
OBJAV SA V DOBRO-VOĽNÍCTVE



Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú môžeš vykonávať vo voľnom čase, bez nároku 
na honorár v prospech iných mimo členov rodiny a domácnosti. 

Vďaka dobrovoľníctvu môžeš objaviť sám seba, nájsť nové možnosti a cesty svojej 
realizácie a rozvoja. Svedčia o tom príklady rôznych prínosov, ktoré ľudia získali vďaka 
dobrovoľníctvu. Pripravili sme ich na základe rozhovorov so 60 mladými ľuďmi 
a 30 pracovníkmi a pracovníčkami s mládežou. Viac informácií o celom výskume 
nájdeš publikácii „Dobrovoľníctvo – cesta rozvoja talentu a potenciálu mladých ľudí“

Ak chceš získať viac informácií o dobrovoľníctve a o tom ako sa zapojiť, kontaktuj 
dobrovoľnícke centrum v tvojom regióne. Informácie o dobrovoľníckych centrách 
môžeš získať na stránke: www.dobrovolnickecentra.sk. 



Dobrovoľníctvo
rozvinie tvoje vedomosti, 

zručnosti a schopnosti



„Vďaka dobrovoľníctvu som sa 
naučil lepšie komunikovať.“

(dobrovoľník Roman, 24 rokov)

komunikačné zručnosti 



 „Naučila som sa vnímať pocity 
iných, aktívne počúvať a dokázať sa 

porozprávať o pocitoch s niekým 
nestranným o jeho problémoch 

a starostiach.“ 
(dobrovoľníčka Ema, 23 rokov)

schopnosť empatie a aktívneho počúvania



„Cez dobrovoľníctvo 
som sa zlepšil v angličtine.“ 

(dobrovoľník Juraj, 20 rokov)

komunikácia v cudzom jazyku 



 „Prestala som sa báť
prednášať pred ľuďmi.“  

(dobrovoľníčka Jana, 23 rokov)

prezentačné zručnosti



 „Rozvinula som si lepšie chápanie aj  
ľudí, ktorých by som pred tým 
odsúdila bez zamyslenia sa.“ 

(dobrovoľníčka Veronika, 26 rokov)

schopnosť tolerovať iných ľudí 



„Naučil som sa kooperovať v tíme.“
(dobrovoľník Jaro, 25 rokov)

pracovať v tíme 



„Spoznala som sama seba, 
svoje schopnosti.“ 

(dobrovoľníčka Betka, 27 rokov)

sebapoznanie



„Najlepšou skúsenosťou 
pre môj osobný život 

bol môj osobný rast a rozvoj.“ 
(dobrovoľníčka Baška, 26 rokov)

sebarozvoj



„Zvýšila sa moja sebadôvera.“ 
(dobrovoľníčka Majka, 22 rokov)

 sebadôvera



„Viem robiť veci samostatnejšie.“ 
(dobrovoľník Rado, 19 rokov)

 samostatnosť



 „Naučila som sa zodpovednosti.“  
(dobrovoľníčka Martina, 17 rokov)

 zodpovednosť



 „To najdôležitejšie je 
príležitosť mať  za niečo 

zodpovednosť, bez ohľadu na to, 
aký je to druh dobrovoľníctva. 

Ten pocit zodpovednosti a naučiť 
sa to, zažiť si to, to je úplne 

to najdôležitejšie.“
(koordinátor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Roman, 33 rokov)

 zodpovednosť



„Naučila som sa vyrovnať 
sa so stresom.“

(dobrovoľníčka Jana, 20 rokov)

schopnosť zvládať stres  



„Naučila som sa zvládať 
záťažové situácie.“ 

(dobrovoľníčka Zuzana, 20 rokov)

schopnosť pracovať v náročných a  záťažových situáciách 



„Naučila som sa, že keď človek 
chce zvládne veľa vecí naraz 

v krátkom čase.“ 
(dobrovoľníčka Katarína, 22 rokov)

