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11. Manažérske zhrnutie:  

  

  
Na ďalšom stretnutí členovia klubu vychovávateľov rozoberali obsah témy “Dobrovoľníctvo, 

projekty, občianske združenia”. Vychovávatelia si navzájom odovzdali skúsenosti, ktoré 

súvisia so stanovenou témou, čo do obsahovej štruktúry, metodiky práce s témou, foriem 

práce, možnosti využitia IKT a medzi-predmetových vzťahov.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

 I. Obsahová štruktúra témy „Dobrovoľníctvo, projekty, občianske združenia“ 

II. Metodika a formy práce s témou  

III. Možnosti využitia IKT v téme 

IV. Využitie medzi-predmetových vzťahov 

Hlavné témy stretnutia: 

1. Čo je to dobrovoľníctvo, kto je to dobrovoľník 

2. Organizácie v regióne, občianske združenia v regióne 

3. Dobrovoľníctvo v každodennom živote 

4. Prínosy a prečo sa zapojiť 

5. Dobrovoľníctvo v školskom internáte 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Prítomní členovia klubu sa postupne vyjadrili k jednotlivým témam a spoločne sme hľadali 

nové cesty k zlepšeniu povedomia žiakov o dôležitosti zapájania sa do dobrovoľníckych 

činností. 

Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávame vo svojom voľnom čase, v prospech niekoho 

iného mimo členov rodiny a domácnosti a bez nároku na finančnú odmenu. Dobrovoľníctvom 

venujeme časť svojho voľného času, vedomostí a schopností a za to môžeme získať 

osobnostný a profesionálny rast, pocit zadosťučinenia, nové kontakty, priateľstvá a hlavne 

kopec nových skúsenosti. 

Dobrovoľnícke aktivity môžu byť jednorazové alebo pravidelné, individuálne alebo 

skupinové, vonku alebo vnútri, viac intelektuálne alebo manuálne. Ďalej môže byť 

dobrovoľníctvo na lokálnej, regionálnej, národnej, alebo medzinárodnej úrovni. 

Dobrovoľníčiť môžeme aj z domu. 

Dobrovoľníctvo sa realizuje v rôznych oblastiach života spoločnosti 

 v sociálnej a zdravotnej oblasti 

 v oblasti výchovy a vzdelávania 

 ochrany životného prostredia 

 v oblasti kultúry a umenia 

 rozvoja komunít a občianskej spoločnosti 

 v oblasti ochrany ľudských práv, demokracie a slobody 

 a i. 

 



Regionálne dobrovoľnícke centrum je Žilinské dobrovoľnícke centrum – ŽDC. Žilinské 

dobrovoľnícke centrum plní úlohu organizačnej jednotky.  

Čomu sa ŽDC venuje? 

 prepájanie dobrovoľníkov a overené dobrovoľnícke organizácie 

 poradenstvo a podpora pre dobrovoľníkov  

 vzdelávanie 

 osobný rozvoj dobrovoľníkov  

 oceňovanie dobrovoľníkov  

 udeľovanie známky kvality 

Ďalšími dobrovoľníckymi organizáciami sú OZ očami psa – zbierky pre útulok, darovanie 

krmiva. 

 

- YMCA – hosťujú dobrovoľníkov z celého sveta v LM, ktorí sa starajú o rómov, 

chorých a nevládnych ľudi                                                                                                                               

- eRko je dobrovoľnícka organizácia, ktorá robí pravidelné zbierky – kresťanská 

organizácia                 

- Charitas LM – starajú sa o chorých a nevládnych                                                                                            

 

Našim cieľom by malo byť viesť žiakov ku dobrovoľníckej činnosti v každodennom živote. 

Ozrejmiť im, že aj maličkosť môže niekomu pomôcť. Skupinoví vychovávatelia dodali, že 

žiačky Strednej zdravotníckej školy participujú na podujatiach -  Biela pastelka, Žltý narcis, 

Červený nos. Zúčastňujú sa ako dobrovoľníčky pri zbierkach.  

 

Veľmi dôležité je diskutovať so žiakmi o tom, aké prínosy dobrovoľníctvo má. Formou 

aktivity ich nabádať k premýšľaniu o nich. Žiaci si sadnú do kruhu a medzi nimi bude 

položený veľký papier. Ich úlohou bude premyslieť a napísať prínosy z dobrovoľníctva. Na 

papieri budú napísané prínosy ako napr.: dobrý pocit, získanie nových kontaktov, získanie 

nových informácií, zručností a schopností, sebavzdelávanie, budovanie osobnosti, sebarozvoj, 

pomoc druhým, zmysluplné trávenie voľného času, získanie inšpirácie. Na záver  prečítame 

aké prínosy vidia žiaci, prípadne doplníme a vedieme diskusiu so žiakmi.  

 

Zhodli sme sa, že našim cieľom je viesť žiakov k dobrovoľníctvu aj na školskom internáte. 

SV Ševčíková navrhla v rámci ŠI žiakov zapájať do Internátnej výzvy. Každý mesiac by žiaci 

mohli vykonať nejakú aktivitu, ktorou by nezištne pomohli niekomu druhému.  



  

Závery a odporúčania:  

 

Členovia klubu sa zhodli na tom, že je nevyhnutné žiakov v ŠI:  

 viesť k pochopeniu významu dobrovoľníctva 

 diskutovať s nimi o prínose 

 nabádať k dobrovoľníckym aktivitám 

 rozprávať sa o reálnych situáciách kedy môžeme niekomu pomôcť 

 informovať o organizáciách v Liptovskom Mikuláši 

 

Aktivity na participáciu v ŠI: 

 

- Vianočná pošta 

SV Bc. Janka Olšavská oragnizuje Vianočnú poštu pre seniorov. Žiaci vytvoria pozdrav, 

pohľadnicu pre človeka umiestneného v sociálnom zariadení. Môžu priložiť malý darček, 

ktorý vyrobia.  

- Zbierka pre OZ očami psa 

Organizácia finančnej zbierky pre útulok. 

- Internátna výzva – napr. pomoc pri učení spolubývajúcim, pomoc s nákupom, 

vyzdvihnutie jedla v prípade neprítomnosti žiaka v ŠI, a pod. 
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