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KVALITA OBSAHU I SPÔSOBU 
PRÁCE S DEŤMI A MLADÝMI JE 
ROVNAKO DÔLEŽITÁ
Nadácia pre deti Slovenska vždy kládla veľký dôraz na to, ako dospelí pristu-
pujú k deťom a mladým ľuďom. Urobiť zaujímavé divadlo, stretávať sa s nimi 
dva razy do týždňa, trénovať ich každú stredu a piatok je úžasné. Ešte prospeš- 
nejšie pre formovanie ich osobnosti je to, ak sa počas týchto aktivít stretávajú 
s rešpektujúcim prístupom nás dospelých. Ak zažívajú to, že im dôverujeme, 
zaujímajú nás ich názory, že sa stávajú spolutvorcami rozhodnutí a toho, čo 
sa s nimi deje. Záleží nám nielen na tom, čo, ale aj ako sa s deťmi a mladými 
pracuje. Téme kvality práce s deťmi a mládežou sme sa v Nadácii pre deti  
Slovenska venovali aj v príručke Kvalita práce s deťmi a mládežou v oblasti 
voľného času a neformálneho vzdelávania, (P. Lenčo, A. Chleničanová, 2015). 
Je neoddeliteľnou súčasťou všetkých nami realizovaných i podporených pro-
jektov.

Kvalita práce s deťmi a mladými ľuďmi skrýva v sebe kľúč k tomu, aké  osob-  
nosti z nich vyrastú. Jej podstatou sú vzťahy medzi dospelými a deťmi, 
a mladými. Jej prínos zaznamenávame v rôznych oblastiach ich života. V ne-
formálnom vzdelávaní trávi najmladšia generácia mimo rodiny najviac času 
hneď po škole. Je to ďalší dôležitý spôsob, ktorý formuje osobnosť dieťaťa. Nie 
je preto jedno, s akými  ľuďmi sa pri nich stretáva, ako sa pri nich cíti.  

Slovenský vzdelávací systém je postavený na dominancii získavania vedo-
mostí. Rozvíjanie životných zručností, akými je schopnosť fungovať v tíme, pri-
jímanie rôznorodosti, ako prirodzenej súčasti tímu, ale aj sebapoznanie a se-
baúcta či  kritické myslenie, sociálne zručnosti, ostáva  ťažiskom neformálneho 
vzdelávania. V decembri 2015  definovala Európska komisia a Rada Európy 
nové priority pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípra-
vy (ET 2020). Európskou potrebou je inkluzívne vzdelávanie, ktorého výstupom 
bude zamestnateľnosť jeho absolventov a bezpečnosť spoločnosti. Dôvodmi 
nového smerovania európskeho vzdelávania sú viaceré naliehavé výzvy, medzi 

nimi potreba obnoviť vytváranie pracovných miest a oživenie hospodárstva,  
posilniť sociálnu súdržnosť či  venovať prvoradú pozornosť predchádzaniu 
radikalizácii a násiliu. Zároveň musí Európa riešiť dlhodobé výzvy, akými sú 
starnutie obyvateľstva, prispôsobenie sa digitálnej ére a konkurencia v globál-
nej, znalostnej ekonomike.  Nezamestnanosť mladých na úrovni 25,4 % v no-
vembri 2015 je naďalej vysoká. Zamestnávatelia pritom potvrdzujú, že mladým 
chýbajú mnohé životné zručnosti ako iniciatíva, tímová spolupráca či hľadanie 
neštandardných riešení.
 
Neformálne vzdelávanie sa stáva nenahraditeľnou súčasťou vzdelávania na 
Slovensku. Kvalita práce s deťmi a mladými sa stáva kľúčovým faktorom 
jeho efektivity. Prinášame vám preto zahraničné skúsenosti, ktoré ukazujú jej 
pozitívny vplyv na viacero oblastí života dieťaťa a mladého človeka – akade- 
mické, sociálne a emocionálne výsledky, výsledky v oblasti prevencie i v oblasti 
zdravia a kvality života. V našej publikácii nájdete aj príklady projektov zo Slo- 
venska, ktoré spĺňajú štandardy kvality práce s deťmi a mladými ľuďmi. 

Verím, že sa naša publikácia stane užitočným nástrojom pri skvalitňovaní vašej 
práce. Prajem inšpiratívne čítanie a úspešnú implementáciu nových myšlienok. 
Je to dôležité pre budúcnosť našej spoločnosti, ale najmä pre každé jedno 
dieťa. 

Dana Rušinová
správkyňa a výkonná riaditeľka 

Nadácie pre deti Slovenska
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PRÍNOS A DOPAD PRÁCE 
S DEŤMI A MLÁDEŽOU
Prínos a dopad práce s deťmi a mládežou je podľa výskumov a odborných štúdií 
predovšetkým v dvoch oblastiach: v budovaní ľudského kapitálu a v budovaní 
sociálneho kapitálu. Pod ľudským kapitálom chápeme osobnostný a sociálny 
rozvoj samotných detí a mladých ľudí. Ide o fyzický, psychický, hodnotový, 
prípadne spirituálny rozvoj, získavanie vedomostí, zručností, kompetencií, 
skúseností, sprevádzaný emocionálnym a sociálnym rozvojom, nadobúdaním 
psychickej odolnosti (reziliencie) atď. Pod sociálnym kapitálom rozumieme pre-
dovšetkým posilnenie miestnej komunity a miesta detí a mladých ľudí v nej. 
Deti a mladí ľudia sa učia, že sú súčasťou širšieho sveta, že v ňom môžu nájsť 
zmysluplné vzťahy, prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti prispieť k rozvoju 
svojej komunity alebo pomôcť jej členom. Zároveň sa svojím angažovaním – či 
už ako jednotlivci alebo ako skupina – stávajú aktívnymi občanmi, ktorým život 
v miestnej komunite nie je ľahostajný, vedia kriticky zhodnotiť situáciu, hľadať 
riešenia a aktívne sa zapojiť do ich realizácie. Sociálny kapitál sa prejavuje aj 
previazanosťou vzťahov medzi rovesníkmi, aj s dospelými – či už s pracovníkmi 
s deťmi a mládežou alebo s ďalšími dospelými, s ktorými v rámci svojich aktivít 
prídu do kontaktu alebo spolupracujú. Dobré sociálne vzťahy sa komunite vra-
cajú aj v tom, že deti a mladí ľudia sa s ňou viac identifikujú a chcú v nej ostať 
žiť aj v dospelosti, byť súčasťou jej rozvoja. Stávajú sa, ako to označuje politika 
mládeže, aktívnymi občanmi. Aj z tohto dôvodu je dôležité investovať do práce 
s deťmi a mládežou. (pozri B. Merton, et al., 2004)

Otázku prínosu a dopadu práce s mládežou, z pohľadu samotných detí a 
mladých ľudí, nie je jednoduché zodpovedať – nedá sa spraviť detailný pre-
hľad všetkého, čo práca s deťmi a mládežou vo všeobecnosti prináša každému 
dieťaťu a mladému človeku. Súvisí to s mnohými faktormi, najmä však s in-
dividuálnymi dispozíciami a zrením každého jednotlivca, ktoré je jedinečné. 
Ďalším významným faktorom je samotný program práce s deťmi a mládežou 
(výchovy vo voľnom čase, v čase mimo vyučovania, neformálnej výchovy a 
vzdelávania). Teda rozvoju čoho sa daný program či výchovný systém v or-
ganizácii, inštitúcii, zariadení venuje a ako sa mu darí primeranými metóda-
mi a formami napĺňať stanovené ciele. Pri hodnotení prínosu a dopadu práce  

s deťmi a mládežou sa tak nevyhneme otázke kvality práce s deťmi a mládežou. 
Pretože iba kvalitný program, kvalitní (kvalitne pripravení) pracovníci s deťmi 
a mládežou, kvalitné vzťahy medzi deťmi a mladými ľuďmi, i s pracovníkmi  
s deťmi a mládežou, rodičmi a ďalšími spolupracujúcimi členmi miestnej komu-
nity realizované v kvalitných podmienkach (materiálnych, finančných) prinášajú 
kvalitné výsledky. Téme kvality práce s deťmi a mládežou sme sa v Nadácii pre 
deti Slovenska venovali v príručke Kvalita práce s deťmi a mládežou v oblasti 
voľného času a neformálneho vzdelávania (P. Lenčo, A. Chlebničanová, 2015), 
ktorá je voľne dostupná na internetovej stránke www.codetipotrebuju.sk v čas-
ti “Na stiahnutie”.
 

Výskum vo Veľkej Británii (in V. Mckee, C. Oldfield, J. Poultney, 2010) zaz-
namenal názory 600 mladých ľudí o dopade, ktorí si myslia, že práca s deťmi 
a mládežou na nich mala. Dve tretiny mladých ľudí uviedlo, že práca s deťmi 
a mládežou mala značný vplyv na ich život. Medzi uvádzané prínosy patri-
li: zvýšené sebavedomie, naučenie sa nových zručností, robenie rozhodnutí 
pre nich samotných, pocit väčšieho sebavedomia spýtať sa na informácie a 
požiadať o pomoc. Skoro traja z piatich (58%) mladých ľudí uviedlo, že práca 
s mládežou im pomohla porozumieť ľuďom, ktorí sú odlišní od nich samotných 
a skoro polovica (48%) povedala, že ich angažovanie sa v práci s mládežou 
im zlepšilo možnosti získať prácu. Iný prístup zvolila ďalšia britská štúdia Kids 
at the Door Revisited (tamtiež), v ktorej dospelí ľudia, ktorí sa zapájali do 
práce s mládežou pred cca 20-timi rokmi mali za cieľ identifikovať dlhodobý 
dopad ich zaangažovanosti do práce s mládežou. 51 dospelých uviedlo, že 
práca s mládežou im poskytla príležitosti pre voľný čas, ku ktorým by sa inak 
nedostali. Ďalej to boli nadviazané priateľstvá s vrstovníkmi a pracovníkmi  
s mládežou – dospelými, ktorým dôverovali. Niektorí boli presvedčení, že práca 
s mládežou ich odviedla od trestnej činnosti a ďalšieho antisociálneho správa-
nia, do ktorého by sa inak pravdepodobne zapojili. Ďalší zas verili, že práca  
s mládežou im dala hodnoty, ktoré si zachovávajú aj v dospelom živote. 

V USA sa pri štúdiách o prínosoch a dopadoch práce s deťmi a mládežou (ako 
aj nastavení celého systému) zameriavajú na prepojenie so školou a rozšíre-
nie tak možností, ktoré následne povedú k lepším akademickým výsledkom. 
Preto, oproti európskym štúdiám, je táto dimenzia oveľa viac zdôrazňovaná, 
resp. je výrazne v popredí. Napríklad D. L. Vandell (in T. K. Peterson) uvád-
za nasledovné prínosy a dopady práce s deťmi a mládežou: v oblasti akade- 
mických (školských) výsledkov výskumy poukazujú na to, že angažovanosť 
v aktivitách, ktoré sú zábavné a zároveň vyžadujú sústredenie, pomáha roz-

“Keď si predstavím katastrofické scenáre ich  
životov, nemôžem ostať ľahostajný.” Matej Nagy

“Najväčším prínosom je, ak mladý človek je  
natoľko zrelý, že je učiteľom, vzorom svojim 
rovesníkom.” Františka Ondrašiková
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vinúť kompetencie potrebné pre akademické učenie, vrátane koncentrácie, 
vnútorného uspokojenia a motivácie. V sociálnej oblasti a oblasti správania 
kvalitné programy práce s deťmi a mládežou zas súvisia s lepšími sociálnymi 
zručnosťami s rovesníkmi, zvýšeným prosociálnym správaním, znížením agre-
sivity, nevhodného správania (ako napríklad vynechávanie školy, zapletenie sa 
do potýčok s rovesníkmi) a zníženým užívaním nelegálnych látok. Tieto príleži-
tosti sa zároveň ukázali ako také, ktoré zvyšujú zaangažovanosť študentov, ich 
vnútornú motiváciu, koncentrované úsilie a pozitívny stav mysle. Uvedené zis-
tenia sú dôležité preto, že sociálne a emocionálne výsledky, ktoré sú nadobud-
nuté prostredníctvom kvalitných programov práce s deťmi a mládežou v čase 
mimo vyučovania, kladú psychologický základ pre také kognitívne procesy, 
ktoré sú potrebné pre zvládnutie akademického obsahu a zručností, ktoré vedú 
k aplikácii nadobudnutých vedomostí. 

