korene, filozofické a etické 

východiská i pole pôsobnosti. Frans Handy a Lester Hustinx (2009, s. 549) uvádzajú, že 

sociálna práca vníma dobrovoľníctvo ako súčasť každodenného života. V tomto zmysle je 

možné dobrovoľníctvo považovať za jeden z nástrojov napĺňania poslania sociálnej práce, 

ktorým je podľa medzinárodnej definície umožniť všetkým ľuďom rozvinúť svoj potenciál, 

obohatiť svoj život a zabrániť dysfunkciám. (Strieženec 2001) Ako uvádza Tatiana 

Matulayová (2011, s. 10–11), „podpora rozvoja dobrovoľníctva u obyvateľov sa v týchto 

súvislostiach ukazuje ako jedna z možností riešenia sociálnych problémov súčasnosti“.  

Cieľom príspevku je analyzovať rozsah dobrovoľníctva a sociálny profil slovenských 

dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v kontexte výziev pre sociálnu prácu. Východiskom analýzy 

sú empirické zistenia z výskumu „Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie“ ktorý 

sa realizoval v roku 2011 ako súčasť národnej kampane k Európskemu roku dobrovoľníctva 

2011 s podporu Európskej únie.
4
 Zdrojom dát je reprezentatívny výskum, ktorý sa uskutočnil 

na vzorke 973 občanov starších ako 15 rokov. Zber empirických dát zabezpečila externá firma 

metódou osobných štandardizovaných rozhovorov v máji a júni 2011. Údaje boli ďalej 

spracované pomocou štatistického programu SPSS verzia 18. V príspevku prezentujeme 

rozdiely, ktoré boli významné štatisticky, nielen numericky.  

                                                 
4
 Koordinátorkou výskumu bola autorka príspevku Alžbeta Brozmanová Gregorová. Riešiteľský tím spájal 

odborníčky z praxe a akademickej pôdy v zložení Tatiana Matualyová, Alžbeta Mračková, Lenka 

Vavrinčíková, Jana Vlašičová, Samuel Koróny  
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1. Rozsah dobrovoľníctva na Slovensku – základné zistenia 

Podľa výskumu Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie (Brozmanová 

Gregorová a kol. 2012) sa do vykonávania dobrovoľníckych aktivít v prospech alebo 

prostredníctvom nejakej organizácie, t.j. do formálneho dobrovoľníctva v posledných 12 

mesiacoch zapojilo 27,5 % respondentov a respondentiek. Tento údaj zaraďuje Slovenskú 

republiku podľa poslednej správy o dobrovoľníctve v Európskej únii (Volunteering in the 

European Union 2010) medzi krajiny so strednou mierou participácie ľudí v dobrovoľníckych 

aktivitách (20–29 % dospelej populácie), aj keď hovorí len o formálnom dobrovoľníctve. 

Zároveň možno konštatovať, že je vyšší ako priemer populácie EÚ nad 15 rokov, ktorý je 

podľa uvádzanej správy 22–23 % občanov EÚ.  

Do neformálneho dobrovoľníctva, t.j. do priamej pomoci mimo rodiny a domácnosti 

dobrovoľníka/dobrovoľníčky sa v posledných 12 mesiacoch zapojilo 47,1 % respondentov 

a respondentiek.  

 

Graf č. 1: Porovnanie zapojenia do formálneho a neformálneho dobrovoľníctva 

v posledných 12 mesiacoch 

 

Zdroj: Alžbeta Brozmanová Gregorová a kol. 2012 

 

Participácia ľudí v neformálnych dobrovoľníckych aktivitách je v porovnaní s formálnymi 

vyššia vo väčšine Európskych krajín, ako uvádza napríklad Paul Dekker (2008) na základe 

výsledkov Eurobarometru v roku 2004 a Anke C. Plagnol a Felicia A. Huppert (2009) 

na základe výsledkov European Social Survey z roku 2006. Rozdiely v jednotlivých krajinách 

sú však veľmi rôzne. V oboch štúdiách sa zároveň konštatuje súvislosť a úzka prepojenosť 

medzi formálnym a neformálnym dobrovoľníctvom, ktorá je zrejmá aj v našom prípade 

(p < 0,001), ako dokumentuje Tabuľka č. 1.  
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Tabuľka č. 1: Súvislosť zapojenia sa vo formálnom a neformálnom dobrovoľníctve 

(v počtoch) 

Dobrovoľníctvo 
Neformálne 

Spolu 
áno nie 

Formálne 

Áno 207 61 268 

adjusted residual 11,6 - 11,6 
 

Nie 251 454 705 

adjusted residual - 11,6 11,6 
 

Spolu 458 515 973 

Zdroj: Alžbeta Brozmanová Gregorová a kol. 2012 

 

Vysoký počet dobrovoľníkov, ktorí sú aktívni vo formálnom dobrovoľníctve, sú zároveň 

aktívni v neformálnym dobrovoľníckych aktivitách a naopak. Z celkového počtu respondentov 

a respondentiek sa až 519 (53,3 %) angažovalo aspoň v jednej forme dobrovoľníctva. Pritom 

až 207 ľudí (čo predstavuje 21,3 % z celkového počtu respondentov a respondentiek a 39,9 % 

z počtu dobrovoľníkov) je aktívnych vo formálnych aj v neformálnych dobrovoľníckych 

aktivitách. Nie je teda zrejmé, že by aktivita v jednej oblasti bránila angažovaniu sa v inej, 

práve naopak. Zároveň sme preukázali vysokú mieru korelácie pri dĺžke (p < 0,001) 

a frekvencii (p < 0,001) angažovania sa vo formálnych a neformálnych dobrovoľníckych 

aktivitách. Znamená to, že ľudia, ktorí sú dlhodobo aktívni vo formálnom dobrovoľníctve 

dlhodobo pôsobia aj v neformálnych dobrovoľníckych aktivitách a rovnako tí, ktorí 

dobrovoľnícky pracujú pravidelne v kontexte organizácii, pomáhajú pravidelne aj mimo tohto 

kontextu.  

Pre sociálnu prácu sú významné oba typy dobrovoľníctva, nakoľko ich môžeme vnímať 

ako významné nástroje zvyšovania kvality života jednotlivcov, skupín či komunít. Vyššia 

miera participácie ľudí v neformálnom ako vo formálnom dobrovoľníctve poukazuje na to, že 

pre Slovensko je typickejší skôr komunitný typ dobrovoľníctva reprezentovaný neformálnou 

dobrovoľníckou pomocou ako manažérsky typ zastúpený formálnymi dobrovoľníckymi 

aktivitami. Táto podoba dobrovoľníctva je spôsobená viacerými skutočnosťami. Tradícia 

individuálnej dobrovoľníckej pomoci na Slovensku je historicky staršia ako dobrovoľnícke 

aktivity, ktoré sa odohrávajú v kontexte organizácií. Táto tradícia pritom pretrvala aj počas 

obdobia socializmu. Na druhej strane pomalší rozvoj organizovaného typu dobrovoľníctva je 

spôsobený nedostatočne rozvinutou infraštruktúrou dobrovoľníctva, ktorá by napomáhala 

jeho väčšiemu rozvoju (chýbajúca právna úprava dobrovoľníctva, neexistencia cielenej 

finančnej podpory, slabo rozvinutá sieť dobrovoľníckych centier, neexistencia systematického 

výskumu dobrovoľníctva). Súvislosť s organizačným a spoločenským kontextom je zrejmá 

najmä pri komparácii celkovej miery zapojenia sa do dobrovoľníctva medzi jednotlivými 

krajinami, a to rovnako vo formálnom ako aj v neformálnom dobrovoľníctve, keďže obe 

oblasti spolu úzko súvisia. Na druhej strane úzka súvislosť medzi participáciou vo formálnych 

a neformálnych dobrovoľníckych aktivitách poukazuje na to, že dobrovoľníctvo je významne 

spojené s individuálnymi charakteristikami človeka a nielen s kontextom, v ktorom 

sa odohráva.  
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2. Sociálny profil dobrovoľníkov a dobrovoľníčok  

Sociálny profil slovenských dobrovoľníkov a dobrovoľníčok charakterizuje:  

- približne rovnaké zastúpenie mužov a žien v oboch typoch dobrovoľníctva; 

- približne rovnaké zastúpenie jednotlivých vekových skupín, aj keď najnižšiu mieru 

vykazuje veková kategória 15 až 19 ročných (rozdiel je štatisticky významný len 

v prípade neformálnej pomoci); 

- úzka súvislosť medzi dobrovoľníctvom a vzdelaním, čím vyššie vzdelanie ľudia majú, 

tým je ich angažovanosť v dobrovoľníctve vyššia; 

- vyššia miera zapojenia sa do neformálneho dobrovoľníctva u vidieckeho obyvateľstva;  

- súvislosť medzi dobrovoľníctvom a ekonomickou pozíciou, pričom najvyššiu mieru 

participácie vykazujú študenti vysokých škôl, pracujúci a ľudia na dôchodku, na 

druhej strane najmenej zapojení sú nezamestnaní a študenti stredných škôl; 

- súvislosť medzi dobrovoľníctvom a výškou príjmu, pričom participácia sa 

automaticky s príjmom nezvyšuje. Najmenej aktívni z hľadiska príjmových skupín sú 

ľudia s najnižším príjmom, najvyššiu aktivitu vykazujú ľudia s priemerným príjmom, 

t.j. od 600 do 900 Eur.  

- vyššia miera zapojenia sa vdovcov a vdov do neformálneho dobrovoľníctva; 

- súvislosť medzi vierovyznaním a neformálnym dobrovoľníctvom, v prospech 

veriacich; 

- spojenie s členstvom.  

Ak porovnáme výskumné zistenia týkajúce sa sociálneho profilu dobrovoľníkov 

a dobrovoľníčok v rokoch 1995 (Bútorová, Bútora 1996), 1998 (Woleková 2002) a 2003 

(Bútorová 2004) môžeme konštatovať že sú veľmi podobné s našimi zisteniami. Sociálny 

profil dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa v jednotlivých rokoch reprodukuje.  

V empirických zisteniach týkajúcich sa sociálneho profilu slovenských dobrovoľníkov 

a dobrovoľníčok nachádzame niekoľko dôležitých výziev pre sociálnu prácu. 

Najvýznamnejším je zistenie, že medzi dobrovoľníctvom a sociálnym vylúčením existuje 

pozitívna súvislosť. Na túto skutočnosť upozorňuje aj dokument Volunteering and Social 

development (1999). Ľudia, ktorí sú všeobecne vylúčení, sú ohrození sociálnym vylúčením aj 

v rámci dobrovoľníckych aktivít. U najviac marginalizovaných skupín spoločnosti je totiž 

najmenšia pravdepodobnosť participácie. Nezamestnaní respondenti, ľudia s najnižším 

vzdelaním a ľudia s najnižším príjmom boli najmenej zapojenými skupinami 

do dobrovoľníckych aktivít na Slovensku.  

Zo skupiny nezamestnaných respondentov a respondentiek sa do formálneho 

dobrovoľníctva v posledných 12 mesiacoch zapojilo len 13,3 % (adjusted residual = -3,5). 

Nezamestnaným by pritom zapojenie sa do dobrovoľníckych aktivít v rámci organizácií 

mohlo priniesť pracovné skúsenosti, či vedomosti a zručnosti vyžadované na trhu práce. 

Dobrovoľnícke programy ciele určené pre nezamestnaných rozvíjané v zahraničí dokazujú, že 

dobrovoľníctvo umožňuje nadväzovať sociálne kontakty, rozvíjať životné zručnosti, členiť 

štruktúru dňa. Zaujímavé zistenia sa týkajú participácie skupiny nezamestnaných v rámci 

neformálneho dobrovoľníctva. Aj keď vykazujú nižšiu mieru participácie v porovnaní s celou 

populáciou (do neformálneho dobrovoľníctva sa zapojilo v posledných 12 mesiacoch 39,0 % 

nezamestnaných), rozdiel nie je štatisticky významný. Participáciu nezamestnaných v rámci 

neformálneho dobrovoľníctva charakterizuje zároveň významne vyššia pravidelnosť 

a významne vyšší objem dobrovoľnícky odpracovaných hodín. Je zrejmé, že v oblasti 

neformálnej pomoci nachádzajú nezamestnaní respondenti a respondentky svoje uplatnenie 

a náhradu angažovania sa v pracovnom živote.  
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Z hľadiska vzdelania vykazujú najnižšiu mieru participácie respondenti a respondentky 

s najnižším, t.j. základným vzdelaním. Z tejto skupiny sa do formálneho dobrovoľníctva 

zapojilo len 15,46 % (adjusted residual = - 4,2), do neformálnej pomoci 36,1 % respondentov 

a respondentiek (adjusted residual = - 3,4). Skutočnosť, že výška vzdelania významne súvisí 

s participáciou v dobrovoľníctve, je spôsobená viacerými faktormi. Na jednej strane ľudia 

s vyšším vzdelaním sú celkovo aktívnejší v rámci občianskej participácie, zaujímajú sa 

o spoločenské dianie i život v komunite. Na to poukazuje ich vyššia participácia nielen 

vo formálnom, ale aj v neformálnom dobrovoľníctve. Zároveň sa ľudia s vyšším vzdelaním 

vyznačujú vyššou informovanosťou aj o sfére dobrovoľníctva a disponujú vedomosťami 

a zručnosti, ktoré je možné v dobrovoľníctve využiť rôznymi smermi.  

Podobne respondenti a respondentky s najnižším príjmom vykazujú oproti ostatným 

skupinám významne nižšiu mieru participácie v oboch typoch dobrovoľníctva. Do formálnej 

pomoci sa zapojilo 20,8 % (adjusted residual = - 3,0) respondentov a respondentiek s príjmom 

pod 300 Eur, do neformálnej pomoci 39,8 % (adjusted residual = -2,9). 

Je zrejmé, že nezamestnanosť, nízke vzdelanie a nízky príjem sú charakteristiky 

respondentov a respondentiek, ktoré navzájom súvisia. Pre všetky uvedené skupiny bol 

významnou bariérou zapojenia sa do formálneho dobrovoľníctva nezáujem. Je to reálna 

bariéra, ktorá môže byť spôsobená ťažkými životnými okolnosťami, v ktorých sa tieto osoby 

nachádzajú a z tohto dôvodu neprejavujú záujem o angažovanie sa vo sfére dobrovoľníckej 

pomoci. Sami totiž túto pomoc môžu v rôznych oblastiach skôr potrebovať. 

U nezamestnaných respondentov a respondentiek môže byť nezáujem výrazom stavu apatie 

spôsobeným samotným stavom nezamestnanosti. Nezáujem však nie je jedinou bariérou. 

Pri ľuďoch s najnižším vzdelaním a príjmom bolo významnou bariérou zapojenia sa 

do formálneho dobrovoľníctva aj nepožiadanie o pomoc. U skupiny so základným vzdelaním 

sa k tejto bariére pridala aj neinformovanosť a finančné náklady spojené s vykonávaním 

dobrovoľníckych aktivít. Nízka participácia uvedených skupín v dobrovoľníctve teda nesúvisí 

len s ich nezáujmom, ale je aj záležitosťou bariér spojených s absenciou vhodných spôsobov 

zameraných na informovanie a zapojenie týchto skupín dobrovoľníctva.  

Zapojenie ľudí, ktorých môžeme definovať ako vylúčených z dobrovoľníctva, si bude 

vyžadovať špeciálne stratégie a programy. Dobrovoľníctvo totiž môže účinne prispievať 

k sociálnej integrácii len vtedy, ak sa vytvoria príležitosti pre väčšiu participáciu ľudí 

z vylučovaných skupín.  

Výzvy pre sociálnu prácu nachádzame aj v rámci empirických zistení výskumu, ktoré 

sa týkajú vekovej štruktúry dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Trendy v oblasti dobrovoľníctva 

identifikované v zahraničí predpokladajú výraznejšie zapojenie najmladšej a najstaršej 

vekovej kategórie do dobrovoľníctva (v rámci teórie „keď nemám peniaze, darujem čas“). 

Túto teóriu však výskum nepotvrdil. Najmenej zapojenou v oboch typoch dobrovoľníctva 

(pričom len v prípade neformálnej pomoci sú tieto rozdiely štatisticky významné) je 

najmladšia veková kategória 15 až 19 ročných. Do formálneho dobrovoľníctva 

sa v posledných 12 mesiacoch zapojilo 20,9 % 15 až 19 ročných respondentov a 

respondentiek, neformálnu pomoc poskytlo 27,8 % (adjusted residual = - 4,4) z tejto vekovej 

skupiny. Z hľadiska pracovnej pozície ide o študentov a študentky stredných škôl. Nízke 

zapojenie sa najmladšej vekovej kategórie do dobrovoľníctva súvisí podľa nášho názoru 

najmä s chýbajúcou výchovou k dobrovoľníctvu na základných a stredných školách. Svedčí 

o tom aj zistenie, že nepožiadanie o pomoc bolo pre túto vekovú skupinu a študentov 

a študentky stredných škôl významne častejšou bariérou nezapojenia sa do dobrovoľníctva. 

Aj keď dobrovoľnícke programy a projekty na niektorých školách fungujú, stále sú skôr 

výnimkou ako pravidlom. V zahraničí pritom existuje viacero úspešných projektov, ktoré 

začleňujú dobrovoľnícke skúsenosti do vzdelávania už pre žiakov a žiačky základných škôl 
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založené na koncepcii service learining. V prípade rozvoja školskej sociálnej práce by mohla 

byť jedna z kompetencií sociálnych pracovníkov a pracovníčok v spolupráci s učiteľmi a 

učiteľkami aj kompetencia rozvoja dobrovoľníckych programov a projektov. Zároveň 

vnímame zapojenie sa tejto cieľovej skupiny aj ako dôležitú výzvu sociálnej práce 

s mládežou. Aj pracovníci a pracovníčky organizácií poskytujúcich sociálne služby či 

pracujúci v rámci samospráv by v tejto cieľovej skupine mohli nájsť významný potenciál. Jej 

zapojenie do dobrovoľníckych aktivít možno vnímať za kľúčové aj z hľadiska budúcnosti 

dobrovoľníctva. Ako dokazujú viaceré výskumy realizované v zahraničí
5
, ak mladí ľudia 

zažili dobrovoľnícka skúsenosť počas štúdia na základnej a strednej škole, zapájajú sa 

vo vyššej miere do dobrovoľníckych aktivít aj v neskoršom veku.  

Na druhej strane pozitívne vnímame zistenie, že veková skupina 20 až 29 ročných 

sa vo formálnom dobrovoľníctve angažuje veľmi intenzívne a pravidelne a rovnako aj 

v prípade neformálnej pomoci je skupinou s významne vyššou participáciou. Možno teda 

predpokladať, že k určitému „prebudeniu“ v dobrovoľníckej participácii dochádza u mladých 

ľudí na Slovensku až v neskoršom veku.  

Druhú významnú skupinu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z hľadiska sociálnej práce 

predstavujú seniori a seniorky. U starších ľudí sa dobrovoľníctvo môže stať výrazom 

aktívneho starnutia, pomáha prispôsobiť sa novej štruktúre dňa bez práce, poskytuje pocit 

užitočnosti. V prípade formálneho dobrovoľníctva je angažovanosť vekovej skupiny nad 60 

rokov približne v priemere celej populácie. Zo skupiny 60 až 69 ročných sa zapojilo 

do formálneho dobrovoľníctva 28,7 % respondentov a respondentiek, z vekovej skupiny nad 

70 rokov 27,3 %. Významne menej pravidelných dobrovoľníkov pritom nachádzame medzi 

skupinou ľudí starších ako 70 rokov. Na druhej strane ide o skupinu, ktorá sa významne viac 

angažuje v neformálnej dobrovoľníckej pomoci. Až 59,1% respondentov a respondentiek 

z tejto skupiny sa angažovalo v neformálnej pomoci v posledných 12 mesiacoch. Zároveň 

medzi seniormi nachádzame v prípade formálnej aj neformálnej pomoci významne viac 

dlhodobých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí sa angažujú v dobrovoľníctve nielen dlhšie 

ako rok, ale dlhšie ako 5 rokov. Môže ísť o respondentov a respondentky, ktorí/ktoré boli 

aktívne aj v rámci ich produktívneho veku. Aj pre respondentov a respondentky nad 70 rokov 

bolo významnou bariérou zapojenia sa do formálneho dobrovoľníctva nepožiadanie o pomoc. 

Podľa nášho názoru to svedčí o nedostatočnej ponuke pre túto cieľovú skupinu, ktorá môže 

byť produktom stereotypného vnímania starších ľudí len ako objektov dobrovoľníckej 

pomoci, nie vykonávateľov dobrovoľníctva. Významnejšie zapojenie tejto skupiny 

do dobrovoľníctva v kontexte organizácií predstavuje výzvu pre subjekty pôsobiace v rôznych 

oblastiach. Pre vekovú skupinu 70 a viac ročných nie je významnou bariérou zapojenia sa 

do formálneho dobrovoľníctva nedostatok času, o čom svedčí aj jej významné angažovanie sa 

v neformálnej dobrovoľníckej pomoci. Na druhej strane zdravotné problémy sú významnou 

prekážkou dobrovoľníctva najmä pre vyššie vekové skupiny. Pri zapájaní vyšších vekových 

skupín bude teda potrebné tieto limity rešpektovať.  

 

Záver 

Aj keď výskum „Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie“ nebol kreovaný ako 

výskum v sociálnej práci, v rámci empirických zistení nachádzame dôležité výzvy pre prax, 

výskum aj vzdelávanie v sociálnej práci.  

                                                 
5
 Pozri napríklad: HALL, M. - LASBY, D. - AYER, S. - GIBBONS, W.D. 2009. 
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V empirickej reflexii vnímame dobrovoľníctvo ako jednu z oblastí výskumu v sociálnej 

práci. V súčasnosti je aj na základe výsledkov zrealizovaného výskumu možné identifikovať 

niekoľko konkrétnych výskumných tém v tejto oblasti, napríklad:  

- neformálne dobrovoľníctvo v práci s komunitou; 

- špecifiká dobrovoľníctva vybraných cieľových skupín sociálnej práce (mládeže, 

seniorov, nezamestnaných, ľudí so zdravotným postihnutím atď.); 

- dobrovoľníctvo v oblasti sociálnych služieb; 

- prínosy dobrovoľníctva pre klientov a klientky dobrovoľníckych programov; 

- profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami z pohľadu organizácií 

a iné.  

V praktickej rovine sociálnej práce ako dôležitú vnímame najmä rastúcu potrebu 

profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a vytváranie špeciálne 

pripravených programov pre začleňovanie najmenej zapojených skupín do vykonávania 

dobrovoľníckych aktivít. To si však zároveň vyžaduje špecifickú prípravu v oblasti 

manažovania dobrovoľníckych programov. Pozíciu koordinátorov a koordinátoriek 

dobrovoľníckych programov môžu podľa nášho názoru úspešne zastávať práve sociálni 

pracovníci a pracovníčky, ktorí/ktoré majú viacero kompetencií vhodne využiteľných aj 

v tejto sfére. Špecifická príprava by mala byť realizovaná už v rámci pregraduálnej prípravy 

sociálnych pracovníkov a pracovníčok napríklad začlenením výberového predmetu 

venujúceho sa problematike manažovania dobrovoľníctva do ponuky pre študentov 

a študentky. Ako konštatuje aj Eva Mydlíková (2002, s. 42) zavedením predmetu 

dobrovoľníctvo do učebných osnov študentov sociálnej práce sa dostáva v modernom poňatí 

tejto vednej disciplíny do povedomia mladých odborníkov dobrovoľníctvo ako neoddeliteľná 

súčasť sociálnej práce na Slovensku.  
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Vlastnosti termínov a ich aplikácia v oblasti terminológie 
sociálnej práce 

 

Mária Imrichová 

 

Abstrakt: 

Príspevok sa zaoberá problematikou termínov v slovenčine, ich vlastností, tvorbou 

a fungovaním prechodných terminologických foriem (profesionalizmy a profesionálny slang), 

a to najmä v oblasti sociálnej andragogiky. Odbor sociálnej práce má svoje terminologické 

špecifiká pre úzku prepojenosť s inými vedami (pedagogika, sociológia, psychológia, právo, 

manažment), ale najmä preto, že sa zaoberá oblasťou týkajúcou sa priamo života človeka, 

z čoho vyplýva aj veľký výskyt terminologizovaných všeobecných pojmov.  

