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Vymedzenie tretieho sektora a znaky mimovládnych organizácií 

Andrej KNAPKO 

 

Pre vymedzenie tretieho sektora sa najèastej�ie pou�íva definícia, ktorá vychádza z piatich 
základných znakov organizácií spadajúcich pod tento sektor spoloènosti. Tieto znaky sformulovali 
Salamon a Anheier pre potreby medzinárodného výskumného projektu, v ktorom sa zaoberajú 
komparáciou tretieho sektora v 32 krajinách sveta. Tretí sektor a mimovládne organizácie 
charakterizuje týchto pä� základných znakov alebo kritérií: 

1. Formálna �truktúra, in�titucionalizovanos�. Sú formalizovane, do istej miery 
in�titucionalizovane, majú právnu subjektivitu, mô�u vstupova� do právnych vz�ahov a zákonne 
normy vy�adujú, aby sa vtesnali do zákonom stanovených organizaèných noriem pre ka�dý typ 
takejto organizácie je vydaný �pecifický zákon. V�etky musia absolvova� stanovený registraèný proces 
a v rámci neho predlo�i� po�adovane dokumenty registrácie. 

2. Súkromný, ne�tátny charakter. Sú in�titucionálne oddelené od �tátu, v ich správnych 
radách neprevládajú vládni úradníci. Hoci sú vo väè�ine súkromne, nezávisle a samosprávne, 
neznamená to, �e nemô�u dostava� príspevky zo �tátneho rozpoètu alebo regionálnych, miestnych 
a obecných zdrojov. 

3. Neziskovos�. Re�pektujú neziskové rozdelenie finanèných prostriedkov, èi�e ich cie¾om nie 
je vytvára� zisk s cie¾om súkromného obohatenia, ale prípadný zisk sa pou�íva v súlade so �tatútom 
organizácie a vracia sa spa� do programov súvisiacich so základným poslaním organizácie. 

4. Nezávislos�, fungovanie na samosprávnom princípe, samosprávnos�. Väè�inou fungujú na 
samosprávnom princípe, sú nezávisle, nekontroluje ich ani �tát, ani in�titúcie stojace mimo ne. 
Vytvárajú vlastne kontrolne mechanizmy urèene organizaènou �truktúrou. Ich finanène operácie ma 
pravo kontrolova� darca a riadia sa platnými zákonnými normami a predpismi (napr. daòovými 
zákonmi, colným zákonom, zákonom o úètovníctve a pod.). Po zaregistrovaní sa ich èinnos� riadi 
zriaïovacími dokumentmi. Organizovanos�ou treba rozumie� nielen organizovanos� èlenskej 
základne, ale aj mechanizmus samotného fungovania neziskových organizácii. To znamená, �e systém 
organizácie a pravidiel fungovania je prijatý na základe vzájomnej dohody re�pektovanej v�etkými 
èlenmi zdru�enia. Sú formulovane v spoloène prijatom dokumente, akými sú napríklad stanovy, 
�tatút, zakladate¾ská zmluva alebo iný zakladate¾sky dokument. 

5. Dobrovo¾nícky charakter. Stupeò dobrovo¾nosti v organizácii tretieho sektora je rôzny. 
V mnohých prípadoch ide priamo o zapájanie dobrovo¾níkov do èinnosti organizácie alebo ide o 
pôsobenie správnych orgánov, ktorých èlenovia vykonávajú prácu bez nároku na finanènú odmenu. 
Prijímajú dary a dobrovo¾ne príspevky v podobe neplatenej prace. Èasto organizujú zbierky na 
humanitne a charitatívne ciele. Takéto vymedzenie tretieho sektora a mimovládnych organizácii 
oznaèujeme aj ako �ir�ie vymedzenie. Pri takomto vymedzení sa do tretieho sektora zaraïujú aj 
samosprávne stavovské organizácie, verejnoprávne in�titúcie, �tátne fondy a napokon aj cirkvi, 
nábo�enské zdru�enia, politické strany a politické hnutia. Pre u��ie vymedzenie tretieho sektora sa k 
uvedeným znakom mimovládnych organizácii spravidla pridávajú e�te dve kritéria, ktoré ich odli�ujú 
od cirkevných in�titúcií, politických strán a odborov: 

� nie sú nábo�enské - ich hlavným cie¾om nie je pestovanie nábo�enstva a nábo�enská výuèba, 
� nie sú politické - ich hlavným cie¾om nie je zdru�ova� kandidátov na politické miesta.  

 
Poslanie a funkcie mimovládnych organizácií 
 

Poslaniu a funkciám mimovládnych organizácií sa venuje v teoretickej rovine viacero vedných 
disciplín. Ka�dá z nich poskytuje na otázku, aké sú úlohy mimovládnych organizácií v dne�nej 
spoloènosti svoju �pecifickú odpoveï. Zároveò ka�dá z nich vná�a do vymedzenia tretieho sektora 
svoj poh¾ad, ktorý vytvára rôznorodú mozaiku jeho poslania a funkcii. 
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1. Advokaèna funkcia. Be�ne sa tato funkcia chápe ako obhajovanie alebo presadzovanie 
práv, záujmov jednotlivcov a konkrétnych skupín obèanov. Na Slovensku tato funkcia patri medzi 
najvýznamnej�ie, preto�e sa vyvíja v kontexte transformácie celej spoloènosti. Je vyjadrená ako 
formulovanie a tlmoèenie predstav a po�iada viek obèanov prostredníctvom ich aktívnej úèasti. 
Mimovládne organizácie sú prostriedkom, ktorý vyjadruje rôznorodé a zlo�ite potreby spoloènosti a 
aktívne sa nimi zaoberá. 

2. Uchovávanie a rozvoj rôznorodosti, plurality. Rôznorodos� patri medzi základne, 
neodmyslite¾ne prvky demokracie. 

3. Mienkotvorná funkcia. Mimovládne organizácie vystupujú ako klasické in�titúcie 
obèianskej spoloènosti. Roz�irujú informácie o alternatívnych poh¾adoch na rôzne otázky alebo samy 
takéto alternatívy vytvárajú, utvárajú názorové alebo akène platformy, usilujú sa ovplyvòova� priebeh 
spoloèenskej rozpravy o dôle�itých témach. 

4. Pôsobenie v prospech spoloèenskej integrácie. Prostredníctvom mimovládnych organizácií 
sa jednotlivé skupiny obèanov zaèleòujú do spoloèenského �ivota. Uspokojujú sa v nich potreby 
uznania a súhlasu od druhých. Medzi sociálno-integraèné funkcie patri aj funkcia zmieròovania 
napätia medzi inak sú�a�iacimi alebo zápasiacimi skupinami, najmä na miestnej úrovni. Takto sa 
mô�u stretáva� ¾udia z rôznych èasti krajiny èi ¾udia s odli�ným kultúrnym pozadím, ktorých spája 
spoloèný záujem, spoloèná práca. 

5. Mimovládne organizácie sú tie� èinite¾mi spoloèenskej socializácie. ¼udia si v nich osvojujú 
demokratické princípy, kultivujú obèianske cnosti. Mô�u by� aktívnymi úèastníkmi nového 
legislatívneho prostredia, spolutvorcami ústavnosti. Funkcia budovania komunít alebo 
demokratizaèná funkcia. Je mimoriadne dôle�itá najmä u nás na Slovensku, kde minulý re�im potlaèil 
prirodzený rozvoj komunitného �ivota, zodpovednosti obèanov za �ivot v obci èi �tvrti. Potlaèil aj 
prirodzene mechanizmy aktivizácie a úèasti obèanov na správe veci verejných. Ani nízky rozsah 
právomoci a zodpovednosti samospráv nevytvoril v posledných rokoch priestor na to, aby sa tento 
¾ahostajný postoj výrazne zmenil. V tomto smere sa tak otvára priestor pre mimovládne organizácie. 

6. Kontrolná funkcia. Mimovládne organizácie dozerajú na dodr�iavanie demokratických 
pravidiel hry. Spolu s médiami a politickými stranami poskytujú urèitú základòu na obmedzovanie 
�tátnej moci, slú�ia ako vèasne varovne mechanizmy pred negatívnymi tendenciami. 

7. Poskytovanie slu�ieb a verejných statkov, ktoré zvyèajne nie sú zabezpeèovane �tátom ani 
trhom � servisná funkcia. Ide o slu�by humanitárne a sociálne, ale aj vzdelávacie, informaèné, 
právnické. Mô�e is� aj o organizaène slu�by súvisiace so spoloèensko-ekonomickým rozvojom, 
o technické spojenia medzi rôznymi skupinami, profesiami, oblas�ami. 

8. Tretí sektor ponuka pestrú paletu sèasti overených sociálnych inovácií, z ktorých si �tát a 
trh mô�u potom vybra� a in�titucionalizova� tie, ktoré pova�ujú za najs¾ubnej�ie. Tak vytvára tretí 
sektor terén pre sociálne inovácie a sociálne experimenty. Popri podnikate¾skom je práve neziskový 
sektor zdrojom v�etkých inovácii akéhoko¾vek druhu. Technologickými poènúc, cez metódy 
vzdelávania èi sociálnej práce a� po inovaène postupy aktivizácie obèanov. Nemusí is� len o celkom 
nove veci, ale aj o preberanie a aplikáciu moderných metód zo zahranièia. Plnením inovaènej funkcie 
vytvára neziskový sektor nároènej�ie prostredie aj pre prácu verejných organizácii. Prevencia a 
rie�enie konfliktov sa týkajú najmä etnických a rasových konfliktov. Existujú programy na zmiernenie 
interetnického napätia, kde sa lep�ie ako �tátni zamestnanci uplatnia aktivisti mimovládnych 
organizácií, preto�e vzbudzujú väè�iu dôveru. 

9. Rozmno�ovanie spoloèenského bohatstva. Spoloèným menovate¾om mimovládnych 
organizácií je, �e utvárajú, roz�irujú a reprodukujú tri druhy �pecifického spoloèenského bohatstva: 
bohatstvo kognitívne (teoretické koncepty a stratégie reagujúce na miestne problémy a potreby, ale 
aj na ve¾ké globálne výzvy, napríklad environmentálne problémy), bohatstvo praktických skúseností, 
zruènosti, schopnosti zvládnu� komplikovane �ivotne okolnosti a bohatstvo prosociálnych vzorov 
správania (solidarita, dobroèinnos�, altruizmus, obetavos�, zodpovednos� a pod.). 
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Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) 
 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je obèianske zdru�enie, charitatívna a humanitárna 
organizácia, ktorá zdru�uje nevidiacich a slabozrakých obèanov, ich priaznivcov, priate¾ov, rodièov 
nevidiacich a slabozrakých detí, bez oh¾adu na pohlavie, nábo�enské vyznanie alebo vieru, rasový 
pôvod, národnostný alebo etnický pôvod, zdravotné postihnutie, vek, politickú príslu�nos� alebo 
sexuálnu orientáciu. Poslaním je poskytovanie sociálnych slu�ieb, obhajoba záujmov ¾udí so zrakovým 
postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príle�itostí, zabezpeèenie rovnakého zaobchádzania 
a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia. 
Klientom sú poskytované terénne slu�by. To znamená, �e klient nemusí cestova� za potrebnou 
pomocou, aby sa nauèil chodi� s bielou palicou, èíta� a písa� Braillovo písmo èi uvari� si doma obed a 
uprata� bez pomoci iných. Odborní pracovníci klienta nav�tívia doma, kde spolu preberú zvládanie 
základných ka�dodenných èinností. Pomô�u klientovi tie� s výberom vhodnej kompenzaènej 
pomôcky. 

Poslanie 
 obhajoba záujmov ¾udí so zrakovým postihnutím, zameraná najmä na vytváranie rovnakých 

príle�itostí, zabezpeèenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na 
prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov ich postihnutia; 

 aktivizácia nevidiacich a slabozrakých a vytváranie podmienok na rozvoj ich zruèností a 
roz�irovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov zrakového postihnutia, na 
rozvoj a uspokojovanie záujmov a potrieb a na prípravu na plnohodnotný a integrovaný �ivot 
a prácu v spoloènosti; 

 v�estranné pôsobenie na verejnos� a informovanie o problémoch a schopnostiach ¾udí so 
zrakovým postihnutím s cie¾om, aby ich spoloènos� vnímala ako svoju prirodzenú súèas�; 

 poskytovanie sociálneho poradenstva, vykonávanie sociálnej prevencie a sociálnej 
rehabilitácie a poskytovanie sociálnych a ïal�ích slu�ieb pre ¾udí so zrakovým postihnutím. 

 
 Zoznam pou�itej literatúry: 
 

1. BROZMANOVÁ GREGOROVÁ A. a KOL.: Tretí sektor a mimovládne organizácie, Bratislava 
2009, ISBN 978-80-8083-805-8. 

2. http://www.unss.sk/index.php 
3. http://www.bratislava.sk/vismo/o_utvar.asp?id_org=700000&id_u=11010758&p1=27484 
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Cie¾ a poslanie mimovládnych organizácii vo vz�ahu k de�om, ¾uïom v núdzi a bez domova 

Alena TURÒOVÁ 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Mimovl%C3%A1dna_organiz%C3%A1cia - mw-
navigationhttp://sk.wikipedia.org/wiki/Mimovl%C3%A1dna_organiz%C3%A1cia - p-
searchMimovládne organizácie sú organizácie s právnou subjektivitou vytvorené súkromnými 
osobami alebo organizáciami. V prípadoch, keï sa �tát podie¾al na ich zalo�ení, tak ich mimovládny 
charakter je daný tým, �e �tát (vrátane orgánov územnej samosprávy) a ani jeho predstavitelia 
nemajú �iadny vplyv na riadenie organizácie alebo iné ovplyvòovanie jej èinnosti. Pre oznaèenie 
v�etkých mimovládnych organizácií sa na Slovensku zau�ívalo spojenie Tretí sektor. Èo sa týka 
právnej formy, mimovládne organizácie ju mô�u ma� rôznu. 

Na Slovensku je òou najèastej�ie obèianske zdru�enie, nadácia a nezisková organizácia 
poskytujúca v�eobecne prospe�né slu�by. Mimovládne organizácie vo viacerých odvetviach dopåòajú 
èinnos� vládnych in�titúcií, prípadne pracujú v oblastiach, v ktorých �tát nepôsobí. Ve¾mi èasto ide o 
verejno-prospe�né slu�by. Typickými prostrediami pre èinnos� mimovládnych organizácií sú: sociálne 
slu�by, zdravotníctvo, �port, vzdelávanie a osveta, kultúra, deti a mláde�, ochrana ¾udských práv, 
watchdog (monitorovanie zneu�ívania moci, dodr�iavania ¾udských práv, ohrozovanie �ivotného 
prostredia, kontrola èinnosti samosprávy a �tátnej správy), enviro (environmentálna politika, ochrana 
a obnova prírody a krajiny, ochrana a obnova verejných priestorov, environmentálna výchova), 
kvalita �ivota (spotrebite¾ské organizácie, skrá�¾ovanie spolky), hobby a trávenie vo¾ného èasu 
(organizácie chovate¾ov, zberate¾ov,     cestovate¾ov, fanú�ikovské zdru�enia). 

Rôznorodos�, poèet a charakter mimovládnych organizácií neumo�òujú vytvorenie 
�zastre�ujúcej� in�titúcie, ktorá by presadzovala ich záujmy voèi �tátu. Na Slovensku existuje Rada 
vlády pre mimovládne organizácie, ktorá je poradným orgánom vlády SR. V nej sú zástupcovia 
nieko¾kých organizácií, ktorí v�ak nemajú �iaden mandát vyjadrova� sa v mene celého Tretieho 
sektora. Spoloèné potreby a po�iadavky mimovládne organizácie presadzujú na Slovensku zvyèajne 
formou petícií.  
 
Financovanie mimovládnych organizácií 
 

Pre ekonomiku väè�iny mimovládnych organizácií je typické získavanie prostriedkov zo 
súkromných zdrojov (èlenské príspevky, dary, predaj propagaèných predmetov) a vyu�ívanie práce 
dobrovo¾níkov. Roz�íreným druhom financovania je uchádzanie sa o granty, kde sa obvykle 
mimovládna organizácia zapojí do sú�a�e o získanie grantu, tým, �e vypracuje vlastný projekt. Granty 
mimovládnym organizáciám ponúkajú donori, ktorí majú záujem o projekty zlep�ujúce situáciu v 
nejakej oblasti. Donormi sú aj zdru�enia firiem, bohatí filantropi a aj �tát. �tát podporuje mimovládne 
organizácie grantami. Ide zvyèajne o rie�enia problémov vy�adujúce vysokú flexibilitu, vysoké ¾udské 
nasadenie a obetavos�, ktoré nemô�e poskytnú� �tát. Iným druhom podpory poskytovanie slu�ieb 
�pro bono� (v záujme v�eobecného blaha). Ide o poskytnutie èasti pracovného èasu nejakého 
odborníka, ktorého prácu by mimovládna organizácia musela zaplati� (právnické a konzultaèné 
slu�by). 
 
Detský domov Valaská 
 

V blízkosti môjho bydliska v obci Valaská, pribli�ne 10 km od Brezna, sa nachádza detský 
domov Valaská. Obklopuje ho krásna príroda, ktorá ponúka  ve¾a mo�ností na �portové vy�itie, 
hlavne na turistiku a ly�ovanie. V posledných rokoch pre�li cestu transformácie na detský domov 
rodinného typu. Deti sú rozdelené do skupín - rodín, kde sa zapájajú do ka�dodennej starostlivosti o 
domácnos�, získavajú be�né zruènosti, sú vedené k zodpovednosti a súdr�nosti. Dôraz  kladú na 
výchovu, pri ktorej uplatòujú zamestnanci individuálny prístup. V súèasnosti poskytujú komplexnú 
starostlivos� 71 de�om v �tyroch samostatných skupinách, jednej �pecializovanej samostatnej skupine 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Mimovl%C3%A1dna_organiz%C3%A1cia
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pre deti �a�ko zdravotne postihnuté, jednej �pecializovanej samostatnej skupine pre deti s du�evnou 
poruchou a v profesionálnych rodinách. �pecializované samostatné skupiny sú umiestnené v budove 
detského domova vo Valaskej, ïal�ie �tyri vysunuté organizaèné jednotky sú v bytoch v Brezne a v 
rodinných domoch v Brezne a v Èiernom Balogu. O samostatnú skupinu sa starajú �tyria 
vychovávatelia a gazdiná, v �pecializovanej skupine pre deti �ZP poskytujú starostlivos� zdravotné 
sestry a v �pecializovanej samostatnej skupine pre deti s du�evnou poruchou vychovávatelia a 
pomocní vychovávatelia.  Snahou v�etkých zamestnancov je vytvori� pre deti najoptimálnej�ie 
prostredie pre zdravý vývin, poskytnú� im èo najviac lásky a porozumenia, v�tepi� im vedomosti a 
zruènosti, ktoré im pomô�u pripravi� sa na samostatný �ivot. 

V záujme harmonického rozvoja osobnosti má ka�dé die�a právo vyrasta� v rodinnom 
prostredí, v atmosfére ��astia a porozumenia. Bohu�ia¾, stále je dos� detí, o ktoré sa vlastná rodina 
nechce alebo nemô�e postara� a ocitnú sa v detskom domove. V detskom domove Valaská je 
prioritou èo najviac sa priblí�i� rodinnému prostrediu, poskytnú� de�om pocit istoty a citové zázemie. 
Na prvé miesto v�ak kladú mo�nos� die�a�u za�i� výchovu a lásku v skutoènej rodine. Prioritou je 
sanácia biologickej rodiny a podpora vz�ahov s rodièmi, v prípade neúspechu umiestnenie die�a�a do 
náhradnej rodinnej starostlivosti (pestúnstvo, osvojenie). �elaním zamestnancov detského domova 
je, aby v�etky deti, prioritne deti do 3 rokov, èas ktorý musia strávi� v detskom domove, pre�ili v 
prirodzenom rodinnom prostredí v profesionálnej rodine. Profesionálny rodiè je zamestnancom 
detského domova, ktorý sa stará o die�a z detského domova vo svojom domácom prostredí. Pobyt 
die�a�a v profesionálnej rodine nie je trvalý, ale len do doby, kým sa neupravia podmienky v 
biologickej rodine, prípadne sa nenájde die�a�u náhradná rodina. Sna�ia sa získava� nových 
profesionálnych rodièov, aby de�om zabezpeèili tie najlep�ie podmienky pre ich zdravý psychický a 
fyzický vývin. 
 
Metódy práce sociálneho pracovníka v Útulku pre mláde� 
 

Základnou podmienkou pre prijatie odchovanca z detského domova do útulku pre mláde� je 
splnenie základných po�iadaviek, ktoré sú vedené v interných dokladoch útulku a presne sú 
�pecifikované v domovom poriadku.  Po ich splnení dochádza k stretnutiu  sociálneho pracovníka  
s klientom. Úlohou sociálneho pracovníka je formou riadeného rozhovoru s klientom získa� o jeho 
sociálnej situácii èo najviac objektívnych informácií.  

Sociálny pracovník najprv zistí osobnú anamnézu � meno, dátum narodenia, adresu 
posledného trvalého bydliska. V rodinnej anamnéze zis�uje èi má klient rodièov, súrodencov a èi 
s nimi udr�uje kontakt. Sociálna anamnéza zahàòa dosiahnutý stupeò vzdelania a jeho súèasnú 
ekonomickú situáciu. Emocionálne správanie pova�ujeme za ve¾mi dôle�ité. Úlohou klienta je 
popísanie vlastnej osoby ako sa vníma zo svojho  poh¾adu � èi je k¾udný, konfliktný � nekonfliktný, èi 
sa cíti z emocionálnej stránky vyrovnane. Podstatné a zároveò dôle�ité je zisti� o aký typ èloveka ide. 
Jeho schopnos� prispôsobi� sa podmienkam a domácemu poriadku v útulku, ktoré  tu je  potrebné 
dodr�iava�. V sociálnom kontakte sa sleduje celkové správanie klienta. Úlohou sociálneho pracovníka 
je tie� zisti�, akú potrebu sociálneho kontaktu mladý èlovek má � jeho rodinné zázemie, kontakty 
v prípade ak nejaké udr�iava, kontakty so známymi èi priate¾mi v útulku alebo mimo neho. Taktie� je 
potrebné zisti� celkovú psychosociálnu orientáciu to znamená, ako doká�e klient zvládnu� svoj 
súèasný problém spoloène za pomoci sociálneho pracovníka tak, aby nepre�iel do psychického 
problému, ktorý mô�e vies� k nepriaznivým dôsledkom. Zároveò sociálny pracovník zis�uje, èi klient 
ovláda základné domáce práce, hygienu a celkovú starostlivos� o svoju osobu. Dôle�ité je taktie�  
zisti�, aké má klient záujmy, zá¾uby a koníèky. 

Sociálny pracovník vyu�íva k stanoveniu sociálnej diagnózy metódu rozhovoru, so zámerom 
získa� èo najobjektívnej�ie informácie o komplexnej sociálnej situácii klienta. Pred prvým rozhovorom 
s klientom sa sociálny pracovník pripraví hlavne navodením správnej atmosféry v príjemnom 
prostredí, èo je dôle�ité pre získanie si klientovej dôvery, aby sa uvo¾nil a nebol z rozhovoru neistý 
a nervózny. Na základe potrebných rozhovorov sa sociálny pracovník rozhodne ako ïalej, aké budú 
konkrétne plány pri rie�ení problému. Rozhodne, ktoré ïal�ie úrady a in�titúcie bude potrebné do 
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prípadu zapoji�. Sociálny pracovníci sa sna�ia rie�i� problémy mladých ¾udí v útulku s dostatoènou 
predvídavos�ou a schopnos�ou reagova� na rôzne problémy rôznymi úèinnými spôsobmi. V priebehu 
rozhovoru nám sociálny pracovník odpovedal aj na otázku, ktorá metóda je � najúèinnej�ia pri 
reintegrácii mladých ¾udí do spoloènosti�. Medzi najúèinnej�ie a najdôle�itej�ie metódy patrí 
rozhovor a poradenstvo s jednotlivými obyvate¾mi útulku, preto�e ka�dý èlovek je iný a potrebuje aj 
iný prístup. Rozhovorom, poradenstvom sociálny pracovník reaguje na problémy klientov,  sna�í sa 
objektívne posúdi� situáciu a privies� ich k realistickému rie�eniu.  
 
Príèiny vyòatia detí z rodín 
 

Pod¾a výskumu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny patria  medzi najohrozenej�ie vekové 
skupiny deti vo veku od 0 do 3 rokov a deti od 10 do 15 rokov. Príèinou vyòatia die�a�a z rodiny je 
komplex osobnostných charakteristík, kedy je rodiè opísaný ako nedostatoène schopný postara� sa 
o seba, alebo o iných, neschopný rie�i� vlastné �ivotné výzvy. Zaraïujú sa sem �kolské vzdelanie, 
zamestnanie a výchova vlastných detí. Najèastej�ími príèinami vyòatia zo strany die�a�a sú: 
zanedbávanie �kolskej dochádzky, úteky a túlanie z domu, páchanie trestnej èinnosti, zaradenie sa do 
nevhodnej partie, poruchy správania v �kole, záporný vz�ah k rodièom a k iným de�om. Zo strany 
rodièov sú dôvody strata bývania, alkoholizmus rodièov, strata zamestnania, ale aj zdravotný stav 
rodièov a die�a�a, týranie v rodine, alebo agresívne správanie. Pod¾a u� hore spomínaného výskumu 
do�lo k zisteniu, �e v prípade ak sa splnia urèité predpoklady a rodina dostane nále�itú podporu 
v podobe sanácie rodinného prostredia majú deti �ancu vráti� sa do pôvodnej rodiny. Rovnako 
dôle�itou  ako rie�enie problémov rodín je ich prevencia, kde nemo�no zabúda� ani na podporu 
rodiny ako in�titúcie. 
 
Príèiny bezdomovectva detí a mláde�e 
 

Bezdomovectvo - v Slovníku sociálnej práce je bezdomovec definovaný ako èlovek �ijúci bez 
stáleho bývania a obvykle aj bez trvalého zamestnania, odrezaný od zdrojov, ktoré sú inak be�ne 
dostupné iným obèanom. Bezdomovectvo vzniká následkom rozpadu rodiny, alebo nezvládnutím 
prechodu z in�tituèného prostredia /detské domovy, výchovné ústavy, väznice/ do neústavného 
prostredia. Bezdomovectvo je jeden z prejavov chudoby. Jedinec trpiaci bezdomovectvom je 
postihnutý stratou domova, ktorá sa nechápe ako strata obydlia. Bezdomovec mô�e ma� prístre�ok, 
ale tento nevytvára vhodné prostredie na udr�iavanie sociálnych vz�ahov, ktoré sú uskutoèòované v 
domácom prostredí. Pre ich utváranie a udr�iavanie je potrebný práve domov. Bezdomovectvo sa 
vyznaèuje marginalizáciou. Vplyvom straty domova, ktorá súvisí so stratou sociálnych väzieb, odsúva 
bezdomovca na okraj spoloènosti. Bezdomovec prestáva by� súèas�ou väè�inového spoloèenstva, 
prestáva sa riadi� jeho pravidlami. Správanie, spôsob �ivota marginálov sa odli�uje od normatívneho 
poriadku spoloènosti v ktorej �ije. Nedodr�iavanie stanovených systémov hodnôt a noriem odsúva 
takéhoto èloveka na druhú stranu spoloènosti. Bezdomovectvo tak ako aj chudoba sa vyznaèuje 
materiálnym a sociálnym nedostatkom. 
 