Na základe metaanalýzy údajov množstva predovšetkým evalvačných štúdií 
zosumarizovali P. M. D. Little, C. Wimer, H. B. Weiss (2008) oblasti, v ktorých 
majú programy výchovy detí a mladých ľudí v čase mimo vyučovania prínos. 
Ide o prínosy v nasledovných štyroch oblastiach: 

Akademické výsledky 
• lepší postoj k škole a vyššie vzdelávacie ašpirácie
• vyššia účasť na vyučovaní a menšie vymeškávanie
• menej disciplinárnych konaní (napr. suspendovanie)
• nižšia miera zanechania štúdia
• lepšie výsledky v škole merané testami a známkami
• lepšia včasná podpora
• zlepšenie sa v realizácii domácich úloh 
• zapojenie sa do učenia

Sociálne a emocionálne výsledky 
• zníženie problémov so správaním
• zlepšenie sociálnych a komunikačných zručností a vzťahov s inými 

(rovesníci, rodičia, učitelia)
• zvýšené sebavedomie, sebahodnota a vlastná výkonnosť
• znížená úroveň depresie a úzkosti
• rozvoj iniciatívy
• zlepšenie v oblasti pocitov a postojov k sebe a škole

Výsledky v oblasti prevencie
• vyhýbanie sa užívaniu drog a alkoholu
• zníženie delikventného a násilného správania sa
• zvýšené vedomosti o bezpečnom sexe
• zníženie sexuálnej aktivity

• redukcia kriminality mladistvých 

Výsledky v oblasti zdravia a kvality života
• lepší výber jedla
• zvýšená fyzická aktivita
• zvýšené vedomosti o výžive a zdravom životnom štýle
• redukcia BMI
• zlepšený tlak krvi
• zlepšené vnímanie svojho tela (body image)

Na Slovensku sa prínosu a dopadu práce s deťmi a mládežou venoval P. Lenčo 
(2011), ktorý medzi mladými ľuďmi zisťoval, ako hodnotia prínos práce s deťmi 
a mládežou, do ktorej sa zapájajú v detských a mládežníckych organizáciách. 
Podľa vyjadrení mladých ľudí ide predovšetkým o poskytnutie priestoru pre 
zmysluplné využívanie voľného času, s ktorým je spojená možnosť naučiť sa 
niečo nové, taktiež rozličné zážitky, napríklad aj možnosť cestovať. Mladí ľudia 
deklarovali, že angažovanie sa v organizácii im prináša vnútorné obohatenie, 
dobrý pocit zo seba, pocit vnútorného naplnenia, užitočnosti, potrebnosti, hr-
dosti a zmyslu. Na organizácii oceňovali to, že im poskytuje priestor pre doz-
rievanie. Podľa vyjadrení mladých ľudí im organizácia pomáha pri budovaní 
hodnotového systému. Nábožensky zamerané organizácie poskytujú svojim 
členom aj priestor pre prehĺbenie svojej viery a jej upevnenie. 

Zároveň je pre mladých ľudí detská a mládežnícka organizácia príležitosťou, 
vďaka ktorej získavajú väčší rozhľad, istú prípravu do života, môžu sa ďalej 
rozvíjať a realizovať. S tým súvisí aj možnosť zažiť úspech – či už v oblasti práce 
s ľuďmi alebo z dobre zvládnutého projektu. Detské a mládežnícke organizácie, 
ich aktivity a vzťahy medzi členmi sú pre mladých ľudí zdrojom životného opti-
mizmu, radosti, elánu. Organizácie taktiež poskytujú priestor pre nadobudnutie 
nových kontaktov, kamarátstiev a priateľstiev, čo oceňujú aj samotní ich čle-
novia. Často sú to priateľstvá, ktoré prekračujú rámec miestnej komunity, majú 
celoslovenský prípadne medzinárodný charakter. Vzťahy vytvorené v rámci or-
ganizácie majú v živote mladého človeka veľký význam, nezriedka prekraču-
jú rámec organizácie a trvajú aj po ukončení aktívnej činnosti v organizácii: 
niektorí mladí ľudia si v nich našli svojich priateľov/priateľky alebo životných 
partnerov. Mladí ľudia v popise priateľstiev nadobudnutých v organizácii pou-
kazujú aj na vysokú kvalitu nadobudnutých vzťahov a na bezpečné psychické 

“Talent a potenciál detí sa rozvíja zvýšením 
možnosti prístupu k podnetom potrebných pre 
zdravý rozvoj detí.” Slávka Hricová
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prostredie, v ktorom môžu byť samými sebou. V tejto súvislosti vystupuje do 
popredia pocit prináležitosti a vytváranie spoločenstva (čo má istý „duchovný 
náboj“).  Vzájomná podpora ich motivuje do ďalšej činnosti v organizácii i do 
ďalšej práce na sebe. Okrem priateľov a kamarátov, ktorí sú taktiež členmi or-
ganizácie, rozličné programové aktivity detských a mládežníckych organizácií 
umožňujú spoznávať ďalších ľudí a budovať tak sociálny kapitál, ktorý môžu 
mladí ľudia v budúcnosti využiť napríklad pri hľadaní zamestnania. 

Tím výskumníkov z Nového Zélandu (H. Fouché, K. Elliott, S. Mundy-McPher-
son, V. Jordan, T. Bingham, 2010) sumarizuje, že základom kvalitnej práce  
s deťmi a mládežou, ktorá má kvalitné prínosy a dopady, je dôraz na vzťa-
hy. Sústredenie sa na budovanie vzťahu ako hlavnej metódy práce s deťmi a 
mládežou pre podporu ich rozvoja odlišuje prácu s deťmi a mládežou od iných 
profesií, ktoré tiež s nimi prichádzajú do kontaktu a poskytujú im služby. V rô-
znych sledovaných štúdiách sa pozitívny dopad na deti a mladých ľudí odvíjal 
práve od vzťahu s pracovníkmi s deťmi a mládežou, ako aj od celkového étosu 
organizácie, inštitúcie, zariadenia, ktoré sa im venovalo.
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Osobnostný rast, posilňovanie medziľudských vzťahov, 
rozvoj neformálneho vzdelávania – aj toto sú výsledky 
pravidelnej a intenzívnej činnosti organizácií, ktoré sa ak-
tívne venujú deťom a mladým ľuďom na Slovensku. Za 
každým takýmto úspechom stoja osobnosti, ktoré na 
prvé miesta vo svojom rebríčku hodnôt postavili potreby 
druhých. Rozhodli sa obetovať svoj voľný čas tomu, aby 
deti a mladí ľudia ten svoj trávili plnohodnotne, aby mohli  
spoznať a rozvíjať svoje talenty, nadanie a schopnosti. 
O svoje skúsenosti a pohľady na prínosy sa  s nami radi 
podelili. 

PRÍBEHY
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Združenie STORM funguje od roku 
2002. Jeho poslaním je prispievať 
k riešeniu najmä drogovej prob-
lematiky a k prevencii rizikového 
správania rôznych cieľových skupín 
v zmysle filozofie Harm Reduction. 
Združenie STORM je akreditovaným 
subjektom MPSVaR SR, pracuje v Ni-
trianskom a Trnavskom kraji. Barbora 
Hurtišová sa práci s mládežou venu-
je od roku 2010, kedy začala pôsobiť 
v Združení STORM ako dobrovoľníč-
ka. Medzičasom vystriedala viacero 
pozícií aj v iných organizáciách. V 
súčasnosti pracuje ako koordinátor-
ka v Programe CIRKUS a zároveň 
ako kontaktná pracovníčka. 

V čom spočíva vaša práca s mláde-
žou a ako dlho sa jej venujete?
Na jednej strane moja práca spočí-
va v priamom kontakte s neorga-
nizovanými skupinami detí a mládeže 
v nízkoprahovom klube a v teréne. 
V programe pracujeme na princípe filo-
zofie nízkoprahovosti, snažíme sa vyt-
várať bezpečný priestor a naše služby 
sú určené deťom a mládeži vo veku 
11 až 22 rokov. Voľnočasové aktivity, 
ktoré realizujeme, ponúkajú možnosť 
zmysluplného trávenia voľného času 
a podporujú záujmovú činnosť našich 
klientov, no hlavne slúžia ako nástroj 
na vytváranie a prehlbovanie vzťahu 
medzi klientmi a pracovníkmi. Sús-
tredíme sa hlavne na poskytovanie so-
ciálnych služieb ako je poradenstvo, 
informačný servis, motivačný rozhovor, 
distribúcia klienta a primárna preven-

cia. Pomáhame tak deťom a mládeži 
prekonať pre nich záťažové situácie, 
s ktorými sa denne stretávajú v škole, 
vo vzťahoch s rovesníkmi a v rodine.

Prečo je pre vás táto činnosť 
dôležitá?
Skúsenosti z detstva či z obdobia do-
spievania sú veľmi významné. To, čo 
mladí ľudia zažívajú a koho si vyberú 
za vzor, ovplyvňuje to, kým sa stanú. 
Okrem toho, každý z nich má v sebe 
potenciál, no nie všetci majú rovnaké 
možnosti ho rozvíjať. 

Našou činnosťou vytvárame pre mla-
dých ľudí priestor, v ktorom cítia pod-
poru a pochopenie. Otvárajú sa im tak 
nové možnosti sebarealizácie, cez ktoré 
rozvíjajú svoje kompetencie a sociálne 
zručnosti. Prostredníctvom diskusií 
na témy primárnej prevencie, ktoré sú 
mnohokrát medzi rodičmi a mladými 
ľuďmi tabu, im umožňujeme robiť infor-
movanejšie rozhodnutia a uvedomovať 

Občianske Združenie Storm
Nitra

si dôsledky ich konania. Z tohto dôvo-
du považujem našu činnosť a prácu 
s mládežou ako takú za dôležitú. 

Moju prácu považujem za zmysluplnú, 
je pre mňa výzvou a zároveň neuveri-
teľnou príležitosťou formovať postoje, 
názory a hodnoty mladých ľudí.

Kde vidíte najväčší prínos práce 
s mládežou?
Ako najväčší prínos vnímam vytváranie 
priestoru a sprostredkovanie možnos-
tí, v ktorých sa mladí ľudia môžu re- 
alizovať, sú podporovaní vo svojej čin-
nosti, môžu rozvíjať svoj talent, učiť sa 
novým veciam a majú možnosti zapá-
jať sa do aktivít, pri ktorých si osvojujú 
nové sociálne zručnosti a kompetencie.

Do chodu programu aktívne zapájame 
mladých ľudí, ktorí ho navštevujú. Dis-
kutujeme s nimi o zmenách, ktoré sa 
v klube dejú a plánujeme s nimi akti- 
vity, ktoré v ňom prebiehajú. Mladí ľudia 
následne za aktivity, ktoré si vytvoria, 
nesú zodpovednosť a participujú na ich 
príprave a realizácii. Takto rozvíjajú svo-
ju kreativitu, organizačné schopnosti, 
stávajú sa členmi tímu, zlepšujú si vzá-
jomnú komunikáciu a učia sa zodpo- 
vednosti. Tento spôsob fungovania 
nám navyše umožňuje brať ohľad na 
ich potreby a prispôsobiť sa ich záu-
jmom.

Napríklad, pri komunitných akciách 
motivujeme mladých ľudí do zapájania 
sa pri prípravách podujatia a vytváraní 
programu. 

Na letnej komunitnej akcii mali možnosť 
prezentovať sa prostredníctvom rapové- 

ho vystúpenia, čo si vyžadovalo napísa- 
nie textu pesničky o klube CIRKUS, 
komunikáciu s organizátormi, napláno-
vanie a nacvičenie vystúpenia a na-
koniec samotné vystúpenie. Mladí 
ľudia z komunity sídliska tak venovali 
svoj čas zmysluplnej aktivite pre ve- 
rejnosť a získali pozitívnu skúsenosť.

Nemenej dôležitý je aj rozvoj a profe-
sionálny rast pracovníkov, ktorí vďaka 
svojej činnosti získavajú nové skúse- 
nosti a kompetencie. 

Čo je pre vás dôkazom, že práca 
s deťmi a mladými ľuďmi má zmy-
sel?
Opakované návštevy klubu deťmi 
a mladými ľuďmi a ich prejavený zá-
ujem o poskytované služby. To, čo pre 
nich klub znamená, vieme aj zo spät-
ných väzieb a obľúbenosť tohto pro-
gramu vidno aj v neustále rastúcom 
počte ľudí, ktorí ho navštevujú. Každým 
rokom sa nám v štatistikách zvyšu-
je počet využitých služieb či už ide 
o voľnočasové aktivity, či poradenský 
rozhovor.