 

Kľúčové slová:  

terminológia, termín, vlastnosti termínov, tvorba termínov, terminológia sociálnej práce 

 

Každá vedná oblasť pracuje s terminologickým aparátom, ktorý je materiálnym/slovným 

nástrojom a prostriedkom na dorozumievanie sa medzi odborníkmi príslušného vedného 

odboru. Každý vedný odbor si svoju terminológiu spracúva, udržiava a spresňuje pre rýchly 

a bezproblémový priebeh odborných diskusií, ktorých dôležitou súčasťou je presné 

pomenovanie pojmu na strane recipienta a v rovnakom rozsahu a obsahu dekódovaný pojem 

na strane percipienta odbornej komunikácie. Presnosť, a tak aj rýchlosť a bezšumovosť 

odbornej komunikácie sa dosahuje vymedzením jednak rozsahu terminologického aparátu, 

jednak vymedzením pojmu konkrétneho slova/termínu. Oblasť sociálnej práce (rovnako 

sociálnej andragogiky a dobrovoľníctva) patrí do oblasti sociálnych vied a je teda úzko spätá 

s praktickou činnosťou človeka. Pre oblasť terminológie z toho vyplýva vyššia frekvencia 

slov, ktoré sa v súvislosti s činnosťou človeka používajú všeobecne a patria do jadra slovnej 

zásoby (spoločnosť, spoločenstvo, zdravie, výchova, vzdelávanie, dobrovoľnosť, voľný čas, 

populácia, choroba, sociálne vzťahy, sociálne prostredie atď.), ale aj termínov spoločných či 

hraničiacich so styčnými vedami/oblasťami ako je sociológia, psychológia, andragogika, 

pedagogika či právo, manažment a verejná správa. Pri konštituovaní sa nového (pod)odboru 

je preto potrebné nadväzovať na jestvujúci terminologický aparát blízkych vied/oblastí, 

prehodnocovať vymedzenie pojmu v danom odbore a porovnávať ho s tým, čo potrebujeme 

presne pomenovať a vymedziť. Sociálna terminológia je „súhrn pomenovaní predmetov, 

nástrojov, zariadení, činností, termínov, názvoslovia v soc. sfére. v soc. oblasti majú 

jednotlivé pojmy často dvojaký význam alebo sú synonymami, čo sťažuje dorozumievanie 

v národnom i medzinárodnom meradle.“ (Strieženec 1996) 

1. Terminológia 

Terminológia sa chápe ako a) náuka o vlastnostiach, tvorbe a používaní termínov. Je to 

interdisciplinárny vedný odbor, v ktorom sa uplatňuje lingvistické a filozofické hľadisko, ako 

aj hľadisko daného odboru. Skúma vzťah medzi pojmom a termínom, súbory termínov, ich 

vlastnosti, gramatickú organizáciu a fungovanie terminologických sústav; b) súbor odborných 

termínov používaných v rozličných oblastiach, teda vo vede, výrobe, umení atď., preto 

hovoríme o právnickej, jazykovednej, zváračskej, lekárskej a pod. terminológii. Spolu 

so slovom terminológia sa ako synonymný používa termín odborné názvoslovie. Termínom 

nomenklatúra sa pomenúva súbor termínov usporiadaných podľa určitého klasifikačného 
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princípu a niekedy aj tvorených podľa dopredu stanovených a dohodnutých pravidiel (napr. 

botanická, zoologická, chemická nomenklatúra).  

Termín (odborný názov) je prvok slovnej zásoby pomenúvajúci pojem vymedzený 

definíciou a miestom v systéme pojmov konkrétneho vedného odboru, techniky, hospodárstva 

a ďalších činností. Je to pomenúvací prostriedok určený na odbornú komunikáciu a je to 

konvenčný (dohovorený) znak. Jeho význam nevyplýva z kontextu, ale z definície. Termíny 

sú lexémy, v ktorých je prekrývanie sa lexikálneho významu pojmom jednou zo základných 

požiadaviek. Na rozdiel od ostatnej lexiky sú termíny vedome ovládanou zložkou, čo 

znamená, že na ich forme a význame sa dohodnú vždy príslušní odborníci, a potom sa musia 

záväzne v odborných textoch dodržiavať. Terminografia je tvorba terminografických 

slovníkov. Slovníkové spracovanie termínov konkrétnych vedných a technických odborov je 

dôležitou súčasťou terminologickej práce. Terminologické slovníky patria medzi výkladové 

jazykové slovníky a sú potrebnou súčasťou každého odboru. 

2. Vlastnosti termínu  

Za základnú vlastnosť termínu sa považuje spisovnosť, pretože dorozumievanie 

v odbornej – najmä písomnej – komunikácii sa realizuje v spisovnom jazyku. Navyše, 

spisovnosť je požadovaná aj zo všeobecného jazykovedného hľadiska, preto ako pomenovací 

motív nemôže slúžiť nespisovný výraz (napr. vada, vysporiadanie, plnomocenstvo, 

nezávadný, prehlásiť v právnej terminológii). V tejto (ale aj v inej jazykovej) súvislosti je 

nelingvistovi nápomocný kodifikačný výkladový slovník slovenského jazyka Krátky slovník 

slovenského jazyka (ďalej KSSJ), ktorého posledné vydanie vyšlo v roku 2003 a ktorý je 

širokej verejnosti prístupný aj v elektronickej podobe na stránke Jazykovedného ústavu 

Ľ. Štúra SAV (http://slovniky.korpus.sk/). Napríklad termín profesná morálka (Strieženec 

1996) je utvorený neústrojným tvarom profesný od substantíva profesia. Krátky slovník 

slovenského jazyka (2003; ďalej iba KSSJ) uvádza pri slove profesia tieto deriváty: 

profesijný, profesiový, profesionálny. Vhodnejší/správny je preto termín profesijná morálka. 

Podobne termín handicap vymedzený v úvode definovania termínu priveľmi široko ako 

„vzťah medzi osobou a spoločnosťou. Vyjadruje nevýhodu jedinca, ktorá mu zabraňuje 

vykonávať určitú rolu...“ (ibid.), má v KSSJ v podobe odkazového hesla handicap  hendikep 

už dávno zdomácnenú podobu. Ďalej napríklad termín sociálna žiadúcnosť (ibid.) obsahuje 

pravopisnú chybu: správne žiaducnosť; obtiažnosť je nespisovné slovo (správne: zložitosť, 

ťažkosť, namáhavosť), zdieľaný je správne spoluvyužívaný, spoločný atď. 

Okrem tejto základnej vlastnosti sa postulujú aj špecifické vlastnosti, ktoré by termín mal 

mať (porov. Masár 1991, 2000): 

Ustálenosť termínu sa chápe čisto pragmaticky a zabezpečuje bezporuchovosť odbornej 

komunikácie. Ak by termín nebol ustálený, vznikali by mnohé nejasnosti a problémy 

v dorozumievaní, ba aj finančné a materiálne škody. Je nevyhnutné, aby sa istý pojem 

v rozličných odboroch či profesijných skupinách pomenúval rovnakým termínom. Napríklad 

miera zotrvačného a gravitačného pôsobenia hmotného objektu sa pomenúva termínom 

hmotnosť. Nie je žiaduce, aby tento pojem inak označoval fyzik, inak astronóm či prepravca 

nákladov (napr. termínmi váha, gravitácia, tiaž, hmota, ťarcha), lebo to zbytočne spôsobuje 

neistotu v dorozumievaní, v tomto prípade medzi rozličnými odbormi. Termín pôvodom 

z latinčiny konverzia - premena, zmena, obrat (Strieženec 1996) sa v tomto význame používa 

aj vo finančníctve, jazykovede, informatike, chémii, práve, jadrovej fyzike, podobne 

kontinuita, konzument, korelácia atď. V tejto súvislosti uvedieme dva príklady, v ktorých je 

základným motivátom ľudská dobročinnosť. Ide o prevzaté slová charita a filantropia majúce 

približne rovnaký význam, no uprednostňujúce niektorú stránku dobročinnosti. Slovo charita 

sme prevzali z gréčtiny cez latinčinu a značí dobročinnosť, dobromilnosť, lásku k blížnemu. 
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Slovo filantropia sme prevzali priamo z gréčtiny a značí ľudomilnosť, dobročinnosť 

(op. mizantropia), dobročinné pomáhanie sociálne slabým, lásku k človeku. Obe slová sa pre 

približnú zhodu významov dostali v slovenčine do konkurencie a ich významy sa spresňovali, 

vymedzovali navzájom a konkretizovali i napokon ustálili z hľadiska uprednostnenia istého 

druhu, typu dobročinnosti. Pri charite sa vymedzuje prvok poskytnutia dobrovoľnej pomoci 

nejakou konkrétnou formou (peniaze, oblečenie, jedlo), kým pri filantropii ide o dobrovoľnú 

pomoc na báze dobrovoľnej podpory človeka tak, aby si sám vedel pomôcť a nebol odkázaný 

na pomoc iných (teda osveta, vzdelávanie, výchova, rozličné inovácie). Ustálenosť termínu 

však neznamená nemennosť. Aj v terminológii existuje pohyb z vecných alebo jazykových 

dôvodov, napr. na základe spisovnosti a motivovanosti sa nahradili viaceré staršie (najmä 

zo slovotvorného hľadiska nevhodné) termíny novými (v anatómii nárt, kotník boli nahradené 

termínmi priehlavok, členok; v právnej terminológii termíny prorada, (ne)movitosť boli 

nahradené termínmi vierolomnosť, (ne)hnuteľnosť; termín árenda novým termínom prenájom 

atď.). Termíny sa nemenia len pre jazykové dôvody. Príčinou môže byť aj zmena názoru 

na pomenúvaný objekt, nová klasifikácia pojmov, nové metódy práce a podobne. 

V zoologickom názvosloví sa napríklad presadzuje tendencia pomenúvať substantívom, nie 

adjektívom (mnohoštetinavce namiesto hustoštetinaté; v danom príklade sú na zmenu aj vecné 

dôvody, pretože dané živočíchy nemajú vždy husté štetiny, ale vždy ich majú mnoho). 

Niektoré termíny sa naopak nemenia aj napriek vedecky dokázanej zmene ich obsahu, napr. 

termín spisovný jazyk, súvisiaci so slovami písať, spisba, dnes nepomenúva len jazyk 

písaného textu. Tento jav sa nazýva deetymologizácia pomenovania (strata alebo 

neuvedomovanie si pôvodného významu).  

Presnosť a jednoznačnosť termínu znamená, že termín označuje iba jeden pojem tak, aby 

nebol možný rozličný výklad. Presnosť termínu sa dosahuje jeho definovaním. Termín má 

byť jednoznačný najmä v rámci príslušného odboru, prípadne súvisiacich odborov. V praxi 

sa často namieta, že daný termín nie je jednoznačný a dostatočne presný. Ideálne by bolo, 

keby každý termín bol samostatnou jednotkou len v jednom odbore a každá jeho morféma by 

mala absolútny a nemenný význam, a pomenúval by iba jeden pojem. To je však nereálne. 

Vhodné je používanie jedného termínu v rozličných odboroch, napr. viacvýznamový termín 

komora sa používa v baníctve (rozsiahly banský priestor), v anatómii (dutina niektorých 

orgánov), v právnej oblasti (časť zákonodarného orgánu v niektorých štátoch), v technike 

(uzavretý priestor technických zariadení). Takéto využitie jedného termínu neznižuje jeho 

hodnotu, jednoznačnosť a presnosť, v každom odbore hrá dôležitú úlohu motivovanosť 

pomenúvania. Podobne napríklad termín asimilácia (prispôsobovanie sa, prispôsobenie) je 

termínom v sociológii, psychológii, lingvistike, geológii atď., pričom jeho presnosť 

a jednoznačnosť sa dosahuje v kontexte. Slovník cudzích slov (1997) vymedzuje asimiláciu 

všeobecnejšie ako proces postupného splývania kultúrnych, sociálnych, etnických skupín, 

v ktorom jedna zo skupín stráca špecifické črty a preberá črty druhej skupiny. V biológii sa 

pod asimiláciou chápe proces, pri ktorom organizmy prijímajú látky a energiu z vonkajšieho 

prostredia a premieňajú ich na látky vlastné ich telu. V lingvistike ide o vyrovnávanie 

rozdielov medzi susednými spoluhláskami. V Slovníku sociálneho pracovníka (Strieženec 

1996) sa definuje ako proces prispôsobovania sa a splývania sociálnej skupiny s inou.  

Úsilie presnejšie vyjadriť opisovanú vlastnosť termínu vedie k tvorbe nepraktických 

viacslovných termínov, napr. vrabec domový, podstatné meno. Spresnenie termínov 

sa dosahuje aj slovotvornými prostriedkami v rámci termínu, napr. ruža - ružica (podobný 

ruži), v termíne veterná ružica (mechanizmus zaznamenávajúci silu vetra), stres - stresor – 

faktor, ktorý vyvoláva stres, čap - čapík (liečivo upravené na vkladanie do telesných dutín 

pripomínajúce malý čap), ktorý sa často nesprávne nazýva čípok. 
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Motivovanosť (významová priezračnosť, motivačná zreteľnosť) je vlastnosť termínu, 

ktorá zo synchrónneho hľadiska odkrýva motív a spôsob utvorenia termínu, čím uľahčuje jeho 

chápanie. Svojou jazykovou formou vystihuje, alebo aspoň naznačuje, čo sa ním pomenúva. 

Terminologická prax preto uprednostňuje tvorenie termínu z domácich zdrojov. Termín spĺňa 

požiadavku motivovanosti vtedy, keď mu používatelia bez ťažkostí rozumejú, napr. termíny 

liečebný pobyt, študijný pobyt, zahraničný pobyt sú motivované priezračne, ale názov pobyt 

au pair nemá pre súčasného nositeľa zreteľnú motiváciu, je nemotivovaný, pretože je málo 

zrozumiteľný, resp. zrozumiteľný len človeku ovládajúcemu francúzsky jazyk. Vhodnejší by 

bol názov opatrovanie, opatrovateľský pobyt, pretože takto pomenované osoby plnia 

v zahraničí opatrovateľské služby. Motivované termíny sú napríklad zámeno, spojka, 

zverolekár, vlečná loď, nemotivované napr. lieh, veta, olej; niekedy je prvotná priezračná 

motivácia zastretá, napríklad už vyššie spomenutý termín spisovný jazyk sa dnes netýka len 

písaného jazyka, spisby, ale aj hovoreného. Motivované sú napríklad termíny (podľa 

Strieženec 1996) vytesnenie (operácia, ktorá vypudzuje a udržiava mimo vedomia predstavy, 

spomienky... spojené s nejakým pudom a jeho „ukojenie“ by bolo nezlučiteľné 

s požiadavkami mravnosti), autonómia osobnosti, prosociálne správanie, krajná núdza, haló 

efekt (sic! správne haloefekt; „jav, ktorý vzniká pri nedostatku potrebných informácií 

o človeku a dojem sa prenáša ako hodnotiaci úsudok jeho konkrétneho konania“ [ibid.]).
6
 

Menej významovo priezračný je termín modálna osobnosť vo vymedzení takej osobnosti, 

ktorá má znaky spoločné pre danú kultúru, národ, prototyp, štandardizovaná osobnosť. Slovo 

modálny je prevzaté z latinčiny a v odbornej komunikácii vo všeobecnejšom chápaní 

(podobne v lingvistike) znamená spôsobový; v práve má význam účelový a pod. 

Motivovanosť je niekedy dôležitejšia ako ustálenosť. Aj preto sa staré, nemotivované, resp. 

falošne motivované termíny nahrádzajú novými. Tento proces sa nazýva logizáciou termínov, 

napr. hromozvod - bleskozvod (zariadenie na zvádzanie bleskov, nie hromov), slinivka brušná 

- podžalúdková žľaza, pankreas (nemá nič spoločné so slinou), mandelinka zemiaková - 

pásavka zemiaková (má pásy a žije na zemiakoch). Sú prípady, keď forma termínu síce 

na určitú motivovanosť poukazuje, ale neumožňuje to pochopiť termín správne. Vtedy 

hovoríme o falošnej motivácii. Napríklad pri chirurgickom termíne tabakový steh (steh 

pripomínajúci vrecko na tabak so stiahnutým vrchom) nie je jasný dôvod na použitie 

motivanta tabakový, pretože nevyjadruje podobnosť zrozumiteľne. Motivovaný názov by bol 

vreckovo-tabakový alebo tabakovo-vreckový steh. Falošne motivované sú aj 

tzv. pseudotermíny, napr. boxerský palec, oštepársky či tenisový lakeť. 

Derivatívnosť (nosnosť, operatívnosť) je schopnosť termínu byť odvodzovacím 

základom, teda mať takú jazykovú štruktúru, ktorá umožňuje tvoriť od neho ďalšie názvy 

s terminologickou platnosťou, najmä adjektíva a abstraktné substantíva. Z tohto hľadiska je 

vhodnejšia jednoslovná podoba termínu, hoci ani tá nie vždy umožňuje derivatívnosť, napr. 

termín hendikep je derivatívny, dajú sa od neho bez ťažkostí utvoriť odvodené slová, napr. 

hendikepovaný, hendikepovať (poškodiť, byť v nevýhode, nemať rovnaké podmienky). 

Podobne napríklad empatia namiesto vcítenie, pretože sa od prevzatej podoby dajú tvoriť 

odvodeniny: empatický, empatickosť. Korekcia namiesto oprava, náprava, zlepšenie umožňuje 

deriváty korekčný – taký, ktorý vykoná opravu, nápravu, a korektívny – taký, ktorý vyplýva 

z nápravy; korektívna skúsenosť je preto skúsenosť vyplývajúca z nápravy. V lingvistike 

sa pre derivatívne schopnosti uprednostňujú internacionálne termíny (a nielen v lingvistike) 

pred domácimi viacslovnými ekvivalentmi: adjektívum, adjektívny, adjektívnosť oproti 

(*neexistujúcemu, ale možnému tvaru) prídavné meno, *prídavnomenný, *prídavnomennosť; 

podobne lexika, lexikálny oproti slovná zásoba, *slovnozásobový atď. Derivatívnosť 

                                                 
6
 Význam haloefektu je zreteľnejšie vymedzený v Slovníku cudzích slov (1997) ako tendencia hodnotiť človeka 

podľa prvého dojmu. 
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jednoslovných termínov spôsobuje, že sa viacslovné termíny menia na jednoslovné, napr. 

zápasník vo voľnom štýle na voľnoštýliar, nasadiť ryby na zarybniť, doba kmitu periodického 

deja na perióda. Substitúcia viacslovných podôb umožňuje tvoriť odvodeniny 

(voľnoštýliarsky, periódový i periodický, zarybnený).  

Systémovosť termínu predstavuje stupeň začlenenosti konkrétneho termínu do sústavy 

termínov daného odboru a miera, v akej sa odráža ich vzájomná spätosť. Systémovosť 

sa prejavuje v terminologickej praxi v snahe zachytiť a slovotvornými prostriedkami vyjadriť 

vzťahy v logickom systéme pojmov danej terminológie. Systémovosť je najzreteľnejšia 

v tvorbe termínov kysličníkov v chémii pomocou súboru prípon -ný, -natý, -itý, -ičitý, -ečný, -

ičný, -ový, -ičelý alebo v organickej chémii v presne definovaných príponách, napr. alkán, 

alkén, alkín atď. Tiež v botanike sa napr. čeľade tvoria príponou -ovité (vrbovité). 

Systémovosť je porušená napr. v slede fonológia - náuka o slovnej zásobe - morfológia - 

syntax - sloh, správne má byť fonológia - lexikológia - morfológia - syntax - štylistika alebo 

hláskoslovie - náuka o slovnej zásobe - tvaroslovie - skladba - sloh.
7
 

Krátkosť sa týka jednoslovných termínov, pretože sú praktické a derivatívne. Netreba ich 

však pretláčať na úkor jednoznačnosti a presnosti. Nebolo by správne meniť či skracovať 

napríklad termín podstatné meno, sociálna identita, pretože deriváty od nich možno utvoriť 

ťažšie, resp. sa utvoriť nedajú.  

Preložiteľnosť termínu je vlastnosť, ktorej najviac vyhovujú termíny utvorené na báze 

grécko-latinských slov, teda internacionalizmy (Flagellata - bičíkovce). Preložiteľnosť je 

výhodou termínov, pričom túto vlastnosť spĺňajú najmä priezračne motivované termíny. 

V súčasnosti ide najmä o anglické termíny, ktoré sa dajú kalkovať (memory - pamäť, mouse - 

myš, windows - okná, computer - počítač). Preložiteľnosť je vlastnosť uľahčujúca odbornú 

komunikáciu, a to najmä na nadnárodnej úrovni. Termíny/slová však nemožno prekladať 

automaticky. Napríklad v poslednom čase pomerne rozšírený nevhodný preklad anglického 

slova sharer v podobe zdieľaný, zdieľať, či dokonca zdieľateľ. Sharer znamená spoločného 

používateľa, spolupoužívateľa, shared znamená spoločný. V príslušných kontextoch preto 

namiesto nesprávne (cez češtinu) preloženého zdieľať (v príslušných podobách) treba 

používať priezračnejšiu a vhodnejšiu podobu (zdieľať informácie = vymieňať si informácie, 

zdieľaná tlačiareň = spoločná, spoluvyužívaná tlačiareň, seniori zdieľajú nadšenie = spája ich 

spoločné nadšenie. 

V konkrétnej terminologickej práci treba brať zreteľ na všetky vlastnosti termínu. Prvoradé 

hľadisko spisovnosti sa má zlaďovať najmä s hľadiskom ustálenosti, motivovanosti a 

presnosti.  

3. Tvorenie a štruktúra termínov 

Termíny sa tvoria podobnými slovotvornými postupmi ako iné slová v slovenčine. Podľa 

počtu prvkov tvoriacich termín vydeľujeme dve skupiny: jednoslovné a viacslovné termíny. 

Majú v zásade dvojčlennú pomenúvaciu štruktúru: pomenovací základ (onomaziologická 

báza) a pomenovací príznak (onomaziologický príznak).  

 

                                                 
7
 Praktická poznámka: Opakovanie termínu v odbornom texte nie je štylistická chyba, a preto nemožno striedať 

termíny, napr. termín preddavok s hovorovým slovom záloha, termín dôchodok s hovorovým slovom penzia, 

pričom treba dodržiavať aj podobu celého viacslovného termínu starobný dôchodok či invalidný dôchodok. 

Ak nejde o čisto odborný text, možno striedanie internacionálneho termínu a domáceho termínu použiť. 

Napríklad v učebných textoch pre študentov, ktoré sú didaktickým textom, je to vhodné aj preto, aby bol 

príjemca upovedomený o tom, že v praxi sa môže stretnúť s oboma termínmi. 
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dobrovoľník ten, kto koná dobrovoľne 

 pomenúvacia báza pomenúvací príznak 

 

dobrovoľný     dobrovoľník 

dobrovoľne     dobrovoľnícky 

dobrovoľnosť     dobrovoľníctvo 

 prodobrovoľníctvo 

 firemné dobrovoľníctvo 

 dobrovoľníctvo (pre) seniorov 

 

Význam slova dobrovoľný je širší ako význam slova dobrovoľnícky; slovo dobrovoľný 

nemusí zahŕňať význam slova dobrovoľnícky (v zmysle inštitucionalizácie členov 

v dobrovoľníckych združeniach), kým slovo dobrovoľnícky obsahuje aj príznak 

dobrovoľnosti; preto spojenie dobrovoľná práca má širší význam ako spojenie dobrovoľnícka 

práca (práca dobrovoľníkov ako jedna z foriem dobrovoľnej práce) a nie sú synonymné. 

Pomenovanie práce dobrovoľníkov, ktorá je zameraná na prácu so seniormi, pre seniorov, je 

z hľadiska motivovanosti a priezračnosti termínu vhodnejšie nazývať dobrovoľníctvom pre 

seniorov. Možná je aj bezpredložková podoba, ibaže spojenie dobrovoľníctvo seniorov 

ponúka výklad dobrovoľná práca, ktorú vykonávajú seniori (seniorské dobrovoľníctvo), čo by 

znamenalo komplikáciu pri dorozumievaní sa odborníkov a dodatočné vysvetľovanie 

chápania použitých pomenovaní (porov. expertné hodnotenie - hodnotenie experta, laické 

hodnotenie - hodnotenie laika). 

Termíny spresňujeme nielen formálnou deriváciou, ale najmä v prípade, ak potrebujeme 

rozlíšiť a klasifikovať viacero druhov, typov a pod., používame viacslovné pomenovania. 

V slovenčine tvoríme viacslovné pomenovania častejšie zhodným prívlastkom v postavení 

pred nadradeným substantívom (dobrovoľná práca, sociálna kohézia, regionálna disparita, 

profesijná, kultúrna a sociálna andragogika) alebo pomocou nezhodného prívlastku 

vyjadreného najčastejšie substantívom v genitíve za nadradeným slovom (manažment 

dobrovoľníctva, exklúzia seniorov, integrácia neprispôsobivých, socializácia dospelých, 

koncept občianstva).  

 

práca práca 

dobrovoľnícka práca sociálna práca 

práca dobrovoľníkov kuratívna sociálna práca 

práca pre ľudí komunitná sociálna práca 

 individuálna sociálna práca 

Niekedy sú nevyhnutné aj termíny so zložitejšou štruktúrou, napr. s viacnásobným 

zhodným prívlastkom (miestne akčné skupiny, zhodný podmetový doplnok, základná 

spektrálna čiara), s viacerými nezhodnými prívlastkami (spôsobilosť na výkon profesie, 

akuzatív nositeľa stavu) alebo s kombináciou zhodných a nezhodných prívlastkov (edukácia 

dospelej populácie k dobrovoľníctvu, formálne a neformálne vzdelávanie dospelých, 

podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou podmetovou).  
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4. Dynamické procesy v terminológii 

Okrem tvorenia termínov sa uplatňuje aj preberanie termínov. Podobne ako v iných 

jazykových rovinách aj v terminológii je pohyb. Zdrojom dynamiky je internacionalizácia 

terminológie. Okrem preberania nových termínov s grécko-latinským základom 

(interkulturalizmus, detradicionalizácia, multisektorálnosť, integrácia, sociológia) 

sa internacionalizácia prejavuje aj v preberaní anglických termínov, a to najmä v posledných 

rokoch, napr. líder, manažment, marketing, lízing, disketa, hardvér, ale aj v preberaní 

motivácie cudzieho pomenovania, kalkovania a doslovného prekladu, napr. počítačové 

termíny kľúč, pamäť, okná - key, memory, windows. Vzhľadom na prenikanie termínov 

do iných komunikačných sfér či vedných oblastí a ich širšie využitie aj v bežnej komunikácii 

sa v súčasnej slovenčine prejavujú ako dynamizujúce procesy terminologizácie 

a determinologizácie.  