Aké sú príèiny?: 
 

 Dysfunkèné rodiny � pre zneu�ívanie, týranie a zanedbávanie boli umiestnené v náhradnej 
ústavnej starostlivosti (v detských domovoch) a po jej ukonèení sa nemali kam vráti�, alebo 
bývajú v doèasných ubytovniach (domy na pol cesty, slobodárne) 

 Nezvládnutá výchova � naru�ený mravný vývoj a antisociálne správanie � reedukaèné ústavy 
 Mladistvé tehotné a maloleté matky � umiestnené v reedukaènom ústave, v zariadeniach 

núdzového bývania  
 Rodiny chudobné, s nízkym sociálnym statusom � stávajú sa bezdomovcami spolu so svojimi 

rodièmi 
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 Ozbrojený konflikt v krajine � maloletí uteèenci bez sprievodu, rodièia imigranti 
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Poslanie mimovládnych organizácií a dobrovo¾níctvo 

�aneta MARTU�OVÁ 

Tretí sektor � v lete roku 1996 bol prijatý zákon o nadáciách, ktorým sa uskutoènila jedna 
dôle�itá etapa vo vývoji tretieho sektora a dobrovo¾níctva na Slovensku. Tento zákon sa stal jednou 
z najdiskutovanej�ích právnych noriem v histórii slovenského zákonodarstva. Pod¾a jeho 
predkladate¾ov malo ís� o vytvorenie podmienok na úspe�ný rozvoj tretieho sektora. Naproti tomu 
pod¾a jeho kritikov i�lo v skutoènosti o pokus obmedzi� nezávislé obèianske aktivity. To bolo 
dôvodom,   preèo zástupcovia slovenských mimovládnych organizácií zdru�ení v Grémiu tretieho 
sektora vyhlásili v súvislosti s pripravovaným zákonom kampaò ,,Tretí sektor SOS�. 

Kampaò ,,Tretí sektor SOS� mala dopad dovnútra tohto sektora, mala v�ak aj výrazný 
spoloèenský presah: demon�trovala toti�, do akej miery je spoloènos� na Slovensku schopná 
sebauèenia, nako¾ko sú v nej rozvinuté úèinné sebaobranné mechanizmy korigujúce neprimerané 
tendencie �tátu kontrolova� spontánne obèianske aktivity.  Zapojením sa do kampane viaceré 
organizácie, ,,vystúpili z tieòa�, verejne sa deklarovali, identifikovali sa s ostatnými. To podporilo 
sebauvedomovací proces a posilnilo vedomie solidarity, úèasti na spoloènom diele, vedomie �e bez 
vzájomnej podpory sa spoloèný záujem nepodarí presadi�. Kultivovala sa tým obèianska stránka 
dobrovo¾níctva: úèastníci tohto zápasu akoby si mimovo¾ne uvedomovali, aký zmysel vlastne mal 
november 1989, èo to znamená by� svojprávnym, sebavedomým obèanom.  

PRÁCA � odborársky denník: otvorený list MUDr. J. Mesíka, èlena Grémia tretieho sektora, 
podpredsedovi NR SR J. ¼uptákovi ,,Odkia¾ mô�e bra� ktoko¾vek istotu, �e skôr èi neskôr po skonèení 
svojej politickej kariéry nebude on alebo jeho rodina potrebova� pomoc svojich spoluobèanov, 
komunity, mesta � pomoc, ktorú ve¾mi èasto sprostredkúvajú práve nadácie? Takúto istotu dnes 
nemá nikto, ani tí, ktorí sa na èas ocitli na vy��ích prieèkach spoloèenskej hierarchie. Nemáte ju ani 
Vy, lebo svetská sláva v�dy bola klamná a pominute¾ná�. 
       Vïaka kampani sa tie� zaèalo vecne písa� o tom, èo tretí sektor vlastne je , èo sú a komu 
slú�ia nadácie, dobrovo¾ne organizácie, obèianske zdru�enia. Zároveò táto kampaò zaznamenala 
ve¾kú výzvu pre masmédiá zo strany MVO. Slovenská tlaè, ktorá sa témou tretieho sektora pomerne 
intenzívne zaoberala aj predtým, výrazne prispela k jeho pozitívnemu obrazu v oèiach verejnosti. 
Mo�no kon�tatova�, �e práve vïaka nej sa stali pojmy ,,tretí sektor�, ,,mimovládne organizácie�, 
,,nadácie�, èi ,,obèianska spoloènos�� súèas�ou slovníka be�ného obèana. 

Neziskové organizácie hrajú v demokratických spoloènostiach významnú úlohu. Je dôle�ité, 
aby zákony krajiny plne umo�òovali vznik a èinnos� obèianskych organizácií. Keï�e mnohé z týchto 
organizácií slú�ia verejnému prospechu, mala by im legislatíva umo�ni� daòové a iné zvýhodnenia. 
Aby sa v�ak zabránilo zneu�itiu zvlá�tnych privilégií, ktoré získali a aby sa zabezpeèila dôvera 
verejnosti voèi neziskovému sektoru, treba takéto organizácie primerane regulova� a verejne 
kontrolova�. Pre tretí sektor je charakteristické, �e jeho organizácie majú formálnu �truktúru, majú 
súkromný charakter, nemajú za cie¾ vytvára� zisk, sú nezávislé, majú dobrovo¾nícky charakter. 

 Ako príklad Mimovládnej organizácie uvediem: Charitu sv. Al�bety vo Zvolene. Je to 
nezisková organizácia,  ktorá bola zalo�ená za úèelom poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej 
starostlivosti obèanom bez prístre�ia starým a chorým obèanom, sociálne odkázaným obèanom 
v hmotnej núdzi zo stránky  sociálnej výchovy a integrácie do spoloènosti. Poskytujú pomoc 
jednotlivcom aj rodinám. Svoju pomoc ponúkajú denne od pondelka do piatku, v èase od: 8 � 30 hod, 
do 14- 00 hod.  Pre rodiny poskytujú  pranie �atstva , finanènú pomoc , pomoc pri kontakte s úradmi , 
materiálnu pomoc � formou liekov plienok pre deti,  ponúkajú obnosené �atstvo aj obuv, hraèky pre 
deti, tie� karnevalové masky, niekedy aj spoloèenské �aty napr. na stu�kovú, nákup trvanlivých 
potravín a hygienických potrieb-1x do mesiaca, taktie� mo�nos� telefonovania a h¾adanie vo¾ného 
pracovného miesta. Pre jednotlivca teplú stravu, hygienickú oèistu, materiálnu pomoc, motiváciu 
a podporu pri h¾adaní práce, pomoc pri zabezpeèení osobných dokladov, tie� obnosené �atstvo. 
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Pomáhajú ¾uïom h¾ada� zmysel �ivota, zaèleni� sa do spoloènosti. Nedávno bola charita 
zrekon�truovaná a vïaka prestavbe má  samostatný priestor na skladovanie �atstva. V záhrade ktorá 
donedávna nebola verejnosti prístupná pribudol  altánok.  V priestoroch ,,novej� charity sa po prvý 
raz v histórii konala prvá bohoslu�ba s núdznymi, celebroval ju Mons. Vojtech Nep�inský � dekan zo 
Zvolena.  Bohoslu�ba sa bude v týchto priestoroch  pravidelne opakova� jeden raz do mesiac. 
Momentálne nie sú priestory na prenocovanie bezdomovcov , v tejto charite, chceli by do budúcna 
vybudova� ubytovòu, ktorá by mala  by� postavená na pozemku v záhrade areálu. Malo by ís� 
o celodennú ubytovòu, v ktorej by sa bezdomovci mohli zdr�iava� celý deò aj noc. Finanèné 
prostriedky by chceli získa� z eurofondov. 

Obèianske zdru�enie - Nádej de�om, neformálne pôsobí od r. 1994, zaregistrované bolo v 
 apríli r. 1998 Pôsobí v Banskej Bystrici a jej okolí. Venujú sa rómskym, sociálne slabým a 
neprispôsobivým rodinám pri rovnomernom rozvoji osobnosti detí v telesnej, du�evnej i duchovnej 
oblasti v ich �ivote.  Pri svojej práci sa riadia  rómskym príslovím: ,,Ak sa vnucuje Rómovi dobro 
nevhodným spôsobom, Róm neverí �e je to dobro.� 

Nádej de�om vo svojich projektoch, dáva priestor de�om a mladým rómskym ¾uïom zapoji� 
sa do procesu o svojom �ivote a �ivote komunity v ktorej �ijú. V�tepujú im základné kres�anské 
princípy, chcú novej generácii predlo�i�  základ zmeny ich �ivotného �týlu.  Aktivity sú zamerané na: 
jedineènos� � vzdelávacie programy zamerané na spoznávanie  etnika, kultúry, tradície a jazyka. 
Výsledkom toho je �e deti porozumejú a príjmu �e  výzor a vlastnosti, ktoré odli�ujú rómske die�a od 
iných detí,  ho robí cenným , neopakovate¾ným, vzácnym a hodnotným.  Die�a uverí �e má vlastnosti, 
schopnosti a zruènosti, ktoré sú originálne. Ïalej sa zameriava na: spolupatriènos�- dáva de�om pocit 
spolupatriènosti cez uspokojovanie väzieb, ktoré sú pre ne dôle�ité. Tie� moc rozhodnú� � de�om 
dávajú to¾ko slobody a rozhodovania ko¾ko sú schopné unies�. Pomáhajú de�om rozli�ova� dobro od 
zla, pravdu od klamstva, uèia ich hodnotám, ktoré majú pre nich význam. Vzormi sú ¾udia, ktorí ich 
uèia nies� zodpovednos�. Samozrejme aj aktivity zamerané na rozvoj hudobného dramatického 
a výtvarného cítenia. Vzdelávacie programy o hygiene, zdravej vý�ive, plánovanom rodièovstve., 
Letné tábory pre deti a �portové hry poèas prázdnin., Charitatívna pomoc sociálne odkázaným 
rodinám. Cie¾om tohto Obèianskeho zdru�enia je, aby rómska rodina bola zdrojom pochopenia 
identity, príslu�nosti, stability, sebavedomia, prijatia a vlastnej hodnoty. Motto obèianskeho 
zdru�enia Nádej de�om: ,,Vieme o nich, máme ich radi a zále�í nám na nich.� 

 
Dobrovo¾níctvo v sociálnej práci 

 
Èinnos� dobrovo¾níckej organizácie je postavená preva�ne na dobrovo¾níkoch a ich práci. 

Väè�inou ide o neziskové organizácie, ktoré sa sna�ia presadzova� práva men�ín a uspokojova� 
individuálne potreby obyvate¾ov. Vïaka svojej iniciatíve práve tieto organizácie bývajú realizátormi 
mnohých zmien, ktoré nastanú v spoloènosti. Rozsah slu�ieb poskytovaný prostredníctvom 
dobrovo¾níkov je mimoriadne �iroký. Zameriavajú sa na v�etky úseky sociálnej práce � od práce 
s de�mi a� po seniorské slu�by.  Aj èinnosti, ktoré dobrovo¾níci vykonávajú sú ve¾mi rôznorodé. 

Za dobrovo¾níka je pod¾a J. Hledíkovej a J. Plamíneka (1996) pova�ovaný èlovek, ktorý ponúka 
organizácii svoje vedomosti, schopnosti, zruènosti a skúsenosti za dohodnutých podmienok a nie je 
za túto èinnos� finanène odmenený formou platu. Dobrovo¾nícke centrá, ktoré sa venujú podpore, 
propagácii a servisu pre organizácie a dobrovo¾níkov existujú v súèasnosti na Slovensku len tri: 
Centrum dobrovo¾níctva v Banskej Bystrici, Dobrovo¾nícke centrum v Pre�ove a C.A.R.D.O. 
v Bratislave. Na území Slovenska V�ak funguje ve¾ké mno�stvo organizácií, ktoré medzi svoje ciele aj 
rozvoj dobrovo¾níctva. S cie¾om zvý�i� status dobrovo¾níctva v oèiach verejnosti a oceni� prácu 
dobrovo¾níkov a dobrovo¾níèok existuje na Slovensku mno�stvo èiastkových aktivít na uznanie 
dobrovo¾níctva resp. dobrovo¾níckych aktivít.  

Slovenská humanitná rada ude¾uje ocenenie � Dar roka, realizuje benefièný veèer v období 
adventu � dobrovo¾níci hovoria o svojej práci Benefícium, Slovenský èervený krí� ude¾uje cenu � 
Darcovstvo krvi a zápis do knihy cti, ako i ocenenie Dobrovo¾ná opatrovate¾ka  za dlhoroèné 
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poskytovanie opatrovate¾ských slu�ieb na báze dobrovo¾níctva. Nadácia krajiny harmónie ude¾uje 
cenu Forresta Gumpa, pre èloveka, ktorý pomohol zdravotne postihnutým ¾uïom k integrácii. 

Nieko¾ko rokov sa tie� ude¾uje srdce na dlani pri príle�itosti medzinárodného dòa 
dobrovo¾níkov 5. decembra. V roku 2007 rozbehlo C.A.R.D.O. ako prvá organizácia dobrovo¾nícky 
program v spolupráci v bratislavských domovoch dôchodcov. Najmä v Bratislave kde sa v posledných 
rokoch stretávame èoraz s väè�ím poètom ¾udí bez domova, èi so skúsenos�ou domáceho násilia sa 
zaèínajú rozvíja� dobrovo¾nícke aktivity v útulkoch a v azylových domoch (napr. Depaul, Brána do 
�ivota). Významné miesto na Slovensku má u� nieko¾ko rokov medzinárodné dobrovo¾níctvo. Formou 
Európskej dobrovo¾níckej slu�by ho sprostredkováva nieko¾ko desiatok akreditovaných organizácií. 
Do Nemecka v rámci tzv. Dobrovo¾níckeho sociálneho roka sprostredkuje dobrovo¾níkom roèný pobyt  
Evanjelická Diakonia. Misijnému dobrovo¾níctvu sa prioritne SAVIO (saleziánska organizácia) a eRko. 

Osobitá pozornos� je na Slovensku venovaná rozvoju dobrovo¾níctva v rámci Vysokých �kôl 
pripravujúcich sociálnych pracovníkov a pracovníèky a odborníkov a odborníèky iných pomáhajúcich 
profesií (napr. V�Z a SP sv. Al�bety v BA, PF UMB  v BB). Ve¾mi èastá je na Slovensku spolupráca 
organizácií s dobrovo¾níkmi a dobrovo¾níèkami pri realizácii rôznych verejných zbierok (napr. Biela 
pastelka, Deò narcisov, Modrý gombík a iné). 
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Dobrovo¾níctvo v sociálnej práci 

                 Janka BLA�KOVÁ 

Fungujúca spoloènos� je zlo�ená z troch sektorov, ktoré by mali by� udr�iavané v rovnováhe. 
Ka�dý z troch sektorov má urèitý priestor, ktorý je z h¾adiska aktivít, právomocí i zodpovedností 
�pecifický a autonómny a súèasne existujú pomerne rozsiahle oblasti, kde dochádza k prekrytiu 
a prelínaniu týchto sektorov. 

 Prvý sektor � verejný (vládny, �tátny) je financovaný prostredníctvom verejných financií, je 
riadený prostredníctvom orgánov verejnej správy, rozhoduje sa v òom prostredníctvom 
verejnej vo¾by a podlieha verejnej kontrole.  

 Druhý sektor � podnikate¾ský (súkromný) je financovaný prostredníctvom súkromných 
zdrojov, hlavnou náplòou je podnikanie fyzických a právnických osôb s cie¾om dosiahnu� zisk. 
V tomto sektore preva�ujú ekonomické záujmy a tvorba zisku. 

 Tretí sektor � mimovládny (ne�tátny, neziskový) je financovaný prostredníctvom verejných aj 
súkromných zdrojov, je in�titucionálne oddelený od �tátu a verejného sektora, je neziskový, 
jeho hlavnou úlohou nie je tvorba zisku. 
Mimovládne organizácie resp. tretí sektor pôsobí v�ade tam, kde z rôznych dôvodov 

nepôsobia �tát a trh. V Slovenskej republike existujú �tyri základné právne formy mimovládnych 
organizácií sú to: Nadácie, Neinvestièné fondy, Obèianske zdru�enia, Neziskové organizácie 
poskytujúce v�eobecne prospe�né slu�by. 

Neodmyslite¾nou súèas�ou mimovládnych organizácií je dobrovo¾níctvo, ktoré je zastúpené 
skoro v ka�dej mimovládnej organizácii a plní v nej významnú úlohu. Dobrovo¾níctvo sprevádza dejiny 
¾udstva od nepamäti. Spolupatriènos�, vzájomná pomoc a záujem o èloveka ako takého, patria k 
základným prejavom ¾udskosti, s ktorými sa stretávame v ka�dej dobe, spoloènosti èi kultúre. Zaèiatky 
mô�eme vidie� v rámci pomoci rodinných príslu�níkov, v podobe susedskej pomoci a pomoci 
najbli��ieho okolia. Neskôr to boli rôzne nábo�enské a humanitárne organizácie, ktoré prejavovali 
snahu o zmiernenie nepriaznivých �ivotných situácií. V�etky svetové nábo�enstvá sa otázkou 
dobrovo¾níctva zaoberajú a pova�ujú dobrovo¾níctvo za jednu z najvy��ích cností, akú èloveku mo�no 
pripísa�. Dobrovo¾níctvo dnes spája milióny ¾udí na celom svete, prirodzene a spontánne prekraèuje 
hranice �tátov, národov, zbli�uje vyznávaèov rôznych nábo�enstiev. 

Téma dobrovo¾níctvo je stále aktuálna a zaujímavá z viacerých h¾adísk. Podèiarkuje to 
skutoènos�, �e dne�ná spoloènos� je uponáh¾aná a orientovaná predov�etkým na dosiahnutie 
materiálneho bohatstva a finanèného zisku a to neraz aj za cenu straty oh¾aduplnosti a �¾udskosti�. 
Preto je potrebné poukáza� na význam dobrovo¾níctva a na jeho prínos pre spoloènos�. 
Dobrovo¾níctvo je neplatená èinnos� vykonávaná z vlastnej vôle v prospech druhých. Táto èinnos� 
umo�òuje na jednej strane nielen slab�ím, menej zdatným, èi odkázaným na pomoc, zapoji� sa do 
�ivota spoloènosti, ale na druhej strane prispieva k posilòovaniu sebadôvery a sebaúcty tým, ktorí 
túto pomoc poskytujú. Spôsobuje to najmä skutoènos�, �e základom dobrovo¾níctva je spojenie 
¾udskej a profesionálnej pomoci, ktorá obohacuje darcu i obdarovaného.  

Dokazuje, �e �ivot zalo�ený na filantropii a vzájomnej pomoci má zmysel. Priná�a uspokojenie 
tým, ktorí sa zaoberajú nezi�tnou èinnos�ou, ale i pocit dôle�itosti pre tých, ktorí prijímajú ponúkanú 
pomoc. Dobrovo¾nícka èinnos� má dnes �iroké pole pôsobnosti a jej slu�by sú vítané sociálnymi 
pracovníkmi. Stáva novou víziou sociálnej práce. Z toho vyplýva, �e základy súèasnej 
in�titucionalizovanej sociálnej práce vy�li práve z poèiatoèných neorganizovaných snáh jednotlivcov 
pomáha� tým, ktorí sa ocitli v núdzi. Preto úlohou sociálnej práce by mala by� neustála podpora 
dobrovo¾níctva, ako prejav ¾udskej spolupatriènosti. Ak chápeme dobrovo¾nícku prácu v kontexte 
sociálnej práce ako praktickú èinnos�, potom spåòa v�etky jej atribúty. 

Dobrovo¾nícka práca poskytuje dobrovo¾níkom mo�nos� stretnú� sa s ¾uïmi rôznych osudov. 
Umo�òuje im uèi� sa vníma� èloveka, ako jedineènú ¾udskú bytos�, re�pektova� ho, prejavi� ochotu 
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a skutoèný záujem. Stáva sa tak nástrojom formovania ich osobnosti, ako aj hodnotového rebríèka. 
Sociálni pracovníci sa mô�u ako dobrovo¾níci uplatni� takmer vo v�etkých oblastiach spoloèenského 
�ivota, vrátane rôznych sociálnych oblastí  (napr. práca s de�mi z detských domovov, so star�ími 
¾uïmi, bezdomovcami atï. ). Táto skúsenos� im dáva �ancu konfrontova� sa s rozliènými skupinami 
klientov a ich �pecifickými problémami. Umo�òuje im tie� oboznámi� sa s osobnostnými a odbornými 
po�iadavkami, ktorými musia sociálni pracovníci v tej  ktorej oblasti disponova�.  

Aby sa sociálna práca realizovala profesionálne, koncepène, komplexne a zodpovedne, 
vy�aduje si to aj vytvorenie in�titucionálnych základov sociálnej práce (nielen sociálnej politiky), a to:  

� na globálnej úrovni, resp. v rámci európskych �truktúr v podobe profesijných zdru�ení, 
odborných kongresov, vedeckých konferencií a pod.  
� na úrovni �tátu, resp. �tátnej správy napr. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 
odbory sociálnych vecí �tátnej správy a samosprávy a nimi zabezpeèované slu�by sociálnej 
pomoci, kurately, domovy dôchodcov, protidrogové lieèebne a iné  
� na úrovni iných nevládnych spoloèenských organizácií, zdru�ení, nadácií napr. domovy 
dôchodcov, psychologické poradne, ubytovne pre sociálne odkázané matky s de�mi, 
zariadenia pre pomoc bezdomovcom, ekumenické spolky a pod.  
� vzájomnou spoluprácou nevládnych in�titúcií a �tátu, resp. samosprávy, obcí a miest  

Èo je to vlastne dobrovo¾níctvo a kto je to dobrovo¾ník? 

Terminológia dobrovo¾níctva v súèasnosti nie je úplne ujasnená. Stretávame sa s viacerými 
definíciami dobrovo¾níctva a pojmami s ním súvisiacimi. Rozdielnos� v definovaní vidíme jednak 
u jednotlivých autorov, a mô�eme ju sledova� aj v rámci jednotlivých krajín, v ktorých je fenomén 
dobrovo¾níctva zvlá�� roz�írený. 

Dobrovo¾ník bez nároku na finanènú odmenu poskytuje svoj èas, energiu, vedomosti 
a zruènosti v prospech ostaných ¾udí a spoloènosti. Jeho úloha je vymedzená tak, aby sa na òu mohol 
príjemca v dohodnutom rámci spo¾ahnú�. Dobrovo¾ník mô�e by� vnímaný ako spo¾ahlivý pomocník, 
na ktorého mo�no ma� podobné nároky ako na plateného zamestnanca. Dobrovo¾ne zvolená aktivita 
a pomoc sú tým, èo robí z dobrovo¾níka nosite¾a zmien v spoloènosti. Jeho tvorivá energia je silou, 
ktorá pomáha h¾ada� zdroje a mo�nosti nových rie�ení. Tým sa stáva mostom v procese spolupráce 
medzi �tátom, komerèným sektorom a sektorom neziskových organizácií (To�ner a Sozanská, 2002, 
s.35). Pod¾a Ochmanovej a Jordana �dobrovo¾níctvo je neplatená, uvedomelá èinnos� z vlastnej vôle v 
prospech iných� (1997, s. 6 ). 

�Dobrovo¾ník je èlovek, ktorý sa slobodne, z vlastnej vôle rozhodol prostredníctvom formálnej 
alebo neformálnej skupiny venova� svoj èas a schopnosti v prospech iných ¾udí a/alebo spoloènosti, 
bez nároku na odmenu za vykonanú prácu� (Výstupný materiál pracovnej levoèskej skupiny. In 
Mydlíková a kol., 2002, s. 7 ). 

Z h¾adiska zapájania ¾udí do èinnosti vykonávanej dobrovo¾ne, z vlastnej vôle, mô�eme 
hovori� o nasledovných typoch èinnosti:  

 dobrovo¾nícka èinnos� ako susedská alebo obèianska výpomoc, ktorá sa orientuje hlavne na 
rodinu, príbuzenstvo alebo susedstvo, 

 dobrovo¾nícka èinnos� ako dobrovo¾níctvo vzájomne prospe�né, ktoré sa realizuje v rámci 
komunity vytvorenej v obci, okolo fary, �portového klubu a pod.,  

 dobrovo¾nícka èinnos� ako verejne prospe�né dobrovo¾níctvo, na ktorom sú zalo�ené 
neziskové organizácie alebo dobrovo¾nícke centrá. Vyznaèuje sa podobnými rysmi ako 
obèianska výpomoc, ale zároveò je charakterizované aj ïal�ími znakmi, ako napríklad rolou 
dobrovo¾níka. Nezisková organizácia tu vystupuje v pozícii poskytovate¾a príle�itostí k 
dobrovo¾nej èinnosti (To�ner a Sozanská, 2002). 
V dobrovo¾níckej praxi na Slovensku sa stretávame s troma základnými typmi dobrovo¾níkov: 

 ¾udia pracujúci v  organizácií bez akejko¾vek finanènej odmeny, 
 odborníci, ktorí poskytujú vysoko �pecializované slu�by a sú ohodnotení symbolickou 

odmenou (právnici, terapeuti, prekladatelia), 
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 èlenovia správnych rád organizácií. (Prac. materiál Levoèskej skupiny. In Mydlíková a kol. 
2002 ). 
Ak hovoríme o typoch dobrovo¾níctva, jednou z jeho foriem je aj dobrovo¾ná slu�ba. Ide o 

dlhodobý záväzok vykonáva� dobrovo¾nícku èinnos� èasto mimo krajiny, v ktorej dobrovo¾ník �ije. 
Vysielaním dobrovo¾níkov do zahranièia sa venujú konkrétne organizácie, ktoré posielajú 
dobrovo¾níkov na �pracovné tábory�, �tudijné, èi vzdelávacie pobyty v humanitárnych alebo 
ekologických organizáciách (Druhy dobrovolnictví. 2005 ). 

Pri vysielaní dobrovo¾níkov do zahranièia v rámci dobrovo¾nej slu�by sa ka�dá organizácia, 
ktorá sa touto èinnos�ou zaoberá, riadi právnymi úpravami svojich krajín, ako aj medzinárodnými 
bilaterálnymi a multilaterálnymi zmluvami. Väè�ina európskych krajín má nejakým spôsobom 
upravenú dobrovo¾nícku slu�bu, v legislatívnom systéme existujú zákony alebo vyhlá�ky. Definície 
dobrovo¾níctva, ako aj jeho právna úprava sú v rôznych krajinách odli�né. Právnu úpravu 
dobrovo¾níctva mô�eme pova�ova� za jeden zo základných prostriedkov kvalitného fungovania 
a rozvoja dobrovo¾níckej práce. 