časový manažment 



„Naučil som sa plánovať 
a robiť projekty.“ 

(dobrovoľník Peter, 30 rokov)

schopnosť riadiť projekty



„Zistila som ako 
pracujú organizácie.“ 

(dobrovoľníčka Paulína, 23 rokov)

vedomosti z oblasti fungovania organizácií  a tretieho sektora



„Získala som prehľad o rôznych 
zariadeniach sociálnych služieb 

v BB kraji, takisto aj 
o organizáciách tretieho sektora.“

(dobrovoľníčka Majka, 22 rokov)

vedomosti z oblasti fungovania organizácií  a tretieho sektora



„Získala som 
pedagogické zručnosti.“ 

(dobrovoľníčka Michaela, 27 rokov)

lektorské zručnosti 



 „Rozvinul som si 
manuálne zručnosti.“ 

(dobrovoľník Fero, 21 rokov)

manuálne zručnosti



„Naučila som sa veľa 
o sociálnych médiách a grafike.“ 

(dobrovoľníčka Betka, 27 rokov)

vedomosti z oblasti propagácie 



„Naučil som sa hospodáriť 
s financiami a lepšie 

ich manažovať.“
(dobrovoľník Fero, 21 rokov)

finančná gramotnosť 



„Veľa som sa naučil o ochrane 
a záchrane kultúrnych pamiatok, 

predovšetkým zrúcanín, 
veľa technologických 

a pracovných zručností.“ 
(dobrovoľník Matej, 30 rokov)

vedomosti o ochrane pamiatok 



„Naučil som sa 
organizovať rôzne eventy.“ 

(dobrovoľník Rado, 19 rokov)

schopnosť organizovať rôzne podujatia 



 „Dosť veľa skúseností pre moje súčasné 
zamestnanie som získal prostredníctvom 

dobrovoľníctva, pracujem ako grafik 
a veľkú časť vecí, ktoré viem som sa 

naučil, keď som pripravoval grafické veci 
alebo keď som fotil a následne 
to upravoval a pripravoval.“ 

(dobrovoľník Marek, 28 rokov)

vedomosti a zručnosti v oblasti grafiky



 „Naučila som sa spracovať 
s ľuďmi s postihnutím.“

(dobrovoľníčka Paťa, 28 rokov)

zručnosti v práci s rôznymi ľuďmi 



„Viem lepšie pracovať s deťmi.“ 
(dobrovoľník Robo, 30 rokov)

zručnosti v práci s rôznymi ľuďmi 



Dobrovoľníctvo 
ti prinesie pozitívne 

pocity a zážitky 



„Mám dobrý pocit z práce, 
ktorú vykonávam nezištne.“ 

(dobrovoľník Fero, 21 rokov)

dobrý pocit z pomáhania



 „Ten pocit, je na nezaplatenie. 
Ak to teda človek naozaj robil 

rád a so srdcom.“ 
(koordinátorka dobrovoľníkov 

a dobrovoľníčok Jana, 45 rokov)

dobrý pocit z pomáhania



„Najväčším prínosom bol pre mňa dobrý 
pocit po realizácii projektu.“ 

(dobrovoľník Matej, 30 rokov)

dobrý pocit z úspechu 



„Získavam dobrý pocit, ktorý získavam 
z toho, že mám zásluhu na niečom 

čo sa podarilo/dokázalo.“
(dobrovoľníčka Lívia, 29 rokov)

dobrý pocit z úspechu 



„Viem, že som dobrý človek, 
lebo pomáham iným.“ 

(dobrovoľník Jano, 19 rokov)

pocit ľudskosti 



„Vďaka dobrovoľníctvu som získala veľa 
zážitkov, na ktoré nikdy nezabudnem.“ 

(dobrovoľníčka Romana, 25 rokov)

zážitky



 „Hlavne ma to bavilo, čo som robil.“ 
(dobrovoľník Peter, 20 rokov)

zábava



 „Veľa sme sa nasmiali.“ 
(dobrovoľníčka Magda, 22 rokov)

zábava



Dobrovoľníctvo 
je zmena 



„Zmenil sa môj pohľad na problémy.“ 
(dobrovoľníčka Veronika, 30 rokov)

zmena názorov a pohľadov 



 „Získala som iný pohľad na život, 
nadhľad nad istými vecami. Zistila som, 

že veci nie sú len čierno-biele.“ 
(dobrovoľníčka Majka, 25 rokov)

zmena názorov a pohľadov 



 „Dobrovoľníctvo mi prinieslo 
ujasnenie si priorít.“ 

(dobrovoľník Zdeno, 22 rokov)

zmena hodnôt 



„Určite mi dobrovoľníctvo pomohlo 
vyprofilovať si môj rebríček hodnôt.“ 

(dobrovoľník Marián, 23 rokov)

zmena hodnôt 



„Porovnávam svety, hodnoty, mením 
postoje... Asi vyprofilovanie rebríčka 

hodnôt v živote a uvedomenie si, 
že sú ľudia, ktorí sa majú horšie.“ 

(dobrovoľníčka Paťa, 28 rokov)