V sociálnej vede sa používajú dávnejšie prevzaté termíny z latinčiny, a to integrácia 

a exklúzia, ktoré sa kladú do komplementárneho vzťahu. Spojenie integrácia seniorov 

sa vysvetľuje ako začlenenie sa seniorov napríklad do spoločnosti, do nejakej činnosti 

a exklúzia seniorov sa chápe ako vylučovanie seniorov zo spoločenského diania alebo 

z nejakej činnosti. Opakom slova integrácia (majúceho význam sceľovanie, zjednotenie, teda 

nie prvoplánovo začlenenie) je dezintegrácia (rozpojenie, rozklad); opakom slova exklúzia 

(vylúčenie) je inklúzia (zahrnutie), preto správnejšia a vhodnejšia podoba spojení je inklúzia 

seniorov a exklúzia seniorov. 

Terminologizácia je prechod slova/pomenovania z neodbornej vrstvy slovnej zásoby 

do terminologickej sústavy istého vedného alebo technického odboru, čím slovo nadobúda 

funkciu termínu. V úvode sme už uviedli, že slovo sa stáva termínom vymedzením pojmu, 

definovaním. V tomto procese dochádza k zúženiu významu slova (k špecifikácii), 

napr. hviezda - nebeské teleso → astron. „plynné kozmické teleso vydávajúce žiarenie“, ďalej 

napr. adresa (v informatike), aktívne občianstvo, infraštruktúra dobrovoľníctva, internetová 

kaviareň, zvuk, lúč, spoločnosť, spoločenstvo, komunita. Reterminologizácia je prechod 

termínu do iných komunikačných sfér, pričom dochádza k oslabeniu alebo posunu jeho 

terminologického významu a termín stráca funkciu termínu, napr. chemický termín 

katalyzátor sa používa na označenie spôsobov či prvkov urýchľujúcich spoločenské alebo iné 

procesy; lekársky termín (cirkulačný) kolaps znamenajúci zlyhanie návratu krvi z dolných 

končatín do srdca sa používa na pomenovanie akéhokoľvek zlyhania, napr. morálny, 

spoločenský, dopravný, finančný kolaps atď.  

5. Termíny, profesionalizmy a slangové pomenovania 

V odbornej oblasti sú možné dve komunikačné situácie. Pre prvú je charakteristické 

bezpodmienečné používanie oficiálnych termínov (ide spravidla o písomnú formu odbornej 

komunikácie, príp. oficiálny ústny odborný prejav, napr. prednáška na konferencii), pre druhú 

je typická uvoľnenosť v ich používaní. Uvoľnenosť je typická pre hovorený každodenný 

pracovný prejav a vyznačuje sa skracovaním termínu (Schmidtov ďalekohľad - šmíd, fyzická 

kondícia - kondička, rozkrádanie majetku - rozkrádačka, Alzheimerova choroba - alzheimer), 

uprednostňovaním neterminologického synonyma (kardiológ - srdciar, detská lekárka - 

deckárka), nekodifikovaného termínu pred vžitým termínom (bank - jackpot). Z príkladov 

vyplýva nerovnaká štylistická hodnota skrátených pomenovaní, ktorá ukazuje na potrebu 

rozlišovať dve vrstvy v tejto skupine pomenovacích prostriedkov (v rámci uvoľnenej 

komunikácie): 

a) profesionalizmy – nocionálne slová terminologického charakteru, ktoré v rámci odbornej 

skupinovej komunikácie slúžia ako ekonomické dorozumievacie prostriedky; sú 
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jednoslovné, univerbizáciou utvorené najmä jednoslovné pomenovania, ktoré môžu 

viacslovné termíny posunúť smerom ku knižnosti alebo ich aj celkom vyradiť z používania 

(premietačka, zasadačka, výpadovka, očiar, zubár, v obci je päťdesiatka, kliknúť, 

resetovať, dostať parkinsona). Vznikajú z potrieb jazykovej ekonómie (úspornosti výrazu), 

čím sa líšia od slangových slov, pre ktoré je príznačná exkluzívnosť/nápadnosť 

vyjadrovania. Používajú sa najmä v bežnom polooficiálnom a neoficiálnom jazykovom 

styku medzi ľuďmi z rovnakého pracovného prostredia a rovnakou sférou záujmu, ale 

prenikajú aj do publicistiky a náučných textov. Oproti slangovým slovám sú pomerne 

ustálené a majú dlhodobú platnosť.  

b) profesionálny slang – neústrojne utvorené slová s nejasnou motiváciou. Sú nespisovné 

a štylisticky príznakové (emocionálne, expresívne), čo nekorešponduje s nocionálnosťou 

termínu, racionálnosťou a intelektuálnosťou odborného vyjadrovania. Využívajú sa 

v priamom kontakte odborníkov na pracovisku, napr. v laboratóriách, ale môžu byť 

brzdiacim činiteľom v komunikácii medzi pracovníkmi rozličných pracovísk aj rovnakého 

odboru (úchylák - úchylný človek, číňan - čínske pero, učka, tíčka - učiteľka, fonďák - 

fonendoskop, skladačka - skladací kajak, patfýza - patologická fyziológia, chira - 

chirurgia). Keďže rýchlo vznikajú aj zanikajú, ťažšie sa zachytávajú aj skúmajú.  
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Seniorské dobrovoľníctvo 
 

Kvetoslava Repková 

 

Abstrakt 

Autorka sa v príspevku venuje vybraným terminologickým otázkam seniorského 

dobrovoľníctva. Stručne popisuje najdôležitejšie rámce aktualizácie témy seniorského 

dobrovoľníctva ako politickej a následne vedecko-výskumnej agendy vychádzajúc 

z politických priorít „Stratégie Európa 2020“ a európskeho dokumentu „Smerovanie 

výskumu starnutia“. Predstavuje pôvodne trojzložkovú štruktúru pojmu seniorské 

dobrovoľníctvo a vývoj vlastnej práce na revízii tohto pojmu vychádzajúc z obsahu odborných 

konzultácií (vrátane lingvistických) a najnovších dokumentov publikovaných v tejto oblasti. 

V príspevku opakovane oceňuje prístup založený na angažovaní rozličných aktérov pri tvorbe 

nových pojmov v odbore sociálna práca. 

 

Abstract 

The author pays her attention to selected theoretical issues on senior volunteering. She 

describes briefly relevant frameworks for rationale of senior volunteering as a political and 

research agenda deriving from documents as The Strategy Europe 2020 and A Road Map for 

Ageing Research. Three aspects/parts of the original term “senior volunteering” are 

presented. Consequently, the author describes development of the term´s revisions based on 

some running consultations (including linguistic consultations) and the available relevant 

literature. Engagement of various stakeholders (including end users) in creation of relevant 

terminology in social work discipline is highlighted. 

 

Kľúčové slová 

seniorské dobrovoľníctvo, dobrovoľníctvo seniorov, dobrovoľníctvo pre seniorov, perspektíva 

životného cyklu 

 

Key words 

senior volunteering, volunteering of seniors, volunteering for seniors, life course perspective 

 

 

Úvod 

Európsky rok dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo 2011 nesporne 

aktivizoval tvorcov politík na všetkých úrovniach, vedecko-výskumných pracovníkov či 

zástupcov občianskeho sektora k rôznorodým odborným iniciatívam súvisiacim s témou 

dobrovoľníctva, ktoré v predchádzajúcom období nemuseli automaticky spájať so svojou 

primárnou agendou. Aj v našom prípade šlo o „objavenie“ témy dobrovoľníctva v kontexte 

problematiky dlhodobej starostlivosti o osoby odkázané na pomoc iných z dôvodu 

obmedzených funkčných kapacít, osobitne osoby vo vyššom veku, ktorej sa dlhodobejšie 

venujeme. V rámci nej sa opakovane zdôrazňuje problém nerovnováhy medzi dopytom 

po sociálnych intervenciách a ich ponukou. Otvorene sa hovorí o rastúcich rizikách „dier 

v starostlivosti“ (care gaps; napr. Hoffman, Rodrigues 2010) spôsobených znižujúcou sa 

disponibilitou členov rodiny a prirodzených sociálnych sietí zabezpečovať potrebnú 

starostlivosť v kombinácii s problémami (finančno-organizačnými) zabezpečiť pokrývanie 

potrieb odkázaných ľudí verejnými systémami. Dobrovoľníctvo sa tak začína chápať ako 

významný zdroj komplexného systému služieb dlhodobej starostlivosti, „pracovnej sily“, 
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ktorá sa v ňom angažuje, najmä v kontexte zabezpečovania štandardov kvality týchto služieb 

(Triantafillou et al. 2010). Ďalším dôležitým rámcom pre výklad dobrovoľníctva vo vzťahu 

k starším ľuďom je rozvíjajúca sa perspektíva aktívneho starnutia, v rámci ktorej 

sa dobrovoľníctvo stále častejšie chápe ako významný nástroj občianskej participácie 

a udržiavania dobrej sociálno-vzťahovej a zdravotnej kondície starších ľudí.  

Na prieniku oboch týchto konceptov sa formuje sektor seniorského dobrovoľníctva, 

ktorému sa budeme venovať v tomto príspevku. Predstavíme v ňom základné sociálno-

politické a vedecké kontexty pre rozvoj tohto typu dobrovoľníctva a stručne popíšeme 

„vlastný odborný vývoj“ v zacieľovaní pozornosti na uvedenú kategóriu. Keďže sme len na 

začiatku práce, v príspevku ponúkame iba základné tézy, ako podklad pre ďalšiu odbornú 

diskusiu.  

 

1. Seniorské dobrovoľníctvo ako politická agenda 

Snaha o konštruktívne a „pozitívne ladené“ riešenie otázok spojených so starnutím 

európskeho obyvateľstva a jeho vplyvu na fungujúci európsky sociálny model, resp. národné 

sociálne modely, sa intenzívnym a koncentrovaným spôsobom premietla v rokoch 2010–2012 

do tematického zamerania jednotlivých „Európskych rokov“ vyhlásených Európskym 

parlamentom a Radou. Na odkaz Európskeho boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 

(ERBPCH 2010) nadviazalo rozhodnutie Európskeho parlamentu a rady vyhlásiť rok 2011 

za Európsky rok dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo (ERDČ 2011), 

ako aj ďalšie rozhodnutie týchto reprezentatívnych orgánov venovať rok 2012 otázkam 

aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity jeho vyhlásením za Európsky rok aktívneho 

starnutia a solidarity medzi generáciami (ERAS 2012). 

V čl. 8 Rozhodnutia o ERAS (2011: L 246/5) sa uvádza, že „...hlavná odpoveď na rýchle 

zmeny vo vekovej štruktúre spočíva v podpore vytvárania kultúry aktívneho starnutia ako 

celoživotného procesu a v zaistení toho, aby rýchlo sa rozširujúce skupiny obyvateľstva nad 

50 rokov veku, ktoré sú celkovo zdravšie a vzdelanejšie ako iné takéto vekové skupiny pred 

nimi, mali dobré možnosti týkajúce sa zamestnania a aktívneho zapojenia sa 

do spoločenského a rodinného života...“. Za významnú možnosť/formu pre zapojenie sa 

považuje aj oblasť dobrovoľníctva, celoživotného vzdelávania, kultúry a športu. 

V Rozhodnutí k ERDČ (čl. 8) sa vyzdvihujú tri komprehenzívne aspekty dobrovoľníckych 

aktivít v rámci činnosti organizácií a nadácií: 

- hospodársky aspekt v podobe tvorby pracovných miest, 

- sociálny aspekt pomoci pri vymedzení sociálnych politík, ktorým sa prispieva 

k sociálnemu pokroku, a 

- politický aspekt posilňovania demokracie, občianstva a občianskej angažovanosti. 

Porovnateľným spôsobom pristupujú k problematike dobrovoľníctva autori a autorky 

záverečnej správy Dobrovoľníctvo v Európskej únii (Volunteering in the European Union 

2010), ktorá bola spracovaná v rámci prípravy ERDČ a vydaná vo februári 2010. Vyzdvihuje 

sa v nej, okrem iného, aj sociálna a kultúrna dimenzia dobrovoľníctva ako nástroja podpory 

sociálnej kohézie, sociálnej inklúzie a integrácie; ako cesty k získavaniu skúseností 

potrebných pre integráciu na trh práce; či ako priamej formy aktivizácie ľudí v rámci 

komunitného rozvoja a teda podpory občianskej spoločnosti a demokracie (Volunteering 

2010).  

Poprední európski predstavitelia (Pulford, Addarii; in This 2010; Barroso 2011) spájajú 

riešenie otázok starnutia európskej populácie a jeho dôsledkov s potrebou prijímania 

sociálnych inovácií v oblasti vzdelávania, zdravia, sociálnej inklúzie, či všeobecného 
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blahobytu starších ľudí. Uvádzajú, že pri riešení sociálnych potrieb ľudí, najmä v čase, keď 

trh alebo verejné systémy nedokážu na tieto potreby adekvátne reagovať, sú nevyhnuté aj 

zmeny smerom „...k posilňovaniu občanov, aby sa stali spolutvorcami inovatívnych 

sociálnych vzťahov a modelov spolupráce...“ a to aj cestou iniciatív v oblasti dobrovoľníctva. 

(Barroso 2011, s. 2) V kontexte takejto spoločenskej potreby zaradili autori a autorky 

záverečnej európskej správy o dobrovoľníctve „...podporu dobrovoľníctva seniorov 

a mladých ľudí“ medzi hlavné odporúčania pre členské štáty za účelom zabezpečenia 

základnej vitality dobrovoľníckeho sektora. (Volunteering 2010, s. 18) 

2. Seniorské dobrovoľníctvo ako vedecko-výskumná agenda 

Privítali sme skutočnosť, že problematika dobrovoľníctva, osobitne v kontexte starnutia 

európskej populácie a súvisiacich výziev, sa stala súčasťou širšieho procesu „vyjednávania“ 

o prioritách výskumu starnutia na európskej úrovni. ERA-AGE (European Research Area 

in Ageing) predstavuje európske konzorcium vedecko-výskumných pracovísk vybraných 

európskych štátov financované v rámci 6. a 7. Rámcového programu EÚ, ktoré 

sa v poslednom období významne angažovalo, okrem iného, vo formulovaní priorít výskumu 

starnutia v Európe. V nadväznosti na prijatú Stratégiu Európa 2020 bol v rámci iniciatívy 

FUTURAGE prijatý dokument A Road Map for Ageing Research (Smerovanie výskumu 

starnutia) ako výsledok dvojročných konzultácií s kľúčovými národnými aktérmi 

v problematike výskumu starnutia, vrátane koncových užívateľov. Celý negociačný proces 

viedol k mimoriadne širokému konsenzu o hlavných prioritách európskeho výskumu starnutia 

do roku 2020 založenom na rešpektovaní určitých základných zásad: 

- multidisciplinarita, 

- vtiahnutie užívateľov, 

- perspektíva životného cyklu, 

- perspektíva prostredia človeka, 

- význam rôznorodosti, 

- význam medzigeneračných vzťahov, 

- výmena poznania a skúseností, 

- technologické inovácie. 

Celý dokument má hierarchizovanú štruktúru. Pre prehľadnosť ju uvádzame v grafe 1. 

Graf 1: Hierarchizovaná štruktúra priorít výskumu starnutia 

 

Zdroj: A Road (2011); voľne spracovala autorka 
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Na základe výsledkov konzultácií bolo stanovených sedem kľúčových prioritných tém 

výskumu starnutia do roku 2020: 

1. Zdravé starnutie pre viac rokov života. 

2. Udržiavanie a znovu obnovovanie duševných kapacít. 

3. Inklúzia a účasť v komunite a na pracovnom trhu. 

4. Garantovanie kvality a udržateľnosť systémov sociálnej ochrany. 

5. Dobré starnutie doma a v komunite. 

6. Nerovné starnutie a vekom podmienené nerovnosti. 

7. Biogerontológia: od mechanizmov k intervencii. 

Problematika výskumu dobrovoľníctva v kontexte starnutia európskej populácie sa stala 

súčasťou priority 3: Inklúzia a účasť v komunite a na pracovnom trhu, ako jedna z viacerých 

podtém, konkrétne: ageizmus; celoživotné vzdelávanie; prekonávanie digitálnych nerovností; 

mobilita a prístupnosť; starnutie a spiritualita; dobrovoľníctvo; účasť v pozícii konzumenta 

alebo užívateľa; diskriminácia na pracovnom trhu; umožnenie pracovať dlhšie; zosúlaďovanie 

platenej práce a neformálnej starostlivosti. V rámci podtémy „dobrovoľníctvo“ autori 

a autorky dokumentu konštatovali významné rozdiely v chápaní, organizácii a bežnej praxi 

dobrovoľníctva medzi krajinami. Ako však uviedli, „...jedno je isté, že angažovanie starších 

ľudí sa stáva čím ďalej, tým viac kľúčové pre zabezpečenie vitality celého dobrovoľníckeho 

sektora. Preto je dôležité identifikovať vhodné stratégie k podpore dobrovoľníckej práce 

v každom veku...“. (A Road 2011, s. 45)  

Ako hlavné výskumné otázky v problematike dobrovoľníctva boli do budúcnosti 

formulované tieto: 

- Aké opatrenia a iniciatívy môžu zlepšiť zosúlaďovanie dopytu a ponuky starnúcich 

dobrovoľníkov/čok, špeciálne v sektoroch, ktoré sa u nich nevnímajú ako typické 

(„off-limits“ for them)? Ako možno zlepšiť imidž dobrovoľníctva vo vyššom veku za 

týmto účelom? 

- Za akých podmienok môže dobrovoľníctvo predstavovať zdroj naplnenia a sociálnej 

inklúzie starších ľudí so slabým zdravotným a sociálno-ekonomickým statusom? 

- Ako sa neformálna starostlivosť a dobrovoľníctvo vzájomne ovplyvňujú/podmieňujú? 

Je súlad medzi týmito aktivitami? 

- Ako môže byť pomocou zodpovedajúcich programov zabezpečená investícia 

do ľudského kapitálu dobrovoľníkov/čok počas ich života? 

Aj keď sa predpokladá, že jednotlivé členské štáty si budú prijímať vlastné, viac menej 

modifikované priority výskumu starnutia na ďalšie obdobie, aj v závislosti 

od špecifikovaných priorít národných politík v oblasti starnutia, prijatý dokument možno 

považovať za solídnu oporu tohto procesu a rozhodovania. 

3. Seniorské dobrovoľníctvo – rámec pre pracovné vymedzenie 

 Pojem „seniorské dobrovoľníctvo“ sa nenachádza v odbornej literatúre, nemá v súčasnosti 

oporu ani v národnej legislatíve, či širších európskych dokumentoch. Pojmy používané 

v dostupných materiáloch možno rozdeliť do troch skupín, podľa toho, ktorý aspekt 

dobrovoľníctva vo vzťahu k starších osobám zachytávajú: 

1. Dobrovoľníctvo zamerané na uspokojovanie potrieb seniorov. Ide o tradičné 

ponímanie zamerané na označenie dobrovoľníckych aktivít ľudí rozličného veku 

smerom k starším osobám za účelom uspokojovania ich sociálnych a iných potrieb. 
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Na významnosť tohto aspektu najmä v kontexte dlhodobej starostlivosti o starších ľudí 

sme poukázali vyššie, v národných podmienkach ho potvrdil aj najnovší výskum 

dobrovoľníctva, podľa ktorého slovenskí dobrovoľníci a dobrovoľníčky najčastejšie 

(23,1 %) pracovali v organizáciách poskytujúcich sociálne služby (Brozmanová 

Gregorová et al. 2011), medzi ktoré patria primárne sociálne služby pre staršie osoby 

a osoby so zdravotným postihnutím (Repková 2011a). V tomto kontexte sa používajú 

napr. pojmy ako „dobrovoľníctvo pre seniorov“ (Křížová, Tošner 2011); 

„dobrovoľníci v zariadeniach pre seniorov“ (STAŇTE).  

2. Dobrovoľníctvo ako prejav aktívneho občianstva starších ľudí, resp. ako nástroj 

aktívneho starnutia. Dobrovoľníctvo sa tu používa alternatívne k pojmu participácia, 

či angažovanie sa (engagement), ktoré patrí medzi štyri hlavné faktory úspešného 

starnutia (Fernández - Ballesteros et al. 2009). S tým sú spojené pojmy ako „starší 

dobrovoľníci“ (older volunteers; Tang 2006); „dobrovoľníctvo v neskoršom veku“ 

(volunteering in Later Life; Broese van Groenou, Theo van Tilburg 2010); 

„dobrovoľníctvo medzi seniormi“ (volunteering among senior; Final 2010); 

„dobrovoľníctvo vo vyššom veku“ (volunteering in older age; A Road 2011); 

„starnúci dobrovoľníci“ (ageing volunteers; A Road 2011); „účasť na dobrovoľníckej 

práci osôb 50+“ (participation in Voluntary work, for 50+; Zaidi 2011) 

3. Dobrovoľníctvo v rámci perspektívy životného cyklu. Tento aspekt zachytáva 

vzájomnú medzigeneračnú a vnútrogeneračnú prepojenosť pri poskytovaní 

dobrovoľníctva, podmienenosť dobrovoľníctva vo vyššom veku dobrovoľníckou 

skúsenosťou v mladšom a strednom veku, ako aj špecifikami zdrojov 

dobrovoľníckych aktivít v jednotlivých fázach života (Tang 2006). Do tejto skupiny 

možno zaradiť pojmy ako „seniori seniorom“
8
 (Kumer et al.) či „sociálne angažovanie 

mladých starých“ (social engagement of the „young old“; Broese van Groenou, Theo 

van Tilburg 2010). 

 V rámci našej predchádzajúcej práce sme mali ambíciu pracovne sformulovať jeden 

spoločný pojem – seniorské dobrovoľníctvo, v ktorom by sme zachytili všetky tri vyššie 

uvedené aspekty, teda aspekt dobrovoľníctva pre starších ľudí, dobrovoľníctva starších ľudí, 

rovnako ako aspekt kontinuity dobrovoľníctva v jednotlivých fázach životného cyklu. 

Na konferencii „Aké podmienky vytvára naša spoločnosť na aktívne starnutie seniorov?“, 

ktorá sa uskutočnila 20. 10. 2011 v Bratislave, sme predstavili prvú pracovnú verziu tohto 

pojmu: 

Seniorské dobrovoľníctvo je komplexný pojem zahŕňajúci široký rozsah vzájomnej medzi- 

a vnútro- generačnej výmeny, ktorá pomáha: (1) uspokojovať sociálne a iné potreby 

odkázaných starších ľudí – „dobrovoľníctvo pre starších“, (2) podporuje úsilie ľudí žiť 

nezávisle a aktívne a aj vo vyššom veku poskytovaním pomoci iným – „dobrovoľníctvo 

starších“, a (3) angažuje mladých ľudí k aktívnej účasti pomáhať starším odkázaným osobám 

a komunitnému rozvoju – „dobrovoľníctvo pre vyšší vek“. (Repková 2011b) 

Počas odbornej rozpravy bola najmä z radov občianskeho sektora a sektora poskytovateľov 

sociálnych služieb formulovaná výhrada voči spojeniu „odkázaných starších ľudí“ a „starším 

odkázaným osobám“, nakoľko používanie takýchto spojení zužuje akčný rámec 

dobrovoľníckych aktivít smerovaných pre starších ľudí len voči tým z nich, ktorí sú uznaní 

za „odkázaných na pomoc inej osoby“ v zmysle platnej národnej legislatívy v oblasti 

sociálnych služieb. Uvedenú pripomienku sme akceptovali ako oprávnenú a zapracovali sme 

ju do revidovaného pracovného vymedzenia. Okrem toho sme sa snažili v rámci pokračujúcej 

                                                 
8
 Aj keď v istom kontexte by bolo možné uvedený pojem zaradiť do oboch predchádzajúcich skupín.  
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terminologickej práce dôslednejšie zachytiť v definícii perspektívu životného cyklu. Táto je 

akcentovaná vo viacerých významných výskumných prácach (napr. Tang 2006; Broese van 

Groenou, Theo van Tilburg 2010), vrátane dokumentu o európskych prioritách výskumu 

starnutia (A Road 2011), čomu čiastočne odporoval v našej prvotnej definícii dôraz 

na potrebu angažovania mladých ľudí pre dobrovoľníctvo.
9
 Po zohľadnení uvedených 

aspektov sme na ďalšom odbornom podujatí – na vedeckej konferencii „Dobrovoľníctvo ako 

výskumná téma sociálnej práce a sociológie“ organizovanej v Prešove dňa 24. 11. 2011 – 

predstavili revidovanú definíciu pojmu seniorské dobrovoľníctvo: 

„Seniorské dobrovoľníctvo je vymedzené ako komplexný pojem zahŕňajúci široký rozsah 

vzájomnej medzi- a vnútrogeneračnej výmeny, ktorá pomáha (1) uspokojovať sociálne a iné 

potreby starších ľudí – „dobrovoľníctvo pre starších“, (2) podporuje úsilie ľudí žiť nezávisle 

a aktívne a aj vo vyššom veku poskytovaním pomoci iným – „dobrovoľníctvo starších“, a (3) 

angažuje ľudí rozličného veku k aktívnej účasti pomáhať starším osobám a podporovať 

komunitný rozvoj – „dobrovoľníctvo v rámci životného cyklu a udržateľného sociálneho 

rozvoja“. (Repková, 2011c) 

V rámci odbornej rozpravy auditórium nenamietalo potrebu zachytenia všetkých troch 

aspektov dobrovoľníctva vzťahujúceho sa k starším ľuďom. Na druhej strane sa ukázalo, že 

snaha zachytiť ich v spoločnej definícii nie je z lexikologického hľadiska prakticky reálna a 

vhodná. Vychádzajúc z princípov tvorby nových pojmov a definícií v jednotlivých vedných 

disciplínach a odboroch (Imrichová 2011) sa ukázalo, že pojem „seniorské dobrovoľníctvo“ 

možno vzťahovať len k dobrovoľníctvu vykonávanému staršími ľuďmi
10

 – v našej definícii 

k aspektu dobrovoľníctva starších – a že snaha o zachytenie všetkých troch identifikovaných 

aspektov dobrovoľníctva je mätúca a lexikologicky nesprávna. 

