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• sociokultúrna orientácia,
• učenie sa slovenského jazyka,
• doučovanie školských predmetov,
• trávenie voľného času,
• pomoc v procese hľadania zamestnania,
• ďalšie oblasti v rámci procesu integrácie.

Každá z uvedených oblastí môže pomôcť ľuďom s udelenou 
medzinárodnou ochranou a ďalším cudzincom a cudz-
inkám nájsť si svoje miesto v spoločnosti. Títo ľudia museli 
väčšinou náhle opustiť svoje domovy a hľadať bezpečne-
jšie miesto na život v iných krajinách. V neznámej krajine 
nemajú prirodzenú podpornú sieť, ktorá by im pomohla 
v orientácii. Neznalosť priestoru, spoločenského systému 
a jazyka ich automaticky znevýhodňuje pri hľadaní práce, 
začleňovaní sa do vzdelávacieho procesu či spoločenského 
života vôbec. Dôsledkom toho môže byť fakt, že sa izolujú 
od väčšinovej spoločnosti slovenského pôvodu a preferujú 
skôr spoločnosť vlastnej komunity, čo môže byť sprevádzané 
rôznymi negatívnymi pocitmi.

Práve kontakt s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami im posky-
tuje zážitok, že sa niekto zaujíma o ich neľahkú situáciu 
a chce im pomôcť. V dôsledku tejto pomoci sú zároveň 
lepšie pripravení fungovať v novej spoločnosti a zapadnúť 
do nej. Sekundárnym dôsledkom dobrovoľníckej činnosti 
je boj proti xenofóbii a predsudkom spojených s témou 
inakosti a migrácie. Vlastnú skúsenosť môžu dobrovoľníci 
a dobrovoľníčky ďalej šíriť medzi svojou rodinou, priateľmi 
a známymi, čím sa podporuje diskusia o migrácii reálnymi 
faktami a skúsenosťami, ktoré vyvažujú rôzne názory a 
nepravdivé informácie sprostredkované médiami, či inak 
šíriace sa v spoločnosti.

Princípy práce 
s ľuďmi s udelenou 
medzinárodnou 
ochranou a ďalšími 
cudzincami 
a cudzinkami
V Mareene pri práci s našou cieľovou skupinou vychád-
zame z niekoľkých princípov, ktoré sú založené na hod-
notách sociálnej práce, ako sú sociálna spravodlivosť, 
ľudská dôstojnosť a medziľudské vzťahy.

Tieto princípy sú inšpirované Etickým kódexom sociál-
neho pracovníka a asistenta sociálnej práce v Sloven-
skej republike (2021). Danými princípmi sa následne 
riadime pri realizácii všetkých našich programov a 
nadväzujú na ne teoretické dokumenty aj prax.

• Rešpekt – vážiť si ich ako samostatné osobnosti, 
rešpektovať ich kultúrne špecifiká, náboženské pres-
vedčenie, politické názory, chrániť ich práva a integritu, 
nepripustiť žiadnu formu diskriminácie. 

• V správaní a komunikácii voči nim uplatňovať takt, 
slušnosť a zdvorilosť ako výraz ľudského etického 
vzťahu. V komunikácii s nimi ani o nich sa nevyjadrovať 
pejoratívne ani znevažujúco. Nepoškodzovať ich ani 
nepodriaďovať ich potreby a záujmy svojim vlastným 
potrebám a záujmom. 

• Individuálny prístup – vnímať každého človeka ako 
jedinečné indivíduum, zaujímať sa o ich situáciu, 
možnosti i výzvy, ktorým čelia. 

• Základom úspešnej spolupráce je snaha o nadviaza-
nie vzťahu založenom na dôvere a empatii, ktorá sa 
ukazuje aj v prejavení záujmu a vytváraní bezpečného 
priestoru. 

• Dôležité je ich vo vnímaní neredukovať na „obete 
odkázané na pomoc“, ale vnímať ich celistvo – tí, ktorí 
niečo vedia, majú nápady, skúsenosti, sú expertmi na 
svoj život. 

• Uvedomiť si, že pomoc by mala vychádzať z reálnych 
potrieb ľudí a nie z našej predstavy o tom, čo je pre nich 
dobré. Mapovanie ich aktuálnych potrieb, adresné 
reagovanie na ne a overovanie si efektu zberom spätnej 
väzby. 

• Využívať ich potenciál – spolupráca by mala byť 
založená na ich kapacitách, vedomostiach a zručnos-
tiach, ak sa dá, snažíme sa o ich aktívnu participáciu v 
programoch. 

• Dodržiavať zásadu diskrétnosti a dôvernosti in-
formácií a zverejňovať ich len so súhlasom dotknutých 
osôb. 

• Uplatňovať zmysel pre tímovosť a spoluprácu s od-
borníkmi a odborníčkami – uznať, že nie sme expert-
mi a expertkami vo všetkom a v prípadoch, keď je to 
potrebné, sprostredkovať odbornú pomoc. 

• Cieľom je tzv. „pomoc k svojpomoci“ – snaha splno-
mocňovať a podporovať ich v samostatnosti, nerobiť 
za nich veci, ktoré sú schopní zvládnuť samostatne, 
postupne ich viesť k tomu, aby boli nezávislí od služieb 
pomoci, a nie naopak. Poskytovať im príslušnú pomoc, 
podporu a motivovať ich k aktivite, ale nepreberať zod-
povednosť za ich správanie.

10 princípov práce s ľuďmi s udelenou 
medzinárodnou ochranou a ďalšími 
cudzincami a cudzinkami v Mareene:

Charakteristika 
a história organizácie 
Mareena
Občianske združenie Mareena vzniklo z inici-
atívy „Kto pomôže?“, ktorá bola spustená v 
apríli 2015 ako kampaň za prijatie rodín z Blíz-
keho východu, ktoré boli vyhnané zo svojich 
domovov pre občiansku vojnu alebo prenasle-
dovanie. V rámci kampane sa hľadali ľudia, 
ktorí by boli ochotní pomôcť s ich integráciou 
do slovenskej spoločnosti. Na počiatku tohto 
úsilia nebola konkrétna predstava o tom, do 
akých rozmerov sa iniciatíva môže rozrásť.

V tom období sa väčšia časť spoločnosti stavala k danej 
problematike skôr odmietavo a negatívne, preto bolo 
prekvapením, s akou veľkou podporou a ochotou pomôcť 
sa iniciatíva stretla. V jej popredí stáli členovia organizácie 
Spoločenstva Ladislava Hanusa. Prihlásilo sa vyše dvetisíc 
ľudí, ktorí boli ochotní pomôcť. V januári 2016 bola preto 
rozbehnutá prvá fáza dobrovoľníckeho programu „Kto 
pomôže?“ v štyroch mestách – Bratislave, Nitre, Žiline a 
Košiciach. V okolí týchto miest sa nachádzala väčšina ľudí, 
ktorým bola udelená medzinárodná ochrana.

Boli to ľudia nielen zo Sýrie, Iraku, ale aj z Líbye, Kamerunu, 
Afganistanu, Jemenu, Ukrajiny a iných krajín. Dňa 3. marca 
2017 vyústila iniciatíva „Kto pomôže?“ do založenia občian-

skeho združenia Mareena. Svoje aktivity Mareena obohatila 
o ďalšie programy – vzdelávací program a kariérne pora-
denstvo, komunitný program, program šírenia povedomia. 
Dobrovoľnícky program (neskôr Program angažovanosti), 
prioritne určený na asistenciu pre ľudí s udelenou medz-
inárodnou ochranou, ostal dodnes jedným z jej základných 
pilierov. V roku 2022 Mareena pôsobí v Bratislave, Nitre a 
Košiciach.

Cieľ dobrovoľníckej 
činnosti v organizácii
Prostredníctvom Programu angažovanosti sa 
Mareena snaží napĺňať svoju víziu: Slovensko, 
ktoré je bezpečným a dôstojným domovom 
pre všetkých bez ohľadu na národnosť, et-
nickú a náboženskú príslušnosť.

V Mareene veríme, že súdržnú a akceptujúcu spoločnosť 
budujeme všetci spoločne, preto sa aj prostredníctvom 
Programu angažovanosti snažíme:
• poskytnúť príležitosti na aktívne začlenenie cudzincov a 

cudziniek do slovenskej spoločnosti,
• podporiť miestnu slovenskú komunitu a cudzineckú 

komunitu v nadväzovaní vzťahov,
• zvýšiť povedomie verejnosti o témach rozmanitosti, 

migrácie a integrácie.
 
Dobrovoľnícky tím pomáha ľuďom s pridelenou medziná-
rodnou ochranou (azylom alebo doplnkovou ochranou) a 
ďalším cudzincom a cudzinkám v týchto oblastiach:
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Náplň dobrovoľníckej 
činnosti
V Mareene sa vyprofilovali tri typy dobro-
voľníctva – tzv. individuálne dobrovoľníctvo, 
komunitné dobrovoľníctvo a expertné dobro-
voľníctvo.

Prijímacími osobami individuálnej dobrovoľníckej činnosti 
(ďalej len „prijímajúce osoby“) sú primárne ľudia s udele-
nou medzinárodnou ochranou na Slovensku, teda utečenci 
a utečenky, ktorým bol udelený azyl alebo doplnková ochra-
na, ale taktiež ďalší cudzinci a cudzinky, ktorí sa na Sloven-
sku usadili. Nik z nich po príchode na Slovensko neovláda 
slovenský jazyk, ktorý je integrálnou súčasťou začlenenia 
sa do spoločnosti a následného osamostatnenia sa. Dou-
čovanie slovenského jazyka a precvičovanie konverzácie 
je preto jednou zo základných potrieb prijímajúcich osôb. 
Mnohí z nich navštevujú aj špeciálne jazykové kurzy, ktoré 
sa konajú v podvečerných hodinách. Často sa tak stáva, že 
sa im v tom čase nemá kto postarať o deti. Aj v tomto môže 
byť dobrovoľnícky tím veľkou pomocou. 