zmena hodnôt 



 „Viac som sa „zextroverznila“. Predtým 
som len ležala na posteli a čítala knihy 

a teraz niečo robím. Nemám čas ležať 
v posteli.“ 

(dobrovoľníčka Mária, 20 rokov)

zmena života a životného štýlu



 „Dobrovoľníctvo ma ovplyvnilo 
v rôznych sférach a posunulo ma ďalej, 

či už v mojom osobnom alebo profesijnom 
živote. Prínosom je vlastne to, 

že dobrovoľníctvo ovplyvnilo to, 
čo dnes robím a tiež to, kto som.“ 

(dobrovoľníčka Dominika, 20 rokov)

zmena života a životného štýlu



„Najvýznamnejším prínosom je to, 
aká som aj vďaka dobrovoľníctvu.

 Ovplyvnilo to môj životný štýl 
a nazeranie na svet.“ 

(dobrovoľníčka Simona, 29 rokov)

zmena života a životného štýlu



„Úplne to zmenilo môj život, 
ukázalo nové cesty a možnosti.“ 

(dobrovoľník Jano, 20 rokov)

zmena života a životného štýlu



Dobrovoľníctvo rozšíri 
tvoje kontakty a siete



„V dobrovoľníctve som poznal 
veľa nových ľudí, nové známosti.“ 

(dobrovoľník Michal, 28 rokov)

noví ľudia a známosti 



„Získala som nových kamarátov.“ 
(dobrovoľníčka Maťa, 21 rokov)

 noví kamaráti a nové kamarátky



„Získala som priateľov po celej Európe.“ 
(dobrovoľníčka Romana, 26 rokov)

 noví kamaráti a nové kamarátky



„V dobrovoľníctve som si 
našla som manžela.“ 

(dobrovoľníčka Janka, 30 rokov)

budúci partneri a budúce partnerky



„Spoznal som ďalších dobrovoľníkov 
s podobnými záujmami a názormi.“ 

(dobrovoľník Jakub, 20 rokov)

spoločenstvo podobných ľudí



 „Naplnila sa moja potreba niekam patriť, 
medzi podobných ľudí.“ 

(dobrovoľníčka Paťa, 28 rokov)

spoločenstvo podobných ľudí



 „Majú možnosť stretávať sa 
a konfrontovať sa s inými názormi, 

odlišným sociálnym postavením 
a národnosťou, sexuálnou orientáciou. 

Kontakty s ľuďmi ktorí sú iní, 
sú najlepším nástrojom, aby budúca 

spoločnosť našej krajiny bola 
otvorenejšia a tolerantnejšia.“ 

(koordinátor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Radovan, 29 rokov)

rôznorodí ľudia 



 „Získala som veľa kontaktov 
na možných budúcich 

potenciálnych zamestnávateľov.“ 
(dobrovoľníčka Barbora, 24 rokov)

kontakty na  budúcich zamestnávateľov



„Vďaka dobrovoľníckej práci môže 
dobrovoľník okrem praxe získať hlavne 
kontakty. Tie sú často na nezaplatenie 
a dá sa vďaka nim vybudovať dobrá sieť
 na komunikáciu, hľadanie pracovných 
príležitostí, získať odporúčanie a pod.“ 

(koordinátor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Jaro, 39 rokov)

kontakty na  budúcich zamestnávateľov



Dobrovoľníctvo ti 
otvorí nové možnosti 



 „Otvorilo mi to obrovské možnosti.“ 
(dobrovoľník Patrik, 17 rokov)

nové smery rozvoja



„Vďaka dobrovoľníctvu 
mám nové koníčky.

(dobrovoľníčka Zdena, 25 rokov)

nové smery rozvoja



„V rámci dobrovoľníctva som mala
 možnosť veľa cestovať.“ 

(dobrovoľníčka Zuzana, 26 rokov)

cestovanie



„Cez dobrovoľníctvo som 
spoznala nové krajiny.“ 

(dobrovoľníčka Paťa, 28 rokov)

spoznávanie nových krajín



„Prínosom bolo pre mňa 
vyskúšanie si niečoho, 

čo som nikdy predtým nerobila.“ 
(dobrovoľníčka Vlaďa, 18 rokov)

vyskúšanie nových vecí 



„Mal som možnosť konfrontovať 
sa s novými životnými situáciami.“

(dobrovoľník Mário, 23 rokov)

konfrontácia s nepoznaným



„Prekonala som svoje hranice.“ 
(dobrovoľníčka Zuzana, 20 rokov)

prekonanie vlastných hraníc 



 „Som mladý človek, ktorý nemá rád 
zabehnuté veci a stereotypy, a práca 
v dobrovoľníctve mi dáva priestor 
pre spestrenie vlastného života.“  