Bez ambície uzatvoriť túto terminologickú otázku sa pre túto fázu prikláňame k potrebe 

formulovať viacero samostatných pojmov: „dobrovoľníctvo seniorov“ a „dobrovoľníctvo 

pre seniorov“, pričom v oboch prípadoch je uplatňovanie princípu životného cyklu základom 

pre štúdium. Pripúšťame, že v rámci budúcej práce bude na základe uplatňovania tejto 

perspektívy potrebná ešte hlbšia špecifikácia, najmä s ohľadom na rozličný vek seniorov ako 

prijímateľov a poskytovateľov dobrovoľníckych aktivít tak, ako sa s tým už v súčasnosti 

stretávame vo viacerých vedeckých prácach. 

 

...namiesto záveru 

Vysoko oceňujeme možnosť širokej odbornej, vrátane lexikologickej, konzultácie k tvorbe 

nových pojmov v rámci budovania terminológie sociálnej práce ako vedeckej, praktickej 

i vzdelávacej disciplíny. Vývoj terminológie dobrovoľníctva v kontexte starnutia populácie a 

dlhodobej starostlivosti sa prakticky iba začína a ukáže sa, do akej miery bude postačujúce 

stavať na jej „univerzálnej terminologickej výbave“, resp. do akej miery a ako ju bude 

potrebné a osožné špecifikovať s ohľadom na špecifiká sektora dlhodobej starostlivosti, ktorý 

nie je zatiaľ vo výskume dobrovoľníctva osobitne zohľadňovaný.  

 

 

                                                 
9
 Pripúšťame, že v zdôrazňovaní potreby podpory najmä mladých ľudí pre dobrovoľníctvo sme boli ovplyvnení 

odporúčaniami prijatými v rámci európskeho výskumu dobrovoľníctva. (Volunteering 2010) 
10

 Podobne, ako sa používa pojem „mládežnícke dobrovoľníctvo“, majúc primárne na mysli dobrovoľnícke 

aktivity vykonávané mládežou. 
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Výzvy dobrovoľníctva v dlhodobej starostlivosti o seniorov 
 

Beáta Balogová  

 

Abstrakt:  

Zámerom príspevku je poukázať na fakt, že dobrovoľníctvo môžeme vnímať ako nástroj 

zvyšovania kvality života občianskych spoločností. Ide o aktivity v rámci Európskeho roka 

dobrovoľníctva, ktoré sa dejú na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni 

a cieľovou skupinou sú profesionálni pracovníci - dobrovoľníci, odborná a akademická 

verejnosť, tvorcovia regionálnych a miestnych politík, ale aj široká verejnosť a občania. 

V tomto prípade objektom aj subjektom sú samotní seniori, alebo ich rodinní príslušníci 

v kontexte dlhodobej starostlivosti ako účastníci služieb všeobecného záujmu, do ktorých 

dobrovoľníctvo nevyhnutne patrí.  

 

Abstract:  

The intention of the article is to highlight the fact that we could perceive a volunteering as a 

tool for improving a quality of life in civil Societies. It covers activities within European year 

of volunteering (at the local, regional, national and European levels) with target groups as 

volunteers, professional and academic public, regional and local policy makers as well as 

general public and citizens. In this case an object and a subject are seniors themselves or 

members of their families, in the context of long-term care as participants on the services 

of general interests – among which the volunteering inevitably belongs. 

 

Kľúčové slová:  

dobrovoľníctvo, dobrovoľník, dobrovoľnícka organizácia, senior, rodina, dlhodobá 

starostlivosť, sociálne služby, služby všeobecného záujmu,  

 

Key words:  
voluntary, non-waged carers, voluntary carers, family, long-term care, social services, 

services of general economic interest,  

 

Výzvy Európskeho roka dobrovoľníctva, ktoré sa dejú na miestnej, regionálnej, národnej 

a európskej úrovni podnecujú k dobrovoľníckej aktivizácii aj skupinu seniorov, ale aj skupinu 

tých, ktorí poskytujú seniorom sociálne, zdravotné a edukačné služby. Predmetom nášho 

záujmu budú na jednej strane tí, ktorí dobrovoľnícky pracujú so seniormi v rámci akadémii 

a univerzít tretieho veku v kontexte dlhodobej starostlivosti a jednak samotní seniori ako 

dobrovoľníci - aktivita sami sebe. A ako poukazuje K. Repková (2011) vychádzajúc z čl. 27 

Všeobecnej deklarácie ľudských práv (1948), každý, a dobrovoľník zvlášť, „má právo 

slobodne sa zúčastňovať na kultúrnom živote spoločnosti, užívať plody umenia a podieľať sa 

na vedeckom pokroku a jeho plodoch. Tento základný princíp zaručujúci „právo aktívnej 

účasti“ bol ďalej rozpracovaný v medzinárodných a národných dokumentoch (jednotlivé 

dohovory OSN, Európsky dohovor o ľudských právach a slobodách, Európska sociálna 

charta, odporúčania Rady Európy pre jednotlivé oblasti, ústavy jednotlivých štátov, či 

na najnižšej úrovni hmotno-právne úpravy týkajúce sa výkonu pomáhajúcich činností 

v rozličných oblastiach sociálnej a inej ochrany, čím tieto dobrovoľnícke činnosti získavajú 

na dôležitosti.  
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Ak sa povie dlhodobá starostlivosť u väčšiny ľudí sa vytvorí predstava imobilného 

odkázaného seniora, avšak do tejto skupiny patria aj relatívne mobilní, relatívne aktívni 

seniori, ktorí sú objektom i subjektom dlhodobej starostlivosti vo vybraných činnostiach. 

V našom prípade pod dlhodobou starostlivosťou budeme charakterizovať nielen definície 

OECD, podľa ktorých „je dlhodobá starostlivosť súborom služieb, ktoré potrebujú osoby 

závislé na pomoci pri bežných denných činnostiach (ADL, activities of daily living). Považujú 

sa za ne sebaobslužné aktivity, ktoré musí jedinec vykonávať každý deň, ako osobná hygiena, 

obliekanie, jedenie, líhanie a vstávanie z postele či stoličky, pohybovanie sa, používanie 

toalety, kontrolovanie vyprázdňovania“ (Long-term Care 2006, in Repková 2011, s. 28). 

Takáto personálna pomoc je často poskytovaná v kombinácii so základnými zdravotníckymi 

službami, akými sú napríklad ošetrovanie rán, manažment bolesti, podávanie liekov, 

zdravotný monitoring, prevencia, rehabilitácia alebo služby paliatívnej starostlivosti.  

Obsahom dlhodobej starostlivosti nie je samozrejme len pomoc pri zabezpečovaní bežných 

denných činností. Je odvodená od celého rozsahu sociálnych potrieb ľudí odkázaných 

na pomoc iných. H. Döhner, Ch. Kofahl (2006, in: Repková 2011) identifikovali vo svojom 

výskume potreby odkázaných starších ľudí na pomoc nielen v oblasti sebaobsluhy a bežných 

denných činností, ale aj v oblasti pomoci v domácnosti (domáce práce), emocionálno-

psychologickej podpory, pomoci pri pohybe doma i vonku, v oblasti finančného manažmentu, 

organizácie a manažmentu asistencie iných ľudí, v oblasti zdravotnej starostlivosti, či potreby 

finančnej pomoci (niektorí autori, napr. Huber et al. 2009, in: Repková 2011), hovoria 

o tzv. inštrumentálnych bežných denných činnostiach (IADL, instrumental activities od daily 

living). OECD služby starostlivosti zamerané na oblasť udržiavania domácnosti a domácich 

prác, prípravy jedla, na pomoc pri premiestňovaní (transporte) a pri sociálnych aktivitách 

označuje ako sociálnu starostlivosť nižšej úrovne (lower-level social care). Seniori, ktorí 

navštevujú univerzity či akadémie tretieho veku sú taktiež vo väčšine prípadov odkázaní 

na takúto širšiu formu chápania dlhodobej starostlivosti a sociálnych služieb.  

V tomto kontexte dobrovoľníctvo v sociálnych službách, osobitne službách dlhodobej 

starostlivosti, patrí na Slovensku, ale aj v niektorých iných krajinách k najzastúpenejším 

sektorom dobrovoľníctva. Aj keď sa v súčasnosti zdôrazňuje význam uplatňovania 

manažérskeho modelu v dobrovoľníctve, niektorí autori už dnes poukazujú na riziká jeho 

kontra produktívneho pôsobenia na rozvoj prirodzeného komunitného kapitálu, či na potrebu 

pristupovať k jeho aplikovaniu v závislosti od charakteristík dobrovoľníkov podľa vekových 

kohort (Repková 2012).  

Klasická definícia aktívneho starnutia stavia na procese optimalizácie príležitostí pre 

zdravie, participáciu a bezpečnosť s cieľom podpory kvality života. Niektorí odborníci však 

prichádzajú s vyššou mierou špecifikácie, a aktívne starnutie konceptualizujú ako fenomén 

sociálneho starnutia, kedy sa predpokladá vyššia miera participácie starších ľudí 

na formálnom trhu práce, ale aj v iných neplatených produktívnych aktivitách, vrátane 

dobrovoľníckych aktivít (Zaidi 2011; A Road 2011, in: Repková 2012). Našim zámerom je 

prispieť k poznaniu mechanizmov a možností aktivizácie starších ľudí v rámci 

dobrovoľníckych aktivít a ich dopadov na ich sociálne, duševné i fyzické zdravie. Práve 

v čase európskeho roka by sa všetky menované dobrovoľnícke aktivity mali realizovať 

v kontexte prípravy „indexu aktívneho starnutia“ a jeho zavádzania do európskeho systému 

a národných sociálnych systémov. 

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočnosti, možno konštatovať, že Európsky rok vyvolal 

diskusiu a podnietil množstvo subjektov na národnej a nadnárodnej úrovni k zadefinovaniu 

dobrovoľníctva, k určeniu miery zodpovednosti za jeho legitimizáciu, cez posilnenie vzniku 

a podpory dobrovoľníckych organizácii a inštitúcii. K tejto výzve sa pripojil aj Inštitút pre 
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výskum práce a rodiny v koncepte projektu Interlinks
11

, ktorý je projektom siedmeho 

rámcového programu v Slovenskej republike. Predmetom spracovania Interlinksu bola 

problematiku dobrovoľníctva vykonávaného v rámci dlhodobej starostlivosti o starších 

ľudí. Výsledkom bola realizácia pracovného workshopu a spracovanie Policy briefu 3. Obe 

tieto aktivity podnietili zainteresovaných k verejnej diskusii, čo patrí, respektíve čo už nepatrí 

do dobrovoľníctva, kto je zodpovedný za manažment dobrovoľníctva v rámci dlhodobej 

starostlivosti a či dobrovoľníctvo patrí do konceptu verejných sociálnych služieb. Vznikla tak 

potreba etablovania podmienok na profesionalizovanie riadenia dobrovoľníctva pre túto 

cieľovú skupinu, a to cestou zakladania organizovaných dobrovoľníckych programov 

a presadzovania konceptu dobrovoľníckych center. Ide o zámer zvyšovať kvalitu 

dobrovoľníckych činností cestou pomoci organizáciám zavádzať nové typy dobrovoľníctva, 

zabezpečiť kvalitu dobrovoľníckej činnosti cez zadefinovanie spôsobu jej vykonávania 

a podnecovania tvorby sietí, mobilít a spolupráce. Tieto aktivity zapadajú do spektra 

dobrovoľníckych aktivít realizovaných v rámci Centra edukácie a výskumu seniorov a 

Univerzity tretieho veku na Prešovskej univerzite, účastníkmi ktorých sú seniori. Nie 

náhodou, ako bolo už skôr povedané ide o seniorov, ktorí prekonali rôzne formy 

onkologického ochorenia, trpia nevyliečiteľnými chorobami, respektíve sa starajú o svojho 

odkázaného člena. Výnimku netvoria ani samotní lektori, ktorí v prevažnej miere patria 

do kategórie senior a obdobne trpia rôznymi nevyliečiteľnými chorobami či ochoreniami. 

Ak vychádzame z predpokladu, že za dobrovoľníctvo vo všeobecnosti budeme považovať 

neplatenú, uvedomelú činnosť, ktorá je vykonávaná z vlastnej vôle, v prospech druhých, 

potom môžeme väčšinu aktivít realizovaných v rámci týchto subjektov označiť ako 

dobrovoľnícke aktivity. A zároveň sú naplnené viaceré predpoklady dobrovoľníctva a to, že 

dobrovoľníctvo je: 

- založené na osobnej motivácii a slobodnom rozhodnutí,  

- to spôsob podpory aktívnej občianskej participácie a záujmu o rozvoj komunity, 

- má formu skupinovej aktivity, vykonávanej väčšinou v rámci určitej organizácie,  

- zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú solidaritu, 

- poskytuje odpovede na dôležité výzvy našej súčasnosti a snaží sa prispievať 

k vytváraniu lepšieho a pokojnejšieho sveta,  

- prispieva k životaschopnosti ekonomického života a aj k tvorbe pracovných miest a 

nových profesií. 

Vykonávateľmi dobrovoľníckych činností sú dobrovoľníci, ktorí bez nároku na finančnú 

odmenu venujú svoj čas, svoje schopnosti, vedomosti, energiu v prospech iných ľudí alebo 

spoločnosti. V tejto súvislosti odpovedáme na základnú otázku, či je Prešovská univerzita 

realizátorom dobrovoľníckych aktivít, nakoľko si túto skutočnosť uvedomuje samotné 

vedenie univerzity a ako je na to pripravená z hľadiska: vecných, právnych a finančných 

aspektov.  

Prvým menovaným subjektom je Univerzita tretieho veku (ďalej len UTV), kedy jej 

činnosti je možné rozčleniť na dobrovoľnícke aktivity vedenia a lektorov a dobrovoľnícke 

aktivity samotných účastníkov – seniorov. Činnosti vedenia a lektorov UTV od jej vzniku 

v roku 2006 zahŕňali proces etablácie, tvorby dokumentov, prípravu študijných programov, 

organizačné, priestorové a personálne zabezpečenie, medializácia, zapojenie do európskych a 

celoslovenských štruktúr, vytváranie partnerstiev, organizovanie sprievodných podujatí – 

                                                 
11

 Projekt INTERLINKS (Health systems and long-term care for older people in Europe. Modelling of interfaces 

and links between prevention, rehabilitation, quality of services and informal care), financovaný v rámci 

7. rámcového programu EÚ. 
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krúžkov, exkurzií, tvorbu a realizáciu projektov a pod. Činnosti samotných účastníkov – 

seniorov predstavovali zapojenosť do vybraných aktivít UTV. 

Druhým subjektom je Centrum edukácie a výskumu seniorov (ďalej len CEVS), ktoré 

vzniklo ako výstup v rámci projektu Interlinks. Ide o edukačno-výskumné seniorské centrum 

Prešovskej univerzity. Obdobne ako u UTV aj v rámci CEVSu je možné hovoriť o činnosti 

vedenia ako o dobrovoľníckej činnosti zahŕňajúcej: etabláciu, tvorbu dokumentov, prípravu 

programov, organizačné, priestorové a personálne zabezpečenie, medializácia, zapojenie 

do európskych a celoslovenských štruktúr, vytváranie partnerstiev, organizovanie 

sprievodných podujatí, realizáciu a zapojenie do projektov a pod. Činnosť výkonného výboru 

predstavuje realizácia projektov a zapojenosť do vybraných aktivít CEVSu. 

Ak sa však vrátime k podmienke legitimizovania dobrovoľníctva, potom následne 

vzniká diskusia, ktorá poukazuje na fakt, že Prešovská univerzita (ďalej len PU): 

- nešpecifikuje (nakoľko si je toho vedomá?), že ide o dobrovoľnícke aktivity,  

- činnosť pracovníkov je dobrovoľníckou činnosťou, na ktorú pracovníci nie sú 

špeciálne pripravovaní, naopak, pripravujú sa na ňu individuálne v kontexte 

geragogickej orientácie, 

- prijíma odborníkov - špecialistov iba vo výnimočných prípadoch a iba na vybrané 

aktivity.  

V rámci právnej roviny vzniká druhá otázka ako sú zabezpečené ľudské zdroje a ako sú 

pokrývané sociálne riziká – poistenia, pracovného voľna, riešenia hmotnej núdze, ochrany 

osobných údajov a pod: 

- v niektorých prípadoch ako súčasť hlavného pracovného pomeru, bez rešpektovania aj 

nových dobrovoľníckych aktivít, 

- u iných dobrovoľníkov nie sú zohľadnené vôbec. 

Finančné zabezpečenie dobrovoľníckych činností zo strany PU nie je zabezpečené, 

neexistuje finančná podpora týchto aktivít, nakoľko všetky aktivity sú realizované na základe 

samofinancovania. 

V tomto kontexte s poukázaním na potrebu etablovania podmienok na profesionalizovanie 

riadenia dobrovoľníctva je potrebné jasne vymedziť a formulovať na PU: 

- zameranie dobrovoľníctva s vymedzením osôb a činností,  

- právne aspekty s minimalizovaním rizík,  

- systematizovať finančné zabezpečenie dobrovoľníctva z verejných, ale aj vlastných 

zdrojov.  

Výsledky snáh zainteresovaných odborníkov v oblasti dobrovoľníctva a výzvy Európskeho 

roka viedli mnohé inštitúcie a organizácie k výskumom, ktoré mapujú stav dobrovoľníctva 

na Slovensku s diferencovaním na rôzne cieľové skupiny, napriek tomu sme sa v týchto 

výskumoch od roku 1990 nestretli s výskumami, ktoré by označili aktivity UTV ako 

dobrovoľnícke aktivity a už vôbec nie v starostlivosti o dlhodobo chorých. Práve empirická 

skúsenosť práce s týmito seniormi nás presviedča, že si edukačné aktivity vyberajú 

so zámerom pomoci, či svojpomoci. Záujem je hlavne o odbory psychológia, ošetrovateľstvo, 

sociálna práca a sociálna opora, ochrana zdravia, so zvláštnym akcentom na témy 

poradenstva, náročných životných situácii, smútkového poradenstva a podobne.  

Záverom je možné konštatovať, že „dobrovoľníčiť“ sa dá v podstate všade. Všade môžeme 

pomáhať ľuďom vo svojom okolí, a to tak v individuálnej ako aj celospoločenskej rovine. 

Po roku 1989 je čoraz častejším spôsobom vykonávania dobrovoľníckej činnosti 
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dobrovoľníctvo venované mimovládnym organizáciám, občianskym združeniam a 

neziskovým organizáciám alebo školám a cirkvám. A v tomto prípade ani Prešovská 

univerzita nie je výnimkou, napriek tomu, že si tieto aktivity vedome neuvedomuje, 

respektíve jej realizátori. Dobrovoľníctvo uskutočňované takouto formou je výrazom 

prosociálneho a altruistického správania a osobitou formou dobročinnosti. Zároveň spadá aj 

do súčasného, moderného chápania filantropie, nakoľko ide o pomoc smerujúcu k svojpomoci 

a rozvoju jednotlivcov, komunít, či celej spoločnosti.  

Zároveň našim cieľom je aj zabezpečenie profesionalizácie dobrovoľníctva. Ide o to, aby 

sa ich „neprofesionálna“ práca profesionálne organizovala a tým vykonávala so znalosťou 

veci a aby sa dopĺňala s prácou zamestnancov. Uplatňovaním princípov personálneho 

riadenia, ktoré sa využívajú v bežnej práci so zamestnancami, sa tak od začiatku pôsobenia 

dobrovoľníkov v organizácii vytvárajú podmienky pre minimalizáciu potenciálnych rizík 

vyplývajúcich z neusmerňovanej spontánnosti a intuitívnosti výkonu dobrovoľníckych 

činností. Všeobecné princípy personálneho riadenia je pritom nevyhnutné spájať 

s uplatňovaním osobitných motivačných nástrojov, nakoľko pri dobrovoľníckej práci nejde 

o platenú pozíciu. A ak teda hovoríme o výzvach potom aj samotná problematika 

medzigeneračnej solidarity rezonujúca vo výzvach Európskeho parlamentu už niekoľko 

rokov, ako súčasti Výzvy v oblasti solidarity medzi generáciami 2007/2156 (UNI), ktorá 

v článku 68. pripomína veľký prínos starších ľudí k sociálnej a hospodárskej súdržnosti 

a skutočnosť, potom ich aktívna účasť na rodinnej solidarite posilňuje úlohu prerozdeľovania 

zdrojov. Na druhej strane sa domnieva, že sa musí uľahčiť a podporiť ich účasť 

na dobrovoľných podujatiach v rámci sociálneho hospodárstva; že dopyt starších ľudí 

po tovaroch a službách, ich využívanie voľného času, dopyt po zdravotnej starostlivosti 

a wellness službách predstavujú rozvíjajúci sa sektor hospodárstva a nové bohatstvo, ktoré 

môžeme nazvať strieborným zlatom. V ďalšom článku 69. vyzýva členské štáty, aby 

podporovali úlohu starších ľudí pri zachovaní solidarity medzi generáciami a povzbudzuje 

ich, aby v spolupráci s partnermi na miestnej úrovni uľahčili účasť týchto ľudí 

na dobrovoľných činnostiach najmä vzdelávacieho, kultúrneho a podnikateľského charakteru. 
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Dobrovoľníctvo v treťom sektore 
 

Jaroslava Kmecová  

 

Abstrakt:  
V roku 2011 sa uskutočnil výskum zameraný na dobrovoľnícku činnosť v treťom sektore, ktorý 

je rozanalyzovaný v tomto článku. Analyzuje záujem o dobrovoľnícku činnosť v kontexte 

personalizmu. V popredí je človek, ktorý investuje svoj čas, vedomosti a schopnosti 

v prospech iných. Tento výskum sa sústredil na identifikáciu sociálnych javov na dvoch 

úrovniach. Prvá úroveň je zameranie sa na investovanie času, schopností, vedomostí 

a zručností sociálnymi pracovníkmi a dobrovoľníkmi. Druhá úroveň predstavuje poskytovanie 

služieb jednotlivým klientom.  

 

Abstract:  
In 2011 there was realized the research aimed at volunteering in non-profit sector which is 

analysed in this article. It analyses an interest in volunteering in the context of personalism. 

In the first place there is a man who invests his time, his knowledge and skills for the benefit 

of others. This research was focused on the identification of social phenomena on two levels. 

The first level was focused on investing time, skills and knowledge of social workers and 

volunteers. The second level was represented by providing services to individual clients. 

 

Kľúčové slová:  
dobrovoľníci, sociálna práca, participácia na živote spoločnosti, personalizmus, klienti 

 

Key words:  
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Analýza dobrovoľníckej činnosti 

V našej spoločnosti sa stretávame s rôznymi názormi na charitatívnu, dobrovoľnícku 

a neziskovú činnosť. Často sú tieto ohlasy negatívne, no aj napriek pesimizmu mnohých ľudí 

je záujem o núdznych a chorých. Pre túto spoločnosť je charakteristická individualita, každý 

chce žiť „svoj“ život a nechce, aby mu ktokoľvek do jeho života zasahoval. Ľudia sú radi, 

keď sú sami vo svojich domovoch so svojimi rodinami. Na jednej strane vyhľadávajú samotu, 

ale na druhej strane človek je tvor spoločenský. Potrebuje sa dávať, potrebuje sa cítiť 

potrebný, potrebuje žiť v spoločenstve. V popredí musí byť človek a jeho potreby. 

Všetky objavy majú brať ohľad na človeka ako ľudskú bytosť. „Individuálne bytie, ktoré 

sa uskutočňuje vedomým vlastnením seba a slobodným disponovaním sebou, nazývame osoba. 

Zohľadnenie človeka ako osoby poukazuje predovšetkým na výnimočnosť človeka, na jeho 

dôstojnosť a povolanie.“
12

 „Personalizmus je mnohoznačný pojem, ktorý sa vyskytuje 

vo filozofii, teológii, psychológii, etike a v iných vedných disciplínach a je upriamený 

na osobu človeka v jej charakterizovaní, ako aj v jej vzťahoch ku spoločnosti a svetu. Osoba 

sa v rôznych prístupoch odlišných vedeckých disciplín stáva jednotiacim ontologickým 

a epistemologickým princípom.“
13

 

                                                 
12

 DANCÁK, P. Personalistický rozmer vo filozofii 20. storočia, s. 11.  
13

 STOLÁRIK, S. Niekoľko poznámok k personalizmu ako aj pokus o načrtnutie personalizmu nádeje. 