Dobrovo¾níctvo na Slovensku je upravené zákonom è. 406/2011 Z.z. o dobrovo¾níctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon zakotvuje nieko¾ko nových pojmov, ako 
napríklad dobrovo¾ník, dobrovo¾nícka èinnos�(slu�ba), vysielajúca organizácia a prijímate¾ 
dobrovo¾níckej èinnosti. Cie¾om tohto zákona je legislatívna podpora dobrovo¾níctva a zdôraznenie 
jeho dôle�itosti a potreby. 

Pre èloveka s dobrovo¾níckym srdcom je zmyslom �ivota pou�i� seba ako nástroj pomoci iným 
bez toho, aby èakal nejakú protihodnotu. Skúsení dobrovo¾níci zostávajú v tejto slu�be práve preto, 
lebo majú pocit, �e dosiahli to, èo dosiahnu� chceli, a tak iba napåòajú zmysel svojho �ivota. Patria 
sem aj tí, ktorí sú dostatoène ekonomicky zabezpeèení a ktorí èasto hovoria: �Mám èo jes�, mám si èo 
obliec�, mám strechu nad hlavou, mám svoju rodinu a u� niè nepotrebujem � chcem teda pomáha� 
druhým, ktorí to e�te nemajú� (Dobrovo¾níctvo slu�ba so srdcom. 2011). 
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Význam nadácie pre spoloènos� 
 

�tefan NÁTHER 
 

Mimovládne dobrovo¾nícke aktivity majú na Slovensku hlboké, hoci komunistickým 
systémom naru�ené tradície. Ich formy, funkcie a vz�ahy k �tátu a obèianskej spoloènosti sa v 
priebehu storoèí menili. Dnes, keï zaèína v obnovenej obèianskej spoloènosti nadobúda� na význame 
tretí sektor, sústredila sa pozornos� na výskum dobrovo¾níctva a zdru�ovania v súèasnej spoloènosti i 
v jednotlivých obdobiach historického vývoja. 

Presné vymedzenie pojmu tretí sektor je nároèné, preto�e v sebe zahàòa rôzne typy pestrého 
a mnohovrstevného javu zdru�ovania. Najèastej�ie je charakterizovaný prívlastkami, ktoré vyjadrujú 
jednotlivé kvality sektoru - ako tretí, èi autonómny, mimovládny sektor, preto�e pracuje v oblasti  
mimo trhu a �tátu, ïalej neziskový, alebo nekomerèný, dobrovo¾nícky, svojpomocný, charitatívny, 
verejnoprospe�ný. 

Od stredoveku existovali aj nadácie. I�lo o majetok v podobe kapitálu, nemovitostí, naturálií a 
podobne v správe osoby alebo zdru�enia, pou�itie ktorého bolo vinkulované na �pecifické úèely. 
Nadácie vystupovali pod rozliènými názvami - základina, poruèenstvo, fond, fundus, fundatio, 
stipendium, beneficium, Stiftung, Spende, alapítvány, alap, nadace, nadání. Vznikali z 
testamentárnych odkazov a darov panovníka, �¾achty, me�tianstva, spolkov a iných zdru�ení alebo 
spojením majetku viacerých darcov, ktorí ich vyhradzovali na stavbu rozlièných dobroèinných 
sociálnych zariadení, v najstar�om období hlavne na vzdelávanie. Základiny dostávali pomenovanie 
spravidla pod¾a svojho jediného, prvého alebo najväè�ieho zakladate¾a. V stredovekej habsburskej 
monarchii boli urèené najmä na vzdelávanie. V súvislosti s nástupom protireformácie od druhej 
polovice 16. storoèia zaèali katolícki Habsburgovci dohliada� na katolícke �kolstvo a výrazne ho 
hmotne podporova�. Narastajúci, krá¾om nekontrolovate¾ný majetok cirkvi, podpora katolíckeho 
�kolstva na úkor evanjelického, ale aj osvietenecké snahy zabezpeèi�, "aby ka�dý poddaný dostal 
patrièné vzdelanie, primerané svojmu stavu a povolaniu", to v�etko posilnilo v 18. storoèí snahu 
katolíckych Habsburgovcov o �tátny dozor nad �kolstvom. 

Právna forma nadácií bola pôvodne obsiahnutá v § 646 V�eobecného obèianskeho zákonníka 
(ABGB) z roku 1811. Po roku 1948 právny poriadok u� pojem nadácia neobsahoval a ani prax u� tento 
pojem nepou�ívala. Novelizáciou Hospodárskeho zákonníka zákonom è. 103/1990 Zb. boli nadácie 
opätovne upravené v na�om právnom poriadku. Nadácii bolo priznané postavenie samostatnej 
nezárobkovej právnickej osoby. Novelou Obèianskeho zákonníka zákonom è. 509/1991 Zb. do�lo 
k právnemu zaradeniu nadácií pod právnické osoby ako úèelové zdru�enia majetku. Následným 
prijatím osobitného zákona è. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona è.147/1997 Z. z., ktorý zaèal 
definova� nadáciu ako úèelové zdru�enie vecí, peòa�ných prostriedkov, cenných papierov a iných 
ocenite¾ných hodnôt, ktoré zriaïovate¾ urèil na plnenie v�eobecnoprospe�ného úèelu. Nový zákon 
o nadáciách è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskor�ích 
predpisov pova�uje nadáciu za úèelové zdru�enie majetku, ktorý slú�i na podporu 
verejnoprospe�ného úèelu. 

Medzi prvými porevoluènými nadáciami v na�om meste Banská Bystrica vznikla nadácia 
Zdravé mesto, ktorá pre�la v�etkými právnymi úpravami o nadáciách od roku 1991 po posledný 
prijatý zákon v roku 2002. História nadácie sa uvádza od vtedy, keï v roku 1991 sa mesto Banská 
Bystrica prihlásilo k projektu Svetovej zdravotníckej organizácie Zdravé mestá. Na podporu tohto 
projektu bola z iniciatívy miestneho Rotary klubu zalo�ená v roku 1992 Nadácia Zdravé mesto Banská 
Bystrica. Jej cie¾om bolo získava� prostriedky na podporu programov a projektov smerujúcich k 
zlep�ovaniu �ivotného prostredia a kvality �ivota v meste. 

Hoci ¾udia, ktorí za nadáciou stáli robili èo mohli, hlavné bremeno aktivít ostávalo stále na ich 
pleciach. Nadácia uskutoèòovala to¾ko aktivít, ko¾ko títo nad�enci zvládli a mohla do nich investova� 
len to¾ko peòazí, ko¾ko pozháòali. Preto sa, in�pirovaní tradíciou komunitných nadácií v USA, rozhodli 
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zmeni� èinnos� nadácie tak, aby mohla lep�ie nap¾òa� svoje poslanie, ktorým je posilòovanie 
sociálneho kapitálu (obèianskej anga�ovanosti vo veciach verejných) a zlep�ovanie kvality �ivota v 
tomto regióne. Základnou my�lienkou tejto zmeny bolo presta� s realizáciou vlastných projektov a 
ponúknu� pomoc a finanènú podporu organizáciám a obèianskym iniciatívam, ktoré majú dobré 
nápady ako zlep�i� kvalitu �ivota v komunite, ale nemajú prostriedky. Jedným z impulzov preèo sme v 
roku 1993 zaèali budova� komunitnú nadáciu v Banskej Bystrici bolo to, �e sme narazili na limity, 
ktoré pred vtedaj�iu Nadáciu Zdravé mesto polo�il práve nízky sociálny kapitál. 

Medzi prvý ve¾ký projekt mo�no zaradi� projekt, ktorý v lete 1993 sa Nadácia Zdravé mesto 
pokúsila postavi� rozsiahle detské ihrisko na 25 tisícovom betónovom sídlisku Rudlová-Sásová. 
Nadácia zabezpeèila v�etko potrebné k realizácii projektu - analýzu potrieb, projekty, úradné súhlasy, 
financie, materiál, dobrovo¾nkov-stavite¾ov. Opierala sa v�ak o jednu podmienku - bolo treba, aby 
rodièia detí, pre ktoré sa ihrisko stavalo, prilo�ili ruku k dielu.  

Akcia v�ak skonèila viac menej fiaskom. Stroskotala na tom, �e rodièia detí sa zostali prizera� 
spoza okien svojich bytov a neprilo�ili ruku k dielu. Táto bolestná skúsenos� prispela k tomu, �e 
Nadácia Zdravé mesto bola prinútená h¾ada� iné cesty svojho fungovania a �e si jej lídri jasne 
uvedomili psychologické limity obèianskej anga�ovanosti - inými slovami - sociálneho kapitálu 
komunity. ��astnou zhodou okolností sa v tej istej dobe jeden z èlenov správnej rady nadácie 
zoznámil s konceptom komunitných nadácií v USA. Po návrate domov o svojich postrehoch 
informoval èlenov správnej rady a zrodilo sa rozhodnutie pretransformova� Nadáciu Zdravé mesto 
Banská Bystrica na komunitnú nadáciu. 

Obdobie transformácie trvalo takmer rok a bolo úspe�ne zavà�ené na jeseò roku 1994, keï 
mesto Banská Bystrica schválilo svoj vstup do nadácie a finanèný dar vo vý�ke 1 milión korún. V 
novembri 1994 bol schválený nový �tatút nadácie, vytvorená správna rada a u� v decembri 1994 
komunitná nadácia udelila prvé granty na podporu rozvoja komunít v na�om meste. 
Roz�írenie pôsobnosti komunitnej nadácie nastalo v marci 1998 roz�írila Komunitná nadácia Zdravé 
mesto svoju pôsobnos� i na región mesta Zvolen. V tomto období bol vytvorený Zvolenský fond v 
spolupráci a s finanèným príspevkom mesta Zvolen.V decembri 2002 zaèala nadácia spoluprácu s 
mestom Sliaè a bol otvorený Fond mesta Sliaè. 

 �truktúra Komunitnej nadácie Zdravé mesto je zahrnutá v správnej rade: Eleonóra Fabiánová 
� predsedníèka, Juraj Mesík, O¾ga Mo�kurjáková, Juliána I�tóková, Jozef Klement, Boris 
Kr�òák, ¼udmila Priehodová, Pavel Rohárik, Peter Rusnák, Juraj Turèana a Juraj Uherek. 

 Komunitná nadácia Zdravé mesto má grantový poradný výbor, ktorý pomáha prerozde¾ova� 
finanèné prostriedky pre projekty, ktoré sa uchádzajú pre finaèné prostriedky: Marta 
Buckulèíková, Mirka Dubovská, Mária Filipová, Milan Hronec, Jolka Nátherová, Martina 
Pavlíková a Ivana �kodová. 

 Investièný poradný výbor pri komunitnej nadácii pomáha investova� prostriedky pre ïal�í 
rozvoj organizácie: Jana Fábryová, Lívia Haringová a Peter Antalic. 

 Pracovníci nadácie: Beáta Hirt, správkyòa nadácie, Ida Adolfová, finanèná a programová 
mana�érka. 

 
Politika konfliktu záujmov: 
 

1. Èlenovia Správnej rady KNZM, im blízke osoby ako aj organizácie, v ktorých majú trvalý 
pracovný pomer alebo iný obdobný vz�ah alebo pre ktoré pracujú ako dodávatelia slu�ieb na 
základe zmluvy, nemô�u po�iada� o grant od Komunitnej nadácie Zdravé mesto.  

2. Èlenovia poradných výborov podprogramov KNZM a im blízke osoby ako aj organizácie v 
ktorých majú trvalý pracovný pomer alebo iný obdobný vz�ah alebo pre ktoré pracujú ako 
dodávatelia slu�ieb na základe zmluvy, nemô�u po�iada� o grant z príslu�ného podprogramu. 
Tieto osoby nie sú vylúèené zo �iadosti o grant z iného podprogramu.  
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3. Èlenovia Správnej rady KNZM, èlenovia poradných výborov, zamestnanci a iní trvalí 
pracovníci Nadácie nesmú ma� finanèný ani iný materiálny príjem z udelených grantov a to v 
�iadnej fáze projektu.  

4. Zamestnanci a iní trvalí pracovníci KNZM, èlenovia Správnej rady, èlenovia poradných výborov 
a im blízke osoby, ktorí sú dobrovo¾nými èlenmi inej MVO alebo èlenmi správnych orgánov 
inej MVO a zároveò nemajú finanèný alebo iný materiálny prospech z grantov udelených z 
programu KNZM pre tieto organizácie sa nenachádzajú v konflikte záujmov v prípade, �e tieto 
MVO sa uchádzajú o grant v Nadácii, sú v�ak povinní o tejto skutoènosti informova� príslu�né 
rozhodovacie fórum a na rozhodovaní sa v tomto prípade nepodie¾ajú.  

 
Komunitná nadácia Zdravé mesto je èlenom:  

1. Fóra donorov 
2. Transatlantic Community Foundation Network 
3. Asociácie komunitných nadácií Slovenska 

 
Zoznam pou�itej literatúry: 
 

1. MÁTEJ,  J. a kol.  1976. Dejiny èeskej a slovenskej pedagogiky.  Bratislava :  SPN,  1976. 501 s. 
2. SVÁK, J. a kol.  2002. Právna úprava tretieho sektora. 1. vyd. Bratislava: 1. slovenské 
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Nadácia otvorenej spoloènosti 
OPEN SOCIETY FOUNDATION 

 
Helena LOVASOVÁ 

 
               Mimovládne organizácie na Slovensku tvoria osobitnú súèas� �ivota ¾udí. Poukazujú na 
problémy v spoloènosti a h¾adajú spôsoby rie�enia. V mojej seminárnej práci budem charakterizova� 
vznik, vnútornú �truktúru, ciele, aktivity a formy dosahovania cie¾ov mimovládnej organizácie 
Nadácia otvorenej spoloènosti � Open Society Fundation /NOS � OSF/ . Mimovládna organizácia, èo 
patrí do tretieho sektora, je nezávislý od �tátu nie je zriaïované za úèelom zisku, je ako nástroj na 
postup, ktorý vedie ku kvalite �ivota ka�dého obèana. Majú právnu formu. 

Mimovládna organizácia pôsobí na Slovensku od roku 1992, vznikla z individuálneho podnetu 
èloveka, filantropa a amerického finanèníka Georga Sorosa. Hlavným cie¾om mimovládnej organizácie 
je rozvoj obèianskej spoloènosti na Slovensku prostredníctvom realizácie a podpory aktivít v oblasti 
humanity, vzdelávania, zdravotníctva, umenia, kultúry, mana�mentu, médií, ¾udských práv. Vo 
filozofickej rovine koncept otvorenej spoloènosti vychádza z toho, �e ¾udské poznanie je nedokonalé 
a �e nikto nemá koneènú pravdu. Reálne je otvorená spoloènos� charakterizovaná vládou práva, 
re�pektom ¾udským právam, men�inám a názorom men�ín, rozdelením moci a trhovou ekonomikou. 
 
�truktúra Nadácie otvorenej spoloènosti 
 

Od Nadácie sa postupne vyèlenili samostatné organizácie, ktoré boli pôvodne súèas�ou jej 
programovej �truktúry, ako:  

� Nadácia Centrum súèasného umenia � cie¾om nadácie je podpori� aktivity v oblasti súèasného 
umenia. 

� Nadácia �kola dokorán, �iar nad Hronom � nadácia sa sformovala zo vzdelávacieho programu 
Step by Step /Krok za krokom � 1993/, po dvoch rokov sa program osamostatnil. 

� Otvorený klub lekárskej spoloènosti � Open Medical Club � cie¾om klubu je primerane 
aplikova� do praxe relevantné a validné informácie a údaje na princípe Evidence Based 
Medicine získané na salzburských seminároch. Súèas�ou èinnosti klubu je aj poskytovanie 
validných a relevantných informácií verejnosti. 

� Plan B, n. o. � poslaním je poskytova� pomoc a podporu pri rie�ení zdravotných, právnych a 
sociálnych problémov, ktoré u�ívanie a zneu�ívanie nelegálnych návykových látok so sebou 
priná�a nielen samotným u�ívate¾om, ale aj ich sociálnemu okoliu a celej spoloènosti. 

� Slovenská debatná asociácia � má viac ako 300 èlenov v debatných kluboch na pribli�ne 30 
stredných a vysokých �kolách. Jadrom jej aktivity sú regionálne a celoslovenské turnaje v 
slovenèine aj angliètine. Organizuje metodické semináre pre trénerov, rozhodcov aj 
debatérov. 

� Slovensko-èeský �enský fond � úlohou fondu je presadzova� princíp rovnosti príle�itostí �ien a 
mu�ov prostredníctvom podpory iniciatív zameraných na ochranu, obhajobu a uplatòovanie 
�enských práv a rozvoj filantropie zameranej na �eny a rodovú rovnos�. 

 
Na Slovensku Fond pre mimovládne organizácie tvoria dva grantové programy: 
 

1. Demokrácia a ¾udské práva /spravuje NOS � OSF/, Donorské krajiny: Island, Lichten�tajnsko a 
Nórske krá¾ovstvo. Oblasti podpory: 

� Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných � projekty zamerané na 
presadzovanie demokratických princípov, skvalitòovania súdnictva. 
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� ¼udské práva vrátane práv men�ín a zvy�ovanie porozumenia medzi kultúrami � projekty 
zamerané na podporu dodr�iavania ¾udských práv, práv men�ín, zlep�enie postavenia osôb 
znevýhodnených z dôvodu ich národnosti, príslu�nosti k rase èi etnickej skupine. 

� Rodová rovnos� a boj proti rodovo podmienenému násiliu � projekty zamerané na 
presadzovanie rodovej rovnosti a prevenciu a elimináciu rodovo podmieneného násilia. 

� Boj proti diskriminácii, rasizmu, xenofóbii, nezná�anlivosti a antisemitizmu - projekty 
zamerané na presadzovanie nulovej tolerancie k prejavom popierajúcim zásadu rovnosti. 

� Bilaterálny Fond � je osobitne urèený na podporu aktivít, ktoré rozvíjajú vzájomnú 
spoluprácu, spoznávanie, spoloèné podujatia so sídlom na Islande, Lichtejn�tajnsku, Nórskom 
krá¾ovstve a slovenskými mimovládnymi organizáciami. 

 
2. Aktívne obèianstvo a inklúzia - spravuje Nadácia Ekopolis, Nadácia Socia, Nadácia pre deti 

Slovenska. Najvy��í orgán nadácie zriadený v súlade so Zákonom è. 34/2002 Z.z. o nadáciách 
v znení neskor�ích zmien a doplnení je Správna rada. Je to nezávislá skupina expertov, ktorá 
sa pri svojom rozhodovaní riadi Etickým kódexom NOS � OSF. Poradným orgánom Správnej 
rady je Rada star�ích, jej poslaním je predov�etkým posilni� schopnos� nadácie otvára� nové 
témy v súlade s aktuálnymi výzvami v spoloènosti, h¾ada� východiská pre krátkodobú a 
dlhodobú stratégiu. Rada star�ích je otvorená osobnos�ami domáceho verejného diania, 
predov�etkým bývalými èlenmi Správnej rady. 

 
Mimovládna organizácia realizuje 2 typy programov. Vlastné programy, pri ktorých vyu�íva 

profesionálne skúsenosti a odbornos� svojich zamestnancov ako: vzdelávanie a �kolstvo, verejné 
zdravie, právo a dobre spravovaná spoloènos�, rovnos� príle�itostí, skvalitòovanie médií. 
 

3. Grantové programy poskytujú finanènú podporu mimovládnym neziskovým organizáciám, 
ktoré svojimi aktivitami napomáhajú: rozvoju otvorenej spoloènosti, vzdelávaniu, posilòujú 
¾udské práva a rovnos� príle�itostí znevýhodnených obèanov s prihliadnutím na �pecifické 
potreby Rómov. 

 
- Vdelávanie � v oblasti podpory vzdelávania sa usilujú zvy�ova� kvalitu vzdelávania a jeho 

dostupnos� pre v�etkých, s prihliadnutím na znevýhodnené skupiny v spoloènosti � Granty a 
�tipendiá � �tipendijný program pre rómskych �tudentov stredných a vysokých �kôl. 

- Právo a dobre spravovaná spoloènos� � aktivity zamerané na posilòovanie princípov 
právneho �tátu z poh¾adu dodr�iavania a ochrany ¾udských práv a zvy�ovania obèianskej 
anga�ovanosti. 

- Rovnos� príle�itostí � aktivity a projekty zamerané na prekonávanie problémov vyplývajúcich 
z nerovného postavenia znevýhodnených skupín. Podporujú boj proti nezná�anlivosti a 
intolerancii s dôrazom na Rómov. 

- Médiá a komunikácia � upozoròujú na kvalitnú prácu novinárov a podporujú ich 
profesionalizáciu, vytvárajú priestor na odbornú diskusiu o citlivých témach a spôsoboch 
zobrazovania znevýhodnených skupín v médiách. 

- Medzinárodná spolupráca � podporujú medzinárodné výmeny a stretnutia predstavite¾ov 
obèianskej spoloènosti z postkomunistických krajín, ktoré im umo�òujú podeli� sa s nápadmi, 
informáciami, odbornými znalos�ami a praktickými skúsenos�ami. 

- Blokový grant pre mimovládne organizácie � Nadácia otvorenej spoloènosti bola 
sprostredkovate¾om Blokového grantu pre mimovládne organizácie v oblasti ¾udských práv. 

 
Zoznam pou�itej literatúry: 
 

1. Bútora, M. � Bútorová, Z. � Streèanský, B. 2012. Aktívne obèianstvo a mimovládny sektor na 
Slovensku. Trendy a perspektívy. 1. vyd. Bratislava: Obèianske zdru�enie Vèelí dom, 2012. 78 
s. ISBN 978-80-970885-0-7. 
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Greenpeace na Slovensku - mimovládna organizácia 

 
Ján DADO 

Tretí sektor predstavuje jeden zo základných pilierov spoloènosti obèana a je dôle�itým 
prvkom sociálnej stability. I keï sa s pojmami �tretí sektor� èi �mimovládna organizácia� be�ne 
stretávame u� dvadsa� rokov, dodnes tieto termíny nie sú jasne definované. Mimovládne organizácie 
oznaèujú oddelenie týchto organizácií od �tátu, to znamená, �e ich èinnosti nie sú viazané na 
rozhodnutie �tátneho orgánu a nie sú mu podriadené (Gregorová, 2009). Na Slovensku tvoria 
dôle�itú súèas� ná�ho �ivota, poukazujú na problémy v spoloènosti a aktívne sa podie¾ajú na ich 
rie�ení. Zhor�ujúca kvalita �ivotného prostredia ohrozuje existenciu ¾udstva a ¾udstvo si to zaèalo 
uvedomova� a sna�í sa ozdravi� �ivotné prostredie aj prostredníctvom neziskových mimovládnych 
organizácii (Cenkerová, 2011). Sú to teda organizácie ne�tátneho charakteru. Medzi znaky 
mimovládnych organizácií patria: formálna �truktúra a in�titucionalizovanos�, súkromný, ne�tátny 
charakter, neziskovos�, nezávislos� a fungovanie na samosprávnom princípe a dobrovo¾nícky 
charakter (Gregorová, 2009). 

Greenpeace je nezávislou medzinárodnou organizáciou a pou�íva nenásilnú formu protestu, 
aby tak upozornila na problémy �ivotného prostredia. Greenpeace priná�a svedectvo o nièení 
�ivotného prostredia mierovým a nenásilným spôsobom, pou�íva nenásilnú konfrontáciu za zvý�enie 
mno�stva a kvality verejnej diskusie, ukazuje na hrozby pre �ivotné prostredie a h¾adá rie�enie, 
zabezpeèuje si finanènú nezávislos� od politických alebo komerèných záujmov, h¾adá rie�enie na 
propagovanie otvorenej diskusie o vo¾bách spoloènosti o �ivotnom prostredí. Greenpeace pou�íva 
konfrontaèné akcie, aby upozornil na poru�ovanie zákonov a aby priamo zabránil nièeniu prírody, 
blokovanie výpustí z chemických fabrík  alebo bráni ve¾rýbárom v ich love. Ale aj v takýchto vypätých 
situáciách sa Greenpeace v�dy dr�í pravidla o nenásilnom konaní, preto�e sa in�piroval metódami 
Mahátmá Gándhího, ktorý hlásal nenásilie, ale aktívne vyu�íval právo na obèiansku neposlu�nos� 
(Greenpeace � Na�e zásady, 2012). Greenpeace má na celom svete zásadu neprijíma� peniaze od 
firiem, �tátov alebo rôznych grantov od právnických osôb, platí to aj na Slovensku. Greenpeace 
prijíma peniaze len od fyzických darcov, �iadne granty, fondy (Odkladal, 2014).  

Organizácia Greenpeace postupne nadobudla medzinárodnú, dokonca a� celosvetovú 
pôsobnos� � 40 krajín sveta. Greenpeace Slovensko zaèal pôsobi� ako národný poboèka vplyvom 
vstupu stredovýchodnej Európy  do Európskej únii. Agenda Greenpeace je �iroká  nemô�e sa venova� 
problémom a� tak do håbky, preto�e výhodou malých organizácií je �e mô�u koncentrova� v�etku 
èinnos� do daného projektu. Medzi najvýznamnej�ie aktivity zaraïujeme protijadrovú kampaò, kde 
v rámci tejto kampane mal Greenpeace dva ciele a to zabráni� dostavbe jadrovej elektrárne 
v Mochovciach a nepredå�i� prevádzku jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Medzi ïal�ie 
aktivity patrí zabezpeèenie skladov so starými agrochemikáliami v Bielkovciach, v Hontianskych 
Tesároch a Èelovciach. Poslednou dlhodobou kampaòou je tá, ktorá je zameraná proti geneticky 
modifikovaným organizmom, kde cie¾om je vyplnenie medzery v legislatíve a zvý�enie informovanosti 
verejnosti. Ale venuje sa aj ïal�ím témam ako ochrana lesov, ochrana oceánov, �írenie mieru 
a celosvetové odzbrojenie. Slovensko sa stalo èlenom IWC v roku 2005 a hlasovaním za obmedzenie 
lovu sa pridalo na stranu ochrancov ve¾rýb (Cenkerová, 2011). 
 

História Greenpeace 

V roku 1971 vykonávali Spojené �táty americké na malom ostrove Amchitka pri Alja�ke 
atmosférické testy atómových zbraní, ostrov bol posledným útoèiskom troch tisícov morských vydier, 
domovom orla, sokola a ïal�ích divokých zvierat (História Greenpeace, 2012).  Hàstka statoèných ¾udí 

http://www.osf.sk
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protestovali proti týmto zbraniam a ich mottom bolo �Let´smake it a green peace� � dosiahnime 
zelený mier a takto vlastne vznikla organizácia Greenpeace (História Greenpeace, 2013). Odvaha, 
nasadenie a nenásilná forma protestu týchto ¾udí sa stali príkladom, ktorí in�piroval tisíce ¾udí k ich 
nasledovaniu (História Greenpeace, 2012). V roku 1975 sa konala prvá akcia proti lovu ve¾rýb, kde 
aktivisti manévrovali na nafukovacích èlnoch medzi ve¾rybou a harpúnou ve¾rybárov a v roku 1986 
nadobudol platnos� medzinárodný zákaz lovu ve¾rýb. V polovici 70. rokov prepo�ièal indiánsky �aman 
kmeòa Krí organizácii èestný titul Rainbow Warriors teda dúhoví bojovníci. Rok 1978 Greenpeace 
zabránil potopeniu jadrového odpadu do Atlantiku a v roku 1983 nadobudol platnos� desa�roèný 
zákaz vyhadzovania jadrového odpadu do mora. Na zaèiatku 80. rokov sa anga�uje proti odpadom a 
chemickému zneèis�ovaniu vody a vzduchu. V Severnom mori bolo obmedzené vypú��anie 
nebezpeèných odpadov a zastavené spa¾ovanie toxického odpadu na mori.  

