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Materiál  

 

Bod č. 4 Dobrovoľníctvo,  seniori a samospráva- realizácia za rok 2014 
 

Dobrovoľnícke aktivity v ZSS zohrávajú významnú úlohu pri poskytovaní sociálnych 

služieb. Dobrovoľníci sa svojou činnosťou aktívne podieľajú na rozvoji a zveľaďovaní 

zariadení, ako aj na eliminácii pocitov osamelosti a sociálnej izolácie seniorov prameniacich 

z nepriaznivého zdravotného stavu a ich umiestnenia v zariadení sociálnych služieb. 

Dobrovoľnícku činnosť však vykonávajú nielen externí dobrovoľníci, ale aj samotní seniori. 

Niektoré zariadenia pravidelne spolupracujú s Národným dobrovoľníckym centrom CARDO 

Bratislava, kde sú aj registrovaní s ponukami dobrovoľníckej práce.  

Jednou z najvýznamnejších dobrovoľníckych aktivít je Týždeň dobrovoľníctva, ktorý 

sa konal od 16.9. – 22.9.2014 na celom Slovensku. V rámci tohto týždňa prebehli takmer  

vo všetkých zariadeniach rôzne aktivity, ktorých sa zúčastnili jednotlivci, ako aj kolektívy 

zamestnancov rôznych firiem a inštitúcií. Jednotlivé aktivity boli zamerané najmä  

na zveľaďovanie interiérov a exteriérov zariadení, ale aj na priamy kontakt s klientmi 

prostredníctvom kultúrnych programov (tanečné, spevácke, hudobné a divadelné vystúpenia), 

spoločenských hier a pamäťových cvičení, čítania literatúry, sprevádzania imobilných 

klientov.  

V zariadeniach sociálnych služieb je realizovaná dobrovoľnícka práca prostredníctvom 

vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v zmysle zákona NR SR   

č. 5/2004  Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Zariadenia sociálnych služieb sú zariadeniami otvorenými, no v záujme čo najširšej 

integrácie, ako aj za účelom  sprístupnenia čo najväčšieho množstva informácií verejnosti 

pripravujú „Dni otvorených dverí“, počas ktorých si môžu rodinní príslušníci  umiestnených 

prijímateľov i široká verejnosť  prezrieť celé zariadenie, získať informácie o podmienkach 

bývania, poskytovania komplexnej starostlivosti i celkového života v zariadení. 

 

Jednotlivé VUC uplatňujú nasledovné princípy: 

 podporovanie dobrovoľníctva starších ľudí a seniorov  ako formy ich participácie 

v spoločnosti 

 vytváranie podmienok na zapojenie dobrovoľníkov do aktivít určených pre seniorov 

 podpora zapojenia mladých ľudí do poskytovania služieb seniorom v rámci 

dobrovoľníckej práce v spolupráci s poskytovateľmi sociálnych služieb 
 
 

Metodika práce s dobrovoľníkmi v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti VUC 
 

- Občan, ktorý má záujem o dobrovoľnícku činnosť vyplní prihlášku dobrovoľníka. 

 

- Koordinátor dobrovoľníkov eviduje zaslané prihlášky dobrovoľníkov, každá doručená 

prihláška (poštou, e-mailom, osobne) bude zaevidovaná.  

 

- Pred začatím dobrovoľníckej práce urobí koordinátor dobrovoľníkov (zodpovedná 

osoba) so záujemcom o dobrovoľnícku činnosť vstupný rozhovor, ktorý sa týka týchto 

oblastí: čo je motiváciou záujemcu o dobrovoľnícku činnosť, aké má možnosti –  

čo vie robiť, čo mu vieme ponúknuť, aké má očakávania od dobrovoľníckej činnosti, 

o akú činnosť má záujem – o prácu s ľuďmi, o organizovanie akcií, o administratívnu 
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prácu, o manuálnu prácu pri zlepšovaní životného prostredia a pod. Záujemca 

o dobrovoľnícku činnosť sa pri vstupnom rozhovore vyjadrí, či má záujem 

o jednorazovú, krátkodobú, pravidelnú alebo dlhodobú dobrovoľnícku činnosť. 

 

- Skôr než dobrovoľník začne vykonávať dobrovoľnícku činnosť v ZSS, bude s ním 

uzatvorená zmluva a bude poučený o BOZP. 

- Skôr než dobrovoľník začne vykonávať prácu v priamom kontakte s prijímateľmi 

sociálnych služieb, musí sa oboznámiť s individuálnymi plánmi prijímateľov, ktorých 

súčasťou sú aj plány práce s rizikami a prijímateľ sociálnych služieb musí súhlasiť 

s prácou dobrovoľníka.  

- Príklady činností dobrovoľníckej práce v priamom kontakte: dramatická činnosť, 

spevokol, chvíľka poézie, čítanie a komunikácia o prečítanom, ručné práce – nácvik 

motorických činností, sprevádzanie na nákupy, do kostola na bohoslužby, prechádzky, 

spoločnosť pri lôžku, spoločník na rozhovory a pod. Ani jedna z týchto činností  

nie je právny úkon, preto aby tieto činnosti mohli byť s prijímateľom vykonávané  

je potrebný súhlas prijímateľa, súhlas opatrovníka nie je potrebný.  

- Po dohode poskytovateľa sociálnych služieb so záujemcom o dobrovoľnícku činnosť 

uzavrie poskytovateľ s dobrovoľníkom zmluvu o dobrovoľníckej činnosti v zmysle § 6 

zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení (ďalej len zmluva). 

 

 
Status dobrovoľníka 

- bezúhonnosť, 

- ochota a chuť pracovať ako dobrovoľník bez nároku na odmenu, 

- morálne a ľudské kvality, 

- pevná vôľa, vytrvalosť a trpezlivosť, 

- tolerancia, vľúdnosť a nezištnosť 

- spoľahlivosť,  

- dobrovoľník má uzatvorenú písomnú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti 

s organizáciou, pre ktorú dobrovoľnícku činnosť vykonáva v zmysle zákona  

č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení, 

- zákonom o dobrovoľníctve dobrovoľník získava právny status dobrovoľníka. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