In Personalizmus a súčasnosť I., s. 133–148.  
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Analýza participácie dobrovoľníkov na živote spoločnosti, prostredníctvom tretieho 

sektora je veľmi dôležitá. Realizovaného výskumu v roku 2011 sa zúčastnilo 315 

respondentov z východného Slovenska. Respondenti boli oslovení v rôznych regiónoch a boli 

vyberaní náhodne, bez bližšej špecifikácie. Cieľom výskumu bolo zistiť, či existuje súvislosť 

dobrovoľníkmi investujúcimi systematicky do sociálnej práce s rozlišovaním poskytovania 

sociálnych služieb jednotlivým klientom. Tento výskum sa sústredil na identifikáciu 

sociálnych javov na dvoch úrovniach. Prvá úroveň je zameranie sa na investovanie času, 

schopností, vedomostí a zručností sociálnymi pracovníkmi a dobrovoľníkmi. Druhá úroveň 

predstavuje poskytovanie služieb jednotlivým klientom. V rámci identifikácie sociálnych 

javov „investovania času, schopností, vedomostí a zručností sociálnymi pracovníkmi 

a dobrovoľníkmi“ sa pozornosť sústreďuje na indikátory: druh investovania, oblasť 

investovania, spôsob investovania, frekvencia investovania atď. Indikátory poskytovania 

sociálnych služieb jednotlivým klientom sú vzdelanie, potreby, status, spôsob života, spôsob 

myslenia atď.  

Respondenti podľa pohlavia 

V rámci analýzy respondentov je vhodné ich rozdeliť na dve skupiny, a to na mužov a 

ženy. Každý respondent má svoje špecifiká, avšak mnohé črty majú muži a ženy spoločné. 

Z celkového počtu 315 respondentov bolo 101 mužov a 214 žien. V percentuálnom hodnotení 

možno konštatovať, že muži tvorili 32,06 % a ženy 67,94 %. 

Tab. č. 1: Prehľad respondentov podľa pohlavia 

Pohlavie Počet 

muž 101 

žena 214 

 

Respondenti podľa veku 

Z pohľadu veku môžeme rozčleniť respondentov do týchto kategórií: do 18 rokov, 

do 25 rokov, do 35 rokov, do 45 rokov, do 55 rokov a nad 55 rokov. Vek vychádza z roku 

narodenia respondenta a dosiahnutia veku v roku 2011. Najpočetnejšia skupina respondentov 

je od 19 do 25 rokov, čo predstavuje spolu 117 respondentov a najmenšie zastúpenie má 

veková skupina nad 55 rokov. Druhou najviac zastúpenou skupinou sú ľudia od 26 

do 35 rokov, ktorí tvoria skupinu s 91 počtom respondentov. Skupina ľudí vo veku 

od 36 do 45 rokov je zastúpená 52 ľuďmi. Nasledujú dve skupiny s rovnakým počtom 21 ľudí 

a táto skupina je vo veku do 18 rokov a vo veku od 46 do 55 rokov. Najmenšiu skupinu tvoria 

ľudia vo veku nad 55 rokov s počtom 13 ľudí. 

Tab. č. 2: Prehľad respondentov podľa veku 

Vek Počet 

do 18 21 

19–25 117 

26–35 91 

36–45 52 

46–55 21 

nad 55 13 
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Vzdelanie respondentov 

Kritéria v kategórii vzdelanie boli nasledovné: neukončené vzdelanie, základné vzdelanie, 

ukončené stredné vzdelanie s maturitou a ukončené stredné vzdelanie bez maturity, ukončené 

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

a ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. 

Tab. č. 3: Prehľad respondentov podľa vzdelania 

Vzdelanie Počet 

neukončené 1 

základné 37 

stredné s maturitou 85 

stredné bez maturity 8 

vysok. 1. stup. – Bc. 118 

vysok. 2. stup. – Ing., Mgr. 61 

vysok. 3. stup. 5 

 

Najväčšiu skupinu tvorili respondenti s ukončeným vysokoškolským vzdelaním prvého 

stupňa, ktorí tvorili 37,45 % z celkového počtu opýtaných respondentov. Druhou najväčšou 

skupinou boli respondenti s ukončeným stredoškolským vdelaním s maturitou a treťou 

skupinou boli respondenti s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. 

Najmenšou skupinou boli respondenti, ktorí neukončili žiadne vzdelanie, tí tvorili 0,32 %, 

1,59 % tvorili respondenti s ukončeným vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa a 2,54 % 

tvorili respondenti s ukončeným stredoškolským vzdelaním bez maturity. 

Pracovný pomer respondentov 

Kategória pracovný pomer respondentov pozostávala z týchto možností: zamestnanec, 

štatutárny zástupca (konateľ), samostatne zárobkovo činná osoba, nezamestnaný, študent 

a iné. Najväčšie dve skupiny tvorili zamestnanci až 43,81 % a študenti 36,20 %. Ďalšie 

skupiny tvorili respondenti, ktorí uviedli „iné“ v percentuálnom vyjadrení 8,57 %. Túto 

skupinu tvoria ľudia, ktorí sú napríklad dobrovoľne nezamestnaní, ženy na materskej 

dovolenke a podobne. Ďalšie dve skupiny tvorili s 5,08 % nezamestnaní a s 4,44 % 

samostatne zárobkovo činné osoby. Štatutárni zástupcovia predstavovali 1,90 % skupinu 

respondentov. 

Tab. č. 4: Prehľad respondentov podľa pracovného pomeru 

Pracovný pomer Počet 

zamestnaný/á 138 

štatutárny zástupca (konateľ) 6 

samostatne zárobkovo činná osoba 14 

nezamestnaný/á 16 

študent/ka 114 

iné 27 
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Výška priemerného mesačného príjmu respondentov 

Respondenti, ktorí sa zúčastnili výskumu, boli vyzvaní k tomu, aby poskytli údaje o výške 

svojho príjmu v týchto kategóriách: bez príjmu, príjem do 150 €, príjem od 151 € do 500 €, 

príjem od 501 do 1000 €, príjem od 1001 € do 5000 €, príjem nad 5000 €. Najväčšiu skupinu 

tvorili respondenti s príjmom od 151 € do 500 € až 36,19 %. Respondenti s príjmom do 150 € 

tvorili 30,38 € a tretiu najpočetnejšiu skupinu tvorili respondenti s príjmom od 501 do 1000 € 

v percentuálnom vyjadrení 22,22 %. Respondenti s príjmom od 1001 € do 5000 € 

predstavovali 2,54 %, respondenti bez príjmu tvorili 8,57 % a respondenti s príjmami 

nad 5001 € nemali zastúpenie. 

Tab. č. 5: Prehľad respondentov podľa výšky priemerného mesačného príjmu 

Mesačný príjem Počet 

do 150 96 

151 – 500 114 

501 – 1000 70 

1001 – 5000 8 

5001 a viac 0 

bez príjmu 27 

 

Vek dobrovoľníkov 

Z celkového počtu 315 respondentov je 140 respondentov dobrovoľníkov. Na základe 

grafu možno konštatovať, že najväčšia časť dobrovoľníkov je vo veku 19 až 25 rokov. Druhú 

najväčšiu skupinu tvoria dobrovoľníci vo veku od 26 do 35 rokov, tretiu najväčšiu skupinu 

tvoria dobrovoľníci vo veku od 36 do 45 rokov. Nasledujú dobrovoľníci vo veku do 18 rokov, 

ktorí tvoria 7,86 % z celkového počtu dobrovoľníkov. Nad 55 rokov sú dobrovoľníci 2,86 % 

z celkového počtu dobrovoľníkov a najmenšiu skupinu tvoria dobrovoľníci vo veku 

od 46 do 55 rokov a to 2,14 %. 

Tab. č. 6: Vek dobrovoľníkov 

Vek Počet 

Do 18 11 

19–25 63 

26–35 43 

36–45 16 

46–55 3 

Nad 55 4 

Dobrovoľnícka činnosť v konkrétnych typoch organizácií 

Je veľa typov organizácií, ktoré vykonávajú neziskovú, dobrovoľnícku či charitatívnu 

činnosť. Z tohto dôvodu ďalšou otázkou bola právna subjektivita neziskovej organizácie, 

ktorá bola rozčlenená nasledovne: občianske združenie, nezisková organizácia, cirkevná 

organizácia, charita, iná nezisková organizácia, neuvedené. Z nasledujúceho grafu možno 

konštatovať, že najväčší podiel majú cirkevné organizácie až 39,68 %. Z uvedeného vyplýva, 

že ľudia radi participujú na aktivitách, ktoré sú pod záštitou cirkvi. Druhé najväčšie 

zastúpenie majú neziskové organizácie 24,76 %. Neziskové organizácie majú percentuálny 
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podiel 14,29 %, čo nie je zanedbateľný údaj. 12,07 % respondentov neuviedli právnu 

subjektivitu organizácie. Respondenti sa zúčastňujú aj aktivít, ktoré organizujú nadácie 

a to v podiele 3,81 %. Aktivity charity podporuje z celkového počtu oslovených respondentov 

3,49 % a iné neziskové organizácie sa podieľajú 1,90 %, čo môžu byť napríklad školské 

kluby, školské zariadenia a podobne. 

Tab. č. 7: Dobrovoľnícka činnosť v konkrétnych typoch organizácií 

Právna subjektivita Počet 

občianske združenie 78 

nezisková organizácia 45 

cirkevná organizácia 125 

nadácia 12 

charita 11 

iná nezisková organ. 6 

neuvedené 38 

 

Z analýzy je zrejmé, že ľudia majú záujem podporovať a zapájať sa do aktivít, projetkov 

a činností neziskových organizácií. K tomu ich motivuje hlavne to, že chcú pomáhať iným 

ľuďom a vidia v tom zmysel i prínos pre seba. Tým, že veľa ľudí sa združuje hlavne 

v občianskych združeniach a stotožňujú sa s činnosťou organizácie, motivuje ich to 

k angažovanosti a participácii na činnosti týchto organizácií. Mnohí ľudia vnímajú túto 

činnosť ako priestor na sebarealizáciu a efektívne využívanie voľného času. 

Možno povedať, že základné hodnoty človeka, ktorý si cení svoje pohodlie a istotu, 

sú ovplyvnené pocitom strachu, ktorý ovplyvňuje jeho realitu. Má strach opustiť svoje 

pohodlie a istotu. Bojí sa odpovedať na výzvy investícií do sociálnej oblasti a pomoci iným, 

preto sedí doma a sleduje správy prostredníctvom médií, aby videl všetky nešťastia, ktoré ho 

utvrdzujú v jeho pasivite.
14

 „Každá forma konkrétnych úloh spoločnosti a štátu bola pomocou 

pre jednotlivcov v ich rozvoji, pri realizácii ich potrieb a cieľov. Každá forma pomoci 

zo strany spoločnosti má byť len podporná. Má byť tak naddimenzovaná, aby nevytvárala 

celkovú závislosť na spoločnosti a štáte. Naopak. Má byť nápomocná pre rozvoj samostatných 

iniciatív jednotlivcov. Pomoc spoločnosti má byť len podporov k tomu, aby sa konkrétni 

jedinci stávali sebestačnými a samostatnými. Má pomáhať prijímateľom takým spôsobom, 

aby sa boli schopní rozvíjať sami.“
15

 Práve k tomu smeruje sociálna práca, ktorá podáva 

pomocnú ruku ľuďom v núdzi a zároveň im dáva ponúka nielen uspokojenie fyziologických 

potrieb, ale otvára nový priestor pre spolupatričnosť, sebaúctu, uznanie a sebarealizáciu. 

To všetko uskutočňuje prostredníctvom času venovanému cieľovej skupine. „Efektívne 

využívanie voľného času je jeden z najpodstatnejších faktorov v prevencii sociálno-

patologických javov.“
16

 Nielen tento čas, ale aj ďalšie vykonané činnosti v prospech iných 

ľudí prinášajú zisk. „O hodnote v ekonomickom zmysle teda vždy rozhoduje iba jednotlivec, 

ktorý si pri rozhodovaní porovnáva hodnoty alternatívnych príležitostí. Cena predstavuje 

výmennú hodnotu statku, ktorá je výsledkom hodnoty o hodnotách, ktoré majú obe strany 

výmeny. Akékoľvek snahy vlád o stanovenie objektívnej ceny sú neekonomické a neetické, 

                                                 
14

 Porovnaj: KIOSAKI, R. T. - LECHTER, S. L. Škola byznysu: pro lidi, kteří rádi pomáhají lidem, s. 94. 
15

 UHÁĽ, M. Aplikácia princípu subsidiarity v sociálnej starostlivosti o človeka s dôrazom na seniorov. In Úloha 

neformálneho vzdelávania v procese celoživotného vzdelávania, s. 53. 
16

 RAČKOVÁ, K. - TABAČÁKOVÁ, K. Miesto nízkoprahových a záujmových centier v prevencii sociálno-

patologických javov. In Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí 

a mládeže, s. 14. 
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keďže nerešpektujú slobodné a dobrovoľné rozhodnutia ľudí.“
17

 V rámci ďalšej časti 

výskumu sa budeme venovať rôznym vplyvom na prácu dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní 

investovať svoj čas, vedomosti, zručnosti a schopnosti v oblasti, kde pôsobia. 

Participácia na aktivitách 

V rámci výskumu sa naša pozornosť sústreďuje na dobrovoľníkov a ich investovanie 

do neziskových, dobrovoľníckych a charitatívnych činností. V tejto časti sa venujeme účasti 

dobrovoľníkov na participácii v rámci projektov, aktivít a podujatí v neziskovej činnosti. 

Vychádzajúc z grafu možno konštatovať, že 6,52 % dobrovoľníkov z respondentov 

participuje na aktivitách denne, 15,22 % dobrovoľníkov sa zapája do aktivít týždenne, 

28,26 % je to aspoň raz mesačne, 18,84 % z opýtaných respondentov je to kvartálne, 5,80 % 

dobrovoľníkov je to polročne a druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria respondenti s občasnou 

periodicitou, a to v percentuálnom vyjadrení 23,19 % opýtaných dobrovoľníkov. Tu možno 

zdôrazniť, že „náš život, úspech, spokojnosť a pocit životného šťastia súvisí bez akýchkoľvek 

pochybností s tým, ako zaobchádzame so svojím časom. Nemám čas sa stalo frázou, ktorá 

dobre vystihuje naše zaobchádzanie s ním. Ľudia si neuvedomujú, že im niečo chýba 

a spôsob, ktorým vnímajú a využívajú čas, sa zdá mnohým z nich neuspokojiví.“
18

 Je veľmi 

pozitívne, keď dobrovoľníci venujú svoj voľný čas pre druhých a tak možno konštatovať, že 

táto investícia je nezanedbateľná. 

Tab. č. 8: Participácia dobrovoľníkov na aktivitách 

Forma Počet 

denne 9 

týždenne 21 

mesačne 39 

kvartálne 26 

polročne 8 

ročne 3 

občasne 32 

nezúčastňuje sa 2 

 

V rámci výskumu sa naša pozornosť sústreďuje na dobrovoľníkov a ich investovanie 

do neziskových, dobrovoľníckych a charitatívnych činností. V tejto časti sa venujeme účasti 

dobrovoľníkov na participácii v rámci projektov, aktivít a podujatí v neziskovej činnosti. 

Vychádzajúc z grafu možno konštatovať, že 6,43 % dobrovoľníkov z respondentov 

participuje na aktivitách denne, 15 % dobrovoľníkov sa zapája do aktivít týždenne, 27,86 % je 

to aspoň raz mesačne, 18,57 % z opýtaných respondentov je to kvartálne, 5,71 % 

dobrovoľníkov je to polročne a druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria respondenti s občasnou 

periodicitou, a to v percentuálnom vyjadrení 22,86 % opýtaných dobrovoľníkov. Ročne 

za participuje na aktivitách 2,14 % dobrovoľníkov a 1,43 % sa už nezúčastňuje 

dobrovoľníckej činnosti. Tu možno zdôrazniť, že „náš život, úspech, spokojnosť a pocit 

životného šťastia súvisí bez akýchkoľvek pochybností s tým, ako zaobchádzame so svojím 

časom. Nemám čas sa stalo frázou, ktorá dobre vystihuje naše zaobchádzanie s ním. Ľudia si 

neuvedomujú, že im niečo chýba a spôsob, ktorým vnímajú a využívajú čas, sa zdá mnohým 
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z nich neuspokojiví.“
19

 Je veľmi pozitívne, keď dobrovoľníci venujú svoj voľný čas pre 

druhých a tak možno konštatovať, že táto investícia je nezanedbateľná. 

Činnosť v neziskovej organizácii 

Zisťovali sme, akú konkrétnu činnosť vykonávali dobrovoľníci pre neziskovú sféru. Medzi 

činnosti boli zaradené: odborné poradenstvo, organizovanie aktivít neziskovej organizácie, 

administratívne práce, lektorská činnosť, poskytnutie služieb, techniky, materiálu, priestorov, 

personálne obsadenie v projekte, poskytnutie informácií, poskytnutie reklamy a propagácie 

a iná činnosť. Iná činnosť pozostávala z duchovného sprevádzania, animátor, technická 

podpora, riadenie, finančné zabezpečenie, svedectvo, ergoterapia, animácia skupinky, 

poskytnutie nápadov. 

Tab. č. 9: Činnosť dobrovoľníkov 

Činnosť v neziskovej organizácii Počet 

odborné poradenstvo 4 

organizovanie aktivít neziskovej organizácii 65 

administratívne práce 28 

lektorská činnosť 12 

poskytnutie služieb 38 

poskytnutie techniky 7 

poskytnutie materiálu 11 

poskytnutie priestorov 2 

personálne obsadenie v projekte 16 

poskytnutie informácií 17 

poskytnutie reklamy a propagácie 10 

iná činnosť 10 

 

Dobrovoľníci sa najviac venujú organizovaniu aktivít v neziskovej organizácii, 

poskytovaniu služieb, administratívnym prácam, poskytovaniu informácií, personálnemu 

obsadeniu v projekte, zabezpečujú materiál, pomáhajú s reklamou a propagáciou 

a zabezpečujú iné činnosti. 

Forma zapojenia  

V tejto časti sledujeme formu zapojenia sa dobrovoľníkov do sociálnych projektov. 

Starostlivosti o deti a mládež sa venuje 76,43 % dobrovoľníkov. Potom nasleduje 

starostlivosť o zdravotne postihnutých a chudobných, ďalej je to kategória „iný záujem“, kde 

boli nasledujúce odpovede: rómska komunita, drogovo závislí, starší ľudia, etnické skupiny, 

zvieratá, pomoc misiám. Ďalší záujem je starostlivosť o rodinu, starostlivosť o chorých 

a umierajúcich, starostlivosť o väzňov a nezamestnaných. Jeden respondent neuviedol formu 

zapojenia. 
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Tab. č. 10: Forma zapojenia dobrovoľníkov 

Forma zapojenia Počet 

zdravotne postihnutých 11 

chudobných 9 

chorých a umierajúcich 2 

väzňov 1 

nezamestnaných 1 

deti a mládež 107 

rodinu 3 

utečencov 0 

ľudí postihnutých živelnými pohromami 0 

iné (uveďte) 5 

neuvedené 1 

 

Rozlišovanie poskytovania sociálnych služieb jednotlivým klientom  

Individuálne sa každému klientovi venuje 42,14 % dobrovoľníkov. Individuálne 

sa každému človeku nevenuje 30 % dobrovoľníkov a rôzne sa venuje 27,86 % 

dobrovoľníkov.  

Rôzne znamená: 

- podľa individuálnej potreby klienta, 

- závisí to od druhu aktivít, niekedy individuálne každému, inokedy skupine, 

- záleží to od služby a väčšinou je to o ľuďoch, 

- podľa potreby, okolností, 

- podľa možností a síl, 

- podľa typu podujatia. 

 

Tab. č. 11: Poskytovanie sociálnych služieb dobrovoľníkmi 

Venovanie sa klientom Počet 

venujem sa individuálne každému, ktorý je v mojej 

skupinke 

59 

nevenujem sa individuálne jednotlivým účastníkom alebo 

menšej skupinke 

42 

Rôzne 39 

 

Z celkového počtu opýtaných 75,71 % dobrovoľníkov investujú systematicky do sociálnej 

práce prostredníctvom pravidelnej činnosti v neziskových organizáciách. Vyplýva to 

z výsledkov výskumu kde z celkového počtu 140 dobrovoľníkov 106 dobrovoľníkov uviedlo, 

že sa zapája do dobrovoľníckych aktivít denne, týždenne, mesačne, kvartálne, polročne 

a ročne a iba 32 dobrovoľníkov, čo predstavuje 22,86 % sa zúčastňuje aktivít občasne. Dvaja 

dobrovoľníci sa nezúčastňujú aktivít, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 1,43 %. 

Dobrovoľníci sa venujú individuálne každému klientovi v počte 59 dobrovoľníkov zo 140 

opýtaných dobrovoľníkov. Nevenujú sa individuálne 42 dobrovoľníci a 39 dobrovoľníci 
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sa rozhodujú pri poskytovaní individuálnych služieb na základe potrieb klienta. Z uvedeného 

vyplýva, že 42,14 % dobrovoľníkov sa individuálne venujú klientom a 27,86 % sa rozhodujú 

podľa potrieb klienta. Spolu 70 % dobrovoľníkov sa venuje individuálne počas vykonávania 

dobrovoľníckej činnosti každému klientovi a rozlišuje aj aktuálne potreby klienta. 30 % 

dobrovoľníkov sa individuálne nevenuje každému klientovi.  

Výsledky tohto výskumu ukázali, že v popredí je osoba človeka a jeho individuálne 

potreby. Dobrovoľníci zapojení do činnosti neziskových organizácii sa systematicky venujú 

klientom vnímajú ich individuálne potreby a na základe toho k nim aj individuálne pristupujú. 

Človek práve prostredníctvom slobody si sám stanovuje ciele, ktoré ho formujú. Túto 

formáciu ovplyvňujú vzájomné interakcie medzi človekom a spoločnosťou. „Sloboda 

sa prejavuje v tvorivej činnosti človeka. Tvorivou činnosťou sa osoba vyjadruje a tým napĺňa 

svoju slobodu. S čím väčšou slobodou sa realizuje istý akt, čiže čím viac ho určuje samotná 

osoba a nie jej vzťahy k situáciám a jednotlivým detailom, tým dlhšie tento akt trvá a preniká 

duchovným životom osoby. Život človeka nemôže riadiť strach ani autoritatívne nútenie. 

Ak má čokoľvek v živote (na svete) hodnotu, tak sa to môže uskutočniť iba vďaka slobode.“
20

 

Práve táto sloboda dáva človeku priestor pre sebarealizáciu a vlastný rozvoj, ale 

prostredníctvom vlastného rozvoja je dôležitý rozvoj celej spoločnosti. 

.  
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The Culture of Volunteering in Poland  
CURRENT STATE AND PROSPECTS 

 

Sylwia Pelc 

 

Civic engagement in Poland is not impressive, especially in comparison with the Western 

societies where the rate of engagement in public life is much higher than here. According to 

the 2008 European Social Survey
21

, in Denmark 40 % of the respondents declared that they 

sometimes sign a petition, 26 % of the Germans claimed to work for a social organisation, and 

21 % of the respondents in Ireland worked as volunteers. So, those results show that the civic 

activity of our people is very limited. 

The analysis of the to-date surveys concerning the engagement of Polish people in 

volunteering leads to the general conclusion that the level of this activity in Poland remains 

relatively low. Compared to the majority of EU Member States, there is hardly anything we 

can be proud of in this field, as is shown by the results of the EU comparative surveys such as 

the European Social Survey or the European Values Survey or the results of the Gallup 

Organization’s Euro barometer. The latter survey regards the activity of the European youth 

and shows that among young people from all European states those in Poland are almost 

the least active in volunteering within civil society organisations; young Poles are on the third 

to last position, with the engagement level of 16 %
22

. 

Similar conclusions may be drawn from the results of Polish research regarding 

engagement in voluntary and social activities. The results of the Klon/Jawor Association’s 

survey
23

 published in December 2010 indicate that a slightly higher percentage of people 

claim be engaged in voluntary activities during the 12 months prior to the survey than in the 

previous years, that is, 16 % compared to 13 % in 2009
24

. 

Many of us have hoped that the European Year of Volunteering 2011 established to 

promote the idea of voluntary activity would stimulate the culture of volunteering and that it 

would significantly change the perception of volunteering in the society and the knowledge on 

the subject. Has that been achieved? Probably not to the extent we have hoped for. The event 

has not been sufficiently covered by the Polish media and has not drawn much interest of the 

opinion forming circles as it happened in 2010 - the European Year for Combating Poverty 

and Social Exclusion. During that time, many debates as well as an exchange of ideas, 

experiences and information took place, and those events enabled the integration of numerous 

circles. Moreover, a large part of ordinary citizens became aware of the problem, its extent 

and significance. The Year of Volunteering, however, has not been sufficiently exploited to 

increase the presence of the topic in the public debate. Therefore, in my opinion, an average 

citizen has not noticed the problem and has had little chance to extend his or her knowledge 

on volunteering and its importance. 

However, intensive discussion has emerged in some scientific circles and those involved 

with volunteering, resulting in an interesting report, “Długofalowa polityka rozwoju 
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wolontariatu w Polsce” (”The long-term development policy for volunteering in Poland”), 

elaborated in the Department of Public Benefit of the Ministry of Labour and Social Policy. 

The strategic goal set out in this document is the strengthening of volunteering as a form of 

active citizenship leading to socio-economic development of Poland. The authors of the report 

established three operational priorities which in their opinion have been most important: 

1) development of the volunteering culture, which should be accomplished through 

developing the knowledge, skills and attitudes fostering the development of volunteering 

and the promotion of the idea of volunteering, 

2) strengthening the promoters of voluntary activities through improving the competences 

of organisations, systemic support for the volunteering promoters as well as supporting 

the cooperation between them, 

3) enhancing the public policies oriented toward the development of volunteering, 

in particular building a friendly legal environment for voluntary activities, strengthening 

the role of volunteering as a solution to social issues, and establishing conditions for the 

development of long-term voluntary activities in Poland
25

. 