V roku 1993 bol prijatý celosvetový zákaz na zhadzovanie nebezpeèného odpadu do morí. 
O rok neskôr bol zakázaný export toxického odpadu z priemyslových zemí do rozvojových krajín. V 
roku 1987 Greenpeace otvára výskumnú stanicu na Antarktíde. Cie¾om je ochrana tohto kontinentu 
a v roku 1991 bola prijatá medzinárodná zmluva, ktorá zaruèuje 50-roènú ochranu Antarktídy. V roku 
1989 sa anga�uje za ochranu pralesov a rok 1994 a 2001 priniesli, �e sa obrovské územie kanadských 
pôvodných pralesov vyhlásilo za chránené. Zaèiatkom 90. rokov zaèína Greenpeace svoju kampaò za 
ochranu zemskej klímy. V roku 1990 bol vydaný celosvetový zákaz ïal�ej výroby látok nièiacich 
ozónovú vrstvu � freónov a o dva roky na to Greenpeace predstavuje "Greenfreeze", prvú 
bezfreónovú chladnièku na svete. Od svojho poèiatku kladie Greenpeace zvlá�tny dôraz na ochranu 
morí. V roku 1995 po ve¾kých protestoch pris¾úbil ropný koncern Shell organizácii Greenpeace, �e 
nepotopí vrtnú plo�inu Brent Spar do mora. Od polovice 90. rokov sa Greenpeace anga�uje proti 
roz�irovaniu geneticky modifikovaných organizmov do �ivotného prostredia. V roku 1997 vyhlásilo 
Rakúsko ako prvý �tát zákaz importu geneticky manipulovanej kukurice a tento príklad nasledovali aj 
ïal�ie �táty (História Greenpeace, 2013). 
 
Èomu sa Greenpeace na Slovensku venuje: 
 
Klimatická zmena a Slovensko  

Zatia¾, èo emisie skleníkových plynov v roku 1990 predstavovali na Slovensku 72,4 miliónov 
ton, tak v roku 2007 to bolo 47 miliónov ton, teda 65% pôvodného stavu. Slovensko teda zní�ilo 
emisie skleníkových plynov v podstate iba re�trukturalizáciou priemyslu o 35%. Dá sa kon�tatova�, �e 
sa Slovensko v oblasti klimatickej politiky vezie kdesi vzadu na spoloènom voze politiky Európskej 
únie. Pozitívny obrat k lep�iemu na základe Kjótského protokolu a ïal�ieho obdobia sa dá oèakáva� 
iba v prípade výrazného sprísnenia alokaèných plánov a stanovenia záväzných a ambicióznych cie¾ov 
k ïal�ej redukcii skleníkových plynov po roku 2012 (Slovensko a klimatická zmena, 2012). 

Energia 
Greenpeace presadzuje takúto podobu energetiky: má vies� k výraznému zní�eniu spotreby 

zdrojov, obmedzi� dovozy energií zo zahranièia a súèasne neohrozova� na�u planétu klimatickými 
zmenami a jadrovým odpadom. Rie�ením je nahradenie fosílnych a jadrových zdrojov, zdrojmi 
obnovite¾nými a výrazné zní�enie energetickej nároènosti, aj pri zachovaní �ivotného �tandardu. 
Slovenská energetika je vzdialená udr�ate¾nému modelu � trpí vysokou energetickou nároènos�ou, 
extrémne vysokou závislos�ou na dovoze primárnych zdrojov energie a to skoro výluène z Ruska, 
ïalej ve¾mi nízkym podielom obnovite¾ných zdrojov energie a vysokým podielom jadrovej energetiky. 
Energetika je chrbtovou kos�ou celého hospodárstva, preto�e palivá a energiu spotrebujeme pri 
výrobe elektriny, pohone vozidiel, vykurovaní, pri výrobných procesoch v priemysle a tak ïalej. 
Spôsob, akým energiu získavame, sa pritom zásadným spôsobom odrá�a na stave �ivotného 
prostredia a v neposlednom rade na zdraví a bezpeènosti obyvate¾ov (Energia, 2012). 
 
Toxické látky  
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Nebezpeèné chemikálie sa nám ¾uïom dostali spod kontroly. Toxické látky, ktoré dlhé roky 
uvo¾òoval do �ivotného prostredia priemysel a po¾nohospodárstvo, dnes priamo ohrozujú na�e 
zdravie. Kontaminácia pôdy, vody a vzduchu nebezpeènými chemickými látkami je dnes pova�ovaná 
za jednu z najvá�nej�ích environmentálnych hrozieb. Greenpeace sa venuje toxickým látkam 
systematicky a dlhodobo. Identifikuje zneèis�ovate¾ov, upozoròuje kompetentných a presadzuje 
konkrétne rie�enia. Aj vïaka kampaniam a projektom dnes na Slovensku platí zákaz predaja PVC 
hraèiek s obsahom nebezpeèných látok pre deti od 0 do 3 rokov, v Kremnici sa ne�a�í zlato 
prostredníctvom jedovatého kyanidu a pripravuje sa legislatíva upravujúca likvidáciu starých 
environmentálnych zá�a�í (Toxické látky, 2012). 

Po¾nohospodárstvo  
Greenpeace pracuje na kampani za po¾nohospodárstvo. Je dobré pre planétu a pre ¾udí. Za 

zdravé jedlo pestované v súlade s ochranou �ivotného prostredia, preto�e pestovanie mô�e pomôc� 
zmierni� klimatické zmeny. Medzi najznámej�ie fakty o po¾nohospodárstve patria: desa� spoloèností 
kontroluje takmer sedemdesiat percent svetového trhu s osivom, genetické in�inierstvo nenakàmi 
svet a a� 99,5 percenta svetových farmárov nepestuje geneticky modifikované plodiny, intenzívne 
po¾nohospodárstvo pou�íva umelé hnojivá, toxické chemikálie a zneèis�uje tak na�u vodu a pôdu 
a v neposlednom rade prispieva nadmerné pou�ívanie hnojív ku klimatickým zmenám 
(Po¾nohospodárstvo, 2012).  
 
Dobrovo¾níci Greenpeace  

Dobrovo¾níci získavajú vedomosti a skúsenosti v práci, ktorá je u�itoèná pre �ivotné 
prostredie a samozrejme ich baví. Dobrovo¾ník sa mô�e zapoji� do celej rady aktivít, zále�í len na jeho 
preferenciách, schopnostiach a èasových mo�nostiach. Dobrovo¾ník sa zúèastòuje nenásilných akcií 
a upriamuje pozornos� na akútne problémy a mobilizáciu svojho okolia k èinom. S rastúcou 
prístupnos�ou a vplyvom internetu má stále väè�í význam, iba dve minúty na odoslanie mailu alebo 
podpísanie petície mô�u ve¾a zmeni�. Organizovanie a úèas� na tematických turné, festivaloch, 
organizovaní fotografických výstav, koncertov a pomoc pri medializácii patria ku komunikaèným 
aktivitám pre verejnos�. Pre ochranu �ivotného prostredia je aj nevyhnutné vzdelávanie a preto sa 
organizujú predná�ky na �kolách, diskusné veèery a edukaèné programy. K odborným a tímovým 
aktivitám patria spracovania internetových prieskumov, realizácia prieskumov v teréne, preklady 
a korekcie textov, video dokumentácia a celkovo ich spracovanie, organizovanie a úèas� na táboroch 
a tréningoch (Èo mô�e� robi� ako dobrovo¾ník Greenpeace, 2006).  
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Detské krízové centrum Náruè 

Miroslava KRÁLIKOVÁ 

 

NADÁCIA - úèelové zdru�enie vecí, peòa�ných prostriedkov, cenných papierov a iných 
peniazmi ocenite¾ných hodnôt zdaòovate¾ urèil na plnenie v�eobecne prospe�ného cie¾a. Nadácia sa 
zriaïuje najmä za úèelom rozvoja duchovných hodnôt, realizácie a ochrany ¾udských práv, alebo 
iných humanitných cie¾ov, ochrany a tvorby �ivotného prostredia, zachovania prírodných 
a kultúrnych hodnôt a na podporu zdravia a vzdelávania 

V�eobecne prospe�ným úèelom je najmä: 
- rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, 
- ochrana ¾udských práv, 
- ochrana a tvorba �ivotného prostredia, 
- zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, 
- ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, 
- rozvoj sociálnych slu�ieb. 

Nadácia nesmie podnika� s výnimkou prenájmu majetku. Organizácie verejných zbierok, 
lotérii a iných podobných hier alebo organizovania kultúrnych, �portových, vzdelávacích, 
spoloèenských akcií, ak touto èinnos�ou úèinnej�ie vyu�ije svoj majetok. Neinvestièný fond: 
Prostriedky fondu nesmú by� pou�ité na podnikanie. Neinvestièný fond mô�e organizova� verejné 
zbierky, lotérie, �portové, kultúrne, vzdelávacie akcie a predáva� vlastnú literatúru podporujúcu úèel 
fondu. 
 
Detské krízové centrum Náruè projekt �Náruè pre rodinu� podporený Nadáciou pre deti Slovenska 
z fondu Hodina de�om 

Projekt je urèený klientom DKC Náruè � de�om, ktoré v rodinách za�ívali násilie, zneu�ívanie 
alebo zanedbávanie. Cie¾om intervenèného programu je poskytnú� pomoc die�a�u a rodine v kríze pri 
rie�ení ich situácie a predchádza� ïal�iemu násiliu a zanedbávaniu die�a�a. Die�a�u umiestnenému v 
krízovom centre sa pomáha prekona� traumu, stabilizova� jeho pre�ívanie, správanie a �kolské 
výsledky, nájs� zdroje v sebe a dôveru v druhých. Rodièom a dospelým podávajú pomocnú ruku, aby 
die�a po návrate vedeli prija� a postara� sa oò. Projekt v sebe spája odbornú terapeutickú prácu s 
de�mi, prácu s rodièmi a praktické aspekty výchovy. Okrem pravidelných terapeutických a 
poradenských aktivít ponúka rodièom a de�om mo�nosti zmysluplného vyu�itia spoloèného èasu a 
posilòovania rodinných vz�ahov formou skupinových tvorivých, �portových a rekreaèných aktivít. 

Zaèiatkom roka 2013  spustili projekt �Intervencia a advokácia ako nástroj pomoci týraným 
de�om a ich rodinám�. Projekt zameraný na pomoc týraným, zneu�ívaným  a zanedbávaným de�om 
spojil �peciálne intervenèné programy pre deti a rodiny s advokaènými aktivitami, s aktivitami 
zameranými na obhajobu záujmov  detí ohrozených násilím. V rámci projektu absolvovali mno�stvo 
stretnutí so zástupcami �tátnej a verejnej správy aj MVO zodpovednými za ochranu detí, 
pripomienkovali rad národných strategických dokumentov, spracovali podnety a návrhy pre prácu 
s ohrozenými de�mi, presadzovali záujmy detí ohrozených násilím na pôde Výboru pre deti a mláde�, 
MPSVR, ÚPSVR, Generálnej prokuratúry, Koalície pre deti, Národnej Rady SR a ïal�ích in�titúcií, 
konzultovali prípravu dotazníka prvého národného výskumu zameraného na výskyt násilia páchaného 
na de�och, zúèastnili sa pracovných rokovaní smerujúcich k vzniku národnej stratégie na ochranu detí 
pred násilím a v zvý�enej miere komunikovali potrebu ochrany detí pred násilím prostredníctvom 
médií. 

http://www.greenpeace.org/slovakia/sk/kampane/klimaticke-zmeny/Slovensko-a-klimaticke-
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Napriek preukázate¾nému významu  sú advokaèné aktivity v prospech detí ohrozených 
násilím pre mnohé mimovládne organizácie �luxusom�. Keï pôsobíte v sociálnej oblasti, 
s minimálnymi finanènými zdrojmi a s maximálnou zodpovednos�ou za �ivoty klientov, máte èo robi�, 
aby ste udr�ali nad vodou nielen slu�by klientom, ale aj ¾udí, ktorí ich poskytujú. Za takýchto 
podmienok sú advokaèné aktivity prácou nad rámec. Ide o èinnos� vy�adujúcu ve¾a èasu, energie, 
odborných skúseností, práce  s informáciami, èasto spojenú s ïal�ími nákladmi pre organizáciu. Na 
advokáciu v prospech ohrozených detí nezískate podporu �tátu, preto�e ste neraz v pozícii jeho 
kritikov. Neprispejú vám  ani nadácie èi sponzori. Tieto aktivity sú ako projekt �a�ko uchopite¾né a ich 
výsledky sa dajú èasovo len �a�ko vymedzi�, keï�e ide spravidla o dlhé a zlo�ité procesy. Prvou 
lastovièkou v tomto smere je zatia¾ len Nadácia VÚB, ktorá tento ich  projekt podporila. 

Pova�ujem za ve¾mi ne��astné, ak sa do témy ochrany detí pred násilím vná�ajú ideologické 
spory a demagógia. Obávam sa, �e práve tohto sme svedkami v prípade hromadnej pripomienky proti 
ratifikácii Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykoris�ovaním a sexuálnym 
zneu�ívaním. Zámerom Dohovoru je chráni� deti pred sexuálnym násilím, najmä detskou 
pornografiou a prostitúciou, ako aj pred v�etkými formami sexuálneho zneu�ívania, preto�e majú 
znièujúci vplyv na zdravie a vývoj detí. V tomto duchu mo�no interpretova� celý tento dokument. 
Otázkou ostáva, preèo sa autori hromadnej pripomienky pri zdôvodòovaní nesúhlasu s ratifikáciou 
Dohovoru RE opierajú o fakty a argumenty vytrhnuté z kontextu a vyvolávajú vo verejnosti 
neodôvodnené obavy. 

V ich zdôvodneniach sa napríklad uvádza, �e �väè�ina rodièov nesúhlasí so zavedením 
sexuálneho vzdelávania na �kolách�. Dohovor RE pritom nehovorí o sexuálnom vzdelávaní, ale o tom, 
�e de�om majú by� poskytnuté informácie o rizikách sexuálneho vykoris�ovania a sexuálneho 
zneu�ívania, prispôsobené ich chápaniu a s dôrazom na rizikové situácie. Autori hromadnej 
pripomienky tie� vyjadrujú obavy z toho, �e �pecifické informácie o sexuálnom zneu�ívaní detí mô�u 
oslabi� pocit bezpeèia detí, zneisti� ich a deformova� ich vnímanie ¾udí ako zdroja nebezpeèenstva. 
Ka�dý, kto uva�uje podobným spôsobom, by si mal uvedomi�, �e zamlèovaním informácií de�om ich 
vystavujeme podstatne väè�ím rizikám. Ako mô�e de�om u�kodi�, ak sa dozvedia, �e sa majú vyhýba� 
zverejòovaniu citlivých informácií na sociálnych sie�ach, nemajú pod �iadnou zámienkou pú��a� do 
bytu cudzích ¾udí, ani nikomu dovoli�, aby sa ich dotýkal spôsobom, ktorý je nepatrièný? Hovorme 
rad�ej o tom, ako má vyzera� prevencia, kto ju mô�e vykonáva�, akými formami a za akých 
podmienok. Keby mali deti dostatok informácií o rizikách sexuálneho zneu�ívania, nestávalo by sa, �e 
die�a si takmer do dospelosti myslí, �e je normálne, ak ho otec celé roky zneu�íva, ako tomu bolo v 
nedávno medializovanom prípade. Rovnako ak by potrebnými informáciami disponovali dospelí, ktorí 
s de�mi prichádzajú do styku, urèite by boli väè�mi schopní pomôc� ohrozenému die�a�u, preto�e 
obeti sexuálneho zneu�ívania nie je niè platné, keï sa uèitelia èi lekári spätne vyjadria, �e sa im veru 
nieèo nepozdávalo, ale nechceli sa do veci mie�a�. 

Autori hromadnej pripomienky odmietajú Dohovor RE z obavy, aby �nedochádzalo k 
odoberaniu detí z rodín na základe krivého obvinenia alebo z malicherných príèin�. Dohovor pritom 
jasne hovorí nie o odoberaní detí, ale o �intervenèných postupoch, ktoré zahàòajú mo�nos� 
premiestnenia obete z jej rodinného prostredia, ak sa rodièia alebo osoby, ktoré majú die�a v osobnej 
starostlivosti, podie¾ali na jeho sexuálnom vykoris�ovaní alebo sexuálnom zneu�ívaní��. Podsúvanie 
predpokladu, �e mô�e ís� o odoberanie detí pred riadnym rozhodnutím súdu, je v slovenských 
podmienkach úplne neopodstatnené, preto�e v prípadoch vyòatia die�a�a z rodiny v�dy rozhoduje 
súd a pokia¾ mi je známe, so �iadnou inou alternatívou sa ani nepoèíta. Smutné je, �e sa tu medzi 
¾uïmi �íri strach, �e im sociálka mô�e vzia� die�a, ak mu dajú ¾udovo povedané po zadku. Totálny 
nezmysel. S èím sa naopak stretávame v na�ej praxi my je, �e deti ohrozené hrubými formami týrania 
alebo sexuálneho zneu�ívania sú dlhodobo ponechané napospas rodièovi èi rodièom, ktorí toto 
násilie na nich páchajú, prièom nikto nereaguje na varovné signály a ich èasto nemé volanie o pomoc. 
�ia¾, stáva sa to aj v prípadoch rodín, ktoré sú v dlhodobom sledovaní orgánov sociálnoprávnej 
ochrany. Ak teda argumentom k odmietnutiu ratifikácie Dohovoru má by� pod¾a iniciátorov 
hromadnej pripomienky to, �e �slovenská spoloènos� nie je dostatoène zrelá .. a pracovníci 
sociálnoprávnej ochrany detí nie sú dostatoène odborne a personálne pripravení��, nemalo by by� 
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na�im spoloèným záujmom skôr zvy�ovanie tlaku na kultiváciu spoloènosti, zvy�ovanie profesionality 
pracovníkov SPO a zavádzanie postupov, ktoré povedú k zlep�eniu ochrany detí? 
 
Zoznam pou�itej literatúry: 
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Supervízia, skupinová supervízia a úlohy supervízora 

 
Iveta BARTO�OVÁ 

 
V úvode  sa budeme zaobera� týmito najdôle�itej�ími krokmi èo znamená  pojem  

supervízia a skupinová supervízia. Supervízia sa bude hlavne zameriava� na zaèínajúceho 
sociálneho pracovníka ako mu pomôc� pri problematike záva�ných sociálnych problémov 
a ako mu pomôc� pri rie�ení a zmiernení problémov na�ich klientov. Taktie� sa budeme 
zameriava� na  pocity, vz�ahy, názory, postoje a emócie supervidovanych, aké majú výhody 
a nevýhody v skupinovej supervízií, aké sú úlohy supervízora. Èo znamená etická 
zodpovednos� a aký ma cie¾ supervízia. Nasledujúcim krokom budeme rozobera� riadiacu, 
výcvikovú, vzdelávaciu funkciu. Ïal�ím krokom budeme rozobera� pojem èo znamená 
horizontálna supervízia, vertikálna supervízia, èo je priama a nepriama supervízia a na koniec 
si povieme nieèo o histórií supervízie. 

Supervíziu v anglicko � slovenskom slovníku mô�eme chápa� ako slovo supervision 
znamená to napríklad  dozor, riadenie, kontrolór, vedenie, revízor a podobne. Tento pojem 
sa u nás vyskytuje len málokedy. Èasto krát sa vyu�íva v mnohých  pomáhajúcich  profesiách. 
Postupom èasu sa pojem zaèal vyu�íva�  aj v psychoterapii. 

Skupinovú supervíziu mô�eme chápa�, ako proces v ktorej supervidovaní hovoria o 
svojich pocitoch a vz�ahoch. V supervízií je vzdelávacia, riadiaca zodpovednos� za konanie 
urèitého poètu èlenov skupiny. Skupinové stretnutia poskytujú èinnostnú techniku uèenia ako 
napríklad hranie rolí, modelovanie. Taktie� vytvára mo�nos� vo¾nej�ieho vyjadrovania 
osobných postojov a obáv. Pri skupinovom stretnutí vytvára skupina �iroké mno�stvo 
�ivotných situácií. Èo sa týka nevýhod skupinovej supervízie je hlavne nedostatok èasu 
venovaným klientom skupiny a tým potom nenastane uspokojenie supervidovaného získaním 
spätnej väzby. Úlohy supervízora v skupinovej supervízií je vies� skupinu nasledujúcimi 
krokmi 

- u¾ahèova� komunikáciu 
- riadi� skupinový rozhovor 
- organizova� a sledova� èasový priebeh 
- potreba bezpeèia 
- by� láskavý a citlivý 
- je potrebné pozna� svoje hranice a hranice zodpovednosti a chráni� sa pred 

vyhorením. 
�Supervízia sa stala v posledných rokoch prirodzenou súèas�ou skvalitòovania 

odbornej èinnosti sociálnych pracovníkov. O supervízií èasto hovoríme ako o metóde sociálnej 
práce, ako o modernej metóde, ktorá podporuje efektívne postupy a spôsoby rie�enia 
sociálnych problémov klientov� (Milan Schavel, 2011, s. 121).  

Základnými typmi supervízie ktoré poznáme je tútorská supervízia ktorá sa zameriava 
hlavne pomoci zaèínajúcim pracovníkom, pracova� s klientom pod skúsenej�ím vedením 
pracovníka. Ïal�í typ supervízie je výcviková supervízia, ktorá má riadiacu, vzdelávaciu 
funkciu. Teda supervízor preberá zodpovednos� za prácu supervizanta. Riadiaca supervízia je 
dobrovo¾ná a výberová. V tomto prípade je supervízia urèená pre skúsenej�ieho pracovníka. 
Cie¾om supervízie v sociálnej práci je ,aby sa sociálny pracovník nauèil h¾ada� nové cesty, 
mo�nosti a rie�enia pri záva�ných ekonomických èi psychosociálnych problémov ¾udí a 

http://naruc.sk/
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zároveò, aby h¾adali mo�nosti ako skvalitni� svoju prácu a dôle�itou súèas�ou je stráni� sa od 
syndrómu vyhorenia. 

Radiaca supervízia je mana�érska funkcia ktorá sa zameriava na dodr�iavanie 
právnych, etických noriem a zároveò aj kontrolné funkcie. Myslím si, �e funkcia kontroly je 
dôle�itá pre zlep�enie niektorých èinností  ako je napríklad  motivácia k zmene postojov a 
podobne. V supervízií by mala by� spolupráca s kolegami a hlavne vzájomná komunikácia. 

Vzdelávacia funkcia napomáha a uèí ako by mal reagova� supervidovaný na aktuálne 
potreby klienta. Hlavným cie¾om je reflexia a seba reflexia ktorá h¾adá nové rie�enia 
profesionálneho rozvoja ako i odovzdávanie nadobudnutia zruènosti a schopnosti svojím 
kolegom.� Pri tomto zameraní supervízie je dôle�ité, ako klient a sociálny pracovník 
prezentujú seba, ktoré obsahy do sedenia priná�a klient a ktoré sociálny pracovník, ktoré 
informácie klient pova�uje za nepodstatné (obrana) a ktoré vytesní sociálny pracovník, èi sú 
referencie ve¾mi v�eobecné (klient i sociálny pracovník sa obávajú ís� do håbky) a ako sa 
obsah tohto sedenia v s�ahuje na predchádzajúce sedenia (Scherpner,1999)�.   

Pod pojmom supervízor rozumieme sociálneho pracovníka, ktorý by mal by� 
empatický, flexibilný, otvorený. Mal by by� skúsený a konkrétny vo svojich prejavoch. Pre 
zaèiatoèníka by mala by� supervízia primeraná taktie� by si mal vedie� stanovi� ciele  a 
pou�íva� spätnú väzbu. Myslím si, �e supervízor by mal ochotne pomáha�, mal by ma� zmysel 
pre humor. Má ma� profesionálne zruènosti, výcviky a bohaté skúsenosti v práci s klientom. 
Niekedy sa mô�e sta�, �e sociálny pracovník prichádza na supervíziu v strese alebo obavách. V 
sociálnej práci s klientom je pre supervízora nároèná práca. Prvý výcvik v sociálnej práci bol 
realizovaný v roku 1998. Za cie¾ v supervízií pova�ovali výcvik, ktorý mal skvalitni� prácu 
sociálneho pracovníka. Odborná príprava bola zameraná na nieko¾ko druhov problémov ako 
napríklad mapovanie praktických a teoretických vedomostí sociálneho pracovníka, ktorý 
bude vykonáva� budúceho supervízora. Ïal�ím krokom je proces uèenia, výcvik, poradenstvo, 
vedenie atï. Túto odbornú prípravu mohli vykonáva� aj zamestnanci �tátnej správy alebo, 
zariadenia sociálnych slu�ieb, ktorí mali dlhodobé skúsenosti. Av�ak podmienkou boli urèité 
stanovené ciele: museli ma� vysoko�kolské vzdelanie, absolvovanie sociálno- 
psychologického výcviku, odbornú prax s klientom, komunikaèné schopnosti. Prax klientom 
by mala  by� 5 rokov. Tento výcvik mal 5 stretnutí a celkový rozsah 160 hodín. V súèasnosti 
vzdelávania supervízora je v sociálnej práci rozsah 240 hodín.  