(dobrovoľník Michal, 23 rokov)

spestrenie života



Dobrovoľníctvo 
ti prinesie 

vnútorné naplnenie 



„Práca s ľuďmi a kontakt 
s nimi je neskutočne obohacujúci.“ 

(dobrovoľníčka Lenka, 30 rokov)

obohatenie 



 „Práca v dobrovoľníctve 
ma uspokojuje a napĺňa.“ 

(dobrovoľníčka Kristína, 26 rokov)

uspokojenie



 „Najväčší prínos pre osobný život je 
v tom, že robím prácu, ktorá má zmysel.“ 

(dobrovoľník Michal, 27 rokov)

zmysluplnosť



„Je to zmysluplne strávený voľný čas.“ 
(dobrovoľníčka Žofia, 27 rokov)

zmysluplnosť



„Vďaka dobrovoľníctvu som 
sa začala cítiť užitočne.“ 

(dobrovoľníčka Ružena, 30 rokov)

užitočnosť



„Vďaka dobrovoľníctvu som mala možnosť 
sa realizovať a robiť to, čo mám rada.“ 

(dobrovoľníčka Paťa, 28 rokov)

sebarealizácia 



Dobrovoľníctvo ti umožní 
aktívne sa zapojiť 
do riešenia problémov 



„Uvedomila som si, 
aké problémy ľudia majú.“  

(dobrovoľníčka Jana, 20 rokov)

záujem o okolie



„Mám odvtedy potrebu 
zaujímať sa o tému bezdomovectva 

v Bratislave.“ 
 (dobrovoľník Laco, 23 rokov)

záujem o okolie



 „Uvedomil som si potrebu angažovať 
sa a pokiaľ chceme niečo zmeniť 

musíme začať od seba.
(dobrovoľník Peter, 21 rokov)

uvedomenie si potreby riešiť problémy 



„Uvedomila som si, že je potrebné zapájať 
sa do vecí, ktoré sa okolo mňa dejú 

a že je dobré byť aktívnym človekom.“
(dobrovoľníčka Žaneta, 24 rokov)

uvedomenie si potreby riešiť problémy 



„Ak chceme niečo zmeniť, 
sami musíme byť aktívni.“ 

(dobrovoľníčka Paťa, 28 rokov)

uvedomenie si potreby riešiť problémy 



„Prínosom je taká aktivizácia k veciam... 
proste angažovanie sa vo veciach,

nefrflanie že niečo nefunguje, 
snaha pokúsiť sa to zmeniť 

a nesedieť a nečakať.“ 
.“ (dobrovoľníčka Jarka, 18 rokov)

možnosť zapojiť sa 



„Vyjadrujem sa 
k dianiu v našej krajine.“ 

(dobrovoľník Boris, 24 rokov)

uvedomenie si potreby riešiť problémy 



Dobrovoľníctvo tťa 
prepojí so  svetom práce



„Dobrovoľníčim v oblasti mojej budúcej 
profesie a môjho súčasného štúdia. Je to 

výborný nástroj na zber skúseností.“ 
(dobrovoľník Stano, 22 rokov)

skúsenosti a prax



„Najväčším prínosom pre profesijný život 
je pre mňa nadobudnutie praxe.“ 

(dobrovoľníčka Braňa, 23 rokov)

skúsenosti a prax



 „Myslím si, že to najlepšie čo mi moja 
dobrovoľnícka skúsenosť dáva je prax. 

Je to niečo čo je priamo akoby vytrhnuté 
zo života. Ide o príbehy ľudí, detí, rodičov 

a ich blízkych a je to nepochybne škola 
života aj pre mňa samu.“ 

(dobrovoľníčka Saša, 25 rokov)

výhoda pri uchádzaní sa o prácu 



„Môžem si to zároveň aj napísať 
do životopisu, čo pri pohovoroch 

veľmi oceňujú.“ 
(dobrovoľník Matej, 24 rokov)

výhoda pri uchádzaní sa o prácu



„Vďaka dobrovoľníctvu som si našiel 
hneď dve zamestnania.“ 

(dobrovoľník Zdeno, 28 rokov)

nájdenie zamestnania



„Cez dobrovoľníctvo som sa dostala 
do súčasnej práce.“ 

(dobrovoľníčka Karolína, 28 rokov)

nájdenie zamestnania



„Prišla som k profesionálnemu 
jobu cez dobrovoľníctvo.“ 

(dobrovoľníčka Barbora, 26 rokov)

nájdenie zamestnania



 „Našla som si prácu, pretože 
mojej šefke sa páčili moje 

dobrovoľnícke skúsenosti.“ 
(dobrovoľníčka Beata, 30 rokov)

nájdenie zamestnania



„Vďaka tomu som mal možnosť zúčastniť 
sa mnohých školení a vzdelávaní, ktoré 
mi pomohli v mojom profesijnom raste.“