Particular attention should be paid to the first priority – development of the volunteering 

culture - since the lack thereof, i.e. lack of knowledge, skills and attitudes fostering the 

development of voluntary activities are in my opinion the main reason for such a poor 

position of voluntary service in Poland. 

The results of surveys
26

 conducted by CBOS (Centrum Badań Opinii Społecznej - Public 

Opinion Research Centre) indicate that a significant share of respondents confuse voluntary 

service with pro-public or even philanthropic activities, which however are not volunteering. 

For example, 26 % of the respondents feel that sending a text message for charity purposes is 

a form of volunteering, as is putting money into a box during a public fund-raising event 

(49 % answers). As many as 24 % of the respondents regard unpaid work for their family and 

close friends as volunteering. Another example of misunderstanding is confusing voluntary 

service with training or practice (16 %), which are often considered as a step in the 

professional career. It is also worth noting that there are more people regarding unpaid work 

for public institutions as closer to the idea of volunteering than those see volunteering in such 

work for social organisations
27

. The results of the CBOS surveys
28

 show that the volunteering 

is not sufficiently ingrained in the society. The social image of a volunteer is not fully 

coherent with the socio-demographic characteristics of those who actually work in this field. 

In the opinion of the Poles, a volunteer is certainly a young person, rather well off, educated 

and religious. The Poles regard volunteers as definitely selfless (88 %). Only few (2 %) are 

of the opinion that volunteers are only apparently altruistic, with the real agenda of fulfilling 

their own needs and aspirations. A great majority of respondents regard them as people who 

have their feet firmly fixed on the ground and hence realistic in their assessment of the value 

of their work and capabilities (74 %). The stereotype of a volunteer suggests that volunteering 

is an occupation for “the chosen” rather than for “ordinary people”. It is widely believed that 

this form of activity attracts not only people who have enough time on their hands and 
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no serious obligations but also young people and those who just can afford to commit 

themselves to unpaid work for the benefit of those in need. Therefore, voluntary activity is 

regarded as a kind of luxury. Such perception of volunteering does not work in favour of its 

wider promotion, particularly among the groups of people who would not identify themselves 

with this image, e.g. senior citizens. 

The authors of the report “The long-term development policy for volunteering in Poland” 

highlight a very important issue: the altruistic behaviour that is fundamental for voluntary 

service. Because, without acquiring such an attitude it is not possible to arouse people’s 

sensitivity, readiness to interpret the essence of humanity, to understand the humanistic duties 

and in the end, to demonstrate social maturity. According to the authors of the said report, 

there is little chance for such behaviour to develop under the Polish educational conditions. 

Therefore, they intend to make the increase of significance of volunteering issues in the 

educational structures and system to be an important trend, which in their opinion would 

enable building a positive culture of volunteering. It should be achieved through: 

- organization, support and promotion of volunteering in educational institutions at of 

levels of education, from preschool education on, 

- monitoring the implementation of the new core curriculum with special attention paid 

to the communication of content related to civic education, including the volunteering 

idea, 

- training the teachers in developing social competences in children and youth, and 

consequently, enhancing their expertise in the voluntary service functioning in Poland 

and abroad, 

- creating new and developing the existing fields of study and specializations related to 

the subject of volunteering
29

. 

The authors of the report in question encourage to propagate the volunteering idea through 

not only formal but also non-formal and informal education activities. Non-formal education 

involves institutional learning outside the official education system, just within frameworks 

established by non-governmental organisations or public institutions, e.g. museums 

or community centres, while informal education relates to unorganized learning in an intended 

or unintended way, e.g. in social welfare centres, labour offices or libraries. Volunteering is 

one of the forms of such informal civic education. The propagation of the volunteering idea 

through formal, informal and non-formal educational activities makes sense only if those 

employed in the educational institutions themselves have the right knowledge, competence 

and skills. The authors of the report in question suggest that the employees of those 

institutions be trained in the subject and idea of volunteering so that they are well prepared for 

such propagation activities
30

.  

The authors of the report draw our attention to one more aspect that is very important in 

the building of the culture of volunteering through building up a positive image 

of volunteering and the prestige of volunteers. Such activities are expected to bring about a 

change of the quite stereotyped perception of volunteering and volunteers themselves. 

Volunteers themselves speak of the need for such initiatives and changes. D. Pietrowski from 

the Łódź Volunteer Centre thinks that the volunteer service in Poland is treated very 

classically and stereotypically: just as aid to poor children of children’s homes, disabled, 

elderly or sick people of the hospice. The Polish volunteering is a helping hand extended 

directly to a person in need. When we think of volunteering, just these areas are the first we 
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refer to. “If someone asks me: Have you ever been or are you a volunteer?, then I, if I am not 

active in the aforementioned areas, would rather reply that I haven’t been or I am not! If we 

tried to compare ourselves to other countries, we’d see that there are no such simple attitudes 

and behaviour in our country like, for instance: as a father I drive my son and his three mates 

to the pitch as they are competitors in a small club and play matches; those kids’ parents 

make sandwiches and bake cake so that the kids have a picnic after the match. Such things 

happen in Poland but we don’t call them volunteering, explains D. Pietrowski”
31

. – “In the 

Western culture, the term volunteering is broader than it is in our country. Such a civic or 

neighbourly attitude like acting for the school, for example in the parent council, sports 

activity, work in the library - these relates to volunteering, too. If we are trying to situate 

ourselves in this world, we should use the same measure in our thinking of volunteering”
32

. 

Sociologist A. Giza-Poleszczuk is of similar opinion: “The 19th century understanding 

of volunteering as “selfless dedication to helping the ordinary mortals” is still common here. 

Such a narrow understanding of volunteering results in a narrow range for “winning” 

volunteers, a narrow propagation and communication strategy as well as in a narrowed 

spectrum of activities classified as volunteering. This has two important consequences. First, 

it obstructs the action to build the basis for volunteering through working it in the academic 

curriculum, crosslinking with other initiatives and the like. Second, it puts people off 

volunteering - those people who would like to do something for others but not necessarily in 

an atmosphere of sacrifice, and not necessarily for the disadvantaged people but just for 

those who simply wish for something”
33

. 

The authors of the report keep an eye out for an opportunity to create a positive image of 

voluntary activity and increase the prestige of volunteers also through aspiring to build and 

promote a long-term volunteering model, educating promoters of voluntary activities in 

encouraging and recruiting volunteers, in basic principles of cooperation and motivational 

measures of non-financial nature
34

. The existence of this gap has been stressed repeatedly by 

volunteering experts in Poland. The problem was indicated by J. Wygnański who claimed that 

non-governmental organisations in Poland do not put enough effort into encouraging new 

volunteers and self-promotion, focusing instead on obtaining funds for their activity, 

including EU grants. “In the recent years I have not seen any particular efforts on this topic 

in the organisations - however, people just do not engage themselves if not invited to”, says 

Wygnański
35

. Insufficient care for the existing third sector staff also poses a problem. “Young 

people often complain that they come to an organisation and there is nobody to, for example, 

assign any tasks to them, because the project coordinators are so busy. We want everyone to 

engage in voluntary activities, but on the other hand we have neither jobs nor time for those 

who come to us. In such circumstances people lose their motivation, get no feedback about 

what they have done right or wrong, or they get disheartened and leave the organisation. 

Because of such an attitude we lose potential third sector staff, the resources of smart 

people”, says K. Chrzanowska from the Warsaw Volunteer Centre
36

.  

The authors of the report also discern other opportunities to create a positive image of 

voluntary service and increase the prestige of volunteers through: 
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- promulgation of various forms of volunteering across different age groups, 

- promotion of volunteering in various areas of social activity, 

- showing how volunteering contributes to the personal development of an individual, 

- in terms of corporate volunteering: raising employers’ awareness of social needs and 

the needs of employees as well as the opportunity to fulfil these needs through 

corporate volunteering, 

- popularization of competence volunteering, meaning a gratuitous service within one’s 

own professional competences, 

- enhancing voluntary service while simultaneously counteracting undesired 

developments in this area, 

- campaigning for volunteering by applying various forms and means 

of communication. 

Considering the situation of volunteering in Poland, swift measures should be taken to 

make the service develop. We are undoubtedly facing a great and difficult challenge, a 

challenge for non-governmental organisations, public institutions and the media - which is to 

build the culture of volunteering. It is essential for the development of modern voluntary 

service, since without a proper volunteering culture the service cannot be developed nor can 

the citizens be encouraged to undertake this activity. 
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Abstrakt: 

Tematem artykułu będzie ukazanie specyfiki działalności Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności, która rozpoczęła w 2003 r. realizację programu „Wolontariat studencki”, w 2008 

r. otrzymał on tytuł „Projektor”. Potencjał intelektualny i aktywność młodzieży akademickiej 

jest wykorzystana w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych 

miejscowości, poprzez realizację projektów edukacyjnych przez studentów - wolontariuszy.  

 

Abstract: 

The theme will show the specifics of the Polish-American Freedom Foundation, which began 

in 2003, the program „Student volunteering”, in 2008 he received the title of „Projector”. 

Intellectual potential and activity of students is used in equalizing educational opportunities 

for children and young people from small towns, through the implementation of educational 

projects by student - volunteers.  

 

 

Wstęp 

Społeczeństwo podlega ciągłym zmianom, a jego członkowie napotykają na nowe 

problemy, które stają się wyzwaniem dla tych, którzy potrafią kreatywnie poszukiwać 

nowych rozwiązań. Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia pojawiło się wiele 

możliwości zaangażowania się w zarówno w działalność organizacji pozarządowych, jak 

również w pracę wolontariatu. Zdaniem A. K. Schindler zawsze byli ludzie wrażliwi 

i współczujący, dzisiaj jednak obserwujemy nowe zainteresowanie ideą wolontariatu, ponadto 

towarzyszy jej inna aura. Współcześnie lepiej rozumiana jest rola społeczna wolontariuszy, a 

organizacja działań zmienia się tak, aby efekty i korzyści były obustronne, zarówno po stronie 

wolontariusza, jak i biorcy otrzymującego od niego wsparcie, pomoc i opiekę (Schindler 

1996, s. 53–54). Wolontariat jest formą edukacji i formacji jednostek, które podejmują tego 

rodzaju aktywność. Wydaje się, że współcześnie stanowi on doskonałe narzędzie edukacji 

obywatelskiej i przygotowania do zadań oraz wyzwań współczesności. Promuje 

podejmowanie i realizowanie zadań bez oczekiwania na zysk, rozwija kreatywność, 

samodzielność oraz zachęca do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Interesująca 

i inspirująca wydaje się działalność podejmowana przez młodych ludzi, w tym także 

studentów, którzy wśród wielu zajęć wiążących się z własnym rozwojem, niekiedy także 

z wykonywaną pracą zawodową i rodzinnymi obowiązkami, mają motywację do pełnienia 

roli wolontariusza. Artykuł poświęcono ukazaniu specyfiki wolontariatu studentów 

na przykładzie programu „Projektor – wolontariat studencki”. 

1. Działalność wolontariatu – wprowadzenie 

Wolontariat
38

 jest to współcześnie popularne określenie działalności dla dobra innych 

ludzi. Wolontariusze podejmują się bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka, co 
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wynika z charakteru tych działań, będących formą aktywności i społecznego współdziałania. 

A. Ciesiołkiewicz (2002, s. 9) podkreśliła, że w odniesieniu do tego rodzaju mobilizacji 

pojawiają się także określenia „praca ochotnicza” czy „praca społeczna”.  

Pojęcie wolontariatu możemy rozumieć jako czynności prospołeczne. J. Reykowski (1989, 

s. 27–28) do wspomnianych zalicza czynności: altruistyczne – czyli zorganizowane tak, aby 

ktoś inny osiągnął korzyści, podczas gdy podmiot poświęca ważne dobro osobiste; pomocowe 

– takie, aby ktoś inny odniósł korzyść, zaś podmiot ponosi jedynie naturalne koszty 

czynności; kooperacyjne – zorganizowane są tak, aby podmiot oraz inni ludzie odnieśli 

korzyści lub nie ponieśli strat.  

Podejmując próbę odszukania czy doprecyzowania definicja pojęcia wolontariatu 

nasuwa się myśl wiążąca się z jednostkami, które pracują na rzecz drugiego człowieka 

na zasadzie dobrowolności. Zwraca także uwagę motywacja tych działań, do której 

nawiązują określenia: „dla innych, dla wyższych celów, dla dobra wspólnego” (Frączek, 

1992, s. 22). Dla jednych jest to zatem poszukiwanie zajęcia w wolnym czasie, inni 

upatrują w tym pełnienie misji. 

Centrum Wolontariatu w Warszawie definiuje to pojęcie jako: „bezpłatne, 

dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-

koleżeńsko-przyjacielskie”, z kolei wolontariusz jest to: „każda osoba fizyczna, która 

dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, 

instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne” (Centrum 

Wolontariatu w Warszawie). Podkreślono zatem, iż wolontariat jest bezpłatną pracą na rzecz 

osób spoza rodziny i przyjaciół. Może być świadczony w ramach organizacji trzeciego 

sektora, bądź organów administracji publicznej oraz podległych lub nadzorowanych przez te 

organy jednostek. 

T. Matulayová uważa, iż wolontariuszem jest człowiek, który bez nastawienia na korzyści 

finansowe, niekiedy ponosząc własne koszty, sporadycznie albo systematycznie poświęca 

swój czas, energię, wiedzę i umiejętności na rzecz drugiego człowieka, bądź społeczności, 

poza swoimi obowiązkami, także zawodowymi (2011, s. 13). Inicjatywy w ramach 

wolontariatu mogą być podejmowane i realizowane przez jednostki w różnym wieku 

i w różnych dziedzinach działalności. Są one bowiem kierowane do ludzi, ale także 

ukierunkowane na pomoc m.in. zwierzętom, opiekę nad roślinami czy zabytkami. 

W kontekście rozwijających się inicjatyw współczesnego wolontariatu została przyjęta 

definicja zapisana w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, według 

której: „wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 

świadczenia na zasadach określonych w ustawie” (DzU 2003, nr 96, poz. 873, art. 2.3). 

Zwrócono szczególną uwagę na kontekst motywacji jednostki oraz braku gratyfikacji 

za wykonywaną pracę. Istotne jest doprecyzowanie w ustawie wspomnianych zasad 

regulujących tę działalność, a także jej sformalizowanie.  

                                                                                                                                                         
38
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Wolontariat może obejmować swoim działaniem wiele zakresów i realizację różnorodnych 

inicjatyw oraz dostarczanie świadczeń. Można wśród nich dostrzec i wyodrębnić m.in.: 

pomoc niesioną dzieciom i młodzieży; wsparcie rodziny; pomoc osobom niepełnosprawnym; 

służbę wobec ludzi chorych i umierających; pomoc osobom starszym; pomoc bezdomnym, 

bezrobotnym; pomoc osobom uzależnionym; pomoc uchodźcom, ofiarom wojen, wypadków 

i klęsk żywiołowych; działania w sferze kultury, sportu i edukacji; działalność na rzecz 

rozwoju lokalnego i demokracji; działania w sferze ekologii; działania w organizacjach 

i centrach, które są ukierunkowane na wspieranie ruchu samopomocowego i wolontariatu 

o zasięgu lokalnym. 

W literaturze naukowej prezentowane są wyniki badań, które obrazują motywacje 

wolontariuszy. Na przełomie 2007 i 2008 r. przeprowadzono badania (typu Omnibus) 

na reprezentatywnej próbie 5000 dorosłych Polaków, którzy wskazali kilka uwarunkowań 

podejmowania aktywności w ramach wolontariatu, dane zestawiono w tabeli nr 1. 

Tabela nr 1: Motywacje Polaków angażujących się w wolontariat i filantropię 

Motywacja % 

Uważam, że powinno się innym pomagać (mam takie moralne, religijne lub polityczne 

przekonanie) 

60,7 

Uważam, że jeśli pomogę innym, to inni pomogą mnie 35,2 

Sprawia mi to przyjemność/interesuję się tym 34,4 

Daje mi to możliwość bycia między ludźmi, nawiązania kontaktów, pozwala 

pożytecznie wykorzystać czas 

23,0 

Nie potrafię odmawiać 20,7 

Moi znajomi i bliscy też to robią 17,4 

Chcę zdobyć nowe umiejętności, nauczyć się czegoś nowego 11,5 

Mam do spłacenia dług (kiedyś ktoś pomógł mnie) 3,9 

Inne 0,6 

Trudno powiedzieć 5,8 

Źródło: (Baczko, Ogrocka 2008, s. 24–25). 

 

Ponad połowa respondentów (60,7 %) podejmowała działalność w ramach wolontariatu 

ze względu na swoje moralne, religijne lub polityczne przekonania. Z kolei 35,2 % wskazała 

na bardziej pragmatyczne pobudki – pomagała innym licząc na odwzajemnienie ofiarowanej 

pomocy, zaś 34,4 % badanych robiło to dla przyjemności. Dla około 23 % była to możliwość 

nawiązania kontaktów interpersonalnych i pożytecznego spędzania wolnego czasu. Wśród 

respondentów znalazły się także jednostki, które nie potrafiły odmawiać proszącym o pomoc. 

Tylko 3,9 % respondentów stwierdziła, iż pomaganie jest formą odwdzięczenia się za pomoc, 

jaką uzyskali od innych w przeszłości.  

Na przełomie 2006 i 2007 r. przeprowadzono badania porównujące aktywność 

w wolontariacie na rzecz organizacji charytatywnych w różnych krajach Europy. W Polsce 

objęto nimi 2000 osób. Przykładem zaczerpniętym z tych badań jest 4,5 % udział Polaków 

w wolontariacie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, podczas, gdy średnia wynosiła 13,6 %. 

Wyniki i analizy pozwalają dostrzec, iż w Polsce ciągle za mało osób podejmuje działania 

w wolontariacie. W porównaniu z innymi europejskimi krajami Polacy znaleźli się 
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na odległym miejscu, co pozwala przypuszczać, że ta działalność wśród Polaków jest ciągle 

zbyt mało rozpowszechniona (Baczko, Ogrocka 2008, s. 43).  

W 2010 r. zostały przeprowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor badania 

na reprezentatywnej próbie Polaków. W tabeli nr 2 zestawiono dane obrazujące odsetek 

wolontariuszy w kategoriach wyodrębnionych ze względu na: wykształcenie, wiek i status 

zawodowy. 

Tabela nr 2: Odsetek wolontariuszy w Polsce w 2010 r. w kategoriach wyróżnionych 

ze względu na: wykształcenie, wiek i status zawodowy 

Wykształcenie % 

Podstawowe 13 

Zawodowe 13 

Średnie 14 

Wyższe 28 

Wiek % 

Poniżej 25 lat 22 

26–35 14 

36–45 19 

46–55 17 

Powyżej 55 lat 10 

Status zawodowy % 

Pracuje na stałe lub dorywczo 18 

Bezrobotny 13 

Emeryt/rencista 7 

Uczeń/student 29 

Nie pracuje/zajmuje się domem 11 

Źródło: Badanie „Wolontariat, filantropia, 1 %”
39

. Podstawa procentowania: wszyscy respondenci 

z danej kategorii (Przewłocka 2011, s. 15).  

 

Dane zebrane w tabeli nr 2 obrazują, iż obok wykształcenia, drugą ważną cechą 

wpływającą na zainteresowanie wolontariatem był wiek. W grupie osób do 25 roku życia, 

22 % badanych deklarowało bezinteresowne poświęcanie czasu lub świadczenie pracy 

na rzecz organizacji. Z kolei wśród osób w wieku 26–55 lat taką deklarację wskazało 

kilkanaście procent badanych, natomiast wśród starszych tylko około 10 %. Biorąc pod 

uwagę status zawodowy respondentów, najniższy odsetek wolontariuszy występuje wśród 

emerytów i rencistów, około 7 %. Studenci i uczniowie częściej niż inni podejmują działania 

w wolontariacie.  

J. Przewłocka w odniesieniu do prezentowanych badań podkreśliła, że: „Zapewne 

niebagatelne znaczenie mają inicjatywy promujące wolontariat w tej grupie – takie, jak 

Szkolne Kluby Wolontariatu (czy Wolontariusza) czy rozmaite programy wolontariackie 

przeznaczone dla studentów. Warto też pamiętać, że choć grupa ta dysponuje niewielkimi 
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środkami finansowymi, jednak, w przeciwieństwie do innych, dysponuje czasem, który może 

przeznaczyć na cele społeczne. A to właśnie brak czasu, (…) często wskazywany jest przez 

Polaków, jako wytłumaczenie braku zaangażowania” (2010, s. 14).  

Wartość wolontariatu wykracza poza świadczenie usług i zaspokajanie potrzeb 

społecznych. Motywacja, aby z własnej woli przyczynić się do współtworzenia dobra ogółu, 

sprzyja takim wartościom, jak ukierunkowanie na wspólne dobro i solidarność. Tworzy się 

zatem przeciwwaga dla indywidualizacji i egoizmu, doświadczanych przez współczesne 

społeczeństwo (Mendza-Drozd). Wolontariat jest zatem czynnikiem sprzyjającym postępowi 

na drodze humanizacji. Dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje, 

uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka, jak również jego potrzeby. Jest działaniem 

prospołecznym, sprzyjającym czy budującym platformę kontaktu pomiędzy ludźmi, należy go 

zatem inicjować i propagować szczególnie wśród dzieci i młodzieży
40

. 

 

2. Innowacyjność programu „Projektor – wolontariat studencki”  
 

2.1 Historia powstania programu „Projektor – wolontariat studencki” 

W 2001 r. na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 

powstał pomysł zorganizowania „Zielonej Akcji”, pierwszej wersji programu „Wolontariat 

studencki”. Pomysłodawcy przedstawili ogłoszenie dotyczące bezpłatnego prowadzenia 

wakacyjnych zajęć z zakresu informatyki dla dzieci z wiejskich szkół. Na pierwsze spotkanie 

przyszło ponad 30 osób, co stało się impulsem do poszukiwania szkoły, która zainteresuje się 

propozycją. Pierwszą placówką, która dołączyła do tej akcji była wiejska szkoła w Kamionce 

w okolicy Nowego Targu. Idea zaczęła znajdować zwolenników i cieszyć się 

zainteresowaniem wśród studentów różnych uczelni w Polsce (Duda, Mołdysz 2007, s. 2).  

W 2003 r. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
41

 rozpoczęła realizowanie programu 

„Wolontariat studencki”, który w 2008 r. otrzymał nazwę „Projektor – wolontariat studencki”. 

Od 2006 r. jego ogólnopolskim realizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów 

i Animatorów KLANZA. Po dwu latach kierowaniem przedsięwzięciem zajęła się Fundacja 

Rozwoju Wolontariatu w Lublinie
42

 (PAFW).  

Wspomniana Fundacja realizuje swoje cele w następujących zakresach: nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania, kultury, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, 
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Europy Środkowo-Wschodniej (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, O fundacji). 
42

 Fundacja Rozwoju Wolontariatu tworzy warunki dla, systematycznego i opartego o wiedzę, rozwoju 

wolontariatu w Polsce. Promuje ideę wolontariatu – zaangażowaną, odpowiedzialną i aktywną postawę wśród 

Polaków. Mając na uwadze fakt, iż wolontariat jest skuteczną metodą budowania kapitału społecznego, dlatego 

szczególną wagę przywiązuje do zwiększania świadomości i edukacji nt. wolontariatu, w tym do zwrócenia 

uwagi różnych środowisk – studentów, uczniów, pracodawców, społeczności i władz lokalnych – na korzyści 

płynące z tego typu doświadczeń (Projektor – wolontariat studencki, O fundacji).  
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promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wspierania organizacji wolontariatu, na rzecz 

upowszechniania i umacniania wolności, demokracji i swobód obywatelskich poprzez 

bezpośrednią realizację przedsięwzięć oraz udzielanie pomocy finansowej w postaci dotacji 

i pomocy rzeczowej, technicznej, informacyjnej, organizacyjnej, jak również merytorycznej 

organizacjom i instytucjom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. Realizuje wymienione 

cele poprzez wdrażanie programu „Projektor – wolontariat studencki”, a także poprzez 

inicjowanie i prowadzenie: 

- działań, projektów, programów, akcji oraz kampanii informacyjnych i edukacyjnych 

promujących idee wolontariatu;  

- kursów, szkoleń, warsztatów, sympozjów, konferencji, odczytów, wizyt studyjnych, 

grup samokształceniowych, targów, wystaw, a także doradztwa i innych form 

kształcenia dla osób oraz organizacji i instytucji; 

- partnerstwa z jednostkami samorządu terytorialnego, wyższymi uczelniami 

i organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi;  

- specjalistycznych narzędzi informatycznych i innej infrastruktury technicznej – 

służących realizacji działań zgodnych z celami fundacji;  

- działalności wydawniczej i popularyzatorskiej;  

- gromadzenie, segregowanie i udostępnianie informacji i literatury;  

- placówek edukacyjnych realizujących cele fundacji; 

- programów stypendialnych;  

- badań i analiz służących wypełnianiu przyjętych celów;  

- konkursów dla osób fizycznych oraz udzielanie dotacji organizacjom na realizacje 

przedsięwzięć zgodnych z celami fundacji (Statut Fundacji Rozwoju Wolontariatu, 

rozdział 2, art. 6).  