Supervízia v poradenstve rie�i problémy svojich klientov. Prioritou supervízie v 
sociálnej oblasti je nauèi� klientov ako nájs� rie�enia a nové cesty v záva�ných situáciách. 
Sociálni poradcovia by nemali bra� problémy svojich klientov na svoje bremená, ale mô�u im 
pomôc� len na doèasnú dobu. Poslaním práce poradcov je v prvom rade pomôc� klientom. 
Sociálny poradca pracuje s ¾uïmi, ktorí sa ocitli v �a�kej situácií alebo majú problémy èi 
�a�kosti. Hlavným nástrojom práce je komunikácia, Medzi ïal�iu alternatívu, mô�eme zaradi� 
vz�ahy, názory, emócie, pozorovanie, postoje a vnímanie èloveka. Sociálny poradca a jeho 
klient je len èlovek ktorí pre�iel urèitými �ivotnými zá�itkami. Niektoré problémy ¾udí sa 
nedajú nauèi� len tak z kníh alebo s predná�ok ale prostredníctvom vlastných skúseností. 
Supervízia pomáha sociálnemu poradcovi pri h¾adaní mo�ných rie�ení klientovho problému. 
Etická zodpovednos� odborníka by sa mala riadi� urèitými zásadami. V etickom kódexe by 
mali by� urèité kroky pre zaistenie bezpeènosti klienta, ochrany pomáhajúceho, ako aj 
profesionálneho statusu supervízie. Cie¾om supervízie je pomáha� a podporova� ¾udí a tie� 
rozvíja� vedecké poznatky. Ïal�ou úlohou supervízora je chráni� záujmy klienta. Ak si 
myslíme, �e supervidovaný nie je schopný na výkon práce sociálneho pracovníka, tak 
supervízor je zodpovedný poradi� mu napríklad zmenu, alebo s ním preru�í pracovný vz�ah. 
Supervízor by sa mal vzdeláva� a zdokona¾ova� si svoje zruènosti. Úlohou supervízora je aj 
dostupnos� v prípade pohotovosti, kedy je potrebné urobi� krízové rozhodnutie. Balintovský 
model supervízie je predov�etkým uplatòovanie formy a �iroké mo�ností uplatnenia 
v pomáhajúcich profesiách. Aby bola balintová skupina efektívna vy�aduje si urèité skúsenosti 
supervízora. Sociálni poradcovia a organizácie majú svoje zdru�enia ako napríklad Asociácia 
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supervízorov a sociálnych poradcov. Toto zdru�enie  má svojich ¾udí, ktorí pôsobia ako 
supervízory a sociálni poradcovia v oblasti výchovy, vzdelávania a v oblasti sociálnej práce. 
Toto zdru�enie sa realizuje po celom Slovensku. Cie¾om zdru�enia je prispieva� svojimi 
èinnos�ami, vedomos�ami, zruènos�ami ako aj výcvikmi, stá�ami a mnohými inými aktivitami. 
Supervíziu mô�eme rozdeli� do viacerých mo�ností. To znamená, �e supervíziu poznáme 
vertikálnu a horizontálnu. Pri vertikálnej supervízií pracuje v�dy skúsenej�í pracovník s menej 
skúsenej�ím pracovníkom. Pod¾a môjho názoru sa poskytuje pomoc zaèínajúcemu 
odborníkovi. Pri horizontálnej  supervízií rozumieme vzdelávanie, skvalitòovanie supervízie 
a hlavne sprevádzanie. Medzi ïal�ie formy mô�eme zaradi� priamu a nepriamu funkciu. Pri 
priamej supervízií sa priamo mô�e zúèastni� pri konzultácií s klientom aj supervízor. V 
nepriamej forme si mô�e pripravi� poradca videonahrávku, alebo audionahrávku v ktorej 
poradca mô�e zachyti� atmosféru ,alebo si túto nahrávku mô�e zrých¾ova� ale i zastavova� 
a podobne. Supervízia na Slovensku sa objavila niekedy 70.rokoch vtedaj�om Èeskoslovensku 
a zaèal sa vyvíja� systém psychoterapeutických výcvikov. V týchto profesiách musel by� èlovek 
s vysoko�kolským vzdelaním, prípadne musel ma� atestaènú teoretickú skú�ku. Èeskí 
kolegovia pomohli Slovensku rozvíja� balintovskú supervíziu. Neskôr sa ukázalo, �e 
psychoterapeuti mô�u pomáha� aj v iných pomáhajúcich profesiách. Pomáhajúcimi 
spolupracovníkmi sa stali aj zároveò mnohí odborníci ako napr. lekári, sociálni pracovníci, 
psychológovia, lieèební pedagógovia, uèitelia a pod. Zaèiatkom 90.  rokoch sa uskutoènil 
výcvik prvej skupiny supervízorov. 

�Supervízia zaèala postupne prenika� do netradièných komerèných oblastí. 
V niektorých podnikoch sa súèas�ou operatívnych porád vedenia stalo aj skupinové rie�enie 
problémov, ktoré mali vedúci pracovníci s podriadenými, so spolupracovníkmi alebo s ¾uïmi 
mimo podniku. Podobne sa rozvíjala supervízia v oblasti predaja rôznych produktov. 
Predávajúci sa spolu stretávali, analyzovali situácie, v ktorých sa im nepodarilo presvedèi� 
kupujúceho a h¾adali primerané a efektívne formy práce so zákazníkom� (Milan Schavel, 
2011, s. 129). 

Medzi najvýznamnej�ích predstavite¾ov supervízie by som spomenula Mary 
Richmondovú, ktorá napísala knihu Social Diagnosis v roku 1917. Bola pova�ovaná za 
priekopníèku v oblasti sociálnej práce Jej my�lienka nielen bola odkazom formovania 
supervízie ale aj formovanie diagnózy èi správneho plánu rie�enia problémov ¾udí. Medzi 
ïal�ích predstavite¾ov patrí aj Michal Bálint. V roku 1957 vy�la jeho kniha pod názvom Lekár, 
jeho pacient a choroba. Michal Bálint a jeho man�elka experimentovali na Tavisttockej klinike 
a v roku 1948 zalo�ili pomáhajúce skupiny, ktoré sa zaoberali man�elskými problémami. A od  
roku 1950 sa zaèali zameriava� na vz�ah lekár a pacient. 

�Prístup Bálintových supervíznych sedení sa od zaèiatku odli�oval od be�ných 
didaktických seminárov postavených na predná�kach a akademických diskusiách, od 
kauzistických seminárov uspokojujúcich sa s racionálnym posudzovaním pacienta a lieèby , 
lí�il sa od výcvikových psychoterapeutických skupín, ktoré sa , naopak , spravidla zameriavajú 
na osobné problémy terapeutova ich osobný a profesionálny rast prostredníctvom intenzívnej 
sebareflexie� (Schavel, 2011, s. 127). 

Na záver by som  charakterizovala supervíziu, ako ve¾mi nároènú prácu s klientami, 
ktorí majú rôzne problémy, Táto práca si vy�aduje takého èloveka , ktorý sa vie vcíti� do 
situácie klienta a vie mu by� v�dy nápomocný vtedy , kedy ho ten klient potrebuje. 
Poradcovia v prvom rade by mali pomôc� klientom, ktorí sa ocitli v záva�nej a nerie�ite¾nej 
situácií a nemô�u si pomôc� vlastnými silami. Hlavným cie¾om supervízie je vyrie�i� daný 
problém a nájs�, také rie�enia, aby boli obe strany spokojné. Èo nakoniec doda�?  Títo ¾udia, 
ktorí vykonávajú sociálnu prácu ,sú ¾udia s ve¾kým È. 
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             Supervízia v sociálnej práci 

           Monika FACUNOVÁ 

V úvode sa budeme zaobera� supervíziou, ktorá je urèená k tomu ako pomôc� najmä 
sociálnym poradcom pri práci v záva�ných situáciách a ako ho nauèi� h¾ada� nové cesty k 
vyrie�eniu problému bez toho, aby ho supervízor kontroloval, alebo upozoròoval na chyby, 
ktoré urobil. Sociálny supervízor by mal pomáha� sociálnemu pracovníkovi v momente keï si 
nevie sám poradi�. A preto sa budeme zameriava� hlavne na formy supervízie ako sa èlenia, 
kedy mô�e vstupova� do procesu , alebo je v úlohe pozorovate¾a supervízor. Ïalej sa budeme 
zameriava� na individuálnu, tútorskú, konzultantskú, riadiacu supervíziu v ktorej si  budeme 
v�íma� vedomosti, zruènosti, schopnosti sociálneho pracovníka. Ïal�ím krokom sa budeme 
zameriava� na krízovú intervenciu a jej pomoci a na asociáciu supervízorov a ich cie¾ov. 

Supervíziu rozde¾ujeme do viacerých aspektov. Medzi supervízorom a supervizantom 
rozli�ujeme supervíziu na vertikálnu a horizontálnu. Pri vertikálnej supervízií pracuje 
skúsenej�í supervízor s menej skúsenej�ím supervizantom. Supervíziu by sme mohli porovna� 
s príkladom tútorskej supervízie. To znamená pomôc� mladému, alebo zaèínajúcemu 
odborníkovi. Pri horizontálnej supervízií mô�eme charakterizova� supervíziu, ako proces 
vzdelávania skvalitòovania, sprevádzania sociálneho pracovníka poèas jeho pracovnej náplne. 

Formy supervízie poznáme priamu a nepriamu. Pri priamej supervízií sa supervízor 
priamo zúèastòuje pri konzultácií s klientom. Taktie� mô�e vstupova� do procesu, alebo je v 
úlohe pozorovate¾a. Poradòa by mala by� �peciálne vybavená, aby mohol supervízor sledova� 
prácu cez sklo, alebo kameru. Klient by mal vedie�, �e poèas jeho konzultácie sa zúèastòuje aj 
tretia osoba. Je prirodzené, �e sociálny pracovník sa dohodne zo supervízorom na tom, èo si 
bude v�íma�. Dôle�ité je aj dohodnú� sa na tom za akých podmienok, alebo okolností mô�e 
supervízor vstupova� do procesu práce s klientom. Nakoniec supervízor so supervidovaným 
spoloène rozoberú klientovu situáciu. Èo sa týka nepriamej forme poradca mô�e pripravi� 
audio nahrávku konzultácie s klientom, v ktorej zachytáva jej atmosféru. Túto audio nahrávku 
si mô�e zrých¾ova�, zastavova� a vraca� sa naspä�. Individuálna supervízia spoèíva pri stretnutí 
supervízora s jedným sociálnym pracovníkom. Individuálna supervízia musí by� naplánovaná s 
vopred dohodnutou témou. Na zaèiatku supervízor naplánuje a pripraví sa na stretnutie. 
Supervíziu ukonèí ïal�ím termínom stretnutia s klientom. V�etky rozhovory individuálnej 
supervízie majú urèité formality a rozdelenie rolí. Rozhovor by mal by� pravidelný s vopred 
pripraveným stretnutím. Taktie� by im mal vyhovova� èas pre obe strany.  

Ïal�ím krokom by malo by� vyhovujúce miesto, ktoré zaruèuje súkromie, aby ich 
nepreru�ovala tretia osoba. Myslíme si �e, vo v�eobecnosti má individuálna supervízia dva 
ciele. Jeden sa zameriava na pochopenie klientovej situácie a intervencie. Druhým cie¾om 
patria vedomosti a zruènosti sociálneho pracovníka. Supervízor pomáha sociálnemu 
pracovníkovi usporiada� a porozumie� podstatu problému a poradi� ïal�ie kroky èo treba 
urobi�. Supervízor nie len pomáha, ale aj upozoròuje na chyby, medzery. Poskytuje nové 
nápady a delí sa so svojimi vedomos�ami a skúsenos�ami. Myslíme si, �e v individuálnej 
supervízií je potrebné vytvori� spätnú väzbu, ktorá posilòuje uèenie a pomáha napravi� 
chybné uèenie. Pre supervidovaného je ve¾mi dôle�ité dosta� spätnú väzbu, aby mohol 
prekona� nedostatky v jeho práci a aby sa nauèil lep�ie pracova�. Spätná väzba by mala by� 
poskytnutá èím najskôr po výkone, mala by by� konkrétna, mala by by� èo najviac opisná ako 
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súdiaca. Prioritou je vyzdvihnú� výsledky správnych krokov, ponúknu� diskusiu, deli� sa o 
svoje my�lienky a podobne. Ak trvá supervízne stretnutie viac ako hodinu tak prestáva by� 
produktívnym. Ukonèenie supervízneho stretnutia by malo by� naplánované hneï na 
zaèiatku. Na záver sa urobí zhrnutie èi�e sumarizácia a rekapitulácia.                                                                              

�Pod¾a tohto kritéria rozli�ujeme individuálnu a skupinovú supervíziu. Keï�e 
individuálna i skupinová supervízia poskytujú urèité výhody i nevýhody a preto�e obe sú viac 
alebo menej hodné v urèitých podmienkach a pre urèité potreby, je �iadúce, aby boli vyu�ité 
ako plánované, vzájomne sa dopåòajúce postupy� (Mátel, Oláh, Schavel, 2011, s. 132). 

 Supervízia v sociálnej práci má aj tútorskú supervíziu pod ktorou chápeme 
sprevádzanie, alebo dohliadanie supervízora pri novom zaèínajúcom pracovníkovi. Výcvikový 
supervízor má mno�stvo nových spôsobov. Sú to preva�ne tréningové výcviky. Supervízor má 
zodpovednos� za supervidovaného. Radiaca dohliada na urèité procesy, postupy, kontroly. V 
poradenstve by mal sociálny pracovník prehodnoti� svoje postupy zo supervízorom. V 
kolegiálnej supervízií by mala prevláda� príjemná atmosféra a komunikácia s kolegom. 
Konzultantská supervízia je dobrovo¾ná a je urèená pre skúsenej�ích pracovníkov. 

  Riadiaca funkcia sa zaoberá administratívnou, alebo mana�érskou funkciou. 
Vzdelávaciu funkciu  rozumieme, ako rie�enie problémov a uèí supervidovaného k 
sebareflexii. Najdôle�itej�ím cie¾om je rozvíja�  reflexiu a sebareflexiu, h¾ada� nové cesty 
rie�enia. Odovzdáva� nadobudnuté schopnosti svojim kolegom. Podporná funkcia poskytuje 
oporu v ohrozeniach supervidovaného, ako aj rie�enia v záva�ných situáciách. U sociálneho 
pracovníka mô�e dôjs� aj k neistotám a neúspechom z poskytnutej práce. V podpornej 
supervízií sa mô�e prejavi� aj emocionálne pre�ívanie supervidovaného zalo�enom na vz�ahu 
ku klientovi, alebo ku svojim kolegom ako i k sebe samému. 

Supervízor sa zameriava na orientáciu a svoju pozornos� �Pre takto zameranú 
supervíziu je dôle�ité, èo sa udialo pred sedením s klientom, ako sa sedenie zaèalo, aký malo 
priebeh a ako skonèilo, èo sa stalo po sedení, aké intervencie vyu�il sociálny pracovník a v 
ktorej fáze procesu ich uplatnil, aký bod cie¾  týchto intervencií a k èomu tieto intervencie 
viedli � (Mátel, Oláh, Schavel, 2011, s. 139). 

Vz�ah medzi sociálnym pracovníkom a klientom je, aby pracovník získal èo najväè�í 
rozh¾ad a vedel porozumie�, èo  sa týka medzi ním a klientom. Vieme, �e supervízor sa 
zaoberá históriou, ale aj tým preèo sa stretol s klientom a preèo si ho aj vybral. Supervízor by 
mal formulova� otázky a sleduje jeho neverbálne reakcie a prejav sociálneho pracovníka. 

 �Supervízia je dôle�itou súèas�ou sociálnej praxe, napriek tomu je nevyhnutné 
orientova� sa v základných teoretických konceptoch, cie¾och a èlenení supervízie. Táto 
orientácia je základným predpokladom pre vyu�itie metódy supervízie v profesionálnej praxi , 
samozrejme, v pozícií supervízora po ukonèení dlhodobého supervízneho výcviku� (Mátel, 
Oláh, Schavel, 2011, s. 140). 

Systém supervízie v oblasti krízovej pomoci vytvoril anglický psychoanalytik 
maïarského pôvodu Michal Bálint. Bálintovská skupina je odborná supervízia cielená na 
jednotlivca, aj keï sa zväè�a poskytuje v skupine. Zameriava sa na vz�ah lekára a pacienta. 
Cie¾om supervízie je ako nachyta� supervidovaného pri chybách, prístupu pracovníka, alebo  
k tímu. Obsahom supervízie je nielen poskytova� starostlivos� o klienta, ale aká je tá práca 
celkovo. Myslíme si, �e supervízia je o tom ako pomáha� pracovníkom, klientom ako aj 
celému zariadeniu. Ako vieme, supervízor mal by by� �peciálne �kolený, èo sa týka aj 
vedomostí a skúsenosti.  

Za hlavný cie¾ v supervízií pova�ujeme da� sociálnemu poradcovi podnet k tomu, aby 
vedel klientov nauèi� ako h¾ada� nové rie�enia v jeho zlo�itej situácií v ktorej sa nachádza. 
Sociálni pracovníci by mali pomáha� svojim klientom. Ïal�ou prioritou supervízie v oblasti 
sociálnej práce je zvy�ovanie odborných kompetencii a profesionalita supervízie. Okrem 
iného sociálny poradca by mal ma� vedomosti, zruènosti, predpoklady a hlavne dobrú 
komunikáciu. 
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Myslíme si, �e asociácia supervízorov a sociálnych poradcov by mala ma� aj stavovské 
zdru�enia. Toto zdru�enie má ¾udí, ktorí pôsobia v oblasti sociálnej sfére a prejavujú ve¾ký 
záujem pracova� v oblasti vzdelávania a výchovy. Cie¾om tohto zdru�enia je roz�irovanie 
vedomosti ako i zruènosti èo sa týka vzdelávania, výcvikov a mnohých aktivít nielen pre 
svojich èlenov, ale po prípade aj nových záujemcov. 

Záverom supervízie si myslíme, �e práca  sociálneho pracovníka èi supervízora je v 
oblasti sociálnej práce ve¾mi nároèná, ale i v niektorých prípadoch aj za�a�ujúca. V tejto 
oblasti èo sa týka supervízie je, aby supervízor pomohol zaèínajúcim pracovníkom a vedel im 
pomôc� pri rôznych problémov, ktoré oni sami nezvládnu bez pomoci supervízora. Pri 
rôznych rie�ení problémov pracovníka by ho mal nauèi� supervízor, ako by mal  zvládnu� 
záva�né situácie a mal by mu odovzdáva� nadobudnuté schopnosti. Sociálny poradca by mal 
by� ku klientom  zdvorilý, úprimný, èestný, komunikatívny, empatický, jednoducho, aby sa 
vedel vcíti� do klientovej situácie, v ktorej sa nachádza a vedie� mu poradi�, ako daný 
problém vyrie�i�. Na záver by sme popriali v�etkým pracovníkom, ktorí pracujú v oblasti 
sociálnej práce, aby sa im podarilo v�dy úspe�ne vyrie�i� mnohé problémy. 
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Mimovládne organizácie a ich pôsobenie na �ivot spoloènosti 

Dana JOMBÍKOVÁ 

 
V súèasnosti sa v spoloènosti nachádza mno�stvo organizácií alebo súkromných osôb, ktorých 

èinnos� je zameraná na obèiansku spoloènos�, respektíve sa podie¾ajú na �ivote spoloènosti. Tieto 
organizácie oznaèujeme jedným spoloèným oznaèením tretí sektor. Tretí sektor je v�eobecne 
zau�ívané oznaèenie pre v�etky mimovládne organizácie na Slovensku. Ich právna forma mô�e by� 
rôzna. Av�ak najèastej�ie vyu�ívané sú predov�etkým neziskové organizácie, obèianske zdru�enia èi 
nadácie. Mimovládne organizácie pôsobia vo viacerých odvetviach. Av�ak väè�inou v�ak suplujú 
èinnos� vládnych organizácií alebo pôsobia v oblastiach, kde �tát nepôsobí. Medzi takéto oblasti 
mô�eme zaradi� napríklad sociálne slu�by, �port, zdravotníctvo, ochranu ¾udských práv, deti a 
mláde�, osveta a vzdelávanie, atï. 

Financovanie takýchto organizácií je odli�né od be�ných firiem. �Medzi základné princípy 
financovania MNO mô�eme zaradi�: viaczdrojovos�, spolufinancovanie (kofinancovanie), 
samofinancovanie, fundraising (získavanie zdrojov), hospodárenie s cudzími zdrojmi, efektívnos�, 
preukázate¾nos� pou�itia prostriedkov, úhradu nákladov èinností súvisiacich s napåòaním poslania 
organizácie, projektovos�, rozpoètovanie, úèelovú viazanos�. Principiálnymi predpokladmi efektívneho 
financovania sú predov�etkým dôveryhodnos� a dobré meno organizácie a transparentnos� jej 
pôsobenia�  (Marèek, 2004). 
 V súèasnej dobe mimovládnych organizácií stále pribúda, dôvodom mô�e by� mo�nos�  získa� 
podporu v podobe 2 % z dane. Je v�ak dôle�ité pripomenú� preva�ujúce úèely, pre ktoré sa obèianske 
zdru�enia usilujú získa� takúto podporu: spomedzi vy�e 10-tisíc organizácií zaregistrovaných na rok 
2011 do Zoznamu prijímate¾ov 2 % dane vy�e �tyri pätiny tvoria tie, ktoré sa venujú �portovým 
aktivitám, podpore �kôl a vzdelávaniu, ¾uïom so zdravotnými problémami, kultúre a rekreácii. 
 Pod¾a viacerých výskumov sa priaznivý imid� MNO spája najmä s ich aktivitami v oblasti 
dobroèinnosti, charity, pomoci ¾uïom v núdzi èi slu�by blí�nemu. Naopak negatívne asociácie sa 
najèastej�ie spájajú s obavami èi podozrením z nedostatoènej kontroly a netransparentnosti 
narábania s peniazmi; ako aj z prospechárstva. Av�ak bez èoho by sa nezaobi�la hádam �iadna 
mimovládna organizácia, ktorá chce pomáha� iným, sú dobrovo¾níci. Dobrovo¾níci, v duchu 
V�eobecnej deklarácie ¾udských práv z roku 1948 a Konvencie práv die�a�a z roku 1989, pova�ujú 
svoje pôsobenie za nástroj, ktorý prispieva k spoloèenskému, kultúrnemu, ekonomickému a 
environmentálnemu rozvoju.  
 
Domov sociálnych slu�ieb �Nádej� Krupina 
 

Zakladate¾om tejto neziskovej organizácie je Národné zdru�enie Spolkov kres�anskej lásky sv. 
Vincenta de Paul v Nitre. Jeho èinnos� sa datuje od roku 2004. Domov sa zameriava na poskytovanie 
sociálnych slu�ieb, predov�etkým poskytuje celoroènú pobytovú slu�bu. A to formou:  

� odborných èinností � základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby 
na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, o�etrovate¾ská starostlivos�, pracovná 
terapia, 

� obslu�ných èinností � ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, �ehlenie a údr�ba 
bielizne a �atstva, 

� ïal�ích èinností � poskytovanie nevyhnutného o�atenia a obuvi, úschova cenných vecí, 
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� záujmovej èinnosti � kultúrna a spoloèenská èinnos�, rekreaèná èinnos� � je to dobrovo¾ná 
èinnos� pod¾a schopností a záujmov klientov DSSN tak, aby bola zabezpeèená vhodná náplò 
ich �ivota. 
Obyvatelia, resp. klienti DSS �Nádej� sa mô�u realizova� aj v pracovnej èinnosti ktorú im 

domov poskytuje. Na zreteli majú záujem klientov o konkrétnu èinnos� ako aj ich zdravotný stav, 
ktorý by im mohol v tejto èinnosti bráni�. Práve preto je táto èinnos� realizovaná v spolupráci hlavnej 
a rehabilitaènej sestry ako aj ostatného personálu domova. Zameriavajú sa predov�etkým na èinnosti 
udr�iavania hygieny prostredia ako napríklad prezliekanie poste¾ného prádla, upratovanie skrine a 
noèného stolíka, udr�iavanie kvetín, peèenie a výzdoba perníkov, odná�anie pou�itého riadu zo stolov 
v jedálni klientov a pod. Za ve¾mi dôle�itú a pre klientov tohto zariadenia aj ve¾mi prospe�nou 
èinnos�ou je èinnos� kultúrna. Tá obyvate¾om spestrí èas trávený v domove ale aj mimo neho. Domov 
organizuje kultúrne programy pri príle�itosti sviatkov � ve¾konoèných, vianoèných, Deò matiek, Deò 
�ien, mesiac úcty k star�ím ¾uïom � v spolupráci s de�mi M� a �iakmi Z�, záujmových krú�kov, cirkvi a 
pod. Taktie� organizuje: spoloèné výlety po Slovensku, náv�tevy iných zariadení sociálnych slu�ieb, 
spoloèné posedenia a taneèné zábavy pri rôznych príle�itostiach, posedenia pri ohni, opekanie, 
èítanie kníh, novín a èasopisov, sledovanie TV, videa, poèúvanie hudby. 
 
O Nadácii pre deti Slovenska 
 

Táto nadácia patrí medzi najväè�ie mimovládne neziskové organizácie s pôsobnos�ou po 
celom Slovensku. Je zameraná na pomoc de�om a mladým, ktorí sa ocitnú v rôznych ne¾ahkých 
�ivotných situáciách. Nadácia má svojich stálych partnerov, za pomoci ktorých  podporuje ich rozvoj, 
re�pektuje ich a ve¾ký dôraz kladie aj na podporu preventívnej práce pri predchádzaní problémov ako 
aj systémové vzdelávanie dospelých, ktorí sa takýmto de�om venujú. Pracovníci nadácie sa riadia 
Etickými princípmi Fóra donorov, ktorého sú èlenmi. V nich je zahrnutá kompletná èinnos� nadácie 
spolu s cie¾mi a oblas�ami. 
 
Etické princípy 
 
Ka�dé die�a musí ma� 

� èloveka, ktorý ho miluje 
� pocit istoty, zázemie rodiny a priate¾ov 
� mo�nos� získava� zdravé sebavedomie 
� pozitívny vzor 
� príle�itos� rozvíja� svoje schopnosti 

Poslanie 
� podpora mnohostranného rozvoja osobnosti die�a�a a mladého èloveka 
� spolupráca s ka�dým, kto je ochotný investova� do rozvoja detí, verí v ich silu a potenciál 
� podnecovanie spolupráce odborníkov, dobrovo¾níkov a organizácií, ktorí realizujú programy 

pre deti a tým pozitívne formujú ich osobnos� 
Základný cie¾ 

� iniciovanie a podpora trvalých, pozitívnych zmien v �ivote detí a mladých ¾udí na Slovensku. 
Nadácia chce by� mostom medzi tými, ktorí chcú pomôc� a tými, ktorí pomoc potrebujú 

 
Programové oblasti 
 
1. DIE�A  A JEHO RADOSTI. Preventívne projekty zamerané na rozvoj vz�ahov, úcty k sebe aj iným, na 
rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ¾udí k práci na svojom rozvoji aj k práci v 
prospech iných. 
2. DIE�A  A JEHO STAROSTI. Intervenèné projekty zamerané na rie�enie problémov detí, keï zlyháva 
ich rodina, keï nie sú re�pektované, nie sú dostatoène pripravené na �a�ké �ivotné situácie, v ktorých 
sa ocitnú. 
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3. DIE�A  A JEHO �KOLA. Projekty zamerané na �kolské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj �ivotných 
zruèností detí aj uèite¾ov, na finanènú gramotnos�, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne 
uèenie. 
4. DIE�A  A JEHO PROSTREDIE. Projekty zamerané na budovanie bezpeèného prostredia pre deti, 
podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s de�mi a mladými ¾uïmi, a tie� na podporu 
spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov. 
Obèianske zdru�enie EDAH  
 

Obèianske zdru�enie EDAH bolo zalo�ené v roku 2008 a úzko spolupracuje so SNM � Múzeom 
�idovskej kultúry v Bratislave. Súèas�ou ich aktivít sú najmä výskum, produkcia vzdelávacích filmov, 
organizovanie výchovno � vzdelávacích podujatí zameraných na oboznámenie verejnosti so 
�idovskou kultúrou, identifikácia a udr�iavanie pamätných miest holokaustu doma i v zahranièí a 
propagaèná èinnos�. Hlavným cie¾om ich èinnosti je výskum �idovskej histórie a jej sprístupnenie 
�irokej verejnosti prostredníctvom výchovno�vzdelávacích podujatí. Vïaka týmto aktivitám 
oboznamujú verejnos� so �idovskou kultúrou a organizujú výchovu mláde�e zameranú na boj proti 
rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu. Základom spoloèného projektu EDAH a SNM - Múzea �idovskej 
kultúry v Bratislave sú krátke vzdelávacie filmy, ktoré �tudentom jednoduchou formou pribli�ujú �ivot 
�idov na území Slovenska v 20. storoèí. Poukazujú na vz�ahy medzi �idmi a Ne�idmi a na dobové 
udalosti, v ktorých sa formovali a prebiehali. Tieto filmy priná�ajú svedectvo "tých, ktorí pre�ili". Sú to 
filmy o vplyve holokaustu na �ivoty obyèajných ¾udí. Hovoria o jednotlivcoch a ich rodinách 
zobrazujúc ich pocity. 
 