(dobrovoľníka Marek, 27 rokov)

profesijný rast 



Dobrovoľníctvo 
využiješ pri 

svojom štúdiu



„Dobrovoľníctvo ma ovplyvnilo pri voľbe 
školy a voľbe profesie, ktorú chcem 

v budúcnosti vykonávať.“
(dobrovoľník Miro, 19 rokov)

voľba štúdia a budúcej profesie



„Vybrala som si na tom základe školu 
a takisto aj moje brigády sú často 

zamerané na skúsenosti, ktoré mám 
z dobrovoľníctva.“ 

(dobrovoľníčka Patrícia, 23 rokov)

voľba štúdia a budúcej profesie



„Vďaka dobrovoľníckym skúsenostiam 
sa dostanem na školu.“

(dobrovoľníčka Miriam, 18 rokov)

výhoda pri uchádzaní sa o štúdium



 „Vzhľadom k štúdiu to bude mať pre mňa 
význam, lebo ma to odlíši a v zahraničí 

to musí byť, čiže sa vďaka tomu 
dostanem na školu.“ 

(dobrovoľník Slavo, 17 rokov)

výhoda pri uchádzaní sa o štúdium



„Prepojila som si to, 
čo som študovala s praxou.“ 

(dobrovoľníčka Lívia, 25 rokov)

prepojenie teórie s praxou



„Viac mi to pomohlo porozumieť 
niektorým predmetom v škole.“ 

(dobrovoľník Milan, 24 rokov)

prepojenie teórie s praxou



 „Jednoduchšie som pochopila teóriu 
a viem si ju prepojiť s praxou.“ 

(dobrovoľníčka Dáša, 23 rokov)

prepojenie teórie s praxou



Dobrovoľníctvo 
objaví a rozvinie 

tvoj talent



Vďaka dobrovoľníctvu môžeš objaviť alebo rozvinúť svoj talent v oblasti i komunikácie  
a práce s inými ľuďmi, umenia, vedenia iných ľudí, práce s informáciami, organizovania 
aktivít, športu a iných oblastí. 

 „Dobrovoľníctvo môže byť predovšetkým príležitosťou na objavenie talentu a môže ponúknuť 
priestor na jeho ďalší rozvoj. Je to jeden zo spôsobov, akým si mladý človek môže vyskúšať rôzne 
druhy činností a zistiť, čo ho baví a v čom sa chce zlepšovať.“ 
(koordinátor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Juraj, 35 rokov)

„Ja som na niekoľkých dobrovoľníkoch pozorovala, že keď k nám prišli, sami netušili, že majú 
nadanie na vec, s ktorou nám následne začali pomáhať. A tento talent v sebe objavili a zlepšovali 
sa v ňom. A teraz sú v tom fakt super.“ 
(koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Katarína, 32 rokov)



AKO? 

vykonávaním priamej práce a aktivít
„Tým že pracujem s deťmi, učím ich tak som si rozvinul svoj vzťah k nim ešte viac.“  
(dobrovoľníčka Slávka, 22 rokov)

 „V dobrovoľníckych činnostiach som tvoril oveľa viac grafických materiálov, veľa som fotil, a 
následne som to musel spracovať a odovzdať pre propagáciu.“ 
(dobrovoľník Roman, 26 rokov)

„Zúčastnil som sa medzinárodného projektu, v rámci ktorého som musel na uvádzacom meetingu 
5 dní komunikovať s ľuďmi z celej strednej Európy po anglicky.“ 
(dobrovoľník Peter, 26 rokov)
spoluprácou s profesionálmi a profesionálkami

„Ľudia môžu robiť rôzne činnosti pod dohľadom profesionálov, ktorí ich usmerňujú alebo 
mentorujú alebo trebárs supervidujú. A často krát v profi organizáciách, do ktorých 
by inak nemali prístup.“ 
(koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Ida, 36 rokov)

„Získajú odbornú pomoc – nadhľad odborný. Odborník je tam na to, aby naučil niečo 
dobrovoľníkov, inštruktor a lektor, ktorý to naučí a budú to robiť iní dobrovoľníci, 
a rozvíjajú tak ich nadanie.“
 (koordinátor dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Braňo, 33 rokov)
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