Program jest unikatowym przedsięwzięciem w skali kraju, obejmuje swoim zasięgiem całą 

Polskę. Kreatywni studenci mają możliwość proponowania i realizowania różnorodnych 

inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży z miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców. Zajęcia 

wzbogacają ofertę edukacyjną szkół, zachęcają do aktywnego działania mającego na celu 

własny rozwój oraz stymulowanie i realizowanie aspiracji edukacyjnych. Współpraca 

pedagogów szkolnych i nauczycieli ze studentami pozwala na zdobycie i wymianę 

doświadczeń. Realizowane przedsięwzięcia mobilizują również do inicjowania działań 

na rzecz społeczności lokalnej. 

2.2 Cele programu „Projektor – wolontariat studencki” 

Program „Projektor – wolontariat studencki” jest inicjatywą, która: „zmienia na lepsze 

przyszłość wielu dzieci mieszkających na wsi oraz tych z mniejszych miejscowości. Studenci 

biorący udział w programie docierają do nich, dzielą się z nimi swoją wiedzą, przekazują 

pozytywne wzorce i własnym przykładem zachęcają do rozwoju. Jednym zdaniem – twoja 

studencka pasja, twój talent i twoje zainteresowania stają się źródłem dziecięcej radości. 

„Projektor – wolontariat studencki” to przestrzeń dla twórczego działania, miejsce, w którym 

swoją energię i zainteresowania możesz przekształcić w kreatywne projekty edukacyjne” 

(Projektor – wolontariat studencki, O programie). Program konsoliduje środowisko szkolne 

i akademickie. Umożliwia uczestnikom wymianę doświadczeń i obustronną inspirację. 

Urozmaica ofertę edukacyjną szkoły, uwzględnia aktywność i pomysłowość studentów. 
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W programie stosowane są nowatorskie metody i formy pracy, wśród których można 

wyróżnić:  

- modelowanie – wykorzystywane jest działanie przykładu; wolontariusze uczą 

podopiecznych poprzez własny przykład, to jak sami działają, są zatem wzorem 

do naśladowania; 

- trening – dzieci kształtują własne umiejętności, rozwijają sprawności poprzez 

powtarzanie ćwiczeń wspólnie z wolontariuszami, którzy w kontakcie 

z podopiecznymi także się doskonalą; 

- stwarzanie przestrzeni edukacyjnej – wiąże się z rozwiązywaniem problemowych 

zadań, uczestniczeniem w eksperymentach; tego rodzaju zadania uatrakcyjniają 

przeprowadzone zajęcia, rozwijają kreatywność; 

- nadawanie sensu znaczeń – dzieci odkrywają własne możliwości i ograniczenia, 

uczestnicy zajęć budują i kształtują własną samoocenę, a także sprawdzają się 

w działaniu (Duda, Młodosz 2007, s. 8).  

Głównym celem programu jest zatem inspirowanie dzieci i młodzieży do nauki 

i twórczego rozwoju, a także wyrównywanie szans oraz aktywizacja uczestników z obszarów 

wiejskich i małych miast. Grupy studentów realizują przygotowane przez siebie projekty 

edukacyjne rozwijające wiedzę i umiejętności, jak również zainteresowania uczestników.  

2.3 Zasady udziału i rodzaje projektów 

Studenci – wolontariusze mogą realizować projekty w zespołach składających się z 2 do 5 

osób. Projekty wakacyjne, w tym feryjne, mogą być prowadzone przez minimum 3 osobowe 

grupy. Ich członkami mogą być również absolwenci wyższych uczelni, nie mogą oni stanowić 

więcej niż 50% składu zespołu. Pracownicy naukowi mają możliwość samodzielnego 

wdrażania projektów. Preferowane są jednak inicjatywy realizowane z udziałem studentów. 

Minimalną liczbę uczniów biorących udział w projekcie określono na 10 osób, maksymalną 

uzależniono od liczby zaproszonych do szkoły wolontariuszy oraz od specyfiki 

prowadzonych zajęć. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa na jednego wolontariusza 

nie powinno przypadać więcej niż 10 podopiecznych. Wymogiem jest, iż w trakcie realizacji 

projektu wolontariusze muszą pozostawać pod opieką szkolnego opiekuna projektu 

(Regulamin programu „Wolontariat studencki”). 

W ramach programu „Projektor – wolontariat studencki” realizowane są dwa rodzaje 

projektów: 

1. systematyczne – polegające na nie mniej niż 3 wizytach wolontariuszy w szkole w dni 

robocze, których celem jest realizacja programu edukacyjnego z tą samą grupą dzieci. 

Projekt musi spełniać następujące kryteria: realizacja w okresie: wrzesień - czerwiec; czas 

trwania od 2 tygodni do 3 miesięcy (po zrealizowaniu projektu studenci mogą zgłosić 

do realizacji kolejny projekt, jeśli chcą kontynuować takie same zajęcia); ilość spotkań: 

minimum 3; długość zajęć: minimum 2 godziny lekcyjne w czasie każdej wizyty; 

minimalna liczba uczestników wynosi 10 osób; w czasie trwania zajęć wymagana jest 

obecność szkolnego opiekuna projektu; 

2. wakacyjne – w tym realizowane podczas ferii zimowych, polegające na stacjonarnym 

pobycie wolontariuszy w szkole w celu realizacji zajęć edukacyjnych z dziećmi. Projekt 

musi spełniać wymienione kryteria: realizacja w okresie wakacji letnich lub ferii 

zimowych; minimalny czas trwania wynosi 5 dni roboczych zajęć z dziećmi 

(po zrealizowaniu projektu studenci mogą zgłosić do realizacji kolejny projekt); długość 

zajęć minimalnie 5 godzin lekcyjnych dziennie; minimalna liczba uczestników została 
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określona na 10 osób; na jednego wolontariusza nie może przypadać więcej niż 10 dzieci. 

Wolontariusze realizujący projekt nie występują w roli wychowawców, nie obowiązują ich 

książeczki zdrowia, ani zaświadczenia o ukończeniu kursu wychowawcy kolonijnego.
43.

 

Szkoła deklaruje uczestnictwo w programie wypełniając formularz rejestracyjny 

w internetowej bazie projektów. Pozwala to placówce na zgłoszenie zapotrzebowania 

na określone kategorie i tematykę zajęć. Szkoła, która wśród zaproponowanych ofert znajdzie 

taką, która będzie interesująca i związana z potrzebami placówki może skontaktować się 

z liderem grupy studentów w celu doprecyzowania szczegółów realizacji projektu. Ma 

możliwość skorzystania z pomocy regionalnego koordynatora programu. Na podstawie 

zgłoszenia realizator przygotowuje „Oświadczenie dyrektora szkoły o przyjęciu oferty 

publicznej i zawarciu umowy o współpracy placówki oświatowej z organizacją pozarządową 

prowadzącą działalność pożytku publicznego”. Wolontariusz, który chce wziąć udział 

w programie rejestruje się w internetowej bazie projektów edukacyjnych. Wypełnienie 

elektronicznego formularza jest traktowane jako zgłoszenie do udziału w programie, a także 

pozwala na zapoznanie się z ofertami szkół i innych wolontariuszy. Utworzenie grupy 

wolontariuszy następuje poprzez internetową bazę projektów edukacyjnych. Zgłoszenia grupy 

może dokonać lider, który ma za zadanie zgłoszenie, zarejestrowanie realizacji projektu, 

rozliczenie kosztów przejazdu oraz faktur za zakupione materiały. Kontaktuje się ze szkołą, 

regionalnym koordynatorem oraz biurem realizatora programu. Grupa wolontariuszy może 

zgłosić jeden projekt, studenci – wolontariusze proponują jego tematykę i metody realizacji. 

W przypadku wygenerowania większej liczby projektów należy do każdego zaproponować 

realizującą tę inicjatywę grupę. Po zgłoszeniu grupy wszyscy wolontariusze, którzy do niej 

należą, otrzymają informację z prośbą o potwierdzenie przynależności do danego zespołu. 

Po potwierdzeniu wszystkich wolontariuszy, można dokonać rejestracji projektu. 

Przeglądając oferty placówek, wolontariusze mogą wybrać interesujące ich propozycje zajęć. 

Z kolei lider może kontaktować się ze szkołą, omówić warunki i zasady realizacji projektu, 

bądź czeka na informację, będącą odpowiedzią na zgłoszenie. W kontaktach formalnych ze 

szkołą i realizatorem programu grupa wolontariuszy reprezentowana jest przez 

wspomnianego lidera. Wolontariusze biorący udział w projekcie, mają zapewnione 

następujące świadczenia:  

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
44

.  

                                                 
43

 Przykłady realizowanych projektów: „Ozdoby świąteczne z makaronu”, „Nauka pisma runicznego, czyli 

pisma wikingów”, „Angielski na wesoło”, „Magia świąt”, „Kryminalistyka”, „Arteterapia”, „Warsztaty 

filozoficzno-plastyczne”, „Żonglowanie na wesoło”, „Kuglarze na święta”, „Projektowanie kartki 

świątecznej”, „Ortografia na wesoło – zajęcia edukacyjne”, „Weekend z fotografią”, „Co w choince piszczy?”, 

„Mali artyści są wśród nas”, „ABC małego ratownika, czyli jak udzielać pierwszej pomocy”, „Świat 

mitologii”, „Energia wiatru”, „Roboty i mikroświat” (Projektor – wolontariat studencki, O programie). 

Tematyka podejmowanych projektów edukacyjnych jest zatem uzależniona od zainteresowań oraz potrzeb 

uczestników i wolontariuszy, obejmuje np.: naukę języków obcych, działania artystyczne, tematykę 

psychologiczno-społeczną, informatykę, historię, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, zajęcia sportowe, 

dotyczące problematyki zdrowia i bezpieczeństwa, projekty obywatelskie itp.  
44

 Zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia 

zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. Ponadto przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń. 

Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany 

jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm., art. 46.1. 
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- wyżywienie i zakwaterowanie w trakcie realizacji projektów wakacyjnych i projektów 

feryjnych zapewnia szkoła: czyste, niekrępujące miejsce do spania, dostęp do ciepłej 

wody i 3 posiłki dziennie; 

- zwrot kosztów podroży do i ze szkoły, w której realizowany jest projekt, zapewniony 

przez realizatora programu;  

- pomoc merytoryczną w postaci szkoleń dotyczących pracy z dziećmi i zasad pracy 

w wolontariacie oraz materiały edukacyjne zapewnia realizator programu;  

- w zakresie wyznaczonym przez realizatora programu wolontariusze mogą ubiegać się 

o pokrycie kosztów lub pomoc w zapewnieniu materiałów niezbędnych do 

prawidłowej realizacji projektu (pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne, sprzęt 

sportowy itp.)
45

 (Regulamin programu „Wolontariat studencki”). 

Przykładem inicjatyw mającym na celu propagowanie idei wolontariatu jest wdrażanie 

programów skierowanych do studentów. W 2011 r. Fundacja Rozwoju Wolontariatu, pod 

patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa, realizowała trzecią edycję projektu „Własność = 

Jasność”. Wolontariusze brali udział w szkoleniach, a następnie realizowali warsztaty 

edukacyjne z uczniami z małych miejscowości. Głównym założeniem projektu było 

przygotowanie grupy studentów z zakresu tematyki własności prywatnej i prywatyzacji, 

w tym prywatyzacji giełdowej i akcjonariatu obywatelskiego oraz wdrażanie podejmujących 

tę tematykę projektów edukacyjnych. W ramach III edycji projektu przewidziano dwa zjazdy 

szkoleniowe. Każdy z nich objął 22 godziny warsztatowe i był podzielony na siedem 

modułów tematycznych, wśród których znalazły się: metody aktywizujące (integracja, praca 

z grupą, gry i zabawy pomagające w realizacji projektów); zasady projektu oraz programu 

„Projektor – wolontariat studencki”; własność prywatna w aspekcie codziennym 

i społecznym, prywatyzacja ze szczególnym uwzględnieniem prywatyzacji giełdowej; 

własność prywatna, prywatyzacja, w tym prywatyzacja giełdowa; giełda szkół – oferta 

placówek edukacyjnych chętnych do realizacji projektów; case study z tematyki projektu; 

przygotowanie autorskich scenariuszy projektów edukacyjnych. Po odbyciu szkolenia 

uczestnicy zrealizowali 85 projektów edukacyjnych w szkołach całej Polski o tematyce 

zbieżnej z tematyką szkolenia, w których uczestniczyło ponad 2500 uczestników (MSP). 

W Polsce od 2003 r. przeprowadzono ponad 12,5 tys. projektów edukacyjnych, w ponad 

1 tys. szkół. Wzięło w nich udział ok. 7 tys. studentów – wolontariuszy. W 2010 r. 

zrealizowano 3,2 tys. projektów, w których uczestniczyło ponad 32 tys. osób. Dotacja Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności wyniosła 3213295 USD, w tym na bieżącą edycję 579182 

USD. Powstała sieć partnerów instytucjonalnych wspierających program „Wolontariat 

Studencki”, do których należą: szkoły wyższe, samorządy i media. Obecnie obejmuje ponad 

40 instytucji, wśród nich m.in.: Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza; Fundację 

Orange, Microsoft, PGNiG SA, Ministerstwo Skarbu Państwa, IBM, Euro<26 oraz Radio 

ESKA (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Projektor – wolontariat studencki).  

Udział w programie przynosi efekty zarówno dla uczniów, jak również szkół, a także 

studentów oraz wyższych uczelni. Uczestnictwo placówek edukacyjnych jest szansą dla 
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 Korzystający ma obowiązek: informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym 

z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami; zapewnić wolontariuszowi, 

na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne 

warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń 

związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej; pokrywać, na dotyczących 

pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet. Korzystający 

może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, także inne 

niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz 

korzystającego. DzU 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm., art. 45.1. 
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podopiecznych na zainspirowanie do nauki i systematycznego, twórczego rozwoju, jest 

zachętą do aktywnego spędzania wolnego czasu, a także wzbogaca edukacyjną ofertę szkół. 

Dzieci i młodzież uczą się od ochotników, kim jest wolontariusz, jakie zadania realizuje. Jest 

to zatem doskonałe przygotowanie do podejmowania przez uczestników tego rodzaju 

aktywności.  Wolontariat umożliwia placówkom nawiązanie współpracy ze szkołami 

wyższymi i lokalnymi samorządami. Jest atrakcyjną formą wykorzystania wiedzy 

i umiejętności zdobytych podczas studiów przez młodych ludzi, umożliwia rozwijanie 

zainteresowań i zdobycie doświadczenia przydatnego w pracy zawodowej. Podejmowane 

działania dostarczają wolontariuszom wiele satysfakcji z wykonania zadania, pozwalają 

zdobyć praktykę w zakresie organizacji i zarządzania projektem. Dają możliwość nabycia 

i rozwijania umiejętności pracy z grupą, publicznych wystąpień, sprawdzenia predyspozycji 

kierowniczych i cech przywódczych. Stwarzają możliwość poznania problemów społeczności 

lokalnych, a także rozwijają postawy prospołeczne.  

Podsumowanie 

D. Pietrowski zwrócił uwagę na niski odsetek osób w Polsce, które angażują się 

w działalność ochotniczą, podkreślił, że: „W USA ponad 26 %, w Skandynawii 45 %, Polska 

jest na przedostatnim miejscu w Europie, jeśli porównać zaangażowanie obywateli 

w działalność społeczną. Co zrobić, aby tę niechlubną statystykę poprawić? Czy w ogólne jest 

sens coś robić? Może po prostu czekać, aż samo się zmieni, aż nadejdzie pokolenie, które 

będzie bardziej zaangażowane? Tylko skąd pewność, że takie pokolenie w ogóle się pojawi? 

Gdzie go szukać, jak wspierać ? Jeden z tropów prowadzi do szkoły. To miejsce, gdzie młody 

obywatel zdobywa wiedzę, która kształtuje jego postawy i nawyki, w tym także uczy 

aktywności obywatelskiej rozumianej jako współżycie społeczne, wolontariat. Ale może być 

to także miejsce, które o to nie dba, a cały wysiłek kadry pedagogicznej skupia się jedynie 

na wpajaniu zasad ortografii, faktów historycznych, reguł geometrii” (Pietrowski). 

Prowadzone są dyskusje i prace nad opracowaniem „Długofalowej polityki rozwoju 

wolontariatu w Polsce”, strategicznego dokumentu, który opisuje działania mające na celu, 

aby wolontariat stał się bardziej powszechną formą aktywności obywatelskiej 

i w konsekwencji przyczynił się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Analizowanym 

elementem jest uwzględnienie wolontariatu w procesie edukacji w szkole. Zwolennicy takiej 

propozycji powołują się na amerykańskie rozwiązania, które mobilizują uczniów 

do zrealizowania zadań na rzecz środowiska lokalnego, poprzez to rozwijane są ich 

kompetencje związane z udziałem w społeczeństwie obywatelskim. Istotą jest zatem 

ukazywanie wzorców i kształtowanie postaw. Niepokój rodzi określenie „obowiązkowy 

wolontariat”, a także uczestniczenie w nim mające na celu wykazanie się określoną liczbą 

punktów podczas rekrutacji np. do gimnazjum czy podczas ubiegania się studentów 

o stypendium czy odbycie stażu. Odwołując się do zaprezentowanych definicji tego pojęcia 

pojawia się wątpliwość czy faktycznie można mówić o wolontariacie czy raczej jest to 

zaprzeczenie jego idei. Wydaje się, że edukacja w tym zakresie jest ważna i potrzebna, 

jednakże niezbędne jest ukazanie walorów, atrakcyjności czy mobilizowanie, nie zaś 

stosowanie jakiegokolwiek przymusu. 

J. Chrapek podkreślił, iż proces edukacji szkolnej powinien być wzbogacony o tzw. 

formację ducha, kształcenie woli („Paradoksalnie, im większe są jego (człowieka – uzup. 

B. Szluz) braki w tym względzie, tym więcej może zyskać, obcując z osobami bardziej 

poszkodowanymi niż on sam”) (Chrapek 2001, s. 25; List pasterski biskupów 

o wolontariacie). Ważne jest zatem nowe spojrzenie na edukację, zwłaszcza tę na poziomie 

szkoły średniej i wyższej, a także edukację obywatela i pracownika. Aktywność 

w wolontariacie może spełniać edukacyjną czy formacyjną rolę na każdym z tych etapów. 

Powinna być traktowana jako szczególnie cenne dopełnienie czy wzbogacenie procesu 
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edukacji. Umożliwia uczniom czy studentom, zaspokojenie potrzeby bycia dla innych, jest 

jednocześnie okazją do kształtowania samego siebie. Przyjmuje się, że ochotnik podejmując 

swoją działalność powinien być:  

1. pewnym – musi zastanowić się, dlaczego chce pomagać innym ludziom? 

2. przekonanym – nie powinien oferować swej pomocy, jeżeli nie jest przekonany o wartości 

tego, co robi; 

3. lojalnym – zgłaszać własne sugestie; 

4. przestrzegać zasad – nie krytykować rzeczy, których nie rozumie, może bowiem okazać 

się, że mają swoje uzasadnienie; 

5. mówić otwarcie – pytać o rzeczy, których nie rozumie;  

6. chętnie uczyć się – rozszerzać swoją wiedzę, stale się rozwijać; 

7. nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – będzie pracować lepiej i z większą satysfakcją, 

wykonując to, czego od niego się oczekuje; 

8. być osobą, na której można polegać – praca jest zobowiązaniem, nie należy składać 

obietnic, których nie jest się w stanie spełnić; 

9. działać w zespole – znaleźć dla siebie miejsce w grupie (Kodeks etyczny wolontariusza). 

W kontekście poruszanej problematyki wolontariatu studentów, ważnym aspektem jest 

podkreślenie wiążącego się z tego rodzaju działalnością – rozwijania u młodych ludzi 

samodzielności w myśleniu i działaniu, równowagi emocjonalnej, jak również kreatywności. 

 

Bibliografia: 

BACZKO, A., OGROCKA, A., 2008. Wolontariat, filantropia i 1 % - raport z badań. 

Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Klon/Jawor. 79 s. ISBN 978-83-603376-8-4.  

BRAUN, K., 2005. Pomaganie nakręca mnie – informator dla wolontariuszy. Warszawa, 

Słupsk: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. 29 s. ISBN 978-83-925761-3-6. 

CENTRUM WOLONTARIATU W WARSZAWIE. Podstawowe pojęcia, [online]. [vid. 25. 

11. 2011]. Dostupné z: http://www.wolontariat.ngo.pl. 

CHRAPEK, J., 2001. Dzielmy się miłością – wolontariat (list). In Roczniki Naukowe Caritas. 

Roč. 5. Warszawa: Fundacja „Pro Caritate”, s. 25. ISBN 83-88843-53-2.  

CIESIOŁKIEWICZ, A., 2002. Wolontariat szansą dla młodzieży. In Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze. č. 5, s. 9–12. ISSN 0552-2188 

DUDA, A. - MOŁDYSZ, B., 2007. Impuls, inwencja, inspiracja – edycja 2007. Lublin: 

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA [Folder].  

FRĄCZEK, P., 1992. Wolontariusz – osoba poszukiwana. In Niebieska Linia. č. 2, s. 21–23. 

ISSN 1507-2916 

Kodeks etyczny wolontariusza. [online]. [vid. 10. 10. 2007]. Dostupné z: 

http://www.wolontariat.pl. 

KRAKOWSKA REPUBLIKA DZIECIĘCA „DYLINIARNIA” STOWARZYSZENIE 

NA RZECZ DZIECI, Kandydaci na wolontariuszy. [online]. [vid. 25. 11. 2011]. Dostupné 

z: http://www.dyliniarnia.republika.pl/,  

List pasterski biskupów o wolontariacie, w imieniu Biskupów Polskich Kardynał J. Glemp, 

7 października 2001 r., (mps).  

MATULAYOVÁ, T.. 2011. Fenomén dobrovoľníctva optikou andragogiky a sociálnej práce. 

In MATULAYOVÁ, T., Eds. Fenomén dobrovoľníctva v sociálnych službách. Prešov: 

Prešovská univerzita v Prešove, s. 6–16. ISBN 978-80-970485-5-6. 

http://www.wolontariat.ngo.pl/
http://www.wolontariat.pl/
http://www.dyliniarnia.republika.pl/


64 

 

MENDZA-DROZD, M. Opinia EKES w sprawie – Działalność wolontariacka: jej rola 

w społeczeństwie europejskim i jej oddziaływanie. [online]. [vid. 25. 11. 2011]. Dostupné z: 

www.wiadomości.ngo.pl  

MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA (MSP), Potencjał jest w nas – Fundacja Rozwoju 

Wolontariatu. [online]. [vid. 27. 11. 2011]. Dostupné z: 

http://www.projektor.org.pl/0,1,33,Ministerstwo_Skarbu_Panstwa.html  

PIETROWSKI, D. Wolontariat jak matematyka czy historia. [online]. [vid. 4. 12. 2011]. 

Dostupné z: http://wolontariat.ngo.pl/wiadomosci/701789.html  

PIETROWSKI, D. 2001. Wolontariat w Polsce – nowe spojrzenie na pracę społeczną. In 

Roczniki Naukowe Caritas. Roč. 5. Warszawa: Fundacja „Pro Caritate”, s. 31–38. ISBN 83-

88843-53-2.  

POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI (PAFW). Autor i Fundator 

programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. [online]. [vid. 24. 10. 2011]. Dostupné 

z: http://frw.org.pl/0,1,31.html  

POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI. O fundacji. [online]. [vid. 26. 11. 

2011]. Dostupné z: http://www.pafw.pl/  

POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI. Projektor – wolontariat studencki. 

[online]. [vid. 26. 11. 2011]. Dostupné z: 

http://www.pafw.pl/strona.php?p=wolontariat_studencki_72.  

PROJEKTOR - WOLONTARIAT STUDENCKI. O fundacji. [online]. [vid. 25. 11. 2011]. 

Dostupné z: http://www.projektor.org.pl/0,1,7,O_Fundacji.html  

PROJEKTOR - WOLONTARIAT STUDENCKI. O programie. [online]. [vid. 24. 11. 

2011].Dostupné z: http://www.projektor.org.pl/0,1,3,O_programie.html  

PRZEWŁOCKA, J. 2011. Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, 

filantropia 1 %. Raport z badań. Warszawa: Stowarzyszenie KLON/JAWOR, 45 s. ISBN 

978-83-62310-22-7. 

Regulamin programu „Wolontariat studencki” [online]. [vid. 27. 11. 2011]. Dostupné z: 

http://biurokarier.zut.edu.pl/advices/1191311840_Regulamin_programu_Wolontariat_stude

ncki.pdf. 

REYKOWSKI, J. 1989. Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. Warszawa: PWN, 

487 s. ISBN 83-010584-8-X. 

SCHINDLER, A.K. 1996. Służba jest radością. In. Roczniak, č. 2. Warszawa: Biuro Obsługi 

Ruchu Inicjatyw Samopomocowych BORIS, s. 53–54. ISBN 83-904575-2-0. 

Statut rozwoju wolontariatu. [online]. [vid. 06. 12. 2011]. Dostupné z: 

http://www.projektor.org.pl/uploads/116_1.pdf. 

SZLUZ, B. 2007. Wolontariat wyrazem miłości do człowieka niepełnosprawnego. In 

RUSZKIEWICZ, D. - BIAŁAS, M., Eds. Oblicza miłości w pedagogice. Łódź: 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. s. 245–263. ISBN 978-83-

7405-246-7.  