Čo vás najviac motivuje a prečo 
by sa podľa vás malo podporovať 
dobrovoľníctvo a práca s mladými 
ľuďmi? 
Motiváciu čerpám hlavne od mladých 

“To, čo mladí ľudia 
zažívajú a koho si  
vyberú za vzor,  
ovplyvňuje to, kým  
sa stanú.”
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ľudí, s ktorými pracujem. Vidieť niekoho 
rásť a osobnostne sa rozvíjať ma mo-
tivuje zotrvať v činnosti, ktorú robíme a 
ešte viac rozširovať aktivity programu. 
Prinášať mladým ľudom viac možností 
aktívne sa zapájať a vytvárať pre nich 
bezpečný priestor, je pre mňa neustálou 
výzvou, vďaka ktorej sa každý deň učím 
novým veciam. 

Práca s mládežou by sa, podľa môj-  
ho názoru, mala podporovať, pretože 
vytvára možnosti rastu a má pozitívny 
vplyv nielen na samotnú mládež, ale aj 
na dobrovoľníkov a pracovníkov, ktorí 
ju vykonávajú. Vnímam ju ako proces 
vzájomného učenia sa, ktorý obohacu-
je všetkých zúčastnených.

Matej Nagy pôsobí v občianskom 
združení ICHTYS, ktoré v uliciach 
Devínskej Novej Vsi v rámci nízko-
prahového kubu a terénnej práce 
poskytuje odborné služby pre deti 
a mládež vo veku 6 až 26 rokov. Deti 
a mládež, ktoré častokrát svoj voľný 
čas trávia pasívnym spôsobom na-
chádzajú v ICHTYSe priestor pre hry, 
rozhovor a pomoc s problémami. 
Pracovníci sa tejto činnosti venujú 
od roku 2008 a za ten čas pomohli 
prekonať ťažké životné situácie 
mnohým.

V čom spočíva vaša práca s mláde-
žou a ako dlho sa jej venujete?
Nízkoprahový program spočíva na 
9-tich nízkoprahových princípoch (ano- 
nymita klientov, bezplatnosť služieb, 
naladenie pracovníkov, práca s pravi- 
dlami...). Ich cieľom je dostať sa bližšie 
k cieľovým skupinám detí a mladých, 
ktorí našu službu potrebujú. Program 
realizujeme dvojako – terénnou prácou 
(streetwork) a nízkoprahovým klubom. 
V oboch prípadoch ponúkame deťom 
a mládeži ako voľnočasové aktivity, tak 

aj poradenstvo, krízovú intervenciu a 
ďalšie sociálne služby.   

Prečo je pre vás táto činnosť 
dôležitá?
Pre mňa osobne je dôležitá, pretože ma 
napĺňa a dáva mi zmysel. Ako riaditeľ 
nízkoprahu mám zároveň široké kom-
petencie, a tak je moja práca dobro-
družstvom – som neustále v pohybe, 
zažívam nové situácie, získavam nové 
skúsenosti. 

Kde vidíte najväčší prínos práce 
s mládežou? 

Občianske združenie ICTHYS 
Bratislava

Toto nie je jednoduchá otázka. Totiž, 
mládež alebo deti je príliš široký pojem. 
Ak by som sa na túto otázku pozrel  
z nášho uhla pohľadu, potom najväčším 
prínosom je, že decká nemusia tráviť 
čas na ulici, kde je množstvo ohrození 
a kde nie sú dospelí, s ktorými môžu 
zdieľať svoj život. U nás nerealizujeme 
výchovný program s nejakými stupňami 
(ako napr. skauting) ani cez intenzívnu 
činnosť nerozvíjame talent (ako napr. 
krúžky), napriek tomu naša činnosť má 
zmysel. Napríklad keď sme sa rozbie-
hali, zachytili sme štvoricu súrodencov. 
Mladšia štvorica zo siedmich. V tom 
čase prežívali náročné obdobie (vlastne 
vtedy len začínalo), lebo ich opustil 
otec. Starší chalani z nich mali v sebe 
množstvo hnevu. 

A my sme v tej kríze boli s nimi. Uči-
li sme ich svoj hnev reflektovať, dávať 
ho správne najavo. Prijímali sme ich 
takých, akí boli. Ubehlo osem rokov 
a náš láskavý prístup s rešpektom im 
pomohol touto krízou prejsť. Netvrdím, 
že bez ujmy. Ale s potenciálom, že na 
sebe budú môcť v budúcnosti ľahšie 
pracovať ako iní, ktorí sa popri ťažkos- 
tiach „namočia“ ešte do alkoholu alebo 
drogových problémov. 

Čo je pre vás dôkazom, že práca 
s deťmi a mladými ľuďmi má zmy-

sel?
Verím, že niektoré veci, udalosti prežité 
s deckami sa do nich zapíšu a môžu 
doznieť neskôr. Spomínam si na intro-
vertného chlapca, ktorý prišiel na klub 
veľmi opitý. Zrazu v tom alkoholovom 
opojení začal hovoriť veci, ktoré by inak 
nepovedal. Ale tie dobré a tie, čo ho 
trápili. Bol som pri ňom, vedel som, že 
si z toho veľa pamätať nebude. Bolo 
dôležité, že som bol pri ňom. Potom 
prišli poňho rodičia. Otec riadne nahne-
vaný, mamka miernejšia. Napriek tomu, 
že bol „v liehu“, myslím, že v ňom čosi z 
toho momentu ostalo – že bol niekto pri 
ňom, kto ho neodsúdil a prijal ho. Vidím 
to vo vzťahu ku mne. Ostáva síce rezer-
vovaný, ale cítim, že sa niečo zmenilo. 

Čo vás najviac motivuje a prečo 
by sa podľa vás malo podporovať 
dobrovoľníctvo a práca s mladými 
ľuďmi? 
Budúcnosť je silnou motiváciou. Oni sú 
našou budúcnosťou. Ale aj ich budúc-
nosť. Keď si predstavím katastrofické 
scenáre ich životov, nemôžem ostať 
ľahostajný.

“Verím, že niektoré  
veci, udalosti prežité 
s deckami sa do nich 
zapíšu a môžu doznieť 
neskôr.” 
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Občianske združenie Misia mladých
Tvrdošín
Misia mladých pracuje s deťmi 
a mladými ľuďmi najmä z vidiecke-
ho prostredia a zo sídliska mesta 
Tvrdošín. Primárne sa zameriava 
na rodiny so znevýhodnením, na-
jmä matky bez manžela, partnera 
s maloletými deťmi (vdovy, týrané, 
po rozvode). Misia mladých povzbu- 
dzuje rodiny v núdzi k vlastnej aktivi-
te a sebestačnosti. Učí rodiny chovu 
hospodárskych zvierat a pestovaniu 
ovocia a zeleniny. V roku 2012 rozbe-
hli farmu na pomoc rodinám v núdzi. 
Cez podporné skupiny pomáha-
jú eliminovať dopady nepriaznivej 
situácie rodiny na deti a mladých 
ľudí. So skúsenosťami  z činnos-
ti v občianskom združení sa s nami 
podelil Anton Michalica. 

V čom spočíva vaša práca s mláde-
žou a ako dlho sa jej venujete?
Naša činnosť spočíva v rozvoji se-
bestačnosti rodín aj mladých ľudí. Uka-
zujeme im spôsoby, ako môžu byť viac 
sebestační, nezávislí a získať tak zdravé 
sebavedomie. Robíme to cez pesto-
vanie zeleniny, ktorú pestujú samotné 

Vidíme, že mladí ľudia majú oveľa zod-
povednejší vzťah k peniazom, ktoré si 
sami museli odpracovať. Práve zodpo- 
vednosť im môže pomôcť v budúcnos-
ti stať sa trvalou a užitočnou súčasťou 
spoločnosti.

Čo je pre vás dôkazom, že práca 
s deťmi a mladými ľuďmi má zmy-
sel?
Dôkazom sú práve mladí ľudia, ktorí 
do týchto výziev chcú ísť. Je potrebné 
však s nimi pracovať. Najvzácnejšou 
komoditou vo vzťahu k mladým ľuďom 
je práve náš čas. Oni často nepotrebu-

jú naše peniaze, naše najmodernejšie 
technické výdobytky, oni chcú náš čas. 
Musíme si v rodinách a organizáciách 
riadiť veci tak, aby sme mali na mladých 
ľudí dostatok času.

Čo vás najviac motivuje a prečo 
by sa podľa vás malo podporovať 
dobrovoľníctvo a práca s mladými 
ľuďmi? 
Zmenené životy mladých ľudí, ich ra-
dosť a ochota zapojiť sa do nových 
vecí.

“Vidíme, že mladí  
ľudia majú oveľa  
zodpovednejší  
vzťah k peniazom,  
ktoré si sami museli  
odpracovať.”

rodiny, a jej následný predaj. Ďalej je 
to zber a sušenie byliniek, chov zvie-
rat a učenie sa lacnému a zdravému 
vareniu. Využívame potenciál mies-
tnej prírody, pričom základným cieľom 
našej snahy je ukázať mladým ľuďom, 
že vlastná snaha a usilovnosť ich môže 
priviesť k reálnym výsledkom.

Prečo je pre vás táto činnosť 
dôležitá?
Lebo vidíme výsledky práce, vidíme 
nové a zdravé sebavedomie u detí 
a mladých ľudí a spolu s nimi sa tešíme 
zo zmeny a nových výziev.

V čom vidíte najväčší prínos práce 
s mládežou? 
Ako sme už vyššie uviedli, chceme 
ukázať mladým ľudom, že poctivá práca 
dokáže priniesť reálne výsledky. Že pra-
covať sa oplatí a že aj jednoduché veci 
(napr. nenáročné pestovanie tekvíc) im 
môžu pomôcť zarobiť si peniaze, naučiť 
sa novým zručnostiam a nájsť si vzťah 
k prírode a jej zdrojom.

Občianske združenie Spoločenstvo 
Hrubáci, Trnava
V roku 2000 vzniklo pri Bazilike 
sv. Mikuláša (prezývanej aj Hrubý 
kostol), občianske združenie Spo- 
ločenstvo Hrubáci. Vtedy ho tvorili 
najmä miništranti, postupne sa však 
členská základňa rozšírila o ďalšie 
deti a mladých ľudí žijúcich najmä 
na sídlisku v okolí, takže miništranti 
dnes tvoria len jej malú časť. Spo- 
ločenstvo realizuje záujmové krúžky, 
výlety, tábory, hudobné festivaly a 
športové stretnutia, cez ktoré pre-
venčne pôsobia na deti a mládež a 
podporujú ich v orientácii na zdravý 
životný štýl. Viac o činnosti tohto 
trnavského združenia nám povedal 
Michal Prívozník. 

V čom spočíva vaša práca s mláde-
žou a ako dlho sa jej venujete?
Spoločenstvo funguje na princípe 

krúžkov, akýchsi záujmových skupín, 
kde sa môžu naši členovia – deti a 
mládež rozvíjať. Snáď najpočetnejším 
krúžkom je Detský spevácky zbor, ktorý 
pravidelne vystupuje nielen na našich 
detských sv. omšiach, ale aj na rôznych 
iných kultúrnych podujatiach v rámci 
mesta či dokonca u pána prezidenta.
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Prečo je pre vás táto činnosť 
dôležitá?
Zapájaním detí a mládeže do našich 
aktivít sa snažíme pomôcť rodičom 
s výchovou a zároveň predchádzať 
negatívnym javom, ako sú drogová 
závislosť, kriminalita mladých či proza-
ická závislosť na internete. Našimi ak-
tivitami sa snažíme pestovať a pod-
porovať správne a aktívne využívanie 
voľného času detí a mládeže, rozvíjať 
pozitívny postoj k životu a rovesní-
kom, zdravý životný štýl a podobne. 
K naplneniu tohto cieľa organizujeme 
rôzne záujmové krúžky, výlety, tábory, 
športové hry či hudobné festivaly. 

Kde vidíte najväčší prínos práce 
s mládežou? Ako rozvíja talent a po-
tenciál mladých ľudí? 
Najväčší prínos vidím v tom, že do 
našich aktivít zapájame tých najmenších 
– deti. Pre ne máme detský zbor, ktorý 
pod vedením skúsených hudobníkov 
nielen rozširuje svoju základňu, ale sa 
aj zúčastňuje na rôznych kultúrnych 
podujatiach – ako som spomínal, via-
nočné koledy sme spievali i u pána 
prezidenta. Toto je určite silná pozitív-
na skúsenosť, ktorá pomôže deťom 
preklenúť aj krátkodobú nechuť. Čiže 

najväčší prínos vidím v tom, že sa nám 
darí napĺňať naše ciele. 

Čo je pre vás dôkazom, že práca 
s deťmi a mladými ľuďmi má zmy-
sel?
Dôkazom je moja vlastná skúsenosť. 
Sám som v spoločenstve vyrastal 
a zúčastňoval som sa na jeho aktivi-
tách. Neviem, ako by som skončil v ži-
vote, ak by som v kritických chvíľach 
nemal dobrých priateľov, ktorých som 
našiel práve tam. 