Obèianske zdru�enie AVOS 
 

Obèianske zdru�enie AVOS vzniklo na podporu nadaných detí ako pomocná in�titúcia pri 
�kole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu. Jeho vznik podnietili návrhy sponzorov a rodièov, 
ktorí chceli pomôc� finanènými prostriedkami pri starostlivosti o nadané deti v novovzniknutej �kole 
�pMNDaG. �kola pre mimoriadne nadané deti vznikla a bola do siete �kôl zaradená netypicky k 
1.januáru 1998 ako samostatný právny subjekt. Dovtedy sme boli len súèas�ou iných základných �kôl 
a existovala v prístavbe iných základných �kôl (Z� Karloveská, Iuventa, Z� Turnianska). Následne po 
oficiálnom vzniku �koly sa h¾adali priestory pre samostatnú �kolu � �pMNDaG, preto�e o rok neskôr 
po jej vzniku M� SR zriaïovacou listinou doplnilo aj systém vzdelávania nadaných detí alternatívnou 
formou � aj o 8-roèné gymnázium. Oficiálne sa tak stalo 1.9.1999.  

Triedy pre nadané deti a neskôr samostatná �kola, ktorá dovtedy pôsobila v prenajatých 
priestoroch � nemala �iadne finanèné prostriedky okrem pridelených z rozpoètu, t.j. nemala nijaký 
majetok okrem drobných vybavení (atlasy, mapy, encyklopédie, atï.). Navy�e po jej pres�ahovaní sa 
na novú adresu Teplická 7 vznikli problémy s úpravou budovy, ktorú sme zdedili vo ve¾mi 
zdevastovanom stave � (preteèená strecha, plesnivé steny budovy, stojatá voda v spodných 
priestoroch, zanedbané prostredie �kolského dvora, atï.). Preto rodièa na�ich detí navrhli pomoc a 
rovnako iniciovali aj zalo�enie obèianskeho zdru�enia na pomoc �kole. Jediným cie¾om tohto 
zdru�enia bolo pomôc� tejto novej forme vzdelávania nadaných detí. Práve  preto jeho zakladate¾mi 
boli rodièia a spolu s nimi aj riadite¾ka a uèitelia �koly. Obèianske zdru�enie AVOS � vzniklo v roku 
1999 a jeho názov vytvorili samotní �iaci na�ej �koly ako pre�myèku od znaku sovy � ako znaku 
múdrosti. Rovnaké meno má aj �kolský èasopis AVOS. 
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Príklady aktivít mimovládnych organizácií 

Rastislav KOCOÒ 

 
V súèasnosti sa v spoloènosti nachádza mno�stvo organizácií alebo súkromných osôb, ktorých 

èinnos� je zameraná na obèiansku spoloènos�, respektíve sa podie¾ajú na �ivote spoloènosti. Tieto 
organizácie oznaèujeme jedným spoloèným oznaèením tretí sektor. Tretí sektor je v�eobecne 
zau�ívané oznaèenie pre v�etky mimovládne organizácie na Slovensku. Ich právna forma mô�e by� 
rôzna. Av�ak najèastej�ie vyu�ívané sú predov�etkým neziskové organizácie, obèianske zdru�enia èi 
nadácie. Mimovládne organizácie pôsobia vo viacerých odvetviach. Av�ak väè�inou v�ak suplujú 
èinnos� vládnych organizácií alebo pôsobia v oblastiach, kde �tát nepôsobí. Medzi takéto oblasti 
mô�eme zaradi� napríklad sociálne slu�by, �port, zdravotníctvo, ochranu ¾udských práv, deti a mláde�, 
osveta a vzdelávanie, atï. 

Financovanie takýchto organizácií je odli�né od be�ných firiem. �Medzi základné princípy 
financovania MNO mô�eme zaradi�: viaczdrojovos�, spolufinancovanie (kofinancovanie), 
samofinancovanie, fundraising (získavanie zdrojov), hospodárenie s cudzími zdrojmi, efektívnos�, 
preukázate¾nos� pou�itia prostriedkov, úhradu nákladov èinností súvisiacich s napåòaním poslania 
organizácie, projektovos�, rozpoètovanie, úèelovú viazanos�. Principiálnymi predpokladmi efektívneho 
financovania sú predov�etkým dôveryhodnos� a dobré meno organizácie a transparentnos� jej 
pôsobenia� (Marèek, 2004). V súèasnej dobe mimovládnych organizácií stále pribúda, dôvodom mô�e 
by� mo�nos�  získa� podporu v podobe 2 % z dane. Je v�ak dôle�ité pripomenú� preva�ujúce úèely, 
pre ktoré sa obèianske zdru�enia usilujú získa� takúto podporu: spomedzi vy�e 10-tisíc organizácií 
zaregistrovaných na rok 2011 do Zoznamu prijímate¾ov 2 % dane vy�e �tyri pätiny tvoria tie, ktoré sa 
venujú �portovým aktivitám, podpore �kôl a vzdelávaniu, ¾uïom so zdravotnými problémami, kultúre 
a rekreácii. 
 Pod¾a viacerých výskumov sa priaznivý imid� MNO spája najmä s ich aktivitami v oblasti 
dobroèinnosti, charity, pomoci ¾uïom v núdzi èi slu�by blí�nemu. Naopak negatívne asociácie sa 
najèastej�ie spájajú s obavami èi podozrením z nedostatoènej kontroly a netransparentnosti 
narábania s peniazmi; ako aj z prospechárstva. Av�ak bez èoho by sa nezaobi�la hádam �iadna 
mimovládna organizácia, ktorá chce pomáha� iným, sú dobrovo¾níci. Dobrovo¾níci, v duchu 
V�eobecnej deklarácie ¾udských práv z roku 1948 a Konvencie práv die�a�a z roku 1989, pova�ujú 
svoje pôsobenie za nástroj, ktorý prispieva k spoloèenskému, kultúrnemu, ekonomickému 
a environmentálnemu rozvoju v meniacom sa svete a sú presvedèení, �e �ka�dý má právo na 
slobodné mierumilovné zhroma�ïovanie a zdru�ovanie sa�. 
 
O Nadácii pre deti Slovenska 

Táto nadácia patrí medzi najväè�ie mimovládne neziskové organizácie s pôsobnos�ou po 
celom Slovensku. Je zameraná na pomoc de�om a mladým, ktorí sa ocitnú v rôznych ne¾ahkých 
�ivotných situáciách. Nadácia má svojich stálych partnerov, za pomoci ktorých  podporuje ich rozvoj, 
re�pektuje ich a ve¾ký dôraz kladie aj na podporu preventívnej práce pri predchádzaní problémov ako 
aj systémové vzdelávanie dospelých, ktorí sa takýmto de�om venujú. Pracovníci nadácie sa riadia 
Etickými princípmi Fóra donorov, ktorého sú èlenmi.  V nich je zahrnutá kompletná èinnos� nadácie 
spolu s cie¾mi a oblas�ami. 
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Etické princípy 
 
Ka�dé die�a musí ma� 

 èloveka, ktorý ho miluje 
 pocit istoty, zázemie rodiny a priate¾ov 
 mo�nos� získava� zdravé sebavedomie 
 pozitívny vzor 
 príle�itos� rozvíja� svoje schopnosti 

 
Poslanie 

 podpora mnohostranného rozvoja osobnosti die�a�a a mladého èloveka 
 spolupráca s ka�dým, kto je ochotný investova� do rozvoja detí, verí v ich silu a potenciál 
 podnecovanie spolupráce odborníkov, dobrovo¾níkov a organizácií, ktorí realizujú programy 

pre deti a tým pozitívne formujú ich osobnos� 
 
Základný cie¾ 

- iniciovanie a podpora trvalých, pozitívnych zmien v �ivote detí a mladých ¾udí na Slovensku. 
 
Nadácia chce by� mostom medzi tými, ktorí chcú pomôc� a tými, ktorí pomoc potrebujú. 
 
Aké sú programové oblasti? 

1. DIE�A  A JEHO RADOSTI - Preventívne projekty zamerané na rozvoj vz�ahov, úcty k sebe aj 
iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ¾udí k práci na svojom rozvoji aj 
k práci v prospech iných. 2. DIE�A  A JEHO STAROSTI - Intervenèné projekty zamerané na rie�enie 
problémov detí, keï zlyháva ich rodina, keï nie sú re�pektované, nie sú dostatoène pripravené na 
�a�ké �ivotné situácie, v ktorých sa ocitnú. 3. DIE�A  A JEHO �KOLA - Projekty zamerané na �kolské 
prostredie, na vzdelávanie a rozvoj �ivotných zruèností detí aj uèite¾ov, na finanènú gramotnos�, 
inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne uèenie. 4. DIE�A  A JEHO PROSTREDIE - Projekty 
zamerané na budovanie bezpeèného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii 
pracujúcich s de�mi a mladými ¾uïmi, a tie� na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu 
skúseností a rozvoj pracovníkov. 
 
O Domove sociálnych slu�ieb �Nádej� Krupina 

Zakladate¾om tejto neziskovej organizácie je Národné zdru�enie Spolkov kres�anskej lásky sv. 
Vincenta de Paul v Nitre. Jeho èinnos� sa datuje od roku 2004. Domov sa zameriava na poskytovanie 
sociálnych slu�ieb, predov�etkým poskytuje celoroènú pobytovú slu�bu. A to formou: 1) odborných 
èinností � základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, o�etrovate¾ská starostlivos�, pracovná terapia, 2) obslu�ných 
èinností � ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, �ehlenie a údr�ba bielizne a �atstva, 3) 
ïal�ích èinností � poskytovanie nevyhnutného o�atenia a obuvi, úschova cenných vecí, záujmová 
èinnos� � kultúrna a spoloèenská èinnos�, rekreaèná èinnos� � je to dobrovo¾ná èinnos� pod¾a 
schopností a záujmov klientov DSSN tak, aby bola zabezpeèená vhodná náplò ich �ivota. 

Obyvatelia, resp. klienti DSS �Nádej� sa mô�u realizova� aj v pracovnej èinnosti, ktorú im 
domov poskytuje. Na zreteli majú záujem klientov o konkrétnu èinnos� ako aj ich zdravotný stav, 
ktorý by im mohol v tejto èinnosti bráni�. Práve preto je táto èinnos� realizovaná v spolupráci hlavnej 
a rehabilitaènej sestry ako aj ostatného personálu domova. Zameriavajú sa predov�etkým na èinnosti 
udr�iavania hygieny prostredia, ako napríklad prezliekanie poste¾ného prádla, upratovanie skrine 
a noèného stolíka, udr�iavanie kvetín, peèenie a výzdoba perníkov, odná�anie pou�itého riadu zo 
stolov v jedálni klientov a pod. 
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Za ve¾mi dôle�itú a pre klientov tohto zariadenia aj ve¾mi prospe�nou èinnos�ou je èinnos� 
kultúrna. Tá obyvate¾om spestrí èas trávený v domove ale aj mimo neho. Domov organizuje kultúrne 
programy pri príle�itosti sviatkov � ve¾konoèných, vianoèných, Deò matiek, Deò �ien, mesiac úcty 
k star�ím ¾uïom � v spolupráci s de�mi M� a �iakmi Z�, záujmových krú�kov, cirkvi a pod. Taktie� 
organizuje: spoloèné výlety po Slovensku, náv�tevy iných zariadení sociálnych slu�ieb, spoloèné 
posedenia a taneèné zábavy pri rôznych príle�itostiach, posedenia pri ohni, opekanie, èítanie kníh, 
novín a èasopisov, sledovanie TV, videa, poèúvanie hudby. 
 
 
O obèianskom zdru�ení �Malíèek� 

Toto zdru�enie vzniklo v apríli 2011 a iniciátorom vzniku boli rodièia predèasne narodených 
detí. Nadväzuje na èinnos� obèianskeho zdru�enia pri Novorodeneckej klinike M. Rusnáka 
�Nedonosené die�a�, v Bratislave - Petr�alke a klubu �Predèasniatok�, v Pre�ovskom materskom 
centre Emerka. Úlohou zdru�enia je aj poradenstvo v krízových situáciách pre rodièov. Obèianske 
zdru�enie a rodièia navzájom spolupracujú a to formou stretnutí, odovzdávaním skúseností, rie�ením 
problémov, nadväzovaním kontaktov s ïal�ími rodièmi, ktorí potrebujú alebo potrebovali psychickú 
podporu. �Vznik zdru�enia s celoslovenskou pôsobnos�ou sme cítili ako potrebu nás v�etkých. Vieme 
z vlastnej skúsenosti, �e predèasné narodenie je pre rodinu i die�a obrovská psychická zá�a� a aj tá 
najlep�ia zdravotná starostlivos� nedoká�e zmierni�  v�etky jej následky na psychiku a vz�ahy 
v rodine.� 
 
Ciele OZ Malíèek 

Hlavným cie¾om je podpora rodín s predèasne narodenými de�mi a poskytovanie informácií, 
poradenstva a rôznych foriem podpory v zlo�itej �ivotnej situácii. Taktie� pôsobí ako platforma 
umo�òujúca rodièom zdie¾a� skúsenosti, najnov�ie odborné poznatky a informácie. Sprostredkúva 
rodièom predèasne narodených detí kontakty na osoby a in�titúcie pôsobiace v tejto oblasti, 
organizuje stretnutia rodièov, príbuzných, �irokej verejnosti a odborníkov na problematiku predèasne 
narodených detí. Spolupracuje s odborníkmi z radov neonatológov, psychológov, detských 
neurológov, pediatrov a ïal�ích lekárskych profesií. Malíèek realizuje mno�stvo projektov  pre 
podporu predèasne narodených detí. 
 

Mimovládne organizácie nevznikajú s cie¾om dosiahnu� osobný zisk. Aj napriek tomu, �e 
mô�u ma� platených zamestnancov a vykonáva� èinnosti priná�ajúce príjmy, dosiahnutý zisk alebo 
prebytok nerozde¾ujú svojim èlenom alebo vedeniu. Vyznaèujú sa �pecifickým stupòom formálnej 
alebo in�titucionálnej existencie. To znamená, �e mávajú spravidla formálne stanovy alebo iný 
podobný dokument, ktorý ustanovuje ich poslanie, ciele a pôsobnos�. Zodpovedajú sa svojim èlenom 
a darcom. Mimovládne organizácie sú nezávislé od �tátnych a ostatných verejných orgánov 
a politických strán alebo aj komerèných organizácií. Ich zámerom je pôsobi� na verejnej scéne a rie�i� 
problémy a otázky súvisiace s blahom èloveka, v rôznych oblastiach. Ve¾kým �pecifikom práce týchto 
organizácii je podiel dobrovo¾nej práce na ich celkovej èinnosti. Dobrovo¾níctvo je slobodne zvolená 
èinnos� dobrovo¾níka v prospech iných, vykonávaná bez nároku na odmenu. �Dobrovo¾nièi�� sa dá v 
podstate v�ade, mô�eme pomôc� ¾uïom vo svojom okolí, a to samostatne, napr. pomôc� s nákupom 
chorej susedke, uprata� na ulici alebo v parku. Ka�dý z nás má schopnosti a energiu k tomu, aby 
uskutoènil urèitú dobrovo¾nícku èinnos�, zále�í v�ak na tom, nako¾ko a ako sa chce urèitej slu�be 
venova�. V súèasnej dobe je mnoho ¾udí, ktorí potrebujú pomoc. A �ia¾, tam kde chýba pomoc od 
�tátu, nastupujú práve mimovládne organizácie a ich dobrovo¾níci s pomocou, bez nároku na 
odmenu. 
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Európska dobrovo¾nícka slu�ba na Slovensku 
(Centrum vo¾ného èasu Junior) 

 
Michal ÈI�MÁRIK 

        
Európska dobrovo¾nícka slu�ba na Slovensku 
 
 Dobrovo¾níctvo je neplatená a uvedomelá èinnos�, ktorá vychádza z vlastnej vôle v prospech 
druhých. Dobrovo¾níkom sa teda mô�e sta� ka�dý èlovek v ktorejko¾vek oblasti �ivota spoloènosti. 
Èas� dobrovo¾níkov sú odborníkmi vo svojom odbore a pritom nezi�tne poskytujú svoje vedomosti, 
schopnosti a vo¾ný èas v prospech iných. 

Vo vyspelých demokratických krajinách patrí zapájanie sa obèanov do dobrovo¾níckych aktivít 
k be�ným javom s dlhoroènou tradíciou. Na Slovensku sa o dobrovo¾níctve a zapájaní sa do 
dobrovo¾níckych aktivít zaèalo viacej hovori� a� po roku 1989. Dobrovo¾nícka práca má e�te stále 
men�ie spoloèenské uznanie a prestí� ako v zahranièí, hoci záujem o dobrovo¾nú prácu sa aj na 
Slovensku zvy�uje. Ochota a chu� pracova� ako dobrovo¾ník je vzácna a je hodnotou sama o sebe.  
Dobrovo¾níctvo a dobrovo¾nícke aktivity sa na Slovensku rozvíjajú ve¾mi dlho v rôznych oblastiach. 
Zmeny v spoloènosti vplývajú aj na tento sektor, a preto dnes poznáme mno�stvo typov 
dobrovo¾níctva. V roku 1998 boli uskutoènené prvé kroky k tomu, aby sa na Slovensku postupne 
udomácnilo aj medzinárodné dobrovo¾níctvo v rámci Európskej únie, ktoré je finanène podporované 
vzdelávacími programami Európskej komisie. 

Práve jedným z mnohých úspe�ných projektov je v tejto sfére Európska dobrovo¾nícka slu�ba, 
ktorá musela spoèiatku prekona� mno�stvo �a�kostí. Dobrovo¾níctvo sa zaèalo chápa� nie len ako 
pomoc iným, ale hlavná pozornos� sa sústredila na osobu dobrovo¾níka alebo dobrovo¾níèky. Na ich 
osobitný rast a vyu�itie dobrovo¾níckej slu�by ako priestoru pre ich neformálne vzdelávanie a 
nadobudnutie nových kompetencií do �ivota. A tým je Európska dobrovo¾nícka slu�ba výnimoèná. 
Umo�òuje mladým ¾uïom strávi� urèitý èas v zahranièí, vykonáva� rôzne dobrovo¾nícke aktivity, ale 
hlavný dôraz je kladený práve na vzdelávací aspekt. Z tejto dobrovo¾níckej slu�by sa mladí ¾udia 
vracajú s novými vedomos�ami, zruènos�ami a postojmi, ktoré im pomáhajú presadi� sa v pracovnom 
�ivote a formujú ich osobnos� a postoj ku vonkaj�iemu svetu. 

Pobyt dobrovo¾níka v zahranièí sa financuje z prostriedkov Európskej únie, dobrovo¾ník 
pôsobí v neziskovej organizácii a vykonáva èinnosti v prospech miestneho spoloèenstva. Európska 
dobrovo¾nícka slu�ba poskytuje mladým ¾uïom vynikajúcu príle�itos� ako strávi� v zahranièí a� jeden 
rok, urobi� nieèo pre seba, pomôc� druhý, spozna� inú krajinu, kultúru a pritom sa nieèo nauèi�.  

Hlavnou filozofiou programu je najmä podporova� aktívne obèianstvo mladých ¾udí, rozvíja� 
solidaritu a toleranciu mláde�e a podporova� porozumenie medzi mladými ¾uïmi z rôznych krajín a 
kultúr. Na rozdiel od iných foriem dobrovo¾níctva, kde sa pozornos� sústreïuje najmä na vykonanú 
prácu, je v Európskej dobrovo¾níckej slu�be v centre záujmu dobrovo¾ník. Projekty tejto slu�by 
zabezpeèujú �iroký priestor na osobnostný rozvoj dobrovo¾níka s dôrazom na vzdelávací rozmer 
slu�by. Vzdelávanie sa uskutoèòuje prostriedkami a metódami neformálneho uèenia sa a poskytuje 
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dobrovo¾níkom mo�nos� získa� nové zruènosti a schopnosti, ktoré potom mô�u uplatòova� vo svojom 
pracovnom �ivote. 

Dobrovo¾níkom sa v tejto organizácii mô�e sta� mladý èlovek vo veku 18-30 rokov, a v 
osobitných prípadoch aj mladý èlovek s nedostatkom príle�itostí vo veku od 16 rokov. Okrem 
dobrovo¾níka je do ka�dého projektu zapojená aspoò jedna vysielajúca a jedna hostite¾ská 
organizácia. 

Vysielajúca organizácia zodpovedá za prípravu dobrovo¾níka pred odchodom, komunikuje s 
dobrovo¾níkom poèas pobytu v zahranièí a po návrate pomáha dobrovo¾níkovi èo najlep�ie vyu�i� 
získané skúsenosti. Pred odchodom mô�e napríklad dobrovo¾níkovi poskytnú� informaèný balíèek o 
hostite¾skej krajine alebo ho mô�e zapoji� do svojich aktivít a pripravi� ho na prácu v neziskovej 
organizácii v zahranièí. Po návrate mô�e taktie� vytvori� priestor na �írenie informácií o projekte a 
vyu�itie skúseností dobrovo¾níka v praxi. 

Hostite¾ská organizácia zabezpeèuje pobyt dobrovo¾níka v hostite¾skej krajine, aktivity a 
priestor na realizáciu jeho nápadov a vzdelávací proces. Na Slovensku dobrovo¾níci napríklad pôsobia 
v centrách vo¾ného èasu, venujú sa ochrane prírody, záchrane historických pamiatok, pracujú s ¾uïmi 
so zdravotným postihnutím, organizujú kultúrne podujatia a podie¾ajú sa na mnohých ïal�ích 
aktivitách. 

Koordinujúca organizácia zodpovedá za organizaènú stránku projektu. Úlohu koordinujúcej 
organizácie preberá niektorá z organizácií zúèastnených na projekte. Ak sa na projekte zúèastòuje 
viacero dobrovo¾níkov, hostite¾ských a vysielajúcich organizácií, koordinujúca organizácia nemusí by� 
priamo zapojená do vysielania a prijímania dobrovo¾níkov. 

V�etky organizácie, ktoré sa chcú zapoji� do projektov musia by� akreditované. Zoznam 
akreditovaných organizácií a ich kontakty sa nachádzajú na stránke Európskej komisie v  
medzinárodnej databáze akreditovaných organizácií. Jednou z hlavných cie¾ových skupín Európskej 
dobrovo¾níckej slu�by sú mladí ¾udia s nedostatkom príle�itostí. Mô�u to by� mladí ¾udia, ktorí 
pochádzajú z geograficky izolovaných oblastí, sociálne a ekonomicky znevýhodnených oblastí, 
príslu�níci men�ín alebo mladí ¾udia zo zdravotným postihnutím. 

V tomto programe je interesovaných viacero krajín. Programové krajiny sú v�etky krajiny 
Európskej únie spolu s krajinami európskeho hospodárskeho priestoru ako aj kandidátske krajiny EÚ. 
Skupiny partnerských krajín sa delí na susediace krajiny, t.j. krajiny susediace s Európskou Úniou, 
krajiny východnej Európy a Kaukazu ako Arménsko èi Gruzínsko, a tie� krajiny Stredomoria ako 
Maroko èi Jordánsko. Do skupiny ostatných partnerských krajín patria aj ïal�ie krajiny sveta. 
 
Praktické zále�itosti   
 
 Poèas projektu Európskej dobrovo¾níckej slu�by sa dobrovo¾níkovi zabezpeèuje: 

- ubytovanie na Slovensku, dobrovo¾níci najèastej�ie bývajú viacerí spoloène v prenajatých 
bytoch, ale aj v internáte èi v rodinách, 

- stravu, organizácie najèastej�ie poskytujú dobrovo¾níkom primeranú sumu na stravu, výuèbu 
jazyka príslu�nej krajiny závisí od mo�nosti organizácie, mô�e to by� jazykový kurz, súkromné 
hodiny a pod., 

- zdravotné poistenie je poskytované skupinové zdravotné poistenie v�etkých dobrovo¾níkov 
poèas trvania projektu, 

- vreckové na Slovensku je to v súèasnosti 95 Eur, 
- mentor, ktorý zodpovedá za osobnú podporu dobrovo¾níka. 

V projektoch Európskej dobrovo¾níckej slu�by sa taktie� venuje ve¾ký priestor rozvoju 
schopností a zruèností dobrovo¾níkov. Organizácia spolu s dobrovo¾níkom naplánuje proces uèenia 
sa, ktorý dobrovo¾ník priebe�ne vyhodnocuje so svojím mentorom. Uèenie sa uskutoèòuje metódami 
a postupmi neformálneho vzdelávania, ktoré je dobrovo¾né, má svoju �truktúru  a je zamerané na 
potreby úèastníka. 

Dobrovo¾níci sa poèas svojich projektov mô�u nauèi� jazyk krajiny v ktorej pôsobia, mô�u sa 
nauèi� pracova� s de�mi, vyuèova� svoj rodný jazyk, pracova� s rôznymi poèítaèovými programami a 
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technickými zariadeniami, osvoja si prezentaèné a komunikaèné zruènosti. mô�u sa tie� nauèi� písa� 
projekty, organizova� podujatia, riadi� svoj èas, èi stara� sa o domácnos�. 

V�etky nadobudnuté kompetencie v závere svoje dobrovo¾níckej slu�by zhodnotia a zahrnú 
do osvedèenia, ktoré je potvrdením výsledkov neformálneho vzdelávania poèas dobrovo¾níckej 
slu�by. Toto osvedèenie má dobrovo¾níkom poslú�i� v ich ïal�om �ivote, napríklad pri �iadosti o 
prijatie na �túdium alebo pri h¾adaní si zamestnania. 

Vïaka Európskej dobrovo¾níckej slu�be a je vzdelávaciemu rozmeru mô�u teda dobrovo¾níci 
objavi� svoj osobný potenciál a nabra� tie� mno�stvo cenných skúseností do ïal�ieho súkromného i 
pracovného �ivota. 
 
Centrum vo¾ného èasu Junior 
 
 Jednou z organizácií, ktoré sprostredkúvajú organizovanie rôznych podujatí pre deti a mláde� 
je okrem mnohých iných aj Centrum vo¾ného èasu Junior v Banskej Bystrici.  