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU 

2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm.  

http://www.wiadomości.ngo.pl/
http://www.projektor.org.pl/0,1,33,Ministerstwo_Skarbu_Panstwa.html
http://wolontariat.ngo.pl/wiadomosci/701789.html
http://frw.org.pl/0,1,31.html
http://www.pafw.pl/
http://www.pafw.pl/strona.php?p=wolontariat_studencki_72
http://www.projektor.org.pl/0,1,7,O_Fundacji.html
http://www.projektor.org.pl/0,1,3,O_programie.html
http://biurokarier.zut.edu.pl/advices/1191311840_Regulamin_programu_Wolontariat_studencki.pdf
http://biurokarier.zut.edu.pl/advices/1191311840_Regulamin_programu_Wolontariat_studencki.pdf
http://www.projektor.org.pl/uploads/116_1.pdf


65 

 

Dobrovoľnícka činnosť s deťmi a mládežou vo výskume 
 

Noema Gabovičová 

 

Abstrakt: 

Na Slovensku absentuje výskum, ktorý by zhŕňal poznatky o činnosti dobrovoľníkov s deťmi 

a mládežou v jej komplexnosti. Príspevok sa snaží o charakteristiku dobrovoľníka v práci 

s deťmi a mládežou, približuje jeho úlohu v rozvoji ich osobností ako aj jeho možnosti 

v ovplyvňovaní voľného času. Následne navrhuje oblasti možného výskumu, ktorý by 

analyzoval špecifickosť práce a kompetencií dobrovoľníka s deťmi a mládežou.  

 

Abstract:  

In Slovakia there is a need for a research that would gather knowledge about voluntary work 

with children and youth in its complexity. The article aims to characterize a volunteer 

working with children and youth, it clarifies his/ her role in developing their personalities as 

well as his/her opportunities in influencing their spare time. Subsequently it proposes areas of 

possible research that would analyze the specifics of this work and volunteer’s skills with 

children and youth.  

 

Kľúčové slová: 
dobrovoľník, dobrovoľníctvo, mladý vedúci, mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, voľný 

čas, výchova vo voľnom čase, kompetencie dobrovoľníka s deťmi a mládežou 

 

Key words:  

volunteer, voluntary work, youth leader, young adults leader, youth worker, leisure time, 

education in leisure time, competencies of a volunteer working with children and youth 

 

 

Úvod 

Oblasť výchovy a vzdelávania detí a mládeže je široká, čím sa otvára priestor 

pre pôsobenie nielen štátnych inštitúcií, ale i privátnych, mimovládnych či cirkevných. 

Nevyhnutnou súčasťou organizácií tretieho sektora a cirkevných organizácií sú dobrovoľníci. 

Realizujú sa v pravidelnej i príležitostnej činnosti, prevažne vo voľnom čase. V spojitosti 

s deťmi a mládežou mnohí z nich nie sú kvalifikovanými pedagogickými pracovníkmi, ale 

svojou činnosťou pôsobia na utváranie a rozvoj ich osobnosti. Pôsobia ako vedúci oddielov 

v táboroch, ako vedúci klubov, záujmových krúžkov v občianskych a cirkevných združeniach. 

Vykonávajú svoju činnosť nezištne, sledujúc záujmy a potreby detí a mládeže.  

 

Charakteristika dobrovoľníka s deťmi a mládežou 

Dobrovoľník s deťmi a mládežou ako pojem nie je odborne ani právne ukotvený. Používa 

sa pre označenie jednotlivca participujúceho dobrovoľne na aktivite určenej pre deti a mládež. 

Odborne i právne ukotvený pojem je dobrovoľníctvo a z neho vyplývajúci pojem 

dobrovoľník.  

 Dobrovoľníctvo môžeme charakterizovať ako slobodné a aktívne rozhodnutie konať 

pre iných. Je vykonávané z vlastnej vôle a v prospech druhých bez nároku na finančnú 

odmenu. Podľa Zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve je dobrovoľníkom fyzická osoba, 

ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia vykonáva v prospech inej osoby alebo 
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vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo 

vedomosti. Do okruhov činností dobrovoľníka sa podľa tohto zákona zaraďuje neformálne 

vzdelávanie s mládežou, humanitárna pomoc, odstraňovanie následkov prírodných 

a ekologických katastrof, zlepšovanie životného prostredia, odstraňovanie foriem sociálneho 

a ekonomického znevýhodnenia, integrácia sociálne vylúčených osôb, administratívne práce 

pre verejnú správu.  

 Práca dobrovoľníka sa podľa Dekkera a Halmana (2003) vyznačuje tromi spoločnými 

prvkami:  

- je nepovinná; 

- vykonávaná v prospech iných; 

- a neplatená.  

 Autori ďalej uvádzajú, že je akceptovateľné, ak sú dobrovoľníkovi preplatené výdavky 

za stravu, cestovné, či materiálne náklady počas výkonu jeho práce. Taktiež upozorňujú, že ak 

dobrovoľník pracuje v prospech iných, neznamená to v prospech príslušníkov svojej rodiny. 

Činnosť je vykonávaná pre komunitu, školu, prostredie. Rozlišujú štyri typy dobrovoľníctva. 

Prvým typom sú svojpomocné skupiny. Druhým typom je filantropia alebo služby pre iných 

či komunitu ako celok. Tento typ zahŕňa mentoring alebo tútoring, vzdelávanie alebo 

starostlivosť o deti. Mnoho z týchto aktivít je vykonávaných cez dobrovoľnícku organizáciu. 

Tretím typom sú kampane a advokácia, čo znamená obhajovanie záujmov nejakej skupiny, 

komunity, prostredia. Štvrtým typom je participácia, čo zahŕňa aktivity ľudí podieľajúcich sa 

na riešení problémov komunity. Vychádzajúc z týchto poznatkov je dobrovoľník s deťmi 

a mládežou človek vykonávajúci svoju činnosť nepovinne, neplatene, v prospech 

osobnostného a sociálneho rozvoja detí a mládeže. Pôsobí v oblasti voľnočasových aktivít, 

v oblasti neformálnej výchovy a vzdelávania, na čo poukazuje aj Kratochvílová (2004). 

Okrem profesionálnych pedagogických pracovníkov v oblasti výchovy vo voľnom čase 

participujú najmä na záujmovej činnosti detí a mládeže aj dobrovoľníci. Sú súčasťou 

mnohých neštátnych inštitúcií, ktorých činnosť je založená hlavne na práci dobrovoľníkov. 

Väčšinou ide o študentov prevažne pomáhajúcich profesií alebo o ľudí s kladným vzťahom 

k deťom a mládeži. Avšak dobrovoľníkmi môžu byť aj profesionáli, ktorí pripravujú 

a realizujú aktivity pre deti a mládež nepovinne, neplatene.  

 Právne ukotvenie zahrňujúce dobrovoľné aktivity pre deti a mládež nájdeme v Zákone 

č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou. V základných pojmoch zákon vymedzuje 

osoby pôsobiace v oblasti práce s mládežou ako mladý vedúci, mládežnícky vedúci a 

pracovník s mládežou. Podľa tohto zákona je mladý vedúci osoba vo veku od 15–17 rokov, 

ktorá sa aktívne podieľa na organizovaní mládežníckych podujatí pod vedením 

mládežníckeho vedúceho alebo pracovníka s mládežou. Mládežnícky vedúci je osoba vo veku 

od 18 rokov, ktorá riadi a organizuje mládežnícke podujatia a zodpovedá za ich uskutočnenie. 

Pracovník s mládežou je osoba, ktorá pripravuje a organizuje podujatia alebo programy 

v oblasti práce s mládežou. Má spôsobilosť na právne úkony a je v pracovno-právnom 

vzťahu. Hoci to zákon priamo nevymedzuje, predpokladáme, že okrem pracovníka 

s mládežou mladý vedúci a mládežnícky vedúci pôsobí ako dobrovoľník. Takéto vymedzenie 

nájdeme v Koncepcii štátnej podpory vzdelávania mladých lídrov pre oblasť práce s deťmi a 

mládežou na roky 2007–2013. Pre účely koncepcie je mladý líder definovaný ako aktívny 

mladý človek, ktorý analyzuje informácie a prostredie, vyjadruje názor, svojím správaním 

motivuje iných k spúšťaniu a rozvoju procesov a projektov a je nositeľom vízie. Vyznačuje sa 

prosociálnou orientáciou, ochotou prevziať zodpovednosť a rozvinutím kľúčových 

kompetencií. Mládežníckym lídrom je mladý líder, ktorý má zodpovednosť v mládežníckej 

organizácii, sieti, inej mládežníckej štruktúre alebo v neformálnej skupine, najmä 
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na dobrovoľníckej báze, predovšetkým pri sprevádzaní detí a mládeže a pri príprave a 

realizácii aktivít pre deti a mládež. Pracovníkom s deťmi a mládežou je osoba, ktorá 

profesionálne alebo dobrovoľne zodpovedá za sprevádzanie v práci s mládežou, má 

nevyhnutnú kvalifikáciu, získala vedomosti o práci s mládežou tréningom a účasťou na práci 

s mládežou. Vytvára podmienky a aktivity pre prácu s deťmi a mládežou a zapája mladých 

ľudí do práce s mládežou. Rozdiel medzi mladým vedúcim a mládežníckym vedúcim spočíva 

vo vekovom ohraničení a teda aj v zodpovednosti, ktorú za činnosť preberá. Pracovník 

s deťmi a mládežou môže byť zamestnancom detskej alebo mládežníckej organizácie, z čoho 

vyvstáva požiadavka príslušnej kvalifikácie. Z týchto poznatkov vystupuje do popredia otázka 

prípravy a vzdelávania mladých vedúcich či mládežníckych vedúcich alebo v našom 

ponímaní dobrovoľníkov s deťmi a mládežou. Na túto otázku odpovedá aj národný projekt 

KomPrax, ktorý umožňuje mladej aktívnej generácií získať kompetencie potrebné pre prax 

ako sú komunikácia, tímová práca, motivácia, osobnostný rozvoj, projektový manažment.  

 Dobrovoľníci môžu pôsobiť pod vedením pracovníka s mládežou, ktorý vytvorí aktivity 

a ich realizáciu pridelí jednotlivým dobrovoľníkom. V tomto zmysle je dobrovoľník 

pomocníkom. Môžu však pôsobiť aj ako mládežnícki lídri, ktorí sami pripravujú a realizujú 

aktivity. Aktivity v prevažnej miere spadajú do výchovy detí a mládeže vo voľnom čase. 

Dobrovoľníci tak priamo i nepriamo pôsobia na utváranie a rozvoj osobnosti dieťaťa alebo 

mladého človeka.  

Možnosti dobrovoľníka vo výchove detí a mládeže  

 Výchova je procesom rozvoja osobnosti vychovávaného, rozvoja individuálnych 

schopností, zodpovednosti, tvorivosti, prosociálneho správania, motivácie, citov a prežívania. 

Pôsobenie výchovy sa uskutočňuje v podobe zámerných a nezámerných vonkajších vplyvov, 

ktorými sú vplyvy životného, kultúrneho prostredia, ale aj životných skúseností. 

Dobrovoľnícku činnosť v oblasti práce s deťmi a mládežou by sme mohli zaradiť 

predovšetkým do procesov zámerného výchovného pôsobenia. Dobrovoľník pôsobí najmä 

v oblasti voľného času detí a mládeže, čím vytvára príležitosti pre aktívne využívanie 

voľného času. Voľný čas plní podľa Kratochvílovej (2004) zdravotno-hygienickú, 

formatívno-výchovnú, sebarealizačnú, socializačnú a preventívnu funkciu. Napĺňanie týchto 

úloh spadá aj do možností práce dobrovoľníka. Dobrovoľník tvorí pre deti a mládež aktivity 

príležitostného i pravidelného charakteru. Aktivity, ktorými rozvíja ich zručnosti, schopnosti, 

vytvára priestor pre relaxáciu, regeneráciu síl, sebarealizáciu v oblasti záujmov, vplýva 

na utváranie ich hodnôt, sociálnych spôsobilostí. Kolektív autorov Hájek, Hofbauer a 

Pávková (2008) poukazujú na široké pole pôsobnosti pracovníka vo voľnom čase, avšak 

spoločným menovateľom jeho aktivít sú: 

- dieťa a mladý človek, ktorý je základným východiskom a cieľom voľnočasového 

pôsobenia, zámerom je rozvoj jeho osobnostných predpokladov, spontánne 

sa prejavujúcich a sústavne rozvíjaných záujmov, ambícií a sociálnych kompetencií; 

- vplyvy, ktoré vznikajú a zasahujú do sociálneho života a výchovy dieťaťa alebo 

mladého človeka; 

- hodnoty a vzorce správania, ktoré sú akceptované spoločnosťou, sociálnymi 

i záujmovými skupinami; 

- a v neposlednom rade do súhrnu voľnočasových aktivít sa premietajú aj negatívne 

vplyvy, na ktoré je nevyhnutné reagovať a obmedzovať ich pôsobenie. 

 Sám dobrovoľník potrebuje poznať svoje možnosti vo výchove detí a mládeže, svoje 

postavenie a aj význam toho, ako on ako osobnosť i svojím prístupom pôsobí na deti 

a mládež. Otvorenosť, nedirektívny prístup a autentickosť umožňujú vytvoriť si s deťmi 
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a mládežou vzťah založený na dôvere, úprimnosti. Dobrovoľník má príležitosť stať sa 

pozitívnym vzorom, s ktorým sa budú môcť identifikovať. Vystupuje predovšetkým v role 

mentora, staršieho skúsenejšieho človeka, ktorý ich sprevádza životom, pomáha im 

nadobúdať zručnosti, kompetencie. Dobrovoľník ako mentor si vytvára s dieťaťom alebo 

mladým človekom vzťah, prostredníctvom ktorého podporuje jeho kognitívny, emocionálny 

a sociálny vývin. Podľa Rhodesa (2002) mentoring významne zasahuje do troch oblastí: 

1. posilňuje sociálne vzťahy a duševnú pohodu – mentor vytvára pre dospievajúceho 

príležitosť uniknúť z každodennej rutiny, napätia, poskytuje priestor pre korektívnu 

emočnú skúsenosť; 

2. rozvíja vedomosti, zručnosti – mentor tvorí príležitosti pre neformálne učenie 

prostredníctvom spoločných zážitkov, interakcie, komunikácie. Taktiež podporuje aj 

rozvoj odborných znalostí tým, že sa spoločne s chránencom venuje školským 

povinnostiam, doučovaniu; 

3. podporuje utváranie identity prostredníctvom vzoru, ktorým je mentor sám – 

mentor pôsobí v pozitívnej role priateľa, ochrancu, sprievodcu životom, silnou 

motiváciou je aj vzťah otvorenosti a dôvery, či stálosť kontaktu, ktoré umožňujú 

chránencovi poznávať samého seba a svoje možnosti. 

 Mentorstvo v dobrovoľníckej činnosti je súčasťou organizácií, v ktorých je práca s deťmi a 

mládežou založená na pravidelnosti, na individuálnom i skupinovom prístupe, ale i súčasťou 

organizácií, ktorých cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu detí v jeho ohrození. Dôraz 

v mentorskom prístupe sa kladie na rozvoj záujmov, potrieb, hodnôt detí a mládeže. 

Dobrovoľník však môže pôsobiť aj v role klubového pracovníka, trénera, inštruktora, 

vedúceho oddielu, kde pôsobí najmä ako tvorca aktivít pre deti a mládež. V tejto súvislosti 

potrebuje dobrovoľník porozumieť kontextom svojej práce s deťmi a mládežou. Krueger a 

Stuart (1999) upozorňujú na tri oblasti v súvislostiach práce s deťmi a mládežou, ktoré 

dobrovoľník potrebuje poznať:  

- význam – mladý človek i pracovník prináša do vzájomnej interakcie svoje významy 

na základe predchádzajúcich a aktuálnych skúseností, t. zn. majú rozdielne chápanie, 

názory, pohľady na okolnosti života; 

- atmosféra – predstavuje aktuálne naladenie, utvára ju priestor, svetlo, zvuky, vôňa a iné 

faktory, ktoré majú vplyv na vzájomnú interakciu; 

- náročnosť aktivity – aktivita môže byť náročná, ale nemôže presahovať možnosti detí 

a mládeže. Ak aj presahuje, jej zámerom je posunúť mladého človeka do nových 

nepoznaných možností, avšak pracovník musí byť citlivý a poznať hranice, ktoré už 

nemôže prekročiť. 

 Dobrovoľník by mal vedieť, čo všetko pôsobí na interakciu medzi ním a mládežou, ako 

vytvoriť príjemnú atmosféru, ako prispôsobiť aktivity potrebám detí a mládeže zároveň aj 

ich schopnostiam. Potrebuje poznať zmýšľanie mladého človeka, súčasné významy aj 

v zmysle hodnôt, ktoré mládež pripisuje jednotlivým skutočnostiam. Tieto môže ovplyvňovať 

vlastným príkladom, výpoveďou o svojich názoroch, postojoch, avšak vždy to musí byť 

v súlade s pochopením a akceptáciou hodnôt preferovaných mládežou. Potrebuje vychádzať 

z toho, v čom a pre čo mladý človek žije. V našom chápaní je teda dobrovoľnícka činnosť 

s deťmi a mládežou realizovaná v troch rovinách: 

- výchovné ovplyvňovanie voľného času detí a mládeže - dobrovoľník môže 

organizovať pravidelné stretnutia pre deti a mládež, či príležitostné aktivity ako tábory, 

výlety. Otvára tým priestor pre zmysluplné trávenie voľného času a rozvoj záujmov. 

Podľa Kratochvílovej (2004) rozvoj záujmov sa uskutočňuje v rôznych činnostiach, 

ako je spoločenskovedná, kultúrno-umelecká, športová, prírodovedná, turistická, branná 
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i technická činnosť. Výchova vo voľnom čase neznamená len tvorbu aktivít 

pre zmysluplné využitie voľného času, ale aj výchovu k voľnému času ako k hodnote. 

Dobrovoľník vytvára aktivity a zároveň sprevádza dieťa alebo mladého človeka 

k osvojovaniu si kompetencií k tráveniu voľného času: 

o „dokázať účelne tráviť voľný čas; 

o orientovať sa v možnostiach zmysluplného trávenia voľného času; 

o dokázať si vybrať záujmové činnosti podľa svojich dispozícií; 

o rozvíjať svoje záujmy v organizovaných a individuálnych činnostiach; 

o rozvíjať schopnosť aktívneho trávenia voľného času ako kompenzácie stresových 

situácií; 

o dokázať odmietnuť nevhodné ponuky pre trávenie voľného času“ (Hájek a kol. 2008, 

s. 159). 

- výchovná animácia detí a mládeže – v zmysle formovania osobnosti mladého človeka, 

posilňovania jeho sebavnímania, autonómie, identity, ale aj spolupatričnosti, 

zodpovednosti. Podľa Brestovanského (2007, s. 95) je výchovná animácia „integrujúca 

výchovná metóda založená na vytváraní a prehlbovaní osobného vzťahu, ktorou 

vychovávateľ nedirektívne motivuje dieťa k projektovaniu prosociálneho životného 

štýlu, pričom popri základných tradičných výchovných princípoch a metódach sú pre ňu 

určujúce zážitkové a akčné metódy a kreovanie skupiny, z ktorej sa stáva výchovné 

spoločenstvo“. Osobnosť mladého človeka je formovaná prostredníctvom vzťahu 

založeného na vzájomnej dôvere. Pávková (1999) uvažuje o výchovnej animácií ako 

o prostriedku, ktorý zabraňuje protispoločenskému konaniu mladých ľudí tvorbou 

zmysluplných aktivít. Animácia vedie k zodpovednosti, participácii na živote 

spoločnosti, k budovaniu identity, k duchovnej obrode.  

- neformálna a informálna edukácia – podľa Hofbauera (2004) je informálna výchova 

učením vyplývajúcim z každodenného kontaktu a zo skúseností s rodinou, školou, 

vrstovníkmi, médiami a vplyvmi iných činiteľov, ktoré pôsobia v blízkom životnom 

prostredí. Môže prebiehať cielene, prevažne je však toto pôsobenie nezámerné, 

neorganizované, nesystematické a nekoordinované. Oproti stojí neformálna výchova 

ako cielená a štruktúrovaná aktivita mimo formálny výchovný systém. Hlavným 

rozdielom medzi výchovou informálnou a neformálnou je skutočnosť, že informálna 

výchova sa neuskutočňuje z rozhodnutia dieťaťa alebo mladého človeka, pričom 

neformálna výchova z neho naopak vychádza, čiže sa realizuje prostredníctvom 

jeho aktivity, ochoty byť súčasťou vzdelávania. Dobrovoľník pôsobí ako inštruktor, 

tvorca zážitkových aktivít, rolových hier, tvorca príležitostí pre participáciu 

na projektových činnostiach, pre interakciu s inými. Na základe takto získaných 

skúseností, ale aj zo skúseností z každodenného života spoločne s deťmi a mládežou 

reflektuje ich pocity, pomáha im pomenovať získané poznatky, čím rozvíja sociálne 

kompetencie detí a mládeže.  

Výskum dobrovoľníckej činnosti s deťmi a mládežou 

 Dobrovoľníci sú súčasťou mnohých organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou. 

Predovšetkým ide o neštátne neziskové organizácie, ktoré „predstavujú okrem škôl 

a školských zariadení dôležitý prvok vo vytváraní ponúk pre aktívne využitie voľného času. 

Svojou činnosťou významnou mierou doplňujú a obohacujú výchovno-vzdelávaciu činnosť 

škôl, školských zariadení a rodín. Umožňujú deťom a mládeži rozvíjať prirodzeným 

spôsobom ich schopnosti, zručnosti a talent a pripravujú ich na budúci život“ (Hájek a kol. 

2008, s. 150). Rozvoj schopností a zručností kladie na pracovníkov či dobrovoľníkov 
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neziskových organizácií požiadavku v zmysle zvyšovania ich odbornosti. V tomto zmysle 

aktivity, ktoré dobrovoľníci tvoria, nemajú byť len vyplnením voľného času detí a mládeže, 

ale majú charakter cieľavedomého a zámerného pôsobenia.  

 Niektoré organizácie si uvedomujú potrebu profesionalizácie činnosti dobrovoľníka, čiže 

nadobúdania odborných poznatkov, preto kladú dôraz na prípravu dobrovoľníka. Schmitt-

McQuitty a kol. (2011) na základe praktických skúseností rozpracovali štyri oblasti, v ktorých 

sa má podporiť príprava dobrovoľníkov, v zmysle toho, aby dobrovoľníci pochopili rozvojové 

potreby detí a mládeže v ich jednotlivých vekových obdobiach. Nimi sú psychický, 

kognitívny, emocionálny a sociálny rozvoj. Súčasťou prípravy dobrovoľníka by preto mali 

byť odborné poznatky o pedagogicko-psychologických špecifikách detí a mládeže, 

o možnostiach práce s nimi, ale aj osobnostná príprava v zmysle podpory tvorivosti, 

asertivity, motivácie, komunikačných zručností, osobnostného rastu. Paradoxne však 

dobrovoľníci sa najviac učia praktickými skúsenosťami, v tom prípade je potrebné mentorské 

vedenie dobrovoľníka v začiatkoch jeho práce.  

 V dobrovoľníckej činnosti s deťmi a mládežou je potrebný výskum, ktorého výstupom 

bude ujasnenie kompetencií dobrovoľníka vo vzťahu k deťom a mládeži. Kompetencií 

v zmysle vymedzenia okruhu právomoci v činnosti dobrovoľníka, ako aj vedomia 

jeho vlastných možností. Na základe tejto potreby sme v roku 2011 zrealizovali prieskum, 

ktorého cieľom bolo získať námety a návrhy dobrovoľníkov pre ujasnenie ich kompetencií 

a pre upresnenie obsahu prípravy a vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou. Prieskum 

bol zameraný na analýzu skúseností dobrovoľníkov pravidelne i príležitostne aktívnych 

v rôznych oblastiach práce s deťmi a mládežou a priniesol poznatky: 

- o zameraní a obsahu dobrovoľníckej činnosti s deťmi a mládežou; 

- o oblastiach pôsobenia; 

- o formách dobrovoľníckej participácie; 

- o bariérach, nedostatkoch v ich činnosti; 

- o prevládajúcich prístupoch k deťom a mládeži; 

- a o súbore požiadaviek na dobrovoľníka.  

V prieskume boli použité kvalitatívne metódy – hĺbkové pološtruktúrované rozhovory a 

projektívna metóda dokončovania viet. Súčasťou prieskumu boli aj výpovede dobrovoľníkov 

o príprave a vzdelávaní, konkrétne o spôsoboch prípravy a o možnostiach súčasného 

vzdelávania, pričom vzhľadom k doterajším skúsenostiach hodnotili, čo im v príprave 

chýbalo a aké zručnosti alebo poznatky si potrebujú ešte osvojiť.  

Výskum s početnejšou vzorkou dobrovoľníkov umožní vytvoriť súhrn kľúčových 

kompetencií dobrovoľníka pre prácu s deťmi a mládežou, ktoré by sa mali stať nevyhnutnou 

súčasťou procesu prípravy a vzdelávania dobrovoľníka.  

 

Záver 

 Napriek tomu, že činnosť dobrovoľníka je vykonávaná slobodne a nezištne, vyžaduje si 

nadobúdanie určitých odborných znalostí. Najmä vo vzťahu k deťom a mládeži. Dobrovoľník 

potrebuje poznať špecifiká detí a mládeže, svoje možnosti pôsobenia, ako aj rozsah svojej 

pôsobnosti. Takéto poznatky môže získať prípravou a vzdelávaním, ktorých obsah potrebuje 

byť vyšpecifikovaný na základe skúseností a potrieb dobrovoľníkov vychádzajúcich 

z ich priamej činnosti s deťmi a mládežou. 
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