Čo vás najviac motivuje a prečo 
by sa podľa vás malo podporovať 
dobrovoľníctvo a práca s mladými 
ľuďmi?
Pre mňa osobne je motiváciou vidieť tú 
radosť, keď s turistickým krúžkom vyj-
deme na vrchol kopca či keď klub ma-
mičiek príde a začne si vymieňať skúse-
nosti medzi sebou. Veľmi ma motivuje 
vedomie, že môžem ovplyvniť život iné-
ho človeka, ovplyvniť jeho formovanie, 
a tak mu dopomôcť k lepšiemu život-
nému štandardu.

“Neviem, ako by  
som skončil v živote,  
ak by som v kritických  
chvíľach nemal  
dobrých priateľov, 
ktorých som našiel 
práve tam.”

Občianske združenie  
Communium basilica
Trnava
V Trnave sa podobným aktivitám 
venuje aj organizácia Communium 
basilica, ktorá organizuje pravidelné 
krúžky aj rôzne podujatia pre deti a 
mladých ľudí: jednodňové výlety do 
prírody, turnaje v stolnom tenise, po-
sedenia pri ohni, kultúrne podujatia 
a letné tábory. Communium basili-
ca vedie Peter Mitošinka, ktorý má 
dlhoročnú pedagogickú prax a tiež 
pôsobil i v Spoločenstve Hrubáci.

V čom spočíva vaša práca s mláde-
žou a ako dlho sa jej venujete?
Osobne sa deťom venujem asi od 18-
teho roku svojho života, čiže je to už 
27 rokov. Mojím cieľom je ponúknuť 
deťom zmysluplné voľnočasové aktivi-
ty a pomôcť rodičom týchto detí pri ich 
výchove.

Prečo je pre vás táto činnosť 
dôležitá?
Ak neprispejeme k výchove detí, 
tak možno v budúcnosti „naplníme“ 
budúcimi mladými ľuďmi väznice.

Kde vidíte najväčší prínos práce 
s mládežou? 
Najväčší prínos tejto práce je vycho-
vaný človek. Voľnočasové aktivity sú 
príležitosťou pre vzbudenie záujmu 
o rôzne typy športov a pre rozvoj 
umeleckých talentov.

Kde vidíte najväčší prínos práce 
s mládežou?

Dôkazom zmyslu tejto práce je naprí-
klad to, že vám vaši bývalí „chovanci“ 
po 20-tich rokoch poďakujú za vaše 
úsilie. A vy vidíte, že sa im v živote darí.

Čo vás najviac motivuje a prečo 
by sa podľa vás malo podporovať 
dobrovoľníctvo a práca s mladými 
ľuďmi? 
Motivuje ma najmä záujem detí o voľ-
nočasové aktivity. Myslím, že práca 
s deťmi a mládežou  a dobrovoľníct-
vo by sa mali podporovať najmä kvôli 
výchove detí a mládeže.

“Voľnočasové aktivity
sú príležitosťou pre  
vzbudenie záujmu  
o rôzne typy športov  
a pre rozvoj 
umeleckých talentov.”
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Ilustračná foto.
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Občianske združenie MyMamy pos- 
kytuje strániace krízové poradenstvo 
ženám, obetiam násilia v párových 
vzťahoch a tiež ich deťom. Poskytuje 
sociálne poradenstvo a krátkodobé 
ubytovanie v zariadení núdzového 
bývania. Ženám a deťom pomáha 
psychologickou pomocou spraco-
vať prežitú traumu. Dôležité sú aj 
preventívne aktivity združenia na 
stredných školách a na vidieku. Roz-
právali sme sa so Slávkou Hricovou.

V čom spočíva vaša práca s mláde-
žou a ako dlho sa jej venujete?
V minulosti sa naša organizácia, ako 
jedno z prvých Materských centier 
na Slovensku, zaoberala najmä prá-
cou s matkami a deťmi v mladšom 
predškolskom veku. V súčasnosti ide 
o deti rôzneho veku, ktorých vzťah 
s matkou je ovplyvnený násilným vzťa-
hom rodičov. Deťom poskytujeme služ-
by špeciálnej pedagogičky a detskej 
psychologičky formou individuálnych 
stretnutí. Špeciálnu pozornosť venu-
jeme tiež rekonštrukcii vzťahu matky 
a dieťaťa. 

Prečo je pre vás táto činnosť 
dôležitá?
Pre zlepšenie kvality života detí našich 
klientok a detí samotných je dôležité 
systematicky pracovať na zlepšení 
vzťahu matka – dieťa, narušeného 
násilím medzi rodičmi. Táto činnosť 
je integrálnou súčasťou našej kom-
plexnej pomoci a podpory pre naše 
klientky – ženy zažívajúce násilie. Ak  

matka  nemá vysporiadaný svoj vzťah 
k deťom, ťažko nájde dostatok energie, 
sily a odvahy na zmenu svojho života 
a zastavenie násilia v intímnom vzťahu. 
Včasná a efektívna pomoc deťom je 
predpokladom toho, že v budúcnosti 
nebudú kopírovať násilné správanie. 

Kde vidíte najväčší prínos vašej 
práce? 
Najväčším prínosom je vyrovnaný 
základný vzťah detí k svojej matke, 
ako prevencia celoživotných násled-
kov, spôsobených zážitkom násilia, 
páchaného na matke jej parterom, ob-
vykle otcom detí. 

Talent a potenciál detí sa rozvíja 
zvýšením možnosti prístupu k pod-
netom potrebných pre zdravý rozvoj 
detí – voľnočasové aktivity, podpora pri 
poruchách učenia a správania, prime-
rané terapeutické techniky... 

Ako príklad môžeme uviesť príbeh 
10-ročného chlapčeka, na ktorého 
matke bolo páchané násilie zo stra-
ny otca. Matka po rozvode situáciu 
nezvládla a v nadmernej miere začala 
požívať alkoholické nápoje. S našou 
asistenciou, pomocou a podporou je 
chlapec v opatere starej mamy. Naše 
združenie mu v tomto čase poskytuje 
psychologické poradenstvo a tiež sme 
mu našli anonymného sponzora, ktorý 
mu hradí poplatok za futbalový krúžok. 

Občianske združenie MyMamy
Prešov 

 

Čo je pre vás dôkazom, že práca 
s deťmi a mladými ľuďmi má zmy-
sel?
Cez prácu s deťmi je aj zblíženie a prá-
ca na dôvernom vzťahu s klientka-
mi jednoduchšia. Najväčšie pokroky 
vnímame u detí, ktoré sú ubytované 
v našom zariadení. Častokrát sú tieto 
deti vytiahnuté z nepodnetného pros-

tredia a tým, že  u nás majú zabez-
pečené vyššie spomínané služby a cí-
tia sa u nás v bezpečí, vidíme u nich 
veľké pokroky a napredovanie vo všet-
kých oblastiach (najmä pokračovanie 
v štúdiu, rozvoj sociálnych kontaktov).

Čo vás najviac motivuje a prečo 
by sa podľa vás malo podporovať 
dobrovoľníctvo a práca s mladými 
ľuďmi? 
V kontexte našej práce je dobrovoľníct-
vo základným pilierom práce s deťmi 
a mládežou. Dobrovoľníci (najmä štu-
dentky a študenti VŠ odboru sociál-
nej práce) nám pomáhajú najmä pri 
zabezpečovaní voľnočasových aktivít, 
kultúrnych podujatí a pri organizovaní 
výletov.

“Včasná a efektívna  
pomoc deťom je  
predpokladom toho,  
že v budúcnosti  
nebudú kopírovať  
násilné správanie.”

Nitrianska komunitná nadácia
Nitra
Nitrianska komunitná nadácia je od  
roku 2002 stabilným partnerom pre 
tých, ktorí chcú strategicky pod-
porovať svoj región. Poskytuje 
granty aktívnym obyvateľom a or-
ganizáciám v Nitrianskom kraji na 
podporu verejnoprospešných aktivít. 
Vytvára príležitosť aj pre mladých 
ľudí zapojiť sa do dobrovoľníckych 
aktivít a získať podporu pre svoj 
nápad. Zároveň im poskytuje vzde-
lávanie a sieťovanie. Viac o práci 
s dobrovoľníkmi v Nitrianskom kraji 
nám porozprávala správkyňa nadá-
cie, Ľubica Lachká.
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V čom spočíva vaša práca s mlá-
dežou a ako dlho sa jej venujete?
Naša práca s mládežou spočíva 
v podpore systematického zapájania 
mladých ľudí do dobrovoľníckych ak-
tivít v rámci Nitrianskeho regiónu. Túto 
činnosť realizujeme viacerými formami. 
Jednou z nich je grantový program pre 
mladých dobrovoľníkov „mladí filantro-
pi“. Ide o poskytovanie malých grantov 
do výšky 400 € na dobrovoľnícke akti- 
vity mladých ľudí. Tento program zapája 
mladých ľudí aj do rozhodovacieho pro-
cesu o grantoch. Vytvorili sme konzul-
tačnú skupinu mladých, ktorí rozhodujú 
o podpore svojich rovesníkov.

Okrem toho sme vytvorili interak-
tívny portál DOBROMAPA.SK, ktorý 
poskytuje informácie o organizáciách 
pracujúcich s mladými dobrovoľníkmi. 
V budúcnosti chceme portál doplniť 
o informácie zamerané na „ponuku 
práce pre  mladých dobrovoľníkov“ a 
„ponuku mladých dobrovoľníkov, ktorí 
chcú pracovať pre MVO“.
Venujeme sa tiež vzdelávaniu mladých 

dobrovoľníkov v rôznych oblastiach 
manažmentu mimovládnych organizácií 
a občianskej participácii.

Prečo je pre vás táto činnosť 
dôležitá?
Práca s mladými dobrovoľníkmi je veľmi 
dôležitou súčasťou budovania občian-
skej spoločnosti. Pre našu organizáciu 
znamená aktívne vyhľadávanie mladých 
dobrovoľníkov prostredníctvom gran-
tových výziev, zabezpečenie ich ne-
formálneho vzdelávania, ich sieťovanie. 
Je to súčasť poslania komunitnej na-
dácie a posilnenie jej pozície ako lídra 
rozvoja komunity v regióne.

Kde vidíte najväčší prínos práce 
s mládežou? Ako rozvíja talent a po-
tenciál mladých ľudí?
Mladí ľudia sú vždy veľkou inšpiráciou 
pre mimovládne organizácie. Sú kre-
atívni a ak sa im vytvorí priestor pre ich 
vlastné nápady, a ak  sa im poskytne 
adekvátne neformálne vzdelávanie, 
ktoré je dlhodobé, stávajú sa z nich  
osobnosti, ktoré nájdu svoje uplatnenie 
v živote. Takíto ľudia ani po odchode 
z organizácie na ňu nezabúdajú. Mnohí 
z nich podporujú organizáciu aj naďalej, 
aj v čase, keď sú už zamestnaní a majú 
svoju rodinu.  Stávajú sa z nich darco-
via aj grantisti, ktorým nie je ľahostajný 
priestor, kde žijú. Po rokoch sa vytvára 
sieť takýchto mladých ľudí, ktorí svojim 
konaním zlepšujú život okolo nás. 

Ako príklad uvediem dlhoročnú dobro-
voľnú prácu Tomáša v skupine Mladí 
nitrianski filantropi. Tomuto mladému 
človeku zo sociálne veľmi znevýhod-
neného prostredia priniesla veľkú šancu 
rozvinúť svoje vedomosti a zručnosti. 

“Mladí ľudia,  
ktorí zažijú pocit  
dobrovoľnej práce  
pre iných, pochopia, 
čo prináša vzájomná  
pomoc a ako je 
dôležité, aby ľudia boli 
aktívni a riešili veci 
okolo seba.”

Prvýkrát mal možnosť cestovať do zah-
raničia v rámci mládežníckej výmeny 
(do ČR a Írska).  Cez neformálne vzde- 
lávanie (tréningy, workshopy na rôzne 
témy, organizovanie podujatí pre vere-
jnosť) si zlepšil tak svoje komunikačné, 
ako aj organizačné zručnosti. Tieto ho 
doviedli k animátorstvu. Ukončil nie-
koľko kurzov na animátora a v súčas-
nosti  pracuje v tejto oblasti ako pro-
fesionálny animátor (aj keď mu rodinné 
pomery nedovolili, aby ukončil stre-
doškolské vzdelanie s maturitou). Prá-
ca v tíme mladých ľudí ho posunula 
po stránke osobnostnej, začal si viac 
veriť, zo strany nadácie získal podpo-
ru a motiváciu v jeho rozhodnutiach na 
zvýšenie kvalifikácie a taktiež získal veľa 
kontaktov na mladých ľudí, ktorí sú ak-
tívni a ktorí mu boli príkladom. Títo ho 
inšpirovali k tomu, aby sa nevzdával 
a hľadal vlastnú cestu na svoje uplat-
nenie v živote.