Cie¾ovou skupinou tejto organizácie sú najmä deti a mláde�, ¾udia s postihnutím a rovnako aj 
rómska mláde�. Okrem u� spomínaných aktivít sa tie� zaoberá aj organizovaním záujmových èinností 
pre deti a aj pre dospelých s rôznym druhom telesného postihnutia. Riadia tie� klubové èinnosti pre 
rómske deti, vzdelávacie aktivity èi letné tábory. Aktivity pre Európsku dobrovo¾nícku slu�bu zaèali u� 
v roku 2004.  

Európska dobrovo¾nícka slu�ba dala organizácii interkultúrne povedomie, stala sa 
otvorenej�ou a európskej�ou. Jej pracovníci prichádzajú denne do kontaktu s mladými ¾uïmi z iných 
krajín a kultúr, èo sa nakoniec odrazí na osobnej skúsenosti, sebadôvere, ale aj na jazykových 
schopnostiach, prièom sa obohatila aj o interkultúrny rozmer. 

Viaceré partnerské organizácie prichádzajú do kontaktu s dobrovo¾níkmi prostredníctvom 
aktivít, ktoré sa z dobrovo¾níkmi pripravujú a následne realizujú. Ve¾ký význam má pozdvihnutie 
sebavedomia u detí a mláde�e s osobitými potrebami èi nedostatkom príle�itostí, o ktorých sa 
zahranièní dobrovo¾níci aktívne zaujímajú a chcú s nimi pracova�. V�etci dobrovo¾níci, ktorí boli 
vyslaní do zahranièia, si priniesli zá�itky a skúsenosti, ktoré významne ovplyvnili ich �ivoty a 
sprostredkovali im poznanie sveta a najmä poznanie seba samého. 

Zahranièní dobrovo¾níci sa aspoò sèasti nauèili po slovensky, zlep�ili si svoju angliètinu, 
rozvíjali iniciatívnos�, aktívny postoj k práci, nauèili sa riadi� svoj èas, spoznali nové spôsoby a prístupy 
práce s mláde�ou. Jednotlivý dobrovo¾níci sa okrem toho nauèili tie� vytvára� animácie, vyuèova� 
cudzí jazyk neformálnym spôsobom, hra� na gitare a vyu�íva� ju pri aktivitách s de�mi, organizova� 
aktivity pre ¾udí s osobitými potrebami èi vytvori� sprievodcu pre ïal�ích dobrovo¾níkov. 

To, �e ¾udia pochádzajú s rôznych krajín a kultúr e�te automaticky neznamená rozdielnos�. 
V�etci máme spoloèné ¾udské jadro a emócie, rovnako aj podobný prístup k práci. Reálie a skutoèné 
príbehy mladých ¾udí z rôznych konèín Európy a Sveta tomu nasvedèujú. 
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Neziskové organizácie a obèianske zdru�enia v Banskej Bystrici 

 
Zuzana BURGANOVÁ 

 
Hneï na úvod si dovolím pripomenú�, �e èlovek je spoloèenský tvor a ako taký nemô�e �i� 

izolovaný od ostatných ¾udí. Ka�dý èlovek teda potrebuje by� obklopený ¾uïmi, ktorí majú 
podobné záujmy ako on, a má tie� potreby, ktoré tú�i rozvíja�. Svoje záujmy (alebo potreby) teda 
mô�e realizova� len tak, �e sa spojí s inými ¾uïmi. Túto mo�nos� nám zaruèuje právo na 
zdru�ovanie, ktoré patrí k základným ¾udským právam, garantovaným medzinárodnými 
dohovormi a ústavou. Obèianska spoloènos� umo�òuje èloveku, aby sa svojich práv voèi 
in�titúciám domáhal, a to aj s pomocou iných in�titúcií, a aby sa podie¾al na reforme in�titúcii, 
pokia¾ nadobudne dojem, �e je takáto reforma nevyhnutná. Aby sa teda presadzoval nielen ako 
postupne sa formujúca bytos�, ale aj ako bytos� nadaná základnými ¾udskými právami (�togr, 
2002; in Brozmanová-Gregorová a kol., 2009, s. 9).  

Aktívnym sa jedinec nestane zo dòa na deò. Èlovek najprv �ije so svojou rodinou, 
priate¾mi, susedmi, kolegami. V rámci týchto vz�ahov a ich prostredníctvom realizuje svoje osobné 
záujmy. Motivácia by� aktívnym vzniká najèastej�ie vtedy, keï sú tieto záujmy naru�ené alebo 
ohrozené. Problémy v rodine potom rie�ime v rámci rodiny, problémy v práci s kolegami a pod. No 
je ve¾a ¾udí, ktorí cítia potrebu vzia� na seba zodpovednos� aj za rie�enie problémov, ktoré sa ich 
bezprostredne nedotýkajú, a sna�ia sa zasadi� nielen za svoje dobro, ale aj za dobro iných ¾udí, za 
dobro celej komunity, v ktorej �ijú. Ako to u� dávnej�ie vystihol vo svojom známom výroku A. 
Schweitzer: �Naozaj ��astní sú tí, ktorí h¾adali cestu k slu�be iným a túto cestu na�li.� 

V mojej práci som sa rozhodla predstavi� dve neziskové organizácie a jedno obèianske 
zdru�enie z Banskej Bystrice. Najprv v�ak aspoò nieko¾ko slov o zákonnom rámci, v ktorom takéto 
a im podobné organizácie pracujú. Neziskovými organizáciami sa zaoberá Zákon 213/1997 Z. z. 
o neziskových organizáciách poskytujúcich v�eobecne prospe�né slu�by ako právnickou osobou, 
ktorá poskytuje v�eobecne prospe�né slu�by za vopred urèených a pre v�etkých pou�ívate¾ov 
rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie pou�i� v prospech zakladate¾ov, èlenov orgánov, ani 
jej zamestnancov a musí sa pou�i� v celom rozsahu na zabezpeèenie v�eobecne prospe�ných 
slu�ieb. Zákon okrem vymedzenia pojmu �nezisková organizácia� upravuje aj zalo�enie, zru�enie 
a zánik neziskovej organizácie, èinnos� orgánov neziskovej organizácie a ich právomoci, 
hospodárenie neziskovej organizácie a úètovníctvo. Neziskovú organizáciu pritom mô�e zalo�i� 
fyzická osoba, právnická osoba alebo �tát, ak to nevyluèuje osobitný zákon. Zakladá sa zakladacou 
listinou, podpísanou v�etkými zakladate¾mi. Pravos� podpisov musí by� úradne osvedèená. A teraz 
sa u� mô�eme oboznámi� s dvomi neziskovými organizáciami a obèianskym zdru�ením, ktoré robia 
na�e mesto lep�ím a kraj�ím. 

Dom Svätej Al�bety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodièov je nezisková 
organizácia, ktorá sídli na Ulici 9. mája, è. 74 v Banskej Bystrici. Ako nezisková organizácia 
poskytuje slu�by od 1. januára 2006. Zakladate¾om je Diecézna charita Banská Bystrica. Najvy��í 
orgán je správna rada, ktorá má 5 èlenov, dozorná rada má 3 èlenov a �tatutárny orgán je riadite¾ 
tejto neziskovej organizácie. Samotná organizácia má 11 zamestnancov, z ktorých 9 pracuje na 
plný úväzok a dvaja na skrátený úväzok. Predmetom èinnosti Domu Svätej Al�bety je poskytovanie 
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sociálnej a humanitárnej pomoci, poskytovanie komplexnej starostlivosti matkám s de�mi a de�om 
v krízových situáciách, ktoré vy�adujú osobitnú starostlivos�, a to formou odbornej, 
psychologickej, lekárskej, právnej, sociálnej a osvetovej èinnosti. Dom Svätej Al�bety pomáha 
de�om a osamelým matkám s de�mi, ktoré sa z akéhoko¾vek dôvodu ocitli v krízovej situácii. 

Zariadenie núdzového bývania ma kapacitu 23 klientov. Poskytuje sa v òom sociálna 
slu�ba osamelej tehotnej �ene, rodièovi s de�mi, ktorí nemô�u z vá�nych dôvodov u�íva� bývanie. 
Ubytovanie sa poskytuje na urèitý èas. Sú tu podmienky na prípravu stravy, vykonávanie 
nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, �ehlenie, záujmovú èinnos�. Krízové stredisko má 
kapacitu 12 detských klientov. Zabezpeèuje vykonávanie opatrení, ak sa die�a, rodina alebo 
plnoletá fyzická osoba nachádza v krízovej situácii. Poskytuje sa tu odborná pomoc pre deti, ktoré 
sa z rôznych dôvodov ocitli v núdzi, prièom zabezpeèuje ich doèasné ubytovanie. Okrem bývania 
de�om poskytujú stravovanie, pomoc pri zvládaní kríz, ako aj �peciálne a psychologické 
poradenstvo. Krízové stredisko tie� zabezpeèuje úèas� na výchovno-vzdelávacom procese 
a vo¾noèasové, kultúrne, �portové, rekreaèné a relaxaèné aktivity. 

Poslaním krízového strediska je zabezpeèenie výkonu rozhodnutia súdu pre deti 
nachádzajúce sa v krízových �ivotných situáciách. Aj po odòatí die�a�a zo starostlivosti jeho 
rodièov, musia by� vyu�ité v�etky mo�nosti, smerujúce k obnoveniu rodinného prostredia die�a�a, 
aby sa do tohto prostredia mohlo vráti�. Vïaka sponzorom, zamestnancom aj dobrovo¾níkom sa 
mô�u pre deti a matky robi� rôzne zábavné, oddychové, �portové a kultúrne podujatia, ako boli 
napríklad Splav Hrona v roku 2013, Halloween v roku 2013, Deò polície v roku 2013 alebo Deò detí 
v roku 2012 a pod. 

Dom Bo�ieho milosrdenstva je nezisková organizácia, sídliaca na Ulici Tibora Andra�ovana, 
è. 44 v Banskej Bystrici. Postavilo a prevádzkuje ho banskobystrické Biskupstvo rímskokatolíckej 
cirkvi od 6. apríla 2008. Tento sociálno-zdravotnícky komplex poskytuje svoje slu�by verejnosti bez 
rozdielu vierovyznania. Súèas�ou Domu Bo�ieho milosrdenstva je domov sociálnych slu�ieb, 
domov dôchodcov pre kòazov-seniorov, hospic i cirkevná materská �kola. Sídli v òom aj Diecézna 
charita a farský úrad. Celodennú starostlivos� o pacientov v hospici poskytujú lekárky, 
zdravotnícky personál, o�etrujúci personál, sociálny pracovník, rehabilitaèný pracovník, asistentka 
vý�ivy, kòaz a dobrovo¾níci. V hospici Domu Bo�ieho milosrdenstva sa v súlade s jeho zameraním 
aplikujú prvky paliatívnej starostlivosti a o�etrovate¾skej, psychologickej, spirituálnej a terminálnej 
starostlivosti. Kapacita hospicu je 16 lô�ok. 

Je to �pecializované zdravotnícke zariadenie, ktoré pomáha chorým pre�i� dôstojným 
spôsobom posledné obdobie �ivota. Úlohou a poslaním hospicu je zlep�i� kvalitu �ivota pacienta 
a� do smrti, poskytnú� pacientovi ú¾avu od bolesti a iných záva�ných symptómov ochorenia, 
zmierni� utrpenie pacienta a stabilizova� jeho zdravotný stav, neurých¾ova� ani neodïa¾ova� smr�, 
zabezpeèi� pacientovi komplexnú lieèbu a starostlivos� tímom zdravotníckych pracovníkov, 
poskytova� podporný systém, aby pacient mohol �i� èo najaktívnej�ie a� do smrti a poskytova� 
pomoc príbuzným, blízkym osobám pacienta na zvládnutie problémov poèas jeho choroby a aj po 
jeho smrti v èase smútenia. Re�im dòa hospicu sa pritom výrazne lí�i od re�imu v nemocnici. 
V rámci re�imu si pacient urèuje re�im dòa sám, hlavne èo sa týka då�ky spánku, odpoèinku cez 
deò a iných aktivít. Náv�tevné hodiny sú v hospici 24 hodín denne. Náv�tevám sa pod¾a mo�nosti 
poskytuje ubytovanie a strava. 

Obèianske zdru�enie Svetielko nádeje vzniklo na základe Zákona è. 83/1990 o zdru�ovaní 
obèanov. Zalo�ené bolo 24. mája 2002. Pôsobí pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v 
Banskej Bystrici. Svojimi aktivitami chce zlep�ova� �ivot detí s onkologickými a �ivot limitujúcimi 
ochoreniami. Program napåòa vïaka sponzorom, darom od verejnosti a grantom. Zameriava sa na 
komplexné slu�by pre deti a mladých ¾udí poèas hospitalizácie, ale aj po vylieèení. Sna�í sa nielen 
o materiálnu pomoc, ale aj o psychosociálnu podporu pre pacientov a ich rodiny.  

K cie¾om Svetielka nádeje patrí aj zlep�ovanie materiálneho vybavenia samotnej kliniky 
pediatrickej onkológie a hematológie, organizovanie zábavného programu pre hospitalizovaných 
pacientov, poradenstvo pre rodièov, sprostredkovanie finanènej pomoci pre rodiny detí, sociálna 
pomoc a poradenstvo, poskytovanie dopravnej slu�by pre pacientov, plnenie individuálnych �elaní 
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pacientov a zabezpeèenie dobrovo¾níkov pre vo¾noèasové aktivity. V roku 2012 Svetielko 
vybudovalo projekt dopravná slu�ba. 

Lieèba onkologických pacientov je zdåhavá a ve¾mi nároèná. Deti absolvujú terapiu 
v intervaloch, medzi ktorými prichádzajú domov, aby odtia¾ po nieko¾kých dòoch a� tý�dòoch 
nastúpili na ïal�iu fázu terapie. Poèas celej lieèby teda pravidelne cestujú medzi domovom 
a nemocnicou. Malých onkologických pacientov spolu so sprievodom dopravujú 7-miestnym 
autom Seat Alhambra. Deti prepravujú z domova do nemocnice a z nemocnice domov a na 
kontrolné vy�etrenia ka�dý pracovný deò. Dopravná slu�ba Svetielka nádeje je teda urèená 
v�etkým onkologickým pacientom, ktorí spåòajú kritériá v nasledovnom poradí dôle�itosti: 

 sociálna situácia � prednostne sa poskytuje doprava pacientom, ktorých rodiny sú 
v hor�ej sociálnej situácii; 

 aktuálny stav vo vz�ahu k lieèbe � v prvom rade sa prepravuje pacient, ktorý má by� 
prijatý na hospitalizáciu kvôli lieèbe, a� potom pacient, ktorý ide na kontrolné 
ambulantné vy�etrenie 

 vzdialenos� � zoh¾adòuje sa aj vzdialenos� bydliska pacienta. 
Na záver mojej práce si dovolím odcitova� slová Mahatmu Gándhiho: �Bez èinu aj tá 

najkraj�ia my�lienka ostáva bezcennou.� 
 

Zoznam pou�itej literatúry: 
 
1. �TOGR, J.: Dobré a správne. Východiská k uva�ování o participaci, rozvojových programech 

a roli nezsikových organizací. Praha: Agnes 2002. ISBN 80-902633-9-9. 
2. BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, A. a kol.: Tretí sektor a mimovládne organizácie. Zvolen 

2009. ISBN 978-80-8083-805-8. 
3. www.Domsv.Al�bety.sk 
4. www.DomBo�iehoMilosrdenstva.sk 
5. www.svetielkonadeje.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.Domsv.Al�bety.sk
http://www.DomBo�iehoMilosrdenstva.sk
http://www.svetielkonadeje.sk


43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mimovládne organizácie na Slovensku 
 

Veronika LOOSOVÁ 
 

Existencia mimovládnych organizácií a ich podie¾anie sa na �ivote spoloènosti 
charakterizuje obèiansku spoloènos�.  Samotný termín �tretí sektor� je u nás na Slovensku èasto 
vz�ahovaný iba na jednu zlo�ku obèianskej spoloènosti, tvorenú mimovládnymi organizáciami. To 
na jednej strane dokumentuje silné postavenie tejto zlo�ky obèianskej spoloènosti v oèiach 
verejnosti, na druhej strane to vytvára riziko zú�eného a skresleného poh¾adu na rozmanitos� 
obèianskej spoloènosti v celej �írke jej prejavov.  
 
CHARAKTERISTIKA TRETIEHO SEKTORA 
 

Po roku 1990 zaèali húfne rás� nevládne organizácie alebo tzv. tretí sektor, ktorý niekedy v 
roku 2002 dostal presnej�ie pomenovanie - mimovládne neziskové organizácie. Mimovládne 
organizácie majú na Slovensku najèastej�ie právnu formu obèianskych zdru�ení, nadácií, 
neinvestièných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospe�né slu�by. Tieto 
organizácie pôsobia v oblasti vzdelávania, výskumu, práce s de�mi a mláde�ou, sociálnych a 
charitatívnych aktivít, zdravotníctva, �ivotného prostredia, kultúry, �portu, rekreácie, ¾udských 
práv, men�ín, èi práce v lokálnych komunitách. Pre tretí sektor je charakteristické, �e jeho 
organizácie: 

- majú formálnu �truktúru (sú do istej miery formalizované, in�titucionalizované, a teda 
mô�u napríklad uzatvára� pracovné vz�ahy), 

- majú súkromný (ne�tátny) charakter (nie sú súèas�ou �tátneho aparátu, ale mô�u 
uzatvára� kontrakty so �tátnymi in�titúciami), 

- nemajú za cie¾ vytvára� zisk (re�pektujú neziskové prerozde¾ovanie finanèných 
prostriedkov, prípadný zisk sa vracia spä� do programov, ktoré súvisia so základným 
poslaním organizácie), 

- sú nezávislé, fungujú na samosprávnom princípe (po zaregistrovaní sa ich èinnos� riadi 
zriaïovacími dokumentmi, majú vlastné kontrolné mechanizmy urèené správnou, príp. 
dozornou radou a èlenskou základòou), 

- majú dobrovo¾nícky charakter (spravidla sa v nich prejavuje urèitý stupeò dobrovo¾níckej 
úèasti, platí to pre dobrovo¾ných pracovníkov aj pre èlenom správnych rád). 
V USA napr. charakterizujú èinnos� organizácií tohto typu �iestimi základnými cie¾mi: 

zmieròovanie chudoby pomáhaním chudákom, zúfalcom a sociálne odstrèeným; zu�¾ach�ovanie 
nábo�enstva; rozvoj vzdelávania a vedy; vykonávanie funkcií vládnych orgánov a zmen�ovanie ich 
zá�a�e; podpora zdravia a podpora sociálnej starostlivosti.  

FUNKCIE TRETIEHO SEKTORA 
 

Mimovládne organizácie plnia mno�stvo rôznych funkcií, z ktorých je potrebné uvies� 
aspoò tie najzákladnej�ie:   
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1. Advokaèná funkcia. Formulovanie a tlmoèenie predstáv a po�iadaviek obèanov, a to 
prostredníctvom ich aktívnej úèasti. 

2. Uchovávanie a rozvoj rôznorodostí, plurality. Mimovládne organizácie roz�irujú pluralitu a 
rozmanitos� spoloènosti napríklad tým, �e ochraòujú a posilòujú kultúrnu, etnickú, 
nábo�enskú, jazykovú a inú identitu jednotlivých skupín obyvate¾stva. 

3. Mienkotvorná funkcia mimovládnych organizácií. poskytujú rôzne koncepcie a stratégie 
rozvoja spoloènosti, uskutoèòujú právne, ekonomické, politické a sociologické analýzy. 

4. Pôsobenie v prospech spoloèenskej integrácie. Prostredníctvom tretieho sektora sa 
jednotlivé skupiny obèanov zaèleòujú do spoloèenského �ivota. Osobitnou formou 
spoloèenskej integrácie je legitimácia �tátnej politiky prostredníctvom mimovládnych 
organizácií, ktoré takto pôsobia ako verejní lektori �tátnych projektov. 

5. Spoloèenská socializácia. Politická socializácia, ktorej èinite¾mi sú i mimovládne 
organizácie. 

6. Kontrolné funkcie. Organizácie tretieho sektora dozerajú na dodr�iavanie demokratických 
pravidiel hry. 

7. Servisná funkcia. Poskytovanie slu�ieb a verejných statkov, ktoré obyèajne nie sú 
zabezpeèované �tátom ani trhom. Ide najmä o slu�by humanitárne a sociálne, ale i 
vzdelávacie, informaèné èi právnické. 

8. Ponúkanie priestoru pre sociálne inovácie a experimenty. Tretí sektor tvorí akési skú�obné 
laboratórium pre nové sociálne formy a spôsoby ¾udského správania sa. Tvorí teda terén 
pre odskú�anie toho, èo vo sfére �tátu a trhu nie je mo�né otestova�. 

9. Prevencia a rie�enie konfliktov. Táto funkcia sa týka hlavne etnických a rasových 
konfliktov. 

10. Rozmno�ovanie spoloèenského bohatstva. Mimovládne organizácie sa vyznaèujú tým, �e 
utvárajú, roz�irujú a reprodukujú tri druhy �pecifického bohatstva. Prvým je bohatstvo 
kognitívne: mimovládne organizácie priná�ajú teoretické koncepty a stratégie, reagujúce 
na miestne potreby a problémy. Druhým je bohatstvo praktických skúseností, zruèností, 
schopností zvládnu� komplikované �ivotné skúsenosti. Tretím je bohatstvo prosociálnych 
vzorov správanie: solidarita, dobroèinnos�, obetavos� a zodpovednos�. 

FORMY TRETIEHO SEKTORA 
 

Na Slovensku existujú 4 základné (najbe�nej�ie) právne formy mimovládnych organizácií: 
Nadácie, Neinvestièné fondy, Neziskové organizácie poskytujúce v�eobecne prospe�né slu�by 
(V�eobecne prospe�né spoloènosti), Obèianske zdru�enia. Hlavným spojivkom týchto organizácií je 
skutoènos�, �e neboli zalo�ené, alebo zriadené za úèelom podnikania (aj keï zákony to niektorým 
formám umo�òujú, nie v�ak ako hlavnú èinnos�), preto dostali aj spoloèné pomenovanie 
"neziskové organizácie". 
 
SLOVENSKÁ SPOLOÈNOS� PRE NATURÁLNU KULTURISTIKU A FITNESS 
 

Keï�e som ve¾mi �portovo naladený èlovek, sama som èlenkou u� 6 rokov jednej 
neziskovej organizácie, ktorej názov je: Slovenská spoloènos� pre naturálnu kulturistiku a fitness 
SSNKF. Mo�no si kladiete teraz otázku �preèo?�, preèo práve toto?� � Milujem pohyb, milujem 
�port, robi� nieèo pre rados�, pre svoje zdravie  a tým vies� aj �ivotný �týl � �ivotnú filozofiu, citi� 
sa dobre... K tejto organizácii som sa dostala práve vïaka láske k �portu.  

A práve filozofiou SSNKF je �stop drogám a doppingu�.  Cie¾om je propagova� naturálnu � 
prirodzenú kulturistiku. �portové sú�a�e, ktoré SSNKF organizuje sú príle�itos�ou pre tých, ktorí 
odmietajú pou�ívanie anabolických steroidov a pre tých, ktorí sa chcú porovnáva� so seberovnými. 
Divákom i �irokej verejnosti chce SSNKF  prezentova� mo�né výsledky pravidelného tréningu a 
správnej �ivotosprávy. Postupne chcem získava� pre tento druh sú�a�enia èo najväè�í poèet 
vyznávaèov tohto �portu. �portové sú�a�e organizované touto spoloènostou majú by� motiváciou 
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pre ich celoroèné tréningové sna�enie v posilovniach a fitnes centrách. Sú�a�nými pravidlami, 
hodnotením a dopingovými kontrolami sa sna�ia zabezpeèi� naturálnos� � èistotu sú�a�iacich a aj 
tým si získa� popularitu a dobrú mienku verejnosti. 

PREÈO AJ DROGY? Sú e�te väè�ím nebezpeèenstvom ako anaboliká, lebo majú �ir�ie pole 
pôsobnosti. K drogám sa väè�inou èastej�ie �uchy¾ujú� tí, ktorí nemajú �iadne záujmy � koníèky, 
motiváciu. Na�imi �portovými sú�a�ami chceme pritiahnu� a získa� najmä mláde�, ale i tých 
�star�ích� chceme pritiahnu� ku kondiènému posilovaniu a fitnesu, alebo �ivotnému �týlu, aby 
namiesto bezcie¾neho túlania, pitia alkoholu, fetovania, neskôr drogovania èi páchania kriminality 
zaèali pravidelne posilova� resp. �portova� v akejko¾vek forme. Po zmenách politického systému 
ubudli mo�nosti �portovo � záujmovej èinnosti pre deti a mláde�. Fitnes centrá sú jednou z 
dostupných mo�ností, mladým ale treba pomôc� a ukáza� cestu. Veríme, �e i my a mo�no aj spolu 
s Vami k tomuto prispejeme, veï väè�ina z nás má tie� deti a chce pre ne to najlep�ie � STOP 
DROGÁM ��PORTU ÁNO !!! SSNKF má pod sebou e�te 9 klubov v Slovenských mestách, tie� aj v 
Banskej Bystrici. 

Mimovládne organizácie robia to, èo nechce alebo nemô�e robi� vláda a nerobia to, èo 
chcú a musia robi� podnikatelia � Zistili sme, �e mimovládne organizácie tvoria osobitú súèas� 
�ivota ¾udí. Sú charakteristické rôznorodos�ou aktivít, ktoré presadzujú najrozliènej�ími formami. 
Mimovládne organizácie sú aktivizátorom zmien v demokratickej spoloènosti.Mimovládne 
organizácie na Slovensku dokázali upozorni� na rôzne problémy v spoloènosti, a tak prispeli k 
pozdvihnutiu spoloèenského vedomia.  
 
Zoznam pou�itej literatúry: 

1. LEVICKÁ, J. � MRÁZOVÁ, A. 2004. Úvod do sociálnej práce. Trnava : SlovakAcademic Press, 
2004. 124 s. ISBN 80-89104-35-5. 

2. file:///C:/Users/notebook/Downloads/s4-2.pdf 
3. http://www.tretisektor.gov.sk/obcianska-spolocnost-a-neziskovy-sektor/ 
4. http://www.zary.sk/virtualna_kniha/k10-3sektor.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tretisektor.gov.sk/obcianska-spolocnost-a-neziskovy-sektor/
http://www.zary.sk/virtualna_kniha/k10-3sektor.html


46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Dobrovo¾ník a jeho postavenie v organizácii 

Roman LEHOTSKÝ 

 
Tým, ktorí sa dali získa� dobrovo¾ne, mô�eme dôverova�, ale nikdy tým, ktorí boli donútení 

mocou alebo klamstvom získaní. U� Ján Ámos Komenský sa zaoberal problematikou dobrovo¾níctva, 
na ktorom hlavne v minulosti bola zalo�ená pomoc chudobným, starým, biednym, opusteným alebo 
sirotám. V súèasnej dobe problematika dobrovo¾níctva je zvlá�� dôle�itou tematikou, nako¾ko 
dobrovo¾nícka èinnos� je èasto zamieòaná za èinnos� svojpomocných skupín. Tie� je pod¾a môjho 
názoru dos� �a�ké nájs� ¾udí, ktorí sú ochotní túto èinnos� vykonáva�, prípadne in�titúcie, ktoré by boli 
ochotné akceptova� prácu dobrovo¾níkov medzi svojimi zamestnancami. Napriek tomu dobrovo¾níci 
by v mnohých prípadoch mohli vykona� mno�stvo u�itoènej práce, práce, ktorú by mo�no nikto iný 
nevykonal a je pre pomoc iným alebo fungovanie in�titúcie dôle�itá. Mnoho ¾udí ani presne nevie 
definova�, kto je dobrovo¾ník a v èom by im mohol pomôc�. 