Napriek tomu, že deti cudzincov sú schopné osvojiť si zákla-
dy slovenského jazyka veľmi rýchlo, mávajú problémy pri 
výučbe v škole. Keďže ich rodičia často ovládajú slovenčinu 
slabšie než ony samy, deti v nich nemajú adekvátnu podpo-
ru. Túto získavajú práve od dobrovoľníckeho tímu, ktorý im 
pomáha s domácimi úlohami a doučovaním.

Prijímajúce osoby potrebujú tiež pomoc so sociokultúrnou 
orientáciou z dôvodu, že sa ocitli v úplne novom priestore 
a kultúre. Je dôležité, aby pochopili, ako tu funguje uby-
tovanie, vzdelávanie, zdravotná a sociálna starostlivosť, 
pracovný trh a pod., a aby sa vedeli v našej spoločnosti 
orientovať aj s podporou dobrovoľníckeho tímu.

Máme skúsenosť aj s aktivitou dobrovoľníckeho tímu počas 
1. vlny ochorenia COVID-19, keď mnohé prijímajúce osoby 
práve v dôsledku pandémie prišli o prácu. Dobrovoľníci a 
dobrovoľníčky im pomáhali v procese hľadania si práce 
s praktickými úlohami, ako je orientácia na trhu práce, 
vyhľadávanie pracovných ponúk, napísanie životopisu a mo-
tivačného listu, oslovovanie potenciálnych zamestnávateľov 
a pod. 

Všetky činnosti, v ktorých sú dobrovoľníci a dobrovoľníčky 
pracujúci s ľuďmi s udelenou medzinárodnou ochranou 
aktívni, sú doplnkovými k službám, ktoré primárne poskytu-
je organizácia zodpovedná za integráciu týchto ľudí hneď po 
tom, ako je im udelená medzinárodná ochrana.

Okrem dobrovoľníckeho tímu, ktorý pracuje na individuál-
nej báze, máme aj taký, ktorý pomáha s prípravou a reali-
záciou komunitných podujatí. Tieto organizujeme s cieľom 
vytvoriť priestor stretávania sa a spoznávania rozmanitej 
skupiny ľudí. Otvorená komunita umožňuje aktivizovať sa 
v jej témach, nadväzovať vzťahy a prepájať jednotlivcov aj 
organizácie. Takéto komunity sa snažíme budovať všade, 
kde pôsobíme. V roku 2017 sa nám podarilo otvoriť naše 
prvé komunitné centrum v Bratislave, v ktorom ponúkame 
vzdelávacie, kultúrne, voľnočasové a komunitné aktivity, 
ktoré realizujeme aj v priestoroch našich spriatelených orga-
nizácií v Košiciach a Nitre. 

Špeciálnou kategóriou je expertný dobrovoľnícky tím, 
ktorý v Mareene asistuje s odbornejšími činnosťami, ako je 
fotografovanie, preklady textov či grafický dizajn.

Profil dobrovoľníkov 
a dobrovoľníčok
Podľa zákona o dobrovoľníctve (č. 406/2011 
Z. z. § 2) je dobrovoľníkom a dobrovoľníčkou 
fyzická osoba, ktorá na základe svojho slo-
bodného rozhodnutia bez nároku na odmenu 
vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej 
prospech alebo vo verejný prospech dobro-
voľnícku činnosť založenú na svojej schopnos-
ti, zručnosti alebo vedomosti. 

Do dobrovoľníctva v Mareene sa môžu zapojiť osoby 
staršie ako 18 rokov (vrátane) v dobrom psychickom a 
fyzickom stave. Mali by byť osobnostne zrelé, zodpovedné, 
flexibilné, bez predsudkov voči inakosti, ovládať aspoň 
jeden cudzí jazyk, mať aspoň minimálnu skúsenosť s 
multikultúrnym prostredím, prípadne otvorenosť k novým 
skúsenostiam a motiváciu pre prácu s cudzincami rôznych 
vekových skupín. Vítaná je predchádzajúca skúsenosť s 
dobrovoľníctvom, ale nie je podmienkou. Rovnako je vítaná 
aj skúsenosť s výučbou slovenčiny, ale ani tá nie je pod-

mienkou. Dôležitá je psychická vyrovnanosť, schopnosť 
sebareflexie a emočná stabilita, schopnosť zachovať si 
chladnú hlavu aj v krízových situáciách, nakoľko pracujeme 
s cieľovou skupinou, ku ktorej majú ľudia aj veľmi negatívny 
postoj. Otázka migrácie sa začala zneužívať v boji o politickú 
moc, čo polarizuje našu spoločnosť. Aj preto boli niektoré 
prijímajúce osoby vystavené agresívnemu správaniu na 
základe ich výzoru či vierovyznania. Navyše si mnohí prešli 
traumatizujúcimi skúsenosťami, preto je potrebné, aby 
boli osoby, ktoré sa zapoja do dobrovoľníctva, priateľské, 
empatické, trpezlivé a aby boli schopné akceptovať hranice 
dobrovoľníckej činnosti, ako aj súkromia prijímajúcich osôb.

Dôležitá je časová dostupnosť – pri individuálnom dobro-
voľníctve ide o pravidelné 2 hodiny týždenne, pri komunit-
nom dobrovoľníctve je potrebné zapojenie sa aspoň raz či 
dvakrát do mesiaca, pri expertnom dobrovoľníctve záleží 
na individuálnej dohode. Mobilita v rámci mesta je pre 
individuálny dobrovoľnícky tím výhodou (ak dobrovoľníct-
vo nie je presunuté výhradne do online priestoru), nakoľko 
stretávanie sa často realizuje buď v komunitnom centre (v 
prípade Bratislavy), na verejných priestranstvách (knižnice, 
parky, kaviarne atď.), ale aj u prijímajúcich osôb doma.
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Personálne 
zabezpečenie 
Programu 
angažovanosti
Základné personálne zabezpečenie Programu 
angažovanosti tvorí osoba, ktorá manažuje 
program a osoby, ktoré lokálne koordinujú 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Manažujúca 
osoba je zodpovedná za dodržiavanie štan-
dardov a nastavenie fungovania programu 
vo všetkých mestách, a to v súčinnosti s 
koordinujúcimi osobami. Manažujúca osoba 
pomáha riešiť komplikácie, ktoré môžu pri 
dobrovoľníctve nastať – napr. etické dilemy, 
ukončenie dobrovoľníctva s dobrovoľníkmi či 
prijímajúcimi osobami, ak v tom koordinujúca 
osoba potrebuje podporu. Manažujúca oso-
ba sa zameriava na rozvoj programu, hľadá 
príležitosti na rozvoj a vzdelávanie koordinu-
júcich osôb, ale aj dobrovoľníckeho tímu.

Manažujúca osoba a koordinujúce osoby (ďalej len všetky 
zúčastnené osoby Programu angažovanosti) sú spoluzod-
povedné za nábor, výber a prípravu nových dobrovoľníkov a 
dobrovoľníčok, starostlivosť o aktuálnych dobrovoľníkov a 
dobrovoľníčok, organizáciu a plnenie jednotlivých záväzkov 
v programe, komunikáciu s alumni a celkový rozvoj Pro-
gramu angažovanosti. 

Koordinujúce osoby sú zodpovedné za:
• mapovanie aktuálnych potrieb prijímajúcich osôb a 

mapovanie dobrovoľníckych kapacít;
• pomoc pri nábore, výbere a tréningu dobrovoľníkov a 

dobrovoľníčok;
• zbieranie Výpisov z registra trestov, prípravu Zmluvy o 

dobrovoľníckej činnosti a ďalšej potrebnej dokumentá-
cie;

• prepájanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok s prijíma-
júcimi osobami;

• pravidelný mesačný monitoring individuálnych dobro-
voľníkov a dobrovoľníčok a zber spätnej väzby od nich 
aj od prijímajúcich osôb;

• riešenie výziev vzniknutých pri dobrovoľníckej činnosti;
• organizáciu stretnutí dobrovoľníckeho tímu a supervízie 

pre dobrovoľnícky tím, komunikáciu so supervidujúcou 
osobou;

• hodnotenie práce dobrovoľníckeho tímu a evidenciu 
vykonávania dobrovoľníckej činnosti;

• podporu a motiváciu dobrovoľníckeho tímu;
• ukončovanie dobrovoľníctva.

Administratíva, ktorú rieši koordinujúca osoba:
• Evidencia podpisu Zmlúv o dobrovoľníckej činnosti a 

Čestných vyhlásení prijímajúcich osôb – aktualizácia raz 
za mesiac;

• Dobrovoľnícka databáza a databáza dôležitých kontak-
tov programu – aktualizácia podľa potreby;

• Monitoring dobrovoľníckej činnosti – aktualizácia raz za 
mesiac;

• Akčný plán – aktualizácia raz za mesiac;
• Aktuálny stav zapojenia – aktualizácia raz za mesiac;
• Aktuálne počty prijímajúcich osôb a dobrovoľníkov – 

aktualizácia raz za mesiac;
• Zápisy zo stretnutí dobrovoľníckeho tímu – vždy po 

absolvovaní;
• Zápisy zo supervízií – vždy po absolvovaní;
• Dopĺňanie fotografií a prezenčných listín na externý disk 

– vždy po absolvovaní;
• Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – ak o to dobro-

voľníci a dobrovoľníčky  požiadajú;
• Screeningové google dotazníky k osobám uchádzajúcim 

sa o dobrovoľníctvo – vždy po absolvovaní.
Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sú upozornení na to, že ak 
by si chceli uplatniť 3 % dane z príjmu, je potrebné, aby si 
viedli evidenciu odpracovaných hodín s konkrétnymi dátu-
mami vo Výkaze práce. Využívanie výkazov  je dobrovoľné. 
Ak si vyžiadajú potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu 
výkonu dobrovoľníckej činnosti, koordinujúca osoba 
je povinná vydať ho. Počet hodín zapisuje podľa výkazu, 
prípadne podľa vlastného monitoringu. Koordinujúca osoba 
si vedie aj dobrovoľnícku databázu a databázu dôležitých 
kontaktov Programu angažovanosti s ich kontaktmi (meno, 
priezvisko, dátum podpisu zmluvy, mailový kontakt, telefon-
ický kontakt a ďalšie dôležité informácie). Tieto databázy sú 
umiestnené na externom disku, ako aj všetky dokumenty, 
ktoré obsahujú súkromné údaje.