Čo je pre vás dôkazom, že práca 
s deťmi a mladými ľuďmi má zmy-
sel?
Sú to práve mladí ľudia, ktorí sa ani po 
ukončení dobrovoľníckych aktivít pre 
našu organizáciu neprestávajú s nami 
kontaktovať, sú aktívni ako predkladate-
lia komunitných projektov s vysokým 
podielom dobrovoľnej práce, ale aj ako 
darcovia (napr. viacerí sa stávajú člen-
mi Klubu darcov pri NKN ale aj darcami 
2%...).

Čo vás najviac motivuje a prečo 
by sa podľa vás malo podporovať 
dobrovoľníctvo a práca s mladými 
ľuďmi? 
Je nevyhnutné podporovať dobro-
voľníctvo mladých ľudí, lebo je to 

nástroj, ktorým sa dá dosiahnuť kulti-
vovanie celej spoločnosti. Mladí ľudia, 
ktorí zažijú pocit dobrovoľnej práce pre 
iných, pochopia, čo prináša vzájomná 
pomoc a ako je dôležité, aby ľudia boli 
aktívni a riešili veci okolo seba. Neostá-
vajú ľahostajní voči svojmu okoliu, aj 
keď už odchádzajú do zamestnania. 
Vedia pracovať a rozmýšľať pri práci, sú 
komplexnými osobnosťami so svojimi 
názormi, ktoré si dokážu v živote obhá-
jiť. Nie sú konzumní a venujú sa naozaj 
hodnotám, ktoré sú pre každého v ži-
vote dôležité. Nie sú ľahostajní voči 
problémom okolo nás, snažia sa hrať 
fér, byť aktívni a byť užitoční pre ostat-
ných ľudí.
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V obci Omšenie, neďaleko Trenčian-
skych Teplíc pôsobí už 9 rokov 
občianske združenie Poza školu. Ak 
vás zaujal názov, neznepokojujte sa, 
jeho členovia neposielajú deti poza 
školu. Práve naopak, snažia sa o to, 
aby deti do školy chodili s radosťou. 
Cieľom je ukázať deťom aké zábavné 
môže učenie byť. Svojimi projektami 
vzdelávajú deti v škole i mimo nej. 
Deti sa učia spolupatričnosti, láska-
vosti jedného k druhému, i k iným, 
spoliehať sa jeden na druhého, ne-
sklamať dôveru druhého a rešpek-
tovať ostatných.  Viac nám o čin- 
nosti občianskeho združenia pove-
dala jeho predsedníčka, Jarka 
Šabatková. 

V čom spočíva vaša práca s mláde-
žou a ako dlho sa jej venujete?
Dávame deťom priestor na sebarea- 
lizáciu. Každé dieťa je iné a má iné pred-
poklady zvládnuť rôzne úlohy. Snažíme 
sa dať priestor každému dieťaťu, ktoré 
má záujem a chce niečo robiť či už pre 
seba alebo pre iných. Zároveň deťom 
pri realizácii aktivít vypĺňame voľný čas 
zmysluplnými činnosťami. Veľmi nám 
pomáha aj miestna samospráva, ktorá 
nám poskytuje priestory na naše akti- 
vity.

Prečo je pre vás táto činnosť 
dôležitá? 
V dnešnej dobe ľudia akosi zabudli 
myslieť na iných. Zaujíma ich väčšinou 
iba ich najbližšie okolie – rodina, ba 
niekedy ani to nie. Dospelí sa nema-

jú čas venovať deťom, ani tým svojim. 
Vychovávajú deti bez záujmu, tie mno-
hokrát podliehajú virtuálnej realite ale-
bo nevhodným kamarátom. Stráca sa 
medziľudský kontakt. Meniť dospelých 
je ťažké, ba priam nemožné. Myslím si, 
že ak pomôžeme deťom, aby našli samy 
seba v tvorivej činnosti a neformálnom 
vzdelávaní, tak v budúcnosti budú pri 
svojich deťoch v tejto práci pokračovať. 
A my zmeníme súčasnú realitu v lepšiu 
budúcnosť.

Kde vidíte najväčší prínos práce 
s mládežou? Ako rozvíja talent a po-
tenciál mladých ľudí? 
Všetky deti chcú pracovať na sebe, 
hrať sa, stretávať sa s kamarátmi... 
A práve hrou a interakciou so svojimi 
rovesníkmi sa posúvajú dopredu. Ako 
príklad môžem uviesť prácu „čašníkov“ 
v detskej reštaurácii. Na začiatku pro-
jektu si deti samostatne nevedeli poradiť 

Občianske združenie Poza školu
Omšenie

ani s najmenším problémom. Napríklad 
prišli do reštaurácie zákazníci a nemali 
si kde sadnúť – všetko bolo obsadené. 
Reakcia detí bola: „Teta Jarka, čo má-
me robiť?“ Dnes, po viacnásobnom ot-
vorení reštaurácie, riešia problémy za 
pochodu. Ak niečo rozlejú, nikoho sa 

nepýtajú, čo majú robiť, utrú, upracú, 
poprosia kolegu čašníka a ide sa ďalej. 
Získavajú skúsenosti a učia sa sa- 
mostatnému riešeniu problémov. Pro-
jekt ich naučil nielen obsluhovať hostí. 
Naučil ich komunikovať s dospelými, 
poradiť si, mnoho detí si našlo reálnych 
kamarátov, naučili sa spolupracovať.

Čo je pre vás dôkazom, že práca 
s deťmi a mladými ľuďmi má zmy-
sel?
Pokrok, ktorý vnímam pri každom 
ďalšom projekte a záujem ďalších 
malých i veľkých detí patriť k nám.

Prečo by sa podľa vás malo pod-
porovať dobrovoľníctvo a práca 
s mladými ľuďmi? 
Mňa osobne najviac motivuje spokoj-
nosť a úsmev detí a to, že ma berú 
ako kamarátku a rešpektujú ma. Z detí 
vyrastajú nové generácie, ktoré až  
dospejú, budú vytvárať hodnoty. Nie-
len materiálne, ale aj duchovné. Každý 
človek potrebuje záujem, či malý, 
mladý, dospelý alebo starý. Ak sa im 
nebudeme aktívne venovať a neu-
kážeme im cestu, samy ju nájsť nemu-
sia a v ich dospelosti to my, staršia ge- 
nerácia, oľutujeme.

“Z detí vyrastajú nové 
generácie, ktoré až 
dospejú, budú vytvárať 
hodnoty.”

Rada mládeže Žilinského kraja
Žilina
Rada mládeže Žilinského kraja zas- 
tupuje oprávnené záujmy detí a mlá- 
deže a pomáha tak pri vytváraní 
podmienok pre všestranný roz-
voj detí a mládeže po telesnej, du- 
ševnej, duchovnej a sociálnej strán-
ke na území Žilinského kraja. Medzi 
pravidelné aktivity RMŽK patria 
vzdelávacie tréningy a školenia, infor-
mačno-aktivizačné kampane, kon- 
ferencie a diskusné workshopy, 
tvorivé dielne, aktivity podporujúce 
spoluprácu mladých ľudí s miestnou 
a regionálnou samosprávou, medzi- 
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 národné mládežnícke výmeny, pod-
pora spolupráce znevýhodnených 
detí a mladých ľudí, ovplyvňovanie 
diania pri tvorbe mládežníckej poli-
tiky a iné. Členka RMŽK, Darina Čier-
niková,  sa práci s mládežou venu- 
je viac ako 15 rokov a o svoje skúse-
nosti sa podelila i s nami.

V čom spočíva vaša práca s mláde-
žou a ako dlho sa jej venujete?
Moja práca s mládežou spočíva 
v systematickej podpore mladých 
ľudí k aktívnemu občianstvu, parti- 
cipácii, k štruktúrovanému dialógu,   
dobrovoľníctvu, sociálnej prevencii, k  
obhajobe ľudských práv a k tvorbe pod- 
kladov k mládežníckej politike. Zákla- 
dom mojej práce sú metódy neformál-
neho vzdelávania. Formy, ktorými to 
robím, sú osobné rozhovory,  školenia, 
workshopy, okrúhle stoly, prezentačné 
aktivity, prieskumy a iné.

Prečo je pre vás táto činnosť 
dôležitá?
Lebo mladí ľudia sú pre mňa dôležití. 
Zažívam, že moja práca rozvíja, pod-
poruje, skvalitňuje život mladých ľudí. 
Vytvára im nové možnosti  realizácie 
a osobnostného rastu. Otvára im oči aj 
srdcia, pri ktorých im viac začína záležať 
na druhých aj na svojej budúcnosti.

Toto všetko pomáha mladým ľuďom po 
získaní nových kompetencií a zručnos-
tí pri uplatňovaní sa v zamestnaní, 
no aj pri ich aktívnom zapájaní sa do 
spoločenského diania.

Kde vidíte najväčší prínos práce 
s mládežou? Ako rozvíja talent a po-
tenciál mladých ľudí? 

Príkladov, ktoré sú pre mňa cestou roz-
voja talentu a potenciálu mladých ľudí, 
je viac.

Spomeniem napríklad Karin, s ktorou 
som sa stretla, keď začala ako prváč-
ka na strednej škole pracovať v žiackej 
školskej rade. Využila každú možnosť, 
ktorú sme jej ponúkali, vzdelávať sa, 
učiť sa novým veciam, organizovať ak-
tivity pre druhých. Teraz ako  úspešná 
vysokoškoláčka sama vedie vzdeláva-
nia, aj medzinárodné, dokonca sa stala 
členkou predsedníctva našej organizá-
cie. A vidím, že stále hľadá, čo nové by 
sa mohla naučiť, kde by mohla prispieť.

Ďalším príkladom môže byť Veronika, 
ktorá ako dobrovoľníčka začala pra-
covať na  aktivitách, ktoré sme robili 
pre deti s onkologickým ochorením. 
Tak si zamilovala túto prácu, že dnes 
ukončuje štúdium  medicíny a plánuje 
pokračovať ako profesionálka v práci 
pre deti s onkologickým ochorením.
 
Tretím príkladom je Martin, ktorý začal 

pracovať ako mladý dobrovoľník v jed-
nej mládežníckej organizácii, ktorá 
bola našou členskou organizáciou. 
Keď prišiel do Žiliny na vysokú školu, 
zapojil sa do činnosti našej organizá-
cie. Postupne sa stával koordinátorom 
aktivít, chodil vyjednávať veci ohľadne  
potrieb pre mladých ľudí, dorástol do 
projektového manažéra. Po ukončení 
vysokej školy bol regionálnymi politikmi 
uznávaným mladým človekom. Získal 
kvalitné zamestnanie aj vďaka zručnos-
tiam nadobudnutým v našej organizácii. 
V súčasnosti je poslancom v obci, kde 
žije. Pri voľbách získal viac hlasov ako 
jeho súčasný starosta. Založil si rodinu 
a zodpovedne sa o ňu stará.  A popri 
tom vedie našu krajskú organizáciu.

Čo je pre vás dôkazom, že práca 
s deťmi a mladými ľuďmi má zmy-
sel?
Ich osobnostný rast. Preberanie zod-
povednosti. Záujem mladých ľudí o ne-
formálne vzdelávanie, o spoločenské 
dianie. Aktívne zapájanie sa do samos- 
právy na území školy, obce aj kraja. 
Mladí ľudia, ktorí prešli našou prácou, 
sú hodnotení ako zodpovední zamest-
nanci.

Zmysel mojej práce mi ukazuje aj to, 
že mnohí z tých, ktorí prešli našimi 
vzdelávaniami a aktivitami, teraz sami 
realizujú školenia, aktivity a preberajú 
za ne zodpovednosť.

Čo vás najviac motivuje a prečo 
by sa podľa vás malo podporovať 
dobrovoľníctvo a práca s mladými 
ľuďmi? 
Práca s mládežou by sa mala podpo- 
rovať preto, aby z mladých ľudí vyrástli 

zodpovedné osoby, ktoré budú čestne 
riadiť spoločnosť, vychovávať svo-
je vlastné deti, mať v úcte každého 
človeka. Dobrovoľníctvo je súčasťou 
výchovy. Mladý človek by mal vedieť 
v hodnotovom rebríčku zadeliť aj  svoj 
dobrovoľnícky príspevok. Nie je všetko 
o peniazoch a hmote. Sú aj iné hod-
noty, ktoré obohacujú život. Aby to tak 
bolo, preto pracujeme s mládežou.

“Zmysel mojej  
práce mi ukazuje aj  
to, že mnohí z tých, 
ktorí prešli našimi  
vzdelávaniami  
a aktivitami, teraz  
sami realizujú školenia,  
aktivity a preberajú za 
ne zodpovednosť.”
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Občianske združenie Strom života
Bratislava
Strom života vznikol v roku 1979 a 
do deväťdesiatych rokov spočívala 
jeho hlavná činnosť v organizovaní 
mládežníckych táborov zameraných 
na záchranu kultúrnych pamiatok. 
V súčasnosti sa venuje predovšet-
kým environmentálnej výchove detí 
a mládeže do 15 rokov. Partnermi 
Stromu života sú najmä učitelia ma-
terských a základných škôl na ce-
lom území Slovenska. Pre všetkých 
záujemcov o spoluprácu poskytuje 
príručky s témami z oblasti ochra-
ny prírody a životného prostredia, 
ktoré je možné využiť vo formálnom 
aj neformálnom vzdelávacom pro-
cese. Strom života zároveň orga-
nizuje pravidelné súťaže, pobytové 
semináre pre mládež aj učiteľov a vy-
dáva dva online časopisy. O osob- 
né skúsenosti sa s nami podelil 
predseda Jozef Kahan.

V čom spočíva vaša práca s mláde-
žou a ako dlho sa jej venujete?
Prioritou Stromu života je uvedome-
nie si zodpovednosti mládeže za svo-
je konanie, ako aj vnímanie dopadov 
konzumného správania na ľudskú 
spoločnosť. Z výchovných metód preto 
kladieme dôraz na interaktivitu, osob-
ný zážitok, pobyt v prírode, kritické a 
tvorivé myslenie a konštruktívny prístup 
k riešeniu problémov.

Prečo je pre vás táto činnosť 
dôležitá?
Environmentálne myslenie si vyžadu-
je pohľad stierajúci hranice, ale aj po-

chopenie toho, že všetko dianie 
v prírode a v spoločnosti nemá len pre-
chodný charakter. Je nevyhnutné vzdať 
sa mylnej domnienky, že všetko sa vráti 
do starých zabehnutých koľají, ktoré 
poznajú posledné generácie. Mladí 
ľudia sa musia naučiť žiť i pracovať 
v zmenených klimatických a socioeko-

nomických podmienkach. Keď k tomu 
pridáme známe fakty z vývinovej psy-
chológie, že obdobie dospievania je 
charakteristické hľadaním vlastnej 
identity, pozície v spoločnosti, bojom 
s neistotou a pochybnosťami o sebe, 
uvedomíme si, že rozvoj environ-
mentálnych hodnôt človeka si vyžaduje 
obrovské množstvo energie vo forme 

sebauvedomenia. Práve realizáciou 
environmentálnej výchovy sa snažíme 
konsolidovať duševný život mladého 
človeka, kryštalizovať jeho postoje 
či názory, a to najmä rozumovým psy-
chickým zrením. Kľúčovými kompeten-
ciami, ktoré u mladých ľudí rozvíjame, 
sú schopnosť viesť dialóg, tolerancia  
iných názorov, vyhýbanie sa nátlakovým 
aktivitám a orientovanie sa na výsledok 
pri vnímaní celku. 

Kde vidíte najväčší prínos práce 
s mládežou? 
Strom života rešpektuje environ-
mentálne dispozície detí a mládeže. 
V širokej ponuke aktivít si preto nájde 
svoje miesto aj mládež zo znevýhod-
nených skupín, s rôznym hendikepom 
i zo špeciálnych škôl. Zároveň je k dis-
pozícii aj špecializovaná ponuka pre 
talentovanú mládež, ktorá sa pripravuje 
na rôzne olympiády alebo sa zúčastňuje 
odborných projektov. Participáciou na 
aktivitách Stromu života sa mladí ľudia 
učia zvažovať súvislosti medzi envi-
ronmentálnymi limitmi, technicko-eko-
nomickými prostriedkami a sociálnymi 
predpokladmi svojej existencie, a to 
nielen v miestnom, ale i v regionál-
nom a globálnom meradle. Priestorom 
pre aktívnu účasť detí a mládeže na 
ochrane lokálneho životného prostre-
dia a na rozhodovaní o životnom prost-
redí je projekt Bioprofily miest a obcí 
Slovenska, do ktorého sa každoročne 
zapája čoraz viac škôl.

Čo je pre vás dôkazom, že práca 
s deťmi a mladými ľuďmi má zmy-
sel?
Veríme v silu mladého ducha, neustále 
prekvapujúceho svojou tvorivosťou. 

Mladí ľudia, ktorí našli svoju sebareali- 
záciu v rôznych lokálnych iniciatívach, sú 
inšpiráciou z mnohých hľadísk. Dokážu 
mobilizovať sily, nadchnúť sa pre nové 
riešenia, pravdivo analyzovať dopady 
ľudských činov na životné prost- 
redie a identifikovať potrebnú nápravu. 
Rastúci počet takýchto lokálnych ini- 
ciatív je pre nás dôkazom, že podpo-
ra aktívnej spoluúčasti mladých ľudí 
na živote spoločnosti má jednoznačne 
zmysel.

Čo vás najviac motivuje a prečo 
by sa podľa vás malo podporovať 
dobrovoľníctvo a práca s mladými 
ľuďmi? 
Existujú prehlásenia, výzvy, stratégie, 
akčné plány, ktoré sa snažia o zas- 
tavenie postupujúcej globálnej environ- 
mentálnej krízy. Dnešná spoločnosť 
však nebola schopná iných, ako kozme-
tických úprav. Práve mladí ľudia a ak-
tívni dobrovoľníci sa dokážu postaviť 
environmentálnym problémom tvárou 
v tvár a sú hybnou silou udržateľného 
spôsobu života. Je zrejmé, že od vo-
lených zástupcov nemôžeme očakávať, 
že sa v environmentálnych otázkach 
budú aktívne angažovať nad rámec 
aktuálnej verejnej mienky. Preto tlak 
na zmenu environmentálnych politík 
musí prichádzať od jednotlivcov a uve-
domelých komunít.

“Veríme v silu mladého 
ducha, neustále  
prekvapujúceho  
svojou tvorivosťou.”



32 33

Ilustračné foto.
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Monika Gregussová pôsobí v ob- 
čianskom združení Ulita od roku 
2010. Hlavnou činnosťou Ulity je reali- 
zácia programu Komunitné cen-
trum Kopčany na petržalskom síd-
lisku, ktoré ponúka poradenské, 
voľnočasové a vzdelávacie ativity 
s cieľom rozvíjať zručnosti, zvyšo- 
vať dostupnosť služieb pre deti 
a mladých ľudí a predchádzať 
náročným životným situáciám.

V čom spočíva vaša práca s mláde-
žou a ako dlho sa jej venujete?
V súčasnosti pôsobím ako koordinátor-
ka aktivít. Postupne som sa podieľa-
la a podieľam na všetkých aktivitách, 
ktoré Ulita deťom ponúka – vzdeláva-
cie aktivity, skupinové klubové aktivity, 
terénna sociálna práca, jednorazové 
a komunitné aktivity. Ulita ponúka tieto 
aktivity na petržalskom sídlisku Kopča-
ny, kde žije veľa rodín v náročnej sociál-
nej, ekonomickej alebo rodinnej situácii 
a kde sídli aj budova sociálnej ubytovne 
Magistrátu hlavného mesta Bratislava. 
Zapojiť sa môžu všetky deti, ktoré na 
sídlisku bývajú alebo tu trávia svoj voľný 
čas.

Prečo je pre vás táto činnosť 
dôležitá?
Práca v Ulite napĺňa viaceré moje po-
treby – môžem využívať svoje vedo-
mosti a profesionálne zručnosti, dáva 
mi pocit zmysluplnej práce, kde svojou 
aktivitou môžem kúsok meniť svet k 
lepšiemu, som súčasťou tímu podobne 
zmýšľajúcich ľudí, s ktorými si rozu- 

miem a vzájomne sa podporujeme, prá- 
ca v neformálnom prostredí mi dáva 
slobodu, kde si môžem naplánovať 
činnosti podľa seba. Prináša mi odoz-
vu v podobe reakcií detí, keď sa k nám 
rady vracajú alebo majú chuť sa zveriť 
so svojím prežívaním. Práca mi prináša 
nové podnety a pohľady na svet 
a rozmanitosť ľudí a ich životných príbe-
hov.

Kde vidíte najväčší prínos práce 
s mládežou? Ako rozvíja talent a po-
tenciál mladých ľudí?
Naše aktivity sú postavené tak, aby 
boli pre všetky deti a mladých ľudí 
čo najviac dostupné, bez bariér. Deti 
podporujeme v tom, aby vedeli samy 
pomenovať svoje potreby a snažíme sa 
hľadať riešenia spolu s nimi, nie za nich, 
samozrejme s ohľadom na ich možnos-
ti a schopnosti. Podporujeme u nich 
aktívnu participáciu – u menších je to 
napríklad pomoc pri príprave občers- 
tvenia alebo upratovaní okolia, staršie 
povzbudzujeme v tom, aby samy 
prichádzali s tým, čo by chceli meniť 

alebo aj pripravili samy nejaké aktivity 
pre iných. Považujeme tieto hodnoty 
(rešpekt k jedinečnosti, nízkopraho-
vosť, partnerský a rovnocenný príst-
up), ktoré uplatňujeme v aktivitách, 
ktoré deťom ponúkame, za kľúčové 
pre rozvoj sociálnych kompetencií 
a životných zručností, ktoré sa po-
tom odrážajú na lepšom prospero-
vaní aj v iných oblastiach života, nielen 
v súčasnosti, ale aj budúcnosti. Taký-
to prístup podporuje u detí a mladých 
ľudí aj preberanie zodpovednosti za 
svoj život a udalosti v ňom, ako aj 
voči ostatným ľuďom vo svojom okolí.  

Súčasťou našich aktivít je neformálne 
vzdelávanie pre deti – formou predškols-
kej prípravy a doučovania pre žiakov 
ZŠ a ŠZŠ v prostredí klubu, pod indi-
viduálnym vedením pracovníčok a pra-
covníkov. Cieľom je podporiť u detí mo-
tiváciu k učeniu, predchádzať školským 
neúspechom, prípadne predčasnému 
ukončeniu školskej dochádzky, ktorá 
potom nepriaznivo vplýva na príležitos- 
ti na trhu práce. Ukazuje sa nám, že pri 
neformálnom, podporujúcom a prijíma- 
júcom prístupe sa u detí rozvíja priro- 
dzená chuť učiť sa nové veci a viac 
dôverujú svojim schopnostiam, že si 
poradia s výzvami a ťažkosťami. 

Čo je pre vás dôkazom, že práca 
s deťmi a mladými ľuďmi má zmy-
sel?
Dôkazy vidím v tom, že keď k nám deti 
chodia rady, zavolajú aj svojich ka-
marátov, v tom, že nám rodičia dôveru-
jú a privedú k nám svoje deti. Keď sa 
k nám po rokoch deti už ako mladí dos-
pelí vrátia a spomínajú na časy strávené 
s Ulitou, keď potrebujú s niečím poradiť 
alebo pomôcť, alebo prídu s nápadmi, 
ako by chceli kúsok z toho, čo dosta-
li vrátiť – napríklad pomôcť pri  nejakej 
aktivite pre mladších, podať projekt na 
zmeny priestoru. Vidím, ako sa pos-
tupne mení ich zmýšľanie – vidia výz-
nam práce s komunitou, s deťmi, vidím, 
ako vedia pomenovať, v čom im naše 
aktivity pomohli. Vidím u detí drobné 
posuny vpred – napríklad pri učení, 
zodpovednosti voči ostatným a svoj-
mu okoliu, v pomenovaní a vyjadrovaní 
svojich potrieb, v rešpektovaní hraníc 
a efektívnejšom riešení konfliktov...

Čo vás najviac motivuje a prečo 
by sa podľa vás malo podporovať 
dobrovoľníctvo a práca s mladými 
ľuďmi? 
Pre mňa je veľkou motiváciou, že exis-
tuje práca, ktorá je tak trochu aj zábava 
a hra, kde sa cítim pre niekoho potreb-
ná. Prináša neustále nové výzvy, nikdy 
neviem, čo sa ten deň udeje, čo ma 
prekvapí. Je to práca, ktorá prináša 
možnosť aj rozmýšľať o nových pers- 
pektívach v príbehoch detí, čo mení 
aj môj pohľad na svet a ľudí okolo – 
rozširuje to môj svet, konfrontuje ma to 
s mojimi názormi, postojmi, hodnota-
mi, predsudkami. Je tiež fajn pracovať 
v tíme ľudí, ktorí majú podobné ciele 
a práca ich baví, kde je to viac o vzá-

Občianske združenie Ulita
Bratislava

“Deti podporujeme 
v tom, aby vedeli samy 
pomenovať svoje  
potreby a snažíme sa 
hľadať riešenia spolu 
s nimi, nie za nich.”
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jomnej podpore a spoločných cieľoch, 
než o súperení a zameraní na výkony. 
Myslím si, že aj pre dobrovoľníkov (aj 
tých, ktorí u nás pracujú) je prínosom 
niečo podobné – radosť v podobe 

odovzdávania niečoho iným, spätná 
väzba od detí, nové podnety a výzvy, 
byť súčasťou tímu, kde sa cítia dobre, 
pri činnosti, kde vidia priamy dopad.

Občianske Združenie pre lepší život
Bidovce
Misiou Združenia PRE LEPŠÍ ŽIVOT 
je posilňovanie rozvoja rómskych, 
marginalizovaných komunít na vý- 
chodnom Slovensku. Skupina ľudí, 
ktorí stoja za združením pochopila, 
že problémy rómskej komunity po-
trebujú komplexný a systematický 
prístup. Ich túžbou je život v zdravej 
multikultúrnej vidieckej komunite, 
naplnenej dobrými vzťahmi, vitál-
nymi rodinami a zodpovednými 
jednotlivcami. Združeniu sa podari-
lo zmobilizovať mladých ľudí, ktorí 
vytvorili v 5 obciach vlastné ne-
formálne skupiny. Pracovníci reali- 
zovali niekoľko úspešných komunit-
ných podujatí a podarilo sa im ot-
voriť dva nízkoprahové mládežnícke 
kluby. O svoju osobnú skúsenosť 
s prácou s mladými ľuďmi sa s nami 
podelila Františka Ondrašiková. 

V čom spočíva vaša práca s mláde-
žou a ako dlho sa jej venujete?
Práci s mládežou sa venujem 21 rokov. 
Začala som ako 18-ročná dobrovoľníč-
ka, prvé aktivity boli cez cirkev. Orga-
nizovala som zážitkové tábory, kluby. 
Asi 16 rokov sa venujem zvlášť rómskej 
mládeži a prepájaniu svetov majority 
a Rómov vo vidieckom prostredí. Pri-
pravujeme rôzne inovatívne projekty, 

ktoré sú vždy výsledkom spoločného 
plánovania mladých. 

Prečo je pre vás táto činnosť dôle-
žitá?
Práca s mládežou ma obohacu-
je vnútorne. Mladí „dobíjajú“ energiu, 
človek sa potom tiež cíti mladší. Avšak 
ten pravý dôvod je, že vnímam, že na 
to, aby spoločnosť dobre fungovala a 
správne sa rozvíjala, potrebuje vnímavú, 
kriticky mysliacu a zrelú mládež. 
Považujem za nesmierne dôležité for-
movať postoje, názory, životné cesty 
detí a mládeže.  Dnes je málo príleži-
tostí pre deti z vidieka, kde by sa mohli 
plnohodnotne rozvíjať. Zvlášť to platí 

o deťoch z chudobných marginalizo-
vaných rómskych komunít. 

Kde vidíte najväčší prínos práce 
s mládežou? 
Najväčším prínosom je, ak mladý člo-
vek je natoľko zrelý, že je učiteľom, 
vzorom svojim rovesníkom. Je úžasné 
vidieť po rokoch práce s mládežou, že 
sa z nich stávajú lídri, „stakeholderi“, 
ktorí razia cestu smerom k progresu vo 
svojom okolí. Vedieme ich k podnika-
vosti, svojpomoci, pripravujeme ich na 
zamestnanie. 
Napríklad dve dievčatá, Katka a Marcel-
ka, sa roky zúčastňovali na našich tré-
ningoch či kluboch, dnes samostatne 
vedú 30 rómskych žien. Učia ich, ako 
byť užitočné, ako si zarobiť peniaze 
(napr. maľovaním obrazov).
 

Čo je pre vás dôkazom, že práca 
s deťmi a mladými ľuďmi má zmy-
sel?
Pre mňa sú najväčším dôkazom osudy 
desiatky detí a mladých, ktoré boli zme-
nené.  Niekedy ma poteší, keď vidím, 
že človek zmenil pohľad na svet, že 

je otvorenejší, tolerantnejší. Najväčším 
úspechom je, keď sa mládež sama 
organizuje a je schopná ovplyvňovať 
spoločenské dianie. No a samozrej- 
me, veľkým výsledkom je, keď niekto 
úspešne skončí školu, zamestná sa a 
začne podnikať.

Čo vás najviac motivuje a prečo 
by sa podľa vás malo podporovať 
dobrovoľníctvo a práca s mladými 
ľuďmi? 
Mám deti v takomto veku. Vidím, že sa 
potrebujú stretávať so svojimi rovesník-
mi pri zaujímavých, prospešných aktivi- 
tách. Som vďačná za každého dobro-
voľníka, ktorý sa mojim deťom venuje. 
Taktiež dúfam, že raz oni budú „dobro- 
voľníčiť“ v prospech ďalších detí. Je 
to štafeta, ktorá by sa nikdy nemala 
zastaviť.

“Je úžasné vidieť  
po rokoch práce 
s mládežou, že sa 
z nich stávajú lídri, 
„stakeholderi“, ktorí 
razia cestu smerom  
k progresu vo  
svojom okolí.”
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Slovenský skauting patrí medzi naj-
väčšie výchovné organizácie pre deti 
a mládež na Slovensku. Organizuje 
podujatia a tábory, exkurzie a splavy, 
ktoré formujú charakter a osobnosť 
členov, učia ich zodpovednosti a 
samostatnosti. Skauting tiež reali- 
zuje kurzy a tréningy pre dospieva-
júcich mladých ľudí. Mladým ľuďom 
umožňuje rozvíjať ich tvorivý po-
tenciál, ktorý im pomôže nájsť si 
uplatnenie. Záujem o skauting stále 
rastie, dnes má 6 000 chlapcov, diev- 
čat a dospelých dobrovoľníkov vo 
viac ako 100 mestách a obciach na  
Slovensku. Jedným z nich je aj 
Matej Višňovec, ktorý viac ako 10 
rokov pôsobí v 47. zbore Bratislava 
– Petržalka.

V čom spočíva vaša práca s mláde-
žou a ako dlho sa jej venujete?
Sedem rokov som bol vedúci skautskej 
skupiny, kde som zážitkovou formou 
prispieval k osobnostnému rozvoju 
detí a mladých ľudí. Neskôr som bol 
päť rokov štatutárnym zástupcom tejto 
organizácie a mojou úlohou bolo za-
bezpečiť jej plynulý chod a koordinovať 
dospelých v zbore.

Prečo je podľa vás práca s deťmi 
a mladými ľuďmi dôležitá?
Umožňuje deťom a mladým ľuďom 
rozvíjať svoje zručnosti v neformálnom, 
no dôvernom prostredí. Je veľkou in-
špiráciou pre mladých ľudí posunúť sa 
ďalej, ale aj urobiť niečo pre svoje oko-
lie. Formuje charakter mladého člove-

ka. Veríme, že v konečnom dôsledku 
sa naša krajina stáva lepším miestom 
pre život.

Kde vidíte najväčší prínos práce 
s mládežou?
Skauting je vlastne výchova hrou. 
V rámci zábavy si deti rozvíjajú množ- 
stvo sociálnych zručností, spoznávajú 
svet okolo seba, ale aj seba samých, 
majú možnosť prevziať iniciatívu aj zod- 
povednosť  v rámci množstva zaují- 
mavých činností. Cieľom je prispieť 
k plnohodnotnému rozvoju mladého 
človeka, ktorý bude prínosom pre 
spoločnosť. Najlepšie vidím vplyv skau-
tingu priamo na sebe, výrazne ovplyvnil 
môj hodnotový rebríček a vlastne celý 
môj nasledujúci život. Ovplyvnil moje 
rozhodnutie či a čo ísť študovať na 
vysokej škole, spoznal som tu priateľov 
na celý život, otvoril mi možnosti veľa 
cestovať a napokon mnohé výchovné 
zručnosti, naučené v pozícii vedúceho, 
využívam dnes ako rodič.

Slovenský skauting, 47. zbor 
Bratislava, Petržalka

Ako dobrovoľníctvo rozvíja talent 
a potenciál mladých ľudí? 
Mladí ľudia majú príležitosť vyskúšať 
veľké množstvo rôznych činností. Veľa 
dobrovoľníkov sa venuje práve výchove 
detí. Ich cieľom je dlhodobo a systema- 
ticky tieto deti rozvíjať. Táto činnosť 
si vyžaduje kompetencie v mnohých 
oblastiach a často v nich dobrovoľníka, 
v porovnaní s jeho rovesníkmi, posú-
va dopredu. Dobrovoľníci pracujúci 

s deťmi, prechádzajú vzdelávacím sys-
témom, ktorého obsahom sú vedomos- 
ti z oblasti humanitných vied, kurz prvej 
pomoci, dramaturgia, tvorba programu 
a mnoho ďalšieho. Dobrovoľníci, ako 
mladí ľudia, navyše prirodzene vníma-
jú najnovšie trendy v mnohých oblas- 
tiach a dokážu ich efektívne využívať 
vo výchovnom procese (platí to aj na-
opak). Myslím si, že niektoré trendy, ako 
napríklad „gamefikácia“, prichádzajú do 
komerčnej sféry práve z neziskového 
sektora.  

Čo je pre vás dôkazom, že práca 
s deťmi a mladými ľuďmi má zmy-
sel?
Mnoho mladých ľudí, ktorí prešli 
skautským výchovným systémom, sa 

v živote nielen úspešne uplatní, ale sú 
aj aktívnymi občanmi. To je pre mňa 
dôkazom, že takáto alebo podob-
ná investícia do detí a mladých ľudí je 
návratná nielen pre tieto deti, ale aj pre 
širšie okolie.

Čo vás najviac motivuje a prečo 
by sa podľa vás malo podporovať 
dobrovoľníctvo a práca s mladými 
ľuďmi? 
Snažím sa posunúť ďalej to, čo som 
sám dostal a zároveň verím, že prispie-
vam k lepšiemu miestu pre život aj mo-
jich vlastných detí.

“Najlepšie vidím  
vplyv skautingu  
priamo na sebe, 
výrazne ovplyvnil môj  
hodnotový rebríček 
a vlastne celý môj 
nasledujúci život.”



42 43

V bratislavskej mestskej časti Rača  
už 10 rokov úspešne funguje Rod-
inné centrum Ráčik. Dvere centra 
sa podarilo otvoriť verejnosti  a uro-
biť z neho „verejnú obývačku“, kde 
môžete kedykoľvek vojsť, uvariť si 
kávu a prijemne stráviť čas s deťmi, 
či bez nich. Rodinné centrum má 
za sebou dekádu úspešných aktivít 
vrátane založenia prvej komunit-
nej záhrady, susedských blšákov, 
brigád, tvorivých dielní a dokonca 
aj verejnej reštaurácie v rámci celo- 
svetovej akcie Restaurant Day. 
O práci s dobrovoľníkmi, rodičmi, 
ich deťmi a komunitou nám poveda-
la Marta Štefánková.

V čom spočíva vaša práca s mláde-
žou a ako dlho sa jej venujete?
Rodinné centrum vzniklo z iniciatívy 
mamičiek, ktoré ostali s deťmi na 
rodičovskej dovolenke a chýbal im 
bezpečný priestor na aktivity s deťmi 
a rovnako priestor pre sebarealizáciu. 
Našou cieľovou skupinou sú teda do-
spelí dobrovoľníci, deti a mladí ľudia. 
Deti prichádzajú do Ráčika s rodičom 
v rámci herní  pre malé deti (0 – 6 rokov). 
Staršie deti a tínedžeri  navštevu-
jú Ráčik popoludní a zúčastňujú sa 
pravidelných aktivít (tvorivá dramati-
ka, pohybová príprava, spoločenské 
hry, tvorivé dielne, premietanie filmov). 
Pri vytváraní programu sa snažíme vy-
chádzať  z podnetov priamo od nich. 
Deti vo veku 10 – 15 rokov nemajú po 
skončení vyučovania dostatok prie-
storu a príležitostí na realizáciu, pokiaľ 

nenavštevujú športový klub alebo inú  
krúžkovú činnosť.
Prečo je pre vás táto činnosť dôležitá?
Ráčik vznikol pred 10-timi rokmi. 
Deti, ktoré začali do herne chodiť ako 
dvoj-trojročné batoľatá sú aktuálne 
vo veku 10 – 14 rokov, kedy hľadajú 
nové výzvy. Majú potrebu stretávať sa, 
zabávať sa. Chceme mať aj program 
pre túto skupinu v „rizikovom“ veku. 

Kde vidíte najväčší prínos práce 
s mládežou? 
Deti, ktoré zažili organizované aktivity 
majú teraz záujem pripravovať aktivity 
pre svojich rovesníkov či mladšie deti. 
Sú aktívne, zaujímajú sa o dianie okolo 
seba, preberajú zodpovednosť, neboja 
sa povedať svoj názor, aj nesúhlasný. 
Učia sa prostredníctvom organizova-
nia aktivít nové zručnosti, napríklad ako 
vytvoriť plagát. Môžu nadväzovať nové 
priateľstvá a kontakty v bezpečnom 
prostredí.

Čo je pre vás dôkazom, že práca 

Rodinné centrum Ráčik
Bratislava

s deťmi a mladými ľuďmi má zmy-
sel?
O aktivity, ktoré pripravujeme pre staršie 
deti, je veľký záujem. Preto si myslíme, 
že naša práca má zmysel. Deti majú 
veľa formálnych aktivít s prísnymi pra- 
vidlami v škole a ocenia, že sa môžu 
niekde tvorivo prejaviť. 

Čo vás najviac motivuje a prečo 
by sa podľa vás malo podporovať 
dobrovoľníctvo a práca s mladými 
ľuďmi? 
Myslím si, že budovať aktívne občians-
tvo treba od skorého veku. Chceme, 
aby z detí, ktoré teraz vyrastajú, boli zod- 
povední dospelí, ktorí dokážu prevziať 
zodpovednosť za seba a svoje okolie. 
Je pre nás dôležité, aby vedeli povedať 
svoj názor, obhájiť si ho a nebáli sa ísť 
proti prúdu.

Pre podporu dobrovoľníctva je potreb- 
né neustále ho oceňovať a vyzdvihovať. 

Dobrovoľníci sú rôzni ľudia, s rôz-
nou motiváciou a rôzneho veku. Spá-
ja ich ochota  venovať svoj voľný čas 
pomáhaniu iným či zlepšovaniu stavu 
spoločnosti a neočakávajú za to žiadnu 
finančnú odmenu.  Získajú však nové 
zručnosti, môžu sa sebarealizovať  a 
spoznať množstvo nových ľudí. Tieto 
skúsenosti im zároveň môžu pomôcť 
stať sa úspešnejšími a spokojnejšími aj 
v osobnom či profesionálnom živote.

“Deti majú veľa 
formálnych aktivít 
s prísnymi pravidlami 
v škole a ocenia, že sa 
môžu niekde tvorivo 
prejaviť.”

Špeciálna základná škola internátna
Trnava
Paulína Radimáková vyštudovala 
špeciálnu pedagogiku na Masaryko-
vej univerzite v Brne a dobrovoľníct-
vu sa venuje viac ako 9 rokov. 

Ako dlho sa venujete práci s deťmi?
Mládeži a deťom sa venujem už dlhšie, 
profesijne piaty rok. Tri roky ako peda-
gogička v materskej a základnej škole 
v Českej republike, druhý rok ako peda- 
gogička na Špeciálnej základnej škole 
v Trnave. Som triedna učiteľka triedy 
rómskych detí.
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Prečo je pre vás táto činnosť 
dôležitá?
Pretože si myslím, že tieto deti to po-
trebujú.

Kde vidíte najväčší prínos práce s 
mládežou? 
Veľký prínos je všade tam, kde to robia 
ľudia ochotne a s nasadením či v ško- 
lách, záujmových krúžkoch, komunit-
ných centrách, nízkoprahových klu- 
boch, dobrovoľníckych organizáciách 
(neziskovky, skautské organizácie a 
pod.). Každá organizácia rozvíja a pod-
poruje potenciál detí či mladých ľudí. 
Na to, či sa to však úplne podarí, má 
vplyv aj množstvo iných faktorov ako 

len samotné organizácie. Pozitívnych 
príkladov je veľa, stačí prísť do ne-
jakej organizácie a pozrieť sa. Každý, 
kto pracuje s deťmi a mladými ľuďmi 
zo správnych a nie nejakých „zišt-
ných“ dôvodov, rozvíja deti, ktoré mu 
boli zverené. Práca s mládežou je  
v dnešnej dobe veľmi dôležitá, najmä 
keď je oslabená pozícia rodiny a je tu 
čoraz viac liberálnych vplyvov myslenia, 
životného štýlu a konzumu.

V každej oblasti je ten rozvoj predsa 
iný, napríklad u mojich sociálne slabých 
rómskych detí s patologickým ro- 
dinným zázemím bez nejakej vízie do 
budúcnosti, je rozvoj a posun už len  
v tom, že „niečo“ chcú dosiahnuť – 
chcú, aby z nich niečo bolo, a vynak-
ladajú na to úsilie.

Čo je pre vás dôkazom, že práca s 
deťmi a mladými ľuďmi má zmysel?
Sú to situácie, prostredníctvom ktorých 
vidíte, že vaša práca a úsilie niečo 
prináša. Buď je to ich činnosť, osvojené 
správanie, slová, skutky...

Čo vás najviac motivuje?
Pocit, že práca má zmysel. Pretože je 
to naozaj potrebné.

“Každé dieťa musí mať človeka, ktorý ho miluje, pocit bezpečia, zázemie rod-
iny a priateľov, príležitosti k sebapoznaniu a budovaniu sebaúcty, pozitívny 
vzor, možnosť rozvíjať svoje schopnosti...” 

Táto myšlienka by mala byť základným východiskom všetkých aktivít dotýkajúcich 
sa detí v akejkoľvek spoločnosti. V Nadácii pre deti Slovenska sme ju prijali za 
spoločnú víziu a už od roku 1995 ju napĺňame s celým srdcom a energiou. 

Naším cieľom je iniciovať a podporovať trvalé a pozitívne zmeny v živote detí 
a mladých ľudí na Slovensku – priamou pomocou, inováciami systémov starostli-
vosti o nich a spájaním organizácií a expertov, pôsobiacich v tejto oblasti, ale aj  
v komerčnej sfére, štátnej správe a samospráve. Pomáhame jednotlivcom i firmám 
napĺňať a realizovať ich predstavy o rôznych formách pomoci tam, kde je potreb-
ná, spôsobom, ktorý je pre nich najvhodnejší. 

Vnímame ako veľký rozdiel, ak sa veci dejú „s deťmi“ a nie len „pre deti“ –  vzniká vte- 
dy nová kvalita práce aj výsledku. Tento prístup participácie a rešpektu integru-
jeme do všetkých našich aktivít.

V roku 2015 sme oslávili 20. výročie pôsobenia Nadácie pre deti Slovenska. Počas 
dvadsiatich rokov činnosti sme podporili alebo priamo zrealizovali 2 753 projektov 
v hodnote viac ako 7 646 252  eur. 

Nadácia pre deti Slovenska je spoluzakladateľom Koalície pre deti Slovensko.  
V rámci medzinárodnej spolupráce je členom medzinárodných organizácií Interna-
tional Youth Foundation a Child & Youth Finance International.

POSLANIE  
NADÁCIE PRE DETI SLOVENSKA

1995 - 2015

“V každej oblasti je 
ten rozvoj predsa iný, 
napríklad u mojich 
sociálne slabých 
rómskych detí  
s patologickým  
rodinným zázemím  
bez nejakej vízie do 
budúcnosti, je rozvoj  
a posun už len v tom, 
že „niečo“ chcú  
dosiahnuť – chcú, aby 
z nich niečo bolo, a 
vynakladajú na to  
úsilie.“
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AKO PRENÁŠAME NAŠE MYŠLIENKY DO PRAXE

Spravujeme grantové programy
• Finančné prostriedky od darcov (jednotlivcov i firiem), venované 
na tému konkrétneho grantového programu, prerozdeľujeme medzi 
úspešných žiadateľov a slúžia na podporu kvalitných projektov, za 
ktorými sa skrývajú tisícky rôznorodých osudov detí a mladých ľudí
• Napríklad grantové programy: Hodina deťom, Dôvera, Cloetta, Raz 
ročne spoločne...

Realizujeme vlastné vzdelávacie aktivity
• Cieľovou skupinou sú deti, mladí ľudia i dospelí, dôležití pre život 
detí (rodičia, seniori, učitelia, komunitní pracovníci...), široká verejnosť.
• Poznaj svoje peniaze, Škola rodinných financií – sociálno-finančné 
vzdelávanie, Komunity priateľské deťom – ako napĺňať potreby detí 
v komunitách, v ktorých žijú, Srdce plné zdravia – zmysel zdravej 
výživy a potravín, Učíme s radosťou – premena škôl na bezpečné 
a podnetné prostredie

Venujeme sa advokácii, prostredníctvom ktorej chceme mapovať 
a presadzovať potreby detí a mladých ľudí – hovoriť o nich s verej-
nosťou, ale i s tými, ktorí o nich rozhodujú na úrovni legislatívy a jej 
výkonu. 

Firemná filantropia na mieru - pomáhame partnerom z komerčného 
sektora napĺňať ich stratégiu spoločenskej zodpovednosti, napríklad 
spravovaním nadačných fondov, zabezpečovaním dobrovoľníckych 
príležitostí pre zamestnancov, vytváraním špecifických programov 
firemnej filantropie na mieru...

• Od roku 1999 realizujeme celoročnú verejnú finančnú zbierku na po-
moc deťom a mladým ľuďom zo všetkých regiónov Slovenska. Počas 
16-tich ročníkov sme podporili 1 611 projektov v hodnote 4 902 071 
eur.
• Súčasťou verejnej zbierky sú rôzne aktivity (jesenná zbierka v ulici-
ach, TV šou – Galavečer Hodina deťom, benefičné podujatia – aukcia 
umenia, golf, plesy...), ako aj rôzne formy umožňujúce darcom prispieť 
(SMS, trvalý príkaz, kúpa predmetu z ktorého výťažok ide do zbierky, 
príspevok do pokladničiek, bankomaty...).
• Výnos je určený na podporu užitočných a kvalitných projektov v šty-
roch oblastiach – Dieťa a jeho radosti, Dieťa a jeho starosti, Dieťa 

a jeho škola, Dieťa a jeho komunita –  zameraných na rozvoj osobnosti a tvorivosti u 
detí, rozvíjanie ich individuálneho potenciálu v závislosti od ich zdravotného stavu, 
talentu či hendikepu, skvalitňovanie školského prostredia, budovanie komunít i 
bezpečného prostredia pre deti, ale aj na intervenčné projekty, ktorých cieľom je 
riešiť problémové situácie detí (deti z detských domovov, krízových centier, deti so 
zdravotným alebo iným znevýhodnením, deti z dysfunkčného prostredia...).

AKO JE MOŽNÉ PODPORIŤ NAŠE AKTIVITY

Najjednoduchšou formou, ktorou môže každý kedykoľvek počas 
celého roka podporiť zbierku Hodina deťom, je poslanie prázdnej 
SMS na číslo 800. Priemerná hodinová mzda na Slovensku sú 4 
eurá, a to je cena tejto darcovskej SMS v sieti všetkých mobilných 
operátorov. 

Pohodlne môžete pomáhať deťom aj formou trvalého príkazu 
na ľubovoľnú sumu, ktorou každý mesiac prispejete do zbierky. 
Formulár „krok za krokom“ nájdete na stránke www.hodinade-
tom.sk.

Netradičným spôsobom, ktorého popularita na Slovensku stále rastie, je možnosť 
zorganizovať samostatnú, tzv. spontánnu zbierku pre Hodinu deťom. Mikulášsky 
večierok, firemný teambuilding, školská besiedka alebo výlet s priateľmi môže 
veľmi ľahko dostať rozmer pomoci. Zvoľte si spôsob, akým chcete vyzbierať penia- 
ze (príspevok do pokladničky, ktorú na požiadanie zašleme, dobrovoľné vstupné, 
dražba sladkostí alebo zábavná stávka s kolegami z vedľajšieho oddelenia...).

Ďalšími formami podpory je venovanie 2 %, príspevok do pokladničky počas jesen- 
nej zbierky v uliciach, kúpa predmetu, z ktorého výnos ide do zbierky, poslanie 
príspevku cez bankomat –  kompletný prehľad foriem nájdete na našom webe 
spolu s aktuálnymi novinkami a kontaktmi. 

V prípade firemných donorov si s vami radi prejdeme vaše možnosti a očakávania, 
aby sme spoločne našli najvhodnejšie spôsoby pomoci na mieru. 

Úprimne ďakujeme všetkým darcom a donorom za pomoc, ktorá pomáha 
naozaj tam, kde je to potrebné. 

www.nds.sk | www.hodinadetom.sk

Ďakujeme.