Z týchto dôvodov sme vypracovali túto prácu, ktorá má teoretický charakter. Hlavná kapitola 
je rozdelená na viacero podkapitol, ktoré svojim obsahom definujú pojem dobrovo¾níka, delenie 
dobrovo¾níkov do jednotlivých skupín, metodiku práce s dobrovo¾níkmi, mo�nosti získavania 
dobrovo¾níkov, oblasti, kde by sa dobrovo¾níci mohli uplatni�, spôsoby hodnotenia a supervízie. 

Charakteristika dobrovo¾níka 

Schavel � Èi�ecký (2005, s. 48) za dobrovo¾níka pova�ujú èloveka, ktorý �ponúka organizácii 
svoje vedomosti, schopnosti, zruènosti a skúsenosti za dohodnutých podmienok a nie je za túto 
èinnos� finanène odmenený formou platu�. Dobrovo¾ník je teda èlovek, ktorý verí v to, �e mô�e sám, 
ale najmä v spolupráci s jemu podobnými, prispie� k zmene niektorých javov alebo problémov, s 
ktorými nie je vo svojom �ivote spokojný. Je to èlovek, ktorý je ochotný obetova� svoj vo¾ný èas k 
naplneniu vo¾ného èasu iných (napr. vo¾noèasové aktivity detí, starostlivos� o chorých ¾udí alebo 
osoby vy��ieho veku) alebo k zaisteniu aktivity, ktorú by inak nemal kto vykonáva� (úprava verejného 
priestranstva, rozdávanie letákov). 

 
Rozli�ujeme dve skupiny dobrovo¾níkov a to: 

a) krátkodobí dobrovo¾níci � ich záujem o dobrovo¾nícku prácu nie je príli� hlboký, 
dobrovo¾nícku prácu nevidia ako ústredný motív svojho �ivota, ich nábor je ove¾a 
jednoduch�í, zvyèajne si vy�aduje jasne definovanú prácu s krátkym pracovným èasom, 

b) dlhodobí dobrovo¾níci � pre nich je charakteristická oddanos� klientovi alebo organizácii, 
majú tendenciu prispôsobova� svoje pracovné prostredie i pracovný èas a v�etku energiu 
organizácii, sú ochotní robi� akúko¾vek po�adovanú prácu, i keï nie je zaujímavá a 
neposkytuje im �iadnu odmenu, ich motiváciou je dosahovanie úspechov celej organizácie. 
 
Ako dobrovo¾níci mô�u pracova� ¾udia, ktorí sú zamestnaní, ale aj nezamestnaní, prípadne 

dôchodcovia. Rozli�ujú sa základné typy dobrovo¾níckej èinnosti, a to medzi dobrovo¾nou obèianskou 
výpomocou, ktorú pova�ujeme za tradiènú súèas� ka�dej spoloènosti, pova�ujeme ju za be�nú formu 



47 
 

pomoci v rámci susedských vz�ahov a rodiny. Ïalej mô�eme hovori� o dobrovo¾níctve ako prejave 
obèianskej anga�ovanosti vo forme vzájomnej a verejnoprospe�nej èinnosti. 

Na Slovensku je pomerne málo identifikovaná práca svojpomocných skupín a svojpomoc býva 
èasto zamieòaná za dobrovo¾nícku èinnos�. Èinnos� dobrovo¾níckej organizácie je postavená preva�ne 
na dobrovo¾níkoch a ich práci. Väè�inou sa jedná o neziskové organizácie, ktoré sa sna�ia presadzova� 
práva men�ín a uspokojova� individuálne potreby obyvate¾ov. Vïaka svojej iniciatíve práve tieto 
organizácie bývajú realizátormi mnohých zmien, ktoré nastanú v spoloènosti. Sociálna, kultúrna, 
ekologická, zdravotná, vzdelávacia a �portová oblas� sú tie najvýznamnej�ie, do ktorých sa zapája 
najväè�í poèet dobrovo¾níkov. 

To�ner � Sozanská (2002, s. 35) uvádzajú, �e �dobrovolník je èlovìk, který bez nároku na 
finanèní odmìnu poskytuje svùj èas, svoji energii, vìdomosti a dovednosti ve prospìch ostatních lidí èi 
spoleènosti�. 

Metodika práce s dobrovo¾níkmi 

Na zaèiatku je nevyhnutné si ujasni�, akú rolu majú dobrovo¾níci v organizácii a ako je 
organizácia pripravená na ich prijatie. Vlastná práca s dobrovo¾níkmi zahàòa aj ich získavanie, výber, 
výcvik, supervíziu a hodnotenie. 

Rola dobrovo¾níka v organizácii 

Profesionalizáciou dobrovo¾níckej èinnosti rozumieme, �e v organizácii je èlovek � 
koordinátor dobrovo¾níkov, ktorého pracovnou náplòou je výber, výcvik, riadenie, supervízia a 
hodnotenie dobrovo¾níkov. Pôsobí aj ako kontaktný pracovník medzi dobrovo¾níkmi, ostatným 
personálom, klientmi i vedením organizácie. 

Koordinácii dobrovo¾nej èinnosti sa mô�e venova� platený zamestnanec alebo dobrovo¾ník a 
na kvalitu jeho práce sú v tom prípade kladené podobné nároky ako na zamestnanca. 
Profesionál má okrem vzdelania, praxe a motivácie ïal�ie formálne predpoklady pre výkon svojej 
profesie dané pracovnoprávnou legislatívou. Zamestnanec vie, èo je jeho pracovnou náplòou, vie, akú 
dostane pracovnú odmenu, akú má pracovnú dobu, kto je jeho nadriadený alebo podriadený, aké má 
práva a povinnosti, vrátane nároku na dovolenku a pracovné pomôcky. Vedenie potrebuje ma� 
spätnú väzbu od zamestnancov, aby mohlo rozhodova� o èinnosti organizácie, o ïal�om vzdelávaní a 
výcviku zamestnancov. 

Dobrovo¾ník má hlavne snahu venova� èas� svojho èasu a energie prospe�nému cie¾u bez 
nároku na finanènú odmenu. To je síce prvý a najdôle�itej�í predpoklad, ktorý sám o sebe nestaèí. 
Aby sa dobrovo¾níci stali skutoèným zdrojom trvalej pomoci a neoddelite¾nou súèas�ou organizácie, 
potrebujú podobný �týl riadenia ako profesionáli. Ak to tak nie je, staèí malé nedorozumenie, 
nedostatoèný prenos informácií a dobrovo¾ník odchádza sklamaný alebo profesionáli usúdia, �e na 
neho nie je spo¾ahnutie (To�ner � Sozanská, 2002). 

Organizácia dobrovo¾níckej èinnosti sa v mnohom nelí�i od mana�érskej práce s ¾uïmi 
v�eobecne. U dobrovo¾níkov viac pracujeme s ich motiváciou a zva�ujeme iné, nefinanèné formy 
ocenenia ich prínosu pre organizáciu. Vstup dobrovo¾níka do organizácie predstavuje systémovú 
zmenu, ale predov�etkým otvorenie sa organizácie okolitému svetu. Táto zmena nemusí by� �iaducou 
a prijate¾nou pre v�etkých, ktorí sa v organizácii pohybujú. Vzh¾adom k nie príli� pozitívnym postojom 
verejnosti je treba spoèiatku oèakáva� skôr skepsu ne� nad�ené vítanie dobrovo¾níkov. Podrobné 
zoznámenie zamestnancov s princípmi dobrovo¾níckej práce a vyu�itím ich námetov, v èom by mohla 
dobrovo¾nícka práca organizácii pomôc�, to sú prvé kroky, ktoré je potrebné nepodceni� pri plánovaní 
akýchko¾vek zmien. 

Ka�dá zmena i k lep�iemu sa musí naplánova� a zmeny vysvetli� a nacvièi�. Dobre pripravený 
dobrovo¾nícky program mô�e zvý�i� nielen výkonnos�, ale i profesionalitu organizácie. 
 
Príprava organizácie a výber èinností pre dobrovo¾níkov 
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Prakticky v ka�dej neziskovej organizácii je prítomný urèitý podiel dobrovo¾nej pomoci. 
Cie¾om prípravy na zavedenie systematickej práce s dobrovo¾níkmi je zistenie, aké sú v organizácii 
postoje k dobrovo¾níctvu, aká je atmosféra v organizácii v�eobecne, t. zn. aká je úroveò komunikácie 
medzi zamestnancami, ako komunikuje organizácia s okolím. 

Väè�inu neziskových organizácii, ktoré vznikli na dobrovo¾nom základe, nie je treba 
presviedèa� o tom, �e dobrovo¾níctvo je prínosom. Bariéry existujú skôr v organizáciách ako sú �koly a 
nemocnice, kde si vedenie ani personál nevedia predstavi�, aby sa v ich prostredí pohyboval niekto, 
kto je definovaný ako dobrovo¾ník, napriek tomu, �e si myslia, �e pomoc by sa pre mnoho èinností 
hodila. 

Je len málo obmedzení, ktoré limitujú èinnos� dobrovo¾níkov. Medzi nich patrí napríklad 
zásada, �e dobrovo¾ník by nemal nahradzova� prácu profesionálov a nemal by robi� èinnosti, do 
ktorých sa nikomu nechce. Dobrou my�lienkou je nájs� èinnosti, ktoré doposia¾ v organizácii chýbajú, 
èinnosti, ktoré by mohli vykonáva� dobrovo¾níci. 

Vytváranie ponuky èinnosti pre dobrovo¾níkov je trvalý a otvorený proces, ponuka sa 
postupne roz�iruje tak, ako si pracovníci trúfnu dobrovo¾níkov zapoji�, ako im to dovolia ich 
skúsenosti v závislosti od toho, ako sa mení a vyvíja organizácia. 
 
Získavanie dobrovo¾níkov 

Keby sme porovnávali dobrovo¾níka s tovarom, platilo by, �e dobrovo¾ník je tovar s krátkou 
záruènou dobou a rýchlym obratom. Dobrovo¾níci prichádzajú a odchádzajú èastej�ie ako 
zamestnanci. Ich získavanie, výber, výcvik a podpora ich motivácie je nepretr�itý, stále sa opakujúci 
proces. V programoch postavených preva�ne na �tudentoch je nutné, aby harmonogram práce s nimi 
re�pektoval ich �kolský rok. Toto pravidlo je dobré dodr�iava� i u ostatných dobrovo¾níkov, preto�e 
obdobie letných prázdnin je pre ¾udí väè�ím predelom ne� hranica kalendárneho roka. Získavanie 
dobrovo¾níkov by malo prebieha� priebe�ne. 

Konkrétne spôsoby získavania dobrovo¾níkov závisia od tvorivosti koordinátora. Dobrými 
náborovými pracovníkmi sú napr. dobrovo¾níci z predchádzajúceho roku. 
 
Najèastej�ie pou�ívané formy získavanie dobrovo¾níkov sú: 

 leták, plagát, výveskal miestna tlaè, regionálne rozhlasové èi televízne vysielanie, náborové 
akcie, spolupráca s dobrovo¾níckymi centrami, stredné a vysoké �koly, osobné kontakty. 
 
Príprava, �kolenie a výcvik dobrovo¾níkov zále�ia na charakteristike èinnosti, ktorú budú 

dobrovo¾níci vykonáva�. Príprava dobrovo¾níka obsahuje dve zlo�ky a to v�eobecnú dobrovo¾nícku a 
�peciálnu alebo odbornú, ktorá sa vz�ahuje k charakteru vykonávanej èinnosti. Niektorí dobrovo¾níci 
majú svoje konkrétne predstavy u� pred vstupom do organizácie. Iní majú potrebu vykona� nieèo 
dobré, ale nevedia ako a kde mô�u pomôc�. S ka�dým záujemcom je potrebné postupova� 
individuálne a ma� na zreteli ako jeho motívy a záujmy, tak aj potreby organizácie (To�ner � Sozanská, 
2002). 

Supervízia a hodnotenie dobrovo¾níkov 

Pod pojmom supervízia dobrovo¾níkov si predstavujeme komunikáciu dobrovo¾níka, resp. 
skupiny dobrovo¾níkov so supervízorom v neohrozenom prostredí, ktoré umo�ní dobrovo¾níkom 
konzultova� svoje postoje a pocity prameniace z ich èinností. Supervízia zároveò chráni záujmy klienta 
pred prípadnými nevhodnými aktivitami dobrovo¾níka. Napriek tomu mo�nos� otvorene sa zveri� so 
svojimi pochybnos�ami a chybami, bez obavy z nepochopenia a výèitiek, profesionálne povedané 
supervízia, je zriedkavým javom i v mana�mente platených zamestnancov. O to �a��ie sa presadzuje 
pri práci s dobrovo¾níkmi. 

Hodnotenie dobrovo¾níkov súvisí s hodnotením celej organizácie. Zále�í na rozhodnutí 
vedenia organizácie, èi a ako bude hodnoti� svoju prácu, aby sa mohla v objektívnom svetle 
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prezentova� verejnosti, médiám, sponzorom, darcom, klientom a vlastným zamestnancom. 
Dobrovo¾níci si zaslú�ia, aby ich èinnos� bola evidovaná, aby boli vykazované poèty hodín, ktoré 
organizácii venujú, ich prínos organizácii ako celku. Jednorazové akcie s dobrovo¾níkmi sa dajú 
zhodnoti� po skonèení akcie. I v tomto prípade je mo�né odporuèi�, aby u� v príprave akcie bol 
èlovek, ktorý bude ma� hodnotenie na starosti. 

Touto prácou sme chceli poukáza� na význam dobrovo¾níctva ako prirodzenom prejave 
obèianskej zrelosti a súdr�nosti a metodike práce s dobrovo¾níkmi. Dobrovo¾níctvo priná�a dvojaký 
prínos � aj dobrovo¾níkovi, aj tomu, kto jeho pomoc prijíma. Priná�a aj obohatenie v medzi¾udských 
vz�ahoch a nové skúsenosti obom zúèastneným stranám. 

V praxi by sme odporúèali vytvori� dobrovo¾nícke centrá, ktoré by dobrovo¾níkov nielen 
zdru�ovali, ale aj pripravovali, vzdelávali na konkrétnu prácu. Predpokladáme, �e by aj vzrástol poèet 
¾udí ochotných venova� sa dobrovo¾níckej práci. Táto èinnos� by sa najviac uplatnila a vyu�ila v 
tre�om sektore � neziskových organizáciách a obèianskych zdru�eniach. Tie� by bolo vhodné, aby sa 
problematike dobrovo¾níctva venovala väè�ia pozornos� v médiách, vo výchovno � vzdelávacom 
procese v rámci stredných èi vysokých �kôl. 
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     HOSPIC � BANSKÁ BYSTRICA 
 

Silvia  SITÁROVÁ 
 

V mojej krátkej práci na tému �Neziskové organizácie�,  som sa chcela zamera� na hospicovú 
starostlivos�. Keï�e pracujem v nemocnici ako sestra, je mi táto téma najbli��ia a mo�no práve preto 
�Hospic�, lebo dakedy dávno som tú�ila v takomto zariadení pracova�. 

Hospic je zdravotnícke zariadenie pre dlhodobo chorých a zomierajúcich ¾udí, v ktorom je 
kladení dôraz na re�pektovanie ¾udskej dôstojnosti, na to aby èlovek nebol v �a�kej chvíli sám a aby 
netrpel neznesite¾nou boles�ou. Je urèený pre terminálne chorého pacienta. �Nes¾ubuje uzdravenie, 
ale rovnako neberie nádej�. Súèas�ou hospicu mô�e by� stacionár paliatívnej starostlivosti, mobilný 
hospic, ambulancia paliatívnej medicíny, alebo iné ambulancie �pecializovanej zdravotnej 
starostlivosti. Paliatívnu starostlivos� poskytovanú hospicmi oznaèujeme ako hospicovú starostlivos�. 

My�lienka hospicu vychádza z úcty k èloveku ako k jedineènej a neopakovate¾nej bytosti 
a z jeho potrieb: biologických, psychologických, sociálnych a duchovných. Tým, aby sme zmiernili 
utrpenie a boles�  ¾uïom smrte¾ne chorým pomáha paliatívna medicína s paliatívnou starostlivos�ou. 

Paliatívna medicína je �pecializovaný odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou a lieèbou 
pacientov s chronickou nevylieèite¾nou, pokroèilou a aktívne progredujúcou chorobou s èasovo 
obmedzeným pre�ívaním. Cie¾om paliatívnej medicíny je udr�anie najvy��ej mo�nej kvality �ivota 
pacienta a� do jeho smrti. 

Paliatívna starostlivos� zahàòa zdravotnú starostlivos� poskytovanú lekárom, o�etrovate¾skú 
starostlivos�, rehabilitáciu, psychologickú starostlivos�, lieèebno-pedagogickú starostlivos� u detí, 
duchovnú starostlivos� a sociálne poradenstvo. 

Úlohou paliatívnej starostlivosti je:  
- zlep�i� kvalitu �ivota pacienta a� do smrti, 
- poskytnú� pacientovi ú¾avu od bolesti, 
- zmierni� utrpenie pacienta a stabilizova� jeho zdravotný stav, 
- neurých¾ova� ani neodïa¾ova� smr�, 
- zabezpeèi� pacientovi komplexnú lieèbu a starostlivos� tímom zdravotníckych, pracovníkov 

s odbornou spôsobilos�ou, 
- integrova� psychologické a spirituálne aspekty starostlivosti o pacienta, 
- poskytova� podporný systém, aby pacient mohol �i� èo najaktívnej�ie a� do smrti, 
- poskytova� pomoc príbuzným, blízkym osobám pacienta na zvládnutie problémov, poèas 

jeho choroby a aj po jeho smrti v èase smútenia. 
Paliatívnu starostlivos� zabezpeèuje multidisciplinárny tím lekárov, sestier a iných 

zdravotníckych pracovníkov (psychológ, �peciálny pedagóg, lieèebný pedagóg, sociálny pracovník), 
duchovných a dobrovo¾ných pracovníkov. V mojom blízkom okolí som si zmonitorovala dve takéto 
zariadenia. 
 
SVETIELKO NÁDEJE 
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Svetielko nádeje je obèianske zdru�enie, ktoré vzniklo 24. mája v roku 2002 a pôsobí pri 
Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Svojimi aktivitami chce zlep�ova� �ivot 
detí s onkologickými a �ivot limitujúcimi ochoreniami. Ich èinnos� nie je zabezpeèená a finanène krytá 
prostredníctvom �tátnych in�titúcií. Program napåòa vïaka darov verejnosti, grantov a asignácie 2%. 
Zameriava sa na komplexné slu�by pre deti a mladých ¾udí poèas lieèby a hospitalizácie, ale aj po 
vylieèení. Sna�í sa nielen o materiálnu pomoc, ale aj o psychosociálnu podporu pre pacientov a ich 
rodiny. 

¼udia, ktorí pracujú v tomto zdru�ení chcú pracova� pre nádej, ktorú choré deti nikdy nesmú 
strati�. Nemô�u ich vylieèi�, ale mô�u podáva� pomocnú ruku, aby sa im kráèalo lep�ie. Cie¾om ich 
snahy je zlep�ova� kvalitu �ivota detí s onkologickým alebo �ivotu limitujúcim ochorením a ich rodín. 

Ciele zdru�enia �Svetielko nádeje�: 
- zlep�ova� materiálne vybavenie Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie, 
- organizova� zábavný program pre hospitalizovaných pacientov, 
- podporova� tvorivé trávenie èasu pre pacientov poèas hospitalizácie, 
- napomáha� resocializácií pacientov po vylieèení, organizáciou výletov a pobytov, 
- podpora èinnosti nemocniènej �koly, 
- poradenstvo pre rodièov, 
- plnenie individuálnych snov a �elaní detí, 
- sprostredkovanie finanènej pomoci pre rodiny detí, 
- sociálna pomoc a poradenstvo, 
- dopravná slu�ba pacientov, 
- zabezpeèenie dobrovo¾níkov pre aktivity vo vo¾nom èase, 
- vybudovanie detského mobilného hospicu s pôsobnos�ou v banskobystrickom a �ilinskom 

regióne, 
- vybudovanie kaplnky v priestoroch Detskej fakultnej nemocnice.  

Èo sa týka lieèby a hospitalizácie v�etkých novodiagnostikovaných detských pacientov detskej 
onkológie a hematológie, poskytuje zdru�enie v�estrannú pomoc v ich situácií. Ponúka u� spomenutý 
prevoz pacientov vlastnou dopravnou slu�bou, èi dobrovo¾nícku slu�bu - náv�tevy detí, trávenie 
vo¾ného èasu s nimi, spoloèné hry, záujem o ich potreby. Zapo�ièiava mobilné telefóny, notebooky 
s pripojením na internet, DVD prehrávaèe. Rodièom pomáha pri vybavovaní preukazov Z�P, so 
�iados�ami o kompenzácie alebo s finanènou pomocou na nevyhnutné potrebné vybavenie 
i v komunikácií s pois�ovòami. Sprostredkuje pomoc s inými obèianskymi zdru�eniami. 

Aj po odchode z nemocnice má zdru�enie pre rodièov chorých detí  poradenskú pomoc 
o mo�nostiach kompenzácií a výpomocí úradov, pri styku so zamestnávate¾om a pod. Ak to zdravotný 
stav detí dovo¾uje, mô�u sa zúèastòova� usporiadaných výletov s pacientmi s podobnou diagnózou � 
pre deti od 5 do 10 rokov v�dy so sprievodom jednej dospelej osoby, od 10 do 18 rokov deti mô�u ís� 
samy. Výlety sú spravidla zá�itkovou terapiou, napr. hipnoterapia, divadelné predstavenia, 
tropikárium, pobyty èi náv�tevy atraktívnych miest - Chorvátsko, Vysoké Tatry, Praha, so¾ná baòa 
Wieliczka a v neposlednej rade náv�teva predstavenia Cirque du Soleil a iné. 

Èo sa týka paliatívnej starostlivosti si vy�aduje individuálny prístup hlavne preto, �e ide 
o detského pacienta. Kde nepomohla �tandardná medicína zostáva pomoc hlavne v domácom 
prostredí kde sa oòho stará rodina a multidisciplinárny tím. Usiluje sa, aby v domácom prostredí 
zvy�ok �ivota bol èo najdôstojnej�í s materiálnym a zdravotníckym zabezpeèením na vysokej úrovni. 
Nesmiem zabudnú�, �e malý pacient nesmie trpie� boles�ou o èo sa stará paliatívna medicína, ktorá je 
dnes na ve¾mi vysokej úrovni a vïaka nej mô�u malí pacienti pre�i� e�te príjemné a nebolestivé chvíle 
so svojimi najbli��ími.  

Do tímu zdru�enia �Svetielko nádeje� patrí  lekár, sestra, psychológ, sociálny pracovník, 
dobrovo¾ník a duchovný, ktorí zároveò doká�u vies� aj rodièov a rodinu, ako sa o malých pacientov 
stara�. Svetielko nádeje. Obèianske zdru�enie. MV SR è. VVS/ 1-900/90-16888. 24.máj.2002 

Sna�ila som sa dos� podrobne opísa�  prácu hospicovej starostlivosti, tak by som len okrajovo 
spomenula neziskovú organizáciu DOM Bo�ieho milosrdenstva v Banskej Bystrici. Tvorí ho sociálno- 
zdravotnícky komplex, ktorého súèas�ou sú: 
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- Domov sociálnych slu�ieb 
- Zariadenie pre seniorov 
- Hospic. 

Domov sociálnych slu�ieb (§ 38 Zákona è. 448/2008 Z. z . o sociálnych slu�bách) poskytuje: 
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
- sociálne poradenstvo, 
- sociálna rehabilitácia, 
- o�etrovate¾ská starostlivos�, 
- ubytovanie, 
- stravovanie,  
- upratovanie, pranie, �ehlenie a údr�ba bielizne a �atstva. 
V takomto zariadení sa zabezpeèuje pracovná terapia a záujmová èinnos�. 

Zariadenie pre seniorov je urèené ¾uïom, ktorí dovà�ili dôchodkový vek a sú odkázaní na 
pomoc inej fyzickej osoby, alebo poskytovanie sociálnej slu�by v tomto zariadení potrebujú z iných 
dôvodov. �iadate¾a musí posúdi� mestský alebo obecný úrad na minimálne IV. stupeò odkázanosti 
pod¾a Zákona o sociálnych slu�bách. 

Hospic v tomto zariadení je miestom porozumenia pre trpiacich. Dom Bo�ieho milosrdenstva 
je �peciálne zdravotnícke zariadenie, ktoré pomáha chorým pre�i� dôstojným spôsobom, posledné 
obdobie �ivota. Pacientovi zaruèuje, �e nebude trpie� neznesite¾nou boles�ou, �e bude v�dy 
re�pektovaná jeho ¾udská dôstojnos� a �e v posledných chví¾ach �ivota nezostane sám. 

Poslaním hospicu DBM je: 
- zlep�i� kvalitu �ivota pacienta do smrti, 
- poskytnú� pacientovi ú¾avu od bolesti, 
- zmierni� utrpenie pacienta a stabilizova� jeho zdravotný stav, 
- neurých¾ova�, ale ani neodïa¾ova� smr�, 
- zabezpeèi� pacientovi komplexnú starostlivos� a lieèbu tímom zdravotníckych pracovníkov 

s odbornou spôsobilos�ou, 
- integrova� psychologické a spirituálne aspekty starostlivosti o pacienta, 
- sprevádza� príbuzných, blízkych osôb pacienta pri zvládnutí problémov poèas jeho choroby 

i po jeho úmrtí, v èase smútenia, 
- poskytova� podporný systém, aby pacient mohol �i� èo najaktívnej�ie. 

Hospicová èas� má 16 lô�ok. Re�im hospicu sa výrazne lí�i od re�imu v nemocnici. Pod¾a 
mo�nosti si re�im dòa urèuje pacient sám, hlavne èo sa týka då�ky spánku, odpoèinku cez deò, 
hygieny a iných aktivít. Hospic sa sna�í vytvori� pre pacientov èo najpohodlnej�ie prostredie. 
Náv�tevné hodiny v hospici sú 24 hodín denne. Náv�tevám poskytuje pod¾a potreby ubytovanie 
a stravu.  

 
�Utrpenie mô�e vies� k beznádeji, 

   alebo sa z neho mô�e sta� 
   prechodná stanica, ktorá 

   dodá �ivotu zmysel�. 
 

E. M. Riedelová 
Neplaète smr� nie je smutná 
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