K personálnemu zabezpečeniu programu patria aj externé 
partnerstvá – supervidujúce osoby, lektorujúce osoby, 
ktoré vedú tréning či vzdelávanie dobrovoľníckeho tímu, 
partnerské organizácie zabezpečujúce integráciu ľudí s 
udelenou medzinárodnou ochranou do spoločnosti či 
lokálne dobrovoľnícke centrá.

Manažujúca osoba je v stálom kontakte s koordinujúcimi 
osobami v príslušných mestách. Pravidelne ich kontaktuje, 
či už telefonicky alebo písomne, organizuje spoločné hovory 
a raz za pol roka aj koordinačné stretnutie. Dôležitá je komu-
nikácia pred náborom, kde sa dohodnú konkrétne termíny 
a ďalšie detaily náboru, evaluácia po jeho ukončení, ale aj 
spoločná komunikácia kedykoľvek v prípade potreby.  
 
Manažujúca osoba komunikuje pravidelne s koordinujúcimi 
osobami aj na individuálnej báze, telefonicky aspoň raz za 
mesiac, štandardne po aktualizácii mesačného monitoringu 
koordinujúcou osobou, kde si v spoločnom rozhovore pre-
jdú aktuálny stav a témy, ktoré sa vyskytujú pri zapojených 
dvojiciach.

Spoločným nástrojom komunikácie je aj spoločný kalendár 
Programu angažovanosti, do ktorého všetky zúčastnené 
osoby programu pravidelne dopĺňajú dôležité termíny.

Koordinačné stretnutie

Na veľkom koordinačnom stretnutí strávia všetky zúčast-
nené osoby Programu angažovanosti spolu 2 až 3 dni na 
vopred dohodnutom mieste, kde sa intenzívne venujú 
plánovaniu najbližšieho dobrovoľníckeho náboru, rozvoju 
programu a ďalším aktuálnym témam. V prípade nepriaz-
nivej situácie je možné stretnutie nahradiť adekvátnym 
online stretnutím.

Jedenkrát za rok zrealizuje manažujúca osoba malé ko-
ordinačné stretnutie s každou koordinujúcou osobou 
individuálne, teda za nimi vycestuje do daných miest, kde sa 
venujú aktuálnym potrebám a nastaveniam dobrovoľnícke-
ho programu v týchto mestách.

Príprava organizácie na 
prijatie dobrovoľníkov 
a dobrovoľníčok
Noví dobrovoľníci a dobrovoľníčky sú do 
organizácie prijímaní spravidla dvakrát do 
roka prostredníctvom náborov vo všetkých 
mestách, kde organizácia pôsobí. Príleži-
tostne a podľa potreby môžu byť prijatí aj 
mimo tohto obdobia. S informáciami o fungo-
vaní Programu angažovanosti a o aktuálnom 
dianí v ňom je oboznámený celý tím počas 
spoločnej porady (ktorá je pravidelne raz do 
týždňa). Dôležité je udržiavať v organizácii 
všeobecné povedomie o význame a hodnote 
dobrovoľníckej činnosti. Mareena vznikla na 
báze dobrovoľníctva, preto v nej má dobro-
voľnícky tím nespochybniteľné miesto.

Manažujúca osoba programu angažovanosti v komunitnom 
centre v Bratislave ešte pred začiatkom dobrovoľníckeho 
náboru úzko spolupracuje  s manažujúcou a koordinujúcou 
osobou komunitného programu, nakoľko približne polovica 
novoprijatých osôb pomáha s organizáciou komunitných 
aktivít. Relevantnými pri výbere sú obe manažujúce osoby 
programov spolu s koordinujúcou osobou bratislavského 
dobrovoľníckeho tímu. Osoby z komunitného programu 
hrajú aktívnu rolu aj v ďalšej komunikácii s dobrovoľníc-
kym tímom, sú spolu s nimi v skupinách na sociálnych 
sieťach, kde im komunikujú aktuálne potreby komunitného 
programu a zúčastňujú sa aj stretnutí komunitného dobro-
voľníckeho tímu (raz za 3 mesiace). Dobrovoľnícky tím infor-

mujú o konkrétnych podujatiach na daný mesiac a mapujú 
ich dobrovoľnícke kapacity.

Pred akoukoľvek plánovanou akciou, keď sa má dobro-
voľnícky tím dostaviť do komunitného centra (stretnutie do-
brovoľníckeho tímu, školenia, spoločné stretnutie s prijíma-
júcimi osobami a iné), sú o tom všetky zamestnané osoby 
v Mareene vopred a včasne informované osobou manažu-
júcou Program angažovanosti a zároveň sa táto informácia 
nachádza v spoločnom kalendári.

Manažujúca osoba sa stará o sprostredkovanie komunikácie 
medzi dobrovoľníckym tímom a ostatnými osobami zamest-
nanými v organizácii, najmä v prípade expertného dobro-
voľníckeho tímu. Reaguje na aktuálne pracovné potreby 
ostatných osôb v Mareene, aktívne vyhľadáva nové osoby do 
expertného dobrovoľníckeho tímu, zabezpečuje ich pri-
jímací proces a následne ich prepája s ostatnými v Mareene, 
ktorí im ďalej zadávajú úlohy.

98



• dobrovoľnícka databáza (predošlí záujemcovia, pri 
ktorých sa dobrovoľníctvo nikdy nezrealizovalo, napr. 
nevyhovoval dátum pohovoru/tréningu, prípadne iný 
dôvod).

Offline tipy:
• oslovenie dobrovoľníckeho tímu s prosbou o šírenie 

výzvy;
• oslovenie alumni s prosbou o šírenie výzvy;
• oslovenie spriatelených organizácií s prosbou o šírenie 

výzvy;
• nástenky na univerzitách a vysokých školách;
• kultúrne centrá, knižnice, verejné priestranstvá, kavi-

arne, bary, centrá voľného času,
•  vlastné podujatia organizácie v čase dobrovoľníckej 

výzvy;
•  účasť na Trhu dobrovoľníctva a zapojenie sa do septem-

brového Týždňa dobrovoľníctva.

Osoby uchádzajúce sa o dobrovoľníctvo sa ozývajú aj v prie-
behu roka, mimo času náborov, často najmä vtedy, keď je o 
aktivitách organizácie viac počuť v médiách, prípadne keď 
sa organizácia prezentuje na rôznych akciách (Dobrý trh, 
Pohoda, Profesia days atď.). Na takýchto akciách je vhodné 
mať k dispozícii podpisový hárok, kde sa môžu tieto osoby 
podpísať a zanechať na seba kontakt. Lokálne koordinujú-
ca osoba sa im ozve, ocení ich záujem a vysvetlí aktuálne 
možnosti zapojenia. Kontakt na nich je dobré uchovať a 
ozvať sa im aj neskôr v čase najbližšieho náboru, ak s týmto 
postupom súhlasia.

Výber nových osôb do dobro-
voľníckeho tímu
Proces výberu nových osôb do dobrovoľníckeho tímu 
zahŕňa komunikáciu koordinujúcej osoby s osobami 
uchádzajúcimi sa o dobrovoľníctvo, ktoré vyplnili prihlaso-
vací formulár. Koordinujúca osoba im (najčastejšie v prípade 
veľkého počtu vyplnených prihlasovacích formulárov) zašle 
úlohy na vypracovanie. Po vyhodnotení vypracovaných úloh, 
ako aj motivácie z prihlasovacieho formulára vyberie vhod-
né osoby a preverí, aké sú ich časové možnosti na pohovor. 

Vytvorí časový harmonogram a pozve ich na osobný alebo 
online pohovor, ktorý nám o jednotlivých osobách poskytne 
komplexnejší obraz (osobnostná, časová, pracovná a mimo-
pracovná kapacita osôb a ich motivácia).

Úloha na vypracovanie pre osoby 
uchádzajúce sa o dobrovoľníctvo

Záujem o dobrovoľníctvo sa líši v jednotlivých mestách, 
všade zaznamenávame jeho stúpajúcu tendenciu. V 
Bratislave je záujem štandardne najvyšší, preto sme tomu 
prispôsobili aj samotný výberový proces. Nakoľko nie je 
pre nás kapacitne možné zrealizovať osobné stretnutie so 

všetkými uchádzajúcimi sa osobami, posielame im prosbu o 
vypracovanie úlohy.

Príklad úlohy na vypracovanie pre osoby 
uchádzajúce sa o dobrovoľníctvo

• Si zapojený/-á do komunitného dobrovoľníctva a 
zúčastňuješ sa jazykovej kaviarne. Máš na starosti viesť 
diskusiu pri stolíku so slovenčinou – rozprávate sa na 
tému „Kto som a ako sa mi páči na Slovensku“. Tvojou 
úlohou je zabezpečiť, aby si zúčastnené osoby precvičili 
svoje znalosti slovenského jazyka, naučili sa nové slová, 
ale aj aby sa každý z nich mohol k téme vyjadriť. Pri 
tvojom stole sedí Rostam a Alija. Rostam vie obstojne 
hovoriť po slovensky a Alija má len základy slovenčiny.  
Rostam si neustále uzurpuje slovo a rozpráva o sebe – o 
tom, aký má ťažký život, ako mu nik nepomáha a nik 
nevie uznať jeho úspechy. Alija, naopak, len ticho sedí 
a nemôže sa dostať k slovu. Opíš, prosím, ako budeš 
postupovať v danej situácii.

• Ako individuálny dobrovoľník/dobrovoľníčka si prepo-
jený/-á s Aquelou, ktorej bola udelená medzinárodná 
ochrana. Obsahom tvojho dobrovoľníctva je spoločné 
trávenie voľného času, ktoré bolo vopred dohodnuté aj 
s koordinujúcou osobou na  2 hodiny týždenne. Je leto a 
spolu s Aquelou chodíte plávať na jazero. Rozumiete si a 
ste so zapojením spokojní/-é. Raz pred ňou spomenieš, 
že máš teraz voľnejšie obdobie a zvykneš chodievať na 
jazero sám/-a aj ostatné dni v týždni, pokojne na celé 
poobedie. Aquela má spočiatku tendenciu predlžovať 
čas, ktorý spolu trávite, na viac hodín. Neskôr sa začne 
snažiť zintenzívniť kontakt – často ti volá aj v časoch, 
ktoré nemáš vyhradené pre dobrovoľníctvo, chce sa pri-
pojiť k tvojmu programu aj v ostatné dni. Opíš, prosím, 
ako budeš postupovať v danej situácii.

Pri hodnotení uchádzajúcich sa osôb je dôležitá ich mo-
tivácia k dobrovoľníctvu, ktorú napísali už vo formulári 
(hodnotíme jej zrelosť, profesionalitu prejavu, pochopenie 
aktivít organizácie a či v sebe neskrýva patologický motív), 
ako aj vypracovanie zadania (hodnotíme formálnu úpravu, 
profesionalitu prejavu, kreativitu v riešení, splnenie základ-
ného predpokladu úlohy).

V riešení oboch zadaní je namieste slušná, ale asertívna ko-
munikácia. V zadaní č. 1 je dôležité prevziať vedenie situácie, 
reflektovať, že Rostama počujeme a mrzí nás jeho rozhorče-
nie a zlé skúsenosti. Tiež odporúčame oceniť jeho úroveň 
slovenčiny, ktorá sa dá aj pozitívne využiť, napr. ho aktívne 
zapojiť do pomoci Aliji. V tejto úlohe je mnoho priestoru 
na kreativitu, najmä v rôznych typoch hier a cvičení, ktoré 
možno využiť. V zadaní č. 2 je najdôležitejšie udržanie hraníc 
dobrovoľníckej činnosti, empatia, otvorená komunikácia 
ako s Aquelou, tak s koordinujúcou osobou. Dohodnuté 
2 hodiny týždenne majú svoj zmysel – ide o nepreťažo-
vanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a tiež o uchovanie 
istej profesionality dobrovoľníckeho vzťahu. Je v poriadku 

Prijímanie nových osôb 
do dobrovoľníckeho 
tímu
Dobrovoľnícky nábor
Dobrovoľnícky nábor prebieha aktívne dvakrát do roka – 
vždy na jar (výzva smerom na verejnosť je otvorená koncom 
januára/začiatkom februára) a na jeseň (výzva je otvorená 
koncom augusta/začiatkom septembra). Dobrovoľníckemu 
náboru ideálne predchádza koordinačné stretnutie 
všetkých zúčastnených osôb Programu angažovanosti, kde 
si dohodnú špecifiká náboru a konkrétne dátumy. Je tiež 
dôležité kvantitatívne a kvalitatívne si zreálniť potreby v 
rámci náboru.

Základnými zdrojmi informácií o potrebách sú:
• už zapojené prijímajúce osoby a potenciálne prijíma-

júce osoby;
• dobrovoľnícky tím už zapojený v rodinách;
• osoby zamestnané v Mareene;
• partnerské spolupracujúce organizácie (Slovenská hu-

manitná rada, Pokoj a dobro, Marginal, migračný úrad 
a iné).

Dôležité pri odhade požadovaného počtu nových osôb 
(individuálnych, komunitných, prípadne expertných) 
je dobre zmapovať aktuálny stav zapojených a voľných 
kapacít. V tomto bode odporúčame osloviť ešte alebo práve 
nezapojené osoby z dobrovoľníckeho tímu a overiť si, ako sú 
nastavené na ďalšie pokračovanie.

Nemenej dôležité je aktívne osloviť už zapojené prijíma-
júce osoby, potenciálne prijímajúce osoby, ale aj také, 
ktoré evidujeme už dlhšie, ale medzi nábormi sme nemali 
kapacity zareagovať na ich potreby a overiť si ich záujem. 
Odporúčame využiť dokument Kto sú Mareenini dobrovoľní-
ci a ako mi môžu pomôcť, ktorý zahŕňa základné informá-
cie a pravidlá o zapojení sa do programu. Jeho jednotlivé 
preklady do rôznych jazykov pomôžu ľuďom s udelenou 
medzinárodnou ochranou a ďalším cudzincom a cudzinkám 
k lepšiemu porozumeniu konceptu dobrovoľníctva a fungov-
ania Programu angažovanosti.

Užitočné je počas náboru oslovovať cirkevné a iné komuni-
ty (napr. školy, firmy, mimovládne organizácie) e-maila-
mi so základnými informáciami, letákom a prosbou o šírenie 
výzvy. Taktiež odporúčame iniciovať stretnutia, na ktorých je 
aktívne prezentovaná organizácia a tiež možnosť prihlásiť sa 
do dobrovoľníckeho náboru. Zaujímavé sú najmä komunity, 
v ktorých je predpokladaný potenciál veľkého vplyvu, napr. 
čo sa týka veľkosti komunity, možností pozitívne ovplyvniť 
postoje voči utečencom a utečenkám, alebo prípadných 
periférnych benefitov (potenciál spolupráce, kontakty, 
sieťovanie).

Základom náboru je spoločná výzva (za všetky mestá, v 
ktorých organizácia pôsobí) na sociálnych sieťach (Face-
book a Instagram organizácie), ktorá obsahuje opis pozície, 
požiadavky na zapojenie sa do dobrovoľníctva, mailový 
kontakt na koordinujúcu osobu za príslušné mesto, odkaz 
na prihlasovací formulár, prípadne predpokladaný koniec 
výzvy. Konkrétne dátumy pohovorov nezverejňujeme. Čas 
od zverejnenia náborovej výzvy po jej ukončenie je voliteľný, 
odporúča sa trvanie cca 2 týždne. Náborový leták je urobený 
zvlášť pre každé mesto a obsahuje informácie o tom, koho 
a na aké činnosti hľadáme, termín prihlásenia a kontakt na 
lokálne koordinujúcu osobu. Požiadavky na vyhotovenie 
letákov je potrebné zadať v dostatočnom predstihu (2-3 
týždne pred zverejnením výzvy) na komunikačné oddelenie 
organizácie. Plagáty v elektronickej forme zasiela manažu-
júca osoba lokálne koordinujúcim osobám. Odporúčaná je 
aj koordinácia náboru s mediálnym pokrytím, teda využitie 
médií na promovanie náboru.

Do ukončenia výzvy je ideálne aspoň jedno pripomenutie 
na sociálnych sieťach, podľa toho, ako sa vyvíja aktuálna 
situácia. Na prihlasovanie v Mareene využívame online 
prihlasovací formulár na webe – „Pridaj sa“, kde uchádza-
júce sa osoby opisujú svoju motiváciu, predošlé skúsenosti 
s dobrovoľníctvom, preferované aktivity a vekovú skupinu 
prijímajúcich osôb.

Okrem spoločnej výzvy na sociálnych sieťach organizácie je 
žiaduce aj jej ďalšie šírenie.

Online tipy:
• lokálne dobrovoľnícke centrá a ich sociálne siete;
• portály promujúce dobrovoľnícke pozície – napr. 

Growni, Nexteria;
• skupiny na Facebooku – dobrovoľnícke skupiny, skupiny 

vysokých škôl a univerzít, skupiny mládežníckych cen-
tier (podľa toho, aké cieľové skupiny chceme zasiahnuť);

• oslovenie spriatelených organizácií s prosbou o šírenie 
výzvy;

• oslovenie influencerov s prosbou o šírenie výzvy;
• oslovenie dobrovoľníckeho tímu s prosbou o šírenie 

výzvy;
• oslovenie alumni s prosbou o šírenie výzvy;
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Záver: Zosumarizujeme podstatné informácie a ozrejmíme 
ďalší postup. Podmienkou na zapojenie sa do programu je 
absolvovanie prípravného tréningu. Vysvetlíme detaily 
– prečo a ako tréning prebieha, konkrétny dátum, kedy sa 
koná, a overíme si dostupnosť osoby v tento deň. Oznámime 
jej, dokedy prebiehajú pohovory, a tiež, do ktorého dňa jej 
pošleme e-mailom naše rozhodnutie. Napokon sa poďaku-
jeme za jej čas.

Všeobecné rady pri vedení rozhovorov s 
osobami uchádzajúcimi sa o dobrovoľníctvo 
(Mydlíková a kol., 2002):
• používať otvorené otázky – vďaka ktorým dostaneme 

relevantné odpovede;
• používať overovacie otázky – verifikujeme, či sme 

odpoveď pochopili správne;
• vyhnúť sa sľubom, ak si nie sme istí, či ich vieme splniť;
• zamerať sa aj na neverbálnu komunikáciu osoby, na 

výzor a dojem, ktorý na nás zanechala;
• vykonávať rozhovor v pokojnom, nerušenom prostredí a 

v priateľskej atmosfére;
• mať vypnuté zvonenie na telefóne, neodbiehať;
• upozorniť osobu, že si budeme robiť poznámky.

Počas rozhovoru je dôležité uvedomovať si aj prípadné pa-
tologické motívy k dobrovoľníctvu (Brozmanová Grego-
rová, Mračková, 2014):
• súcit vedúci k degradácii prijímajúcej osoby;
• neprimeraná a zbytočná zvedavosť;
• služba prameniaca z pocitu povinnosti, morálneho 

záväzku;
• snaha niečo si zaslúžiť;
• túžba obetovať sa, tzv. sebazničujúce typy;
• osobné nešťastie, s ktorým si osoba nevie dať rady, a 

preto si ho chce v dobrovoľníctve kompenzovať;
• osamelosť a z nej prameniaca túžba po priateľstve;
• pocit vlastnej dôležitosti a nenahraditeľnosti;
• nedostatok sebaúcty a s tým spojená túžba stretnúť 

ešte úbohejších ľudí;
• panovačnosť, túžba ovládať druhých ľudí a uplatňovať 

svoj vplyv.

Pokiaľ identifikujeme niektorú z daných motivácií, treba 
zvýšiť opatrnosť. Za snahou pomôcť môže byť ukrytá aj 
nevedomá túžba po moci či po uznaní. Tak môže prísť k 
poškodeniu prijímajúcej osoby, prípadne môžu byť poško-
dené vzťahy medzi členmi dobrovoľníckeho tímu.

všimnúť si záujem Aquely, okomentovať ho (napr. „Veľmi 
ma teší, že sa v mojej spoločnosti cítiš dobre.“), no dôležité 
je aj vysvetliť, že dobrovoľníctvu venujeme časť svojho času 
a okrem toho chceme mať aj iné aktivity, medzi nimi aj čas 
osamote. Vždy sa tiež dá odvolať na organizáciu a dodržia-
vanie dohodnutých pravidiel. Rovnako je dobré informovať 
koordinujúcu osobu, ktorá môže pomôcť s komunikáciou, 
prípadne k Aquele pripojiť ešte niekoho z dobrovoľníckeho 
tímu, ak uzná za vhodné.

Pohovor s osobami uchádzajúcimi sa 
o dobrovoľníctvo

S osobami uchádzajúcimi sa o dobrovoľníctvo je potrebné 
viesť osobný (prípadne online) pohovor v trvaní maximálne 
30 min. V prípade menšieho počtu osôb koordinujúca osoba 
môže zvážiť zaslanie úlohy na vypracovanie a prípadne 
môže tento krok preskočiť a prejsť priamo k pohovorom. 
Termíny pohovorov sú vopred dohodnuté (ideálne aspoň 
2 dni na každé mesto). Prítomnosť manažujúcej osoby je 
výhodou, ale nie je nutná. Pohovor vedú vždy aspoň dve 
2 osoby, aby si vedeli navzájom reflektovať svoje názory 
a postrehy. Jednou z nich je koordinujúca osoba, ktorá si 
môže na pomoc prizvať niekoho z organizácie či z dobro-
voľníckeho tímu, prípadne aj človeka mimo organizácie, 
ktorý je ochotný pomôcť a poskytnúť svoje postrehy. Ak je 
to v kapacitách manažujúcej osoby, zúčastní sa na pohov-
oroch v iných mestách online. Koordinujúca osoba počas 
pohovorov, prípadne následne po nich, stručne doplní za 
každú uchádzajúcu sa osobu získané informácie do google 
dotazníka.

Postup a príklady otázok pohovoru

Úvod: Uchádzajúcu osobu privítame, môžeme navrhnúť 
tykanie (podľa organizačnej kultúry), poďakujeme sa jej 
za záujem a čas, ponúkneme vodu. Na uvoľnenie atmos-
féry sa môžeme opýtať, či v našej organizácii už niekedy 
bola – ak nie, či nás ľahko našla. Oboznámime ju s cieľom 
stretnutia, štruktúrou  a predpokladaným trvaním. Je 
dobré upozorniť na to, že si budeme písať poznámky a aj 
vysvetliť prečo (slúžia na interné účely, aby sme nezabudli 
na dôležité informácie). Taktiež je dobré spomenúť, kedy je 
pre uchádzajúcu sa osobu vhodný priestor na doplňujúce 
otázky z jej strany (my preferujeme možnosť pýtať sa počas 
celého stretnutia), prípadne sa ozvať, ak by z našej strany 
bolo niečo nezrozumiteľné. V prípade, že máme prezenčnú 
listinu, dáme ju na podpis tiež s vysvetlením, na aké účely je 
potrebná.

Jadro:
• „Prosím, predstavte sa nám.“
• „Čo viete o našej organizácii a dobrovoľníckej činno-

sti v nej?“ (Aby nemala pocit, že ju skúšame, môžeme 
zdôrazniť, že ju radi doplníme a nechceme duplikovať 
informácie.)  
Tu podľa potreby stručne doplníme informácie o or-
ganizácii, s dôrazom na dobrovoľníctvo a tiež záväzky, 

ktoré z neho vyplývajú, práva a povinnosti, náplň dobro-
voľníctva a pracovný čas.

• „Aká je vaša motivácia k dobrovoľníctvu v našej orga-
nizácii?“ 
„Čo vás upútalo na tejto dobrovoľníckej pozícii? 
Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?“ 
„Aké schopnosti a zručnosti viete u nás využiť?“

• „Aký typ dobrovoľníctva by ste preferovali?“ 
 Ak individuálne: 
 „S akými vekovými skupinami by ste radi pracovali  
 (deti – mládež – dospelí – seniori)?” 
 „Ako si predstavujete týchto ľudí?“ 
 „Čomu by ste sa najradšej venovali?“ 
 Ak komunitné: 
 „Ktoré komunitné podujatia sú pre vás 
 najatraktívnejšie?“ 
 „S čím konkrétne by ste najradšej pomáhali?“

• „Aké sú vaše skúsenosti s online priestorom?“ 
„Aké sú vaše prípadné obavy z dobrovoľníctva v online 
priestore?“

• „Ako by ste postupovali v situácii...?“ (ak nedostala na 
vypracovanie zadanie, môžeme použiť úlohy z neho, 
prípadne vymyslieť iné).

• „Čomu sa venujete vo voľnom čase?“
• „Aké ďalšie záväzky či aktivity máte?“
• „Koľko času by ste radi venovali dobrovoľníctvu?“
• „Čo dúfate, že vám dobrovoľníctvo u nás prinesie?“ 

„Aké máte prípadné obavy?“
• „Aké máte skúsenosti s multikultúrnym prostredím?“ 

„Ako vnímate fenomén migrácie?“ 
„Ako vnímate ľudí, ktorí prichádzajú žiť zo zahraničia na 
Slovensko?“ 
„Mali ste už kontakt s cudzincami žijúcimi na Sloven-
sku? Ak áno, povedzte nám o tom viac.“

• „Aké máte skúsenosti s dobrovoľníctvom?“
• „Aké jazyky ovládate?“ 

Otázky, na ktoré odpovedala vo formulári, sa nepýtame 
opätovne, lepšie je iniciovať ich rozvinutie, napr.: 
„V prihlasovacom formulári ste uviedli…, môžete 
nám o tom, prosím, povedať viac?“

• „Máte nejaké doplňujúce otázky?“
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Príprava nových 
dobrovoľníkov 
a dobrovoľníčok
Dobrovoľnícky tréning
Absolvovanie úvodného tréningu je podmienkou zapojenia 
do individuálneho a komunitného dobrovoľníctva a zároveň 
profesionálnou prípravou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 
na ich ďalšiu činnosť. Alternatívou tréningu pre osoby zapá-
jajúce sa do expertného dobrovoľníctva je úvodné orien-
tačné stretnutie s koordinujúcou osobou, ktoré poskytuje 
základné informácie o Mareene, jej aktivitách a tiež o tom, 
ako bude fungovať ďalšia spolupráca.

Cieľom tréningu je poskytnúť zúčastneným osobám všet-
ky dôležité informácie, pomôcť im vybudovať zručnosti a 
podnietiť ich k diskusii o ich postojoch, ktoré im pomôžu v 
úspechu pri vykonávaní ich úloh. Priestor dostanú najmä ich 
očakávania a prípadné obavy. Tréning vedie skúsená trénu-
júca osoba a prítomná je aj manažujúca a koordinujúca 
osoba. Na tréningu dostávajú priestor aj osoby z organizá-
cie, ktorá zabezpečuje integračný proces, a prezentujú svoju 
prácu, jednotlivé časti integračného procesu, aktuálny stav a 
zloženie ľudí s udelenou medzinárodnou ochranou, služby, 
ktoré poskytujú, a tiež výzvy, s ktorými sa vo svojej práci 
stretávajú. V prípade, že v danom meste nie je takáto orga-
nizácia aktívna, nahradíme tento vstup informačným vstu-
pom o migrácii a integrácii (čo je migrácia, typy migrácie, 
príčiny migrácie – „pull a push faktory“, termíny „migrant“, 
„cudzinec“, „utečenec“ a „azylant“, situácia cudzincov a 
cudziniek na Slovensku, azylové konanie na Slovensku, azyl 
a doplnková ochrana, integračný proces).
Odporúčame na tréning pozvať aj aktívne osoby z dobro-
voľníckeho tímu alebo alumni, ktorí môžu porozprávať o 
svojej vlastnej skúsenosti s dobrovoľníctvom.

Klasický tréning je celodenný (v Mareene sa koná štan-
dardne v sobotu od 9.00 do 17.00, organizácia zabezpečuje 
účastníkom občerstvenie a obed) a pozostáva z dvoch 
základných častí:
• Informačná časť – o organizácii (história od vzniku až 

po súčasnosť, jej poslanie, ciele, organizačná štruktúra, 
realizované programy a aktivity), pravidlá a špecifiká 
fungovania Programu angažovanosti, základné do-
kumenty (Zmluva o dobrovoľníckej činnosti, Čestné 
vyhlásenie, Výpis z registra trestov – nie starší ako 3 me-
siace, ktorý organizácia prepláca, Etický kódex, Dobro-
voľnícky manuál, Politika ochrany detí a zraniteľných 
dospelých Mareeny  a Záväzné vyhlásenie súhlasu s 
politikou), profil prijímajúcich osôb (zadefinovanie si 
základných pojmov a termínov), pravidlá a princípy 
profesionálneho pomáhajúceho vzťahu s prijímajúcimi 
osobami a hranice vzťahu (vychádzajúc z Etického kó-

dexu), dôležité body zapojenia sa do individuálneho a 
komunitného dobrovoľníctva, ukončenie dobrovoľníct-
va. Informačnú časť prostredníctvom prezentácie a 
následnú diskusiu vedie manažujúca alebo koordinujú-
ca osoba programu, prípadne si ju rozdelia medzi seba. 
Dobrým tipom je prejsť si niektoré informácie o orga-
nizácii formou kvízu, keď sa zúčastnené osoby aktívne 
zapoja a pritom sa dozvedia nové informácie. 

• Interaktívna časť – venuje sa témam interkultúrnej 
komunikácie, špecifikám multikultúrneho prostredia a 
odlišností. Prostredníctvom rôznych aktivít a rolových 
hier sa zúčastnené osoby skúsia vcítiť do prijímajúcich 
osôb, ako aj zažiť si možné problémové či náročnejšie 
situácie s prijímajúcimi osobami v individuálnom alebo 
komunitnom dobrovoľníctve a zamyslieť sa nad alter-
natívami riešení daných situácií. V diskusii majú potom 
priestor na otázky a verbalizovanie svojich obáv.

Online tréning sa realizuje v prípade, ak klasický tréning 
nie je možný. Prvýkrát sa v týchto podmienkach realizoval 
v marci a apríli 2020 pre pandémiu ochorenia COVID-19. 
Trvá 4 hodiny (štandardne sobota od 9.00 do 13.00), jeho 
obsah je upravený pre špecifiká online priestoru a časové 
limity, realizovaný je prostredníctvom Zoomu. Odporúčame 
poslať zúčastneným osobám vopred materiály na čítanie 
pred tréningom, ktoré im pomôžu v základnej orientácii 
v téme migrácie a v azylovom systéme, napr. e-learning o 
utečencoch. V mailovom pozvaní na tréning je dobré poslať 
aj technické informácie – o použitej platforme, registrácii, 
prihlásení, očakávanom spôsobe fungovania počas tréningu 
(aktívna účasť, zapnutá kamera) a pod.

Obsah a štruktúra online tréningu je podobná ako pri 
klasickom tréningu. Viac sa využívajú videá, ale aj interak-
tívne prvky, ako napr. Mentimeter (škálovanie, hlasovanie 
za odpovede, tvorba „word cloudu“), nakoľko je pri online 
forme náročnejšie udržať pozornosť. Z obsahovej stránky 
najmä v čase pandémie pribudli tipy a zásady online komu-
nikácie s prijímajúcimi osobami, ako aj využiteľné zdroje 
na voľnočasové a vzdelávacie aktivity v online priestore. 
Tréning zvykneme cez Zoom nahrávať, samozrejme, so 
súhlasom všetkých zúčastnených osôb. Záznam z tréningu 
sa využíva na interné účely – napr. ako študijný materiál 
pre novoprijaté osoby do organizácie, ale aj pri evaluácii a 
vylepšovaní tréningov do budúcna.

Scenár tréningu

NÁZOV BLOKU

Úvod

*50 – 60 min.
(+30 min., ak osobne)

Organizácia zabez-
pečujúca integračný 
proces – situácia ľudí 
s udelenou medziná-
rodnou ochranou na 
Slovensku

*30 min.

Dobrovoľníctvo v 
Mareene

*70-85 min.

PRESTÁVKA
*10 – 15 MIN.

• Ak online: pripájanie, ktoré je dobré naplánovať *5 – 10 min. pred pláno-
vaným začiatkom;

• Privítanie, predstavenie prítomných z organizácie, fungovanie počas trvania 
tréningu (ak online – fungovanie v Zoome, nahrávanie – vysvetliť prečo a 
poprosiť o súhlas) *10 min.;

• Čo nás čaká – štruktúra a harmonogram tréningu, kedy budú prestávky *5 
min.;

• Čo nám môže pomôcť: pravidlá (mobil, odbiehanie, tykanie, pomôcky – pero, 
papier), čo by nám pomohlo, aby sme sa cítili spolu dobre? *5 min.;

• Predstavenie sa (čo máte okolo seba, čo vás vystihuje?) *15 min., v prípade 
osobného tréningu môžeme pridať ďalšiu zoznamovaciu aktivitu, kde napr. 
meniace sa dvojice diskutujú na témy predchádzajúcich skúseností s dobro-
voľníctvom, pocitov a zážitkov pobytu či života v zahraničí a očakávaní od 
dobrovoľníctva v Mareene *30 min.;

• Predstavenie Mareeny – kvíz *15 min.

• Prezentácia *15 min. a následná diskusia *15 min.

• Ako funguje Program angažovanosti, čo vás čaká – pred zapojením (Zm-
luva o dobrovoľníckej činnosti, Čestné vyhlásenie, Výpis z registra trestov, 
Záväzné vyhlásenie súhlasu s Politikou ochrany detí a zraniteľných dospelých 
Mareeny, Dobrovoľnícky manuál), proces od zapojenia po ukončenie do-
brovoľníctva, koordinácia zo strany organizácie, stretnutia dobrovoľníckeho 
tímu, supervízie, premena profesionálneho vzťahu s prijímajúcimi osobami 
po ukončení dobrovoľníctva, alumni, dôležité dokumenty, aktuálna situácia a 
potreby; hranice v dobrovoľníctve, Etický kódex a jeho vybrané témy (financie 
a materiálne dary, médiá, iné potreby prijímajúcich osôb) *30 – 40 min.

OPIS BLOKU (*ODHADOVANÝ ČAS TRVANIA)
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Príklady modelových situácií – práca v 
skupinách

• Ako dobrovoľník/dobrovoľníčka chodíš doučovať do 
bytu prijímajúcej osoby jej 9-ročného syna Hameda 
matematiku. Hamedova mama však zistila, že vieš veľmi 
dobre aj po anglicky a žiada ťa, aby si k nim chodil/-a 
doučovať ešte raz do týždňa aj jej 7-ročnú dcéru Na-
deen. Ako by si zareagoval/-a v takomto prípade? 

• Edith, ktorú doučuješ slovenčinu, ti pri jednom stretnutí 
komunikuje, že organizácia poskytujúca integračné 
služby jej z ničoho nič oznámila ukončenie nájomnej 
zmluvy. Edith je emočne rozrušená, plače a má obavy, 
nakoľko stále platia pandemické opatrenia a ona je v 
seniorskom veku. Žiada ťa o pomoc. Ako sa v takejto 
situácii zachováš? 

• Vybudovať vzťah s prijímajúcou osobou môže byť 
náročné pri osobných stretnutiach, o to viac aj v online 
priestore. Môže sa ti zdať, že prijímajúca osoba nespo-
lupracuje, je mĺkva, nezapája sa do konverzácie. Ako by 
si zareagoval/-a v takomto prípade? 

• Ako dobrovoľník/dobrovoľníčka pracuješ v komunit-
nej kaviarni, ktorú prevádzkuje Mareena, a v ktorej sú 
zamestnané cudzinky z rôznych krajín. Počas svojej 
zmeny vystupuješ vo vzťahu k zamestnankyniam ako 
supervidujúca osoba. Kaviareň v tomto bode funguje na 
báze odporúčaných dobrovoľných príspevkov. Záka-
zník, ktorý chce za svoju objednávku zaplatiť, osloví 
zamestnankyňu, ktorá neovláda slovenčinu 
a veľmi zle hovorí po anglicky. Chce od nej 
vedieť, prečo pri platení nedostal daňový 
doklad a prečo má za objednávku platiť, aj 
keď ide o dobrovoľné príspevky. Pokračuje 
otázkou, odkiaľ berie združenie na prevádzku 
kaviarne peniaze a či je všetko, čo sa týka jej 
zamestnania, administratívne v poriadku. 
Zamestnankyňa sa snaží vysvetliť, že nero-
zumie a pokúša sa ťa privolať, no zákazník 
kladie stále ďalšie otázky.  Ako by si reagov-
al/-a v takomto prípade?

Adaptácia
Dôležitou súčasťou procesu zapájania nových dobro-
voľníkov a dobrovoľníčok do dobrovoľníckej činnosti je 
aj ich adaptačná fáza. Koordinujúca osoba by na to mala 
myslieť pri všetkých dobrovoľníkoch a dobrovoľníčkach (in-
dividuálne, komunitné a expertné dobrovoľníctvo) a pomôcť 
im zoznámiť sa s novým prostredím a ľuďmi, ako aj zvyknúť 
si na organizačnú kultúru.

Je dôležité, aby mali jasno v tom, na koho sa môžu obrátiť 
v prípade akýchkoľvek nejasností alebo potreby. Dobré a 
neformálne medziľudské vzťahy sú nosným motivačným a 
organizačným aspektom práce s dobrovoľníkmi a dobro-
voľníčkami, preto netreba zabúdať na vytváranie dobrej at-
mosféry neformálnymi rozhovormi, humorom či spoločnými 
posedeniami pri káve.

Prvý deň v organizácii je pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky 
veľmi dôležitý. V tento deň je vhodné (Brozmanová Grego-
rová, Mračková 2014):
• v prípade potreby poskytnúť im doplnkové informácie,
• dôkladne ich oboznámiť s organizáciou,
• určiť pre nich miesto na odkladanie osobných vecí,
• predstaviť ich ostatnému personálu a prijímajúcim 

osobám,
• zaškoliť ich do konkrétnych činností.

Dobrovoľníctvo v 
Mareene

*70-85 min.

• Využitie mentimetra k témam očakávaní, obáv, pomoci*10 min.;
• Empatický prístup – video: Brené Brown a komentáre *5 min.;
• Možná diskusia so skúsenými osobami z dobrovoľníckeho tímu alebo alumni 

*15 – 20 min.
• Diskusia – otázky od/na zúčastnené osoby *10 min. 

 

AK OSOBNE:
PRESTÁVKA NA OBED
*50 MIN.

Ak osobne: 
Menšiny a Útek 
do Peacestanu

*90 min.

Zásady komunikácie a 
práce s  prijímajúcimi 
osobami

*50 min.

Záver, spätná väzba

*30 min.

• Aktivita Menšiny *30 min.: 
V podskupinkách sa zúčastnené osoby porozprávajú o tom, kedy sa v živote  
ocitajú v pozícii menšiny (oproti nejakej väčšine). Majú za úlohu napísať čo 
najväčší počet takýchto situácií, ktoré nájdu u hocikoho zo skupiny. Následne 
prezentujú, aké charakteristiky si uvedomili, trénujúca osoba ich spisuje. Môžu 
napr. konštatovať, že každý z nás sa niekedy ocitne v pozícii menšiny, že menši-
na nemusí byť  iba znevýhodnená, že menšín rôznorodého typu je viac, než si 
myslíme... Byť menšinou nie je žiadna zvláštnosť, že ten, kto v niečom patrí k 
menšine, sa nemusí cítiť menejcenne a že osoby patriace k menšinám majú 
mať rovnaké práva ako  osoby patriace k väčšinám.

• Aktivita Útek do Peacestanu *60 min.: 
Simulácia núteného úteku do inej krajiny, ktorá zahŕňa identifikáciu aspektov 
vlastnej kultúry, náboženstva a tradícií, uvedomovanie si procesu integrácie a 
jeho okolností a pohľad na útek z krajiny z vlastnej perspektívy. 
Celú aktivitu nájdete tu.

• Viac inšpiratívnych aktivít nájdete v príručke Stretnutím k porozumeniu

• Modelové situácie – zadanie a rozdelenie do 3 až 4 skupín (v online prostred-
níctvom breakout rooms)*10 min.;

• Práca v skupinách *15 min.;
• Spoločné prezentovanie (osobne to môže byť prehrávanie rolí) *15 min. a 

následná diskusia *5 – 10 min.

• Čo teraz? Ďalšia komunikácia s dobrovoľníkmi (FB skupina, WhatsApp skupiny), 
poslanie Dobrovoľníckeho manuálu, prosba o osobné údaje do zmluvy, prosba 
o vyplnenie dotazníka na spätnú väzbu k tréningu;

• Spätná väzba (na obsah i proces, mentimeter wordcloud online, Dixit karty 
osobne a následné dobrovoľné slovné komentovanie).
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by bol akýkoľvek problém alebo situácia, ktorú by chceli 
prediskutovať, nech sa jej neváhajú ozvať. 

• Držíme palce – koordinujúca osoba vyjadrí obom pod-
poru a radosť, že sa začína nová spolupráca. Popraje im, 
aby to pre nich bola užitočná a obojstranne uspokojivá 
spolupráca.

Zapojenie do komunitného 
dobrovoľníctva
Zapojením do komunitného dobrovoľníctva sa rozumie 
aktívna účasť na prvom komunitnom podujatí, prípadne na 
príprave s podujatím. Bežne sa v Mareene mesačne zreal-
izujú 2 až 4 podujatia. Ich frekvencia môže byť ovplyvnená 
ročným obdobím (napr. v januári a februári ich je výrazne 
menej ako v letných mesiacoch), ale taktiež pandemickou 
situáciou.

Rovnako si rôzne komunitné podujatia vyžadujú rôznu 
intenzitu pomoci od dobrovoľníckeho tímu (napr. pri online 
podujatí často nie je žiadna potreba ďalšej pomoci, pri 
jazykovej kaviarni je potreba 2 až 4 osôb, a do Mareena fes-
tivalu sa zapojí aj viac ako 20 osôb z dobrovoľníckeho tímu). 
Komunitný dobrovoľnícky tím dostane k dispozícii tabuľku 
s mesačným programom podujatí. Pri každom podujatí sú 
uvedené základné informácie a požadovaný počet osôb. K 
príslušnému podujatiu sa môžu vopred záväzne nahlásiť.

Zapojenie do expertného 
dobrovoľníctva
Zapojením do expertného dobrovoľníctva sa rozumie prvá 
aktivita na zadanej úlohe. Koordinujúca osoba prepá-
ja expertného dobrovoľníka/dobrovoľníčku s osobou z 
Mareeny, ktorá mu/jej zadáva úlohu. S touto osobou ďalej 
komunikuje počas výkonu dohodnutej úlohy. Po ukončení 
úlohy koordinujúca osoba môže expertného dobrovoľníka/
dobrovoľníčku spojiť s niekým ďalším, kto má novú úlohu. 
Zapojenie do dobrovoľníckej činnosti závisí od aktuálnych 
potrieb Mareeny.

Zapojenie do 
dobrovoľníckej činnosti
Už na tréningu je dobré zdôrazniť, že zapojenie do činnosti 
je postupné a závisí od viacerých faktorov (pri individuálnom 
dobrovoľníctve sa zisťujú aktuálne potreby prijímajúcich 
osôb, ich časové možnosti, snaha o čo najlepšiu kombináciu 
s prijímajúcimi osobami, pri komunitnom dobrovoľníctve 
záleží  od plánu a programu komunitných podujatí) a môže 
trvať od týždňa po mesiac, niekedy i dlhšie.

Zapojenie do individuálneho 
dobrovoľníctva
Je dôležité, aby koordinujúca osoba ešte počas dobro-
voľníckeho náboru zisťovala aktuálny stav potrieb, oslovila 
ľudí s medzinárodnou ochranou a ďalších cudzincov a cudz-
inky s potenciálnym záujmom o zapojenie sa do programu, 
bližšie ich informovala o koncepte dobrovoľníctva a aj o 
pravidlách zapojenia sa (s využitím dokumentu Kto sú Ma-
reenini dobrovoľníci a ako mi môžu pomôcť). Tento prehľad 
je nápomocný už počas pohovorov s uchádzajúcimi sa oso-
bami (vieme sa pýtať na konkrétnejšie veci) a následne aj pri 
výbere osôb do dobrovoľníctva. Po dobrovoľníckom trénin-
gu si koordinujúca osoba spolu s manažujúcou osobou 
vytipujú dvojice spomedzi dobrovoľníckeho tímu a prijíma-
júcich osôb – ideál je, aby boli potreby prijímajúcich osôb 
konzistentné s preferenciami osôb z dobrovoľníckeho tímu 
(napr. dospelá prijímajúca osoba sa chce učiť slovenčinu 
a chce mať k sebe zapojenú výhradne ženu, preto k nej 
vyberieme dobrovoľníčku, ktorá preferuje učenie slovenčiny 
a radšej by pracovala s dospelou osobou). Koordinujúca 
osoba následne osloví osoby z dobrovoľníckeho tímu, povie 
im konkrétny profil prijímajúcej osoby, jej špecifiká, potrebu 
a pokiaľ osoby súhlasia, dohodne spoločné tzv. „zapájacie 
stretnutie”.

Štruktúra „zapájacieho stretnutia“ 
prijímajúcich osôb s osobami z dobro-
voľníckeho tímu

Úvod
• Koordinujúca osoba privíta a predstaví všetky zúčast-

nené osoby, ponúkne nápoje, poďakuje, že si našli čas. 

• Predstaví cieľ a štruktúru stretnutia, približné trvanie 
(bežne 30 až 45 min.), možnosť klásť otázky, prerušiť, ak 
by bolo niečo nezrozumiteľné. 

• Koordinujúca osoba povie krátko o koncepte dobro-
voľníctva  a dobrovoľníckom tíme – nejde o profe-
sionálne vyučujúce osoby, no prešli tréningom v Ma-
reene, majú chuť a čas pomôcť bez nároku na honorár, 
zmluva s Mareenou (na pol roka, možné predĺžiť na rok), 
2 hodiny dobrovoľníckej činnosti za týždeň.

Jadro
• KTO? 

Koordinujúca osoba poprosí obe osoby, aby sa v krátko-
sti predstavili, povedali niečo o sebe, čomu sa venujú, 
čo radi robia (čokoľvek). 

• ČO? 
Zadefinovanie potreby – koordinujúca osoba vyzve pri-
jímajúcu osobu, aby povedala o svojej predstave. Ak je 
to učenie slovenčiny, čo už má za sebou (kurzy, z akých 
materiálov učila, čo najviac pomáha atď.). 
 
Čomu by sa rada venovala – sú to základy alebo grama-
tika, prípadne konverzácie? 
 
V ktorých situáciách cíti, že by sa chcela alebo potre-
bovala zlepšiť? 
 
Koordinujúca osoba dá priestor na reakciu dobrovoľní-
ka či dobrovoľníčky, prípadné návrhy a neskôr na ich 
spoločnú dohodu o obsahu stretnutí (možno aspoň 
úvodných), nástrojov, ktoré budú používať. 

• AKO ČASTO? 
Raz do týždňa (2 hodiny) alebo dvakrát do týždňa (po 1 
hodine). 

• KEDY? 
Dohoda o konkrétnom dni/dňoch a čase, ak je to možné 
(odporúča sa mať vopred dohodnuté pravidelné stret-
nutia, ktoré napomáhajú udržateľnosti), ak nie – dohod-
núť si aspoň najbližšie stretnutie. 

• KDE? 
Miesto stretávania – v domácnosti prijímajúcej osoby, 
vo verejných priestranstvách (park, knižnica, kaviareň), 
v priestoroch organizácie, prípadne v priestoroch 
spriatelených organizácií, online (dohodnúť konkrétnu 
platformu – Zoom, WhatsApp, Messenger, Skype, iné).

Záver
• Prijímajúca osoba a dobrovoľník alebo dobrovoľníčka 

si vymenia vzájomné kontakty (mobil, e-mail), ak budú 
stretávania prebiehať v domácnosti prijímajúcej osoby, 
tak aj adresu (prípadne meno na zvončeku). 

• Vlastné pravidlá – je niečo, čo by im v spolupráci po-
mohlo? Je nejaký deň/čas, kedy si neželajú byť kontak-
tovaní (napr. víkend, večer po 20.00 a pod.)? 

• Koordinujúca osoba zdôrazní, že dobrovoľníctvo je 
obojstranný záväzok. V prípade, že by niektorej strane 
do stretnutia niečo prišlo, zmenila sa situácia, je dobré 
dať druhému vedieť čím skôr a stretnutie presunúť/
vynechať. 

• Ostávame v kontakte – koordinujúca osoba komuniku-
je, že ostáva v kontakte s oboma stranami. V prípade, že  
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Zmluvný vzťah a 
evidencia činnosti
K najdôležitejšej dokumentácii medzi organizáciou a dob-
rovoľníckym tímom patrí:

• Zmluva o dobrovoľníckej činnosti (upravuje sa podľa 
typu dobrovoľníctva), dodatky k zmluve, Dohoda o 
ukončení dobrovoľníckej činnosti;

• Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave zlučiteľnom 
s vykonávaním dobrovoľníckej činnosti ( je súčasťou 
zmluvy);

• Politika ochrany detí a zraniteľných dospelých Mare-
eny a Záväzné vyhlásenie súhlasu s ňou;

• Súhlas so spracovaním fotografie;
• Dobrovoľnícky manuál;
• Etický kódex;
• Výkaz práce;
• Výpis z registra trestov (pre individuálne dobrovoľníct-

vo);
• Evidencia expertného dobrovoľníctva (pre expertné 

dobrovoľníctvo);
• Tabuľka komunitných podujatí na prihlasovanie pre 

komunitný dobrovoľnícky tím (pre komunitné dobro-
voľníctvo).

Všetky osoby sú po absolvovaní prípravného tréningu a 
ešte pred zapojením do dobrovoľníctva povinné prečítať si 
Politiku ochrany detí a zraniteľných dospelých Mareeny 
a podpísať Záväzné vyhlásenie súhlasu s touto politikou.
Pri zapojení do dobrovoľníctva podpisujú Zmluvu o dob-
rovoľníckej činnosti, ktorá je na základe dohody s koordi-
nujúcou osobou prispôsobená typu dobrovoľníctva a jeho 
časovej dotácii. Súčasťou zmluvy je aj Čestné vyhlásenie, 
v ktorom osoby vyhlasujú, že si nie sú vedomé žiadnych 
zdravotných prekážok, ktoré by mohli ovplyvniť výkon do-
brovoľníckej činnosti. V rovnakom čase podpisujú aj Súhlas 
so spracovaním fotografie na základe nariadenia o GDPR 
(v prípade, že sú ochotné ho dať organizácii). Osoby zapája-
júce sa do individuálneho dobrovoľníctva dodávajú aj Výpis 
z registra trestov, nakoľko budú prichádzať do kontaktu 
so zraniteľnou cieľovou skupinou, ktorú má organizácia za 
cieľ chrániť. Výpis nesmie byť pri podpise Zmluvy o dobro-
voľníckej činnosti starší ako 3 mesiace a finančné náklady 
organizácia prepláca, čo je komunikované už na tréningu. 
Koordinujúca osoba po absolvovaní tréningu zasiela všet-
kým vytrénovaným osobám Dobrovoľnícky manuál.

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti sa podpisuje vždy na 6 
mesiacov a v prípade všestranného záujmu a spokojnosti 
sa predlžuje dodatkom na 6 mesiacov. Dobrovoľníctvo sa 
ukončuje buď vypršaním zmluvy, alebo podpisom Dohody 
o skončení dobrovoľníckej činnosti. Koordinujúce osoby si 
vedú za každé mesto svoju evidenciu podpisov zmlúv a tieto 
priebežne dopĺňajú. Dobrovoľníci  a dobrovoľníčky si evi-
dujú svoj počet odpracovaných dobrovoľníckych hodín, 

na čo môžu využívať Výkaz práce. Komunikačným nástrojom 
medzi osobami z Komunitného programu a komunitným 
dobrovoľníckym tímom je tabuľka s názvom Tabuľka 
komunitných podujatí na prihlasovanie pre komunitný 
dobrovoľnícky tím, kde je plán podujatí na najbližšie ob-
dobie, opis aktivít a počet potrebných osôb. Osoby sa môžu 
na jednotlivé aktivity záväzne prihlásiť. Komunikačným 
nástrojom expertného dobrovoľníckeho tímu je tabuľka s 
názvom Evidencia expertného dobrovoľníctva, kde má 
každá osoba svoj príslušný hárok a v ňom aj zadané úlohy s 
termínom vypracovania. Úlohou osôb je evidovať stav úlohy, 
ako aj počet odpracovaných hodín k danej úlohe.

V prípade pandemickej situácie alebo inej situácie, ktorá 
zásadne obmedzuje osobnú mobilitu a dostupnosť služieb, 
štandardné dokumenty na začatie dobrovoľníckej činnosti 
môžu byť spracované nasledovne:
• Zmluva o dobrovoľníckej činnosti je podpísaná koor-

dinujúcou osobou a poslaná e-mailom. Ak druhá strana 
nemá možnosť ju riadne podpísať a naskenovať, pošle 
v e-maili svoj súhlas so zmluvou. Koordinujúca osoba 
urobí printscreen obrazovky s e-mailom, prípadne 
e-mail zálohuje. Toto slúži ako dočasná náhrada zmluvy.

• Dobrovoľnícky tím dostane Vyhlásenie Mareeny v 
období pandémie, ktoré zásadami bezpečnosti upravu-
je kontakt počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti. 
Vyhlásenie je vždy v súlade s aktuálnymi pandemickými 
opatreniami a tieto sú vyhláseniu nadradené. Osoby, 
ktoré v rámci vykonávania dobrovoľníckej činnosti 
idú do terénu (napr. nákup pre seniorov, roznášanie 
hygienických materiálov), podpíšu Čestné vyhlásenie o 
svojom zdravotnom stave a o kontakte s infikovanými či 
potenciálne infikovanými osobami.

K najdôležitejšej dokumentácii medzi organizáciou a 
prijímajúcimi osobami patrí:
• Kto sú Mareenini dobrovoľníci a ako mi môžu pomôcť;
• Čestné vyhlásenie o právach a povinnostiach osoby 

prijímajúcej dobrovoľnícku činnosť.

Koordinujúca osoba predstaví prijímajúcim osobám do-
brovoľníckej činnosti dokument Kto sú Mareenini dobro-
voľníci a ako mi môžu pomôcť, ktorý predstavuje koncept 
dobrovoľníctva, základné pravidlá a postup. Tento doku-
ment je dostupný v niekoľkých jazykoch. Na základe záujmu 
a súhlasu so zapojením do programu podpisuje prijímajúca 
osoba Čestné vyhlásenie o svojich právach a povinnostiach 
v programe.

Starostlivosť 
o dobrovoľnícky tím
Pravidelný kontakt a 
monitoring činnosti
Kontakt koordinujúcej osoby s dobrovoľníckym tímom 
je pravidelný, ale líši sa podľa konkrétneho typu dobro-
voľníctva. Najintenzívnejší kontakt má koordinujúca osoba 
s osobami zapojenými do individuálneho dobrovoľníctva. 
Aktívne sa im ozýva minimálne raz za mesiac. Monitoring 
činnosti vedie samostatne každá lokálne koordinujúca 
osoba a raz za mesiac ho tiež aktualizuje na externom disku. 
Obvykle začiatkom mesiaca si telefonuje so všetkými oso-
bami zapojenými do individuálneho dobrovoľníctva zvlášť, 
aby spolu prebrali priebeh ich činností – ako sa im s prijíma-
júcimi osobami darí, či sa stretávajú pravidelne, či a ako sa 
prijímajúca osoba podľa nich v danej oblasti zlepšuje, či sa v 
ich spolupráci vyskytujú nejaké výzvy, ktorými sa zaoberajú 
a organizácia by im mohla byť pritom nápomocná, a tiež 
koľko hodín venovali dobrovoľníckej činnosti za uplynulý 
mesiac.

Scenár telefonického rozhovoru koordinujúcej 
osoby s individuálnym dobrovoľníkom/dobro-
voľníčkou

• Úvodný rozhovor o tom, ako sa dobrovoľník/dobro-
voľníčka má, koordinujúca osoba sa poďakuje, že si 
našiel/-a čas na telefonát;

• Koordinujúca osoba osobu vyzve, aby porozprávala 
o uplynulom mesiaci, čo sa týka jej dobrovoľníckej 
činnosti;

 
Koordinujúca osoba kladie doplňujúce otázky: 

„Ako sa ti darí sa s prijímajúcou osobou stretávať?“
„Je váš kontakt pravidelný?“
„V prípade, že sa vám nedarí stretávať sa pravidelne 
(podľa vašej predošlej dohody), aký je podľa teba 
dôvod?“
„Ako vnímaš vašu spoločnú komunikáciu v rámci orga-
nizovania stretnutí? Dávate si dostatočne včas vedieť, ak 
sa stretnutie zruší či presunie?“
„Spájate sa v časoch, ktoré sú pre teba v poriadku alebo 
aj inokedy – napr. cez víkend, neskoro večer?“
„Postrehol/-a si nejaké zlepšenie či zhoršenie u prijíma-
júcej osoby za posledné obdobie?“
„Zažil/-a si za posledný mesiac počas svojho dobro-
voľníctva niečo, s čím by si sa rád/-a podelil/-a?“
„Čo ťa na dobrovoľníctve baví viac a čo menej?“
„Koľko hodín za uplynulý mesiac si strávil/-a dobro-
voľníctvom?“
„Je niečo z tvojej strany alebo zo strany prijímajúcej 
osoby, čo vnímaš ako potenciálne ohrozenie vašej spo-
lupráce?“

„V čom ti vieme byť v Mareene väčšou oporou, pomo-
cou?“
„Sú z tvojej strany témy, o ktorých by si sa chcel/-a po-
rozprávať, alebo máš nejaké otázky?“ 

• Koordinujúca osoba poskytne informácie o tom, čo 
čaká dobrovoľnícky tím a organizáciu v období ďalšie-
ho mesiaca (pripomenúť prípadne stretnutie dobro-
voľníckeho tímu, supervíziu, komunitné akcie atď.);

• Ak bola v poslednom období supervízia, koordinujúca 
osoba sa spýta na hodnotenie (samozrejme, nevypytuje 
sa na žiadne konkrétnosti, skôr len na pocity, vnímanie 
užitočnosti);

• Koordinujúca osoba sa poďakuje za to, že jej osoba 
venovala čas, ako aj za dobrovoľníctvo vôbec, ocení 
konkrétne činnosti/vlastnosti;

• Koordinujúca osoba sa rozlúči a zaželá pekný deň.

Zozbierané informácie koordinujúca osoba zapisuje do 
monitorovacej tabuľky a neskôr ich konzultuje s manažu-
júcou osobou. Monitoring obsahuje všetky zapojené osoby 
v rámci individuálneho, komunitného a expertného dobro-
voľníctva. Informácie o zapájaní sa osôb z komunitného 
dobrovoľníckeho tímu (ako sa im darí, či sa vyskytujú v 
rámci ich dobrovoľníctva nejaké výzvy, koľko hodín venovali 
dobrovoľníctvu za uplynulý mesiac, konkrétne podujatia, na 
ktorých boli aktívne a konkrétne činnosti, ktoré vykonávali) 
získava a spracováva koordinujúca osoba dobrovoľníckeho 
tímu buď od nich samotných, alebo od osoby manažu-
júcej komunitný program. Expertný dobrovoľnícky tím má 
tiež svoj vlastný systém – do spoločnej tabuľky si osoby k 
priradeným úlohám zapisujú počet odpracovaných hodín. 
Koordinujúca osoba sa pravidelne ozýva aj osobám z komu-
nitného a expertného dobrovoľníckeho tímu a zaujíma sa, 
ako sa v dobrovoľníctve majú a či je všetko v poriadku.

V rámci vzájomných rozhovorov s osobami zapojenými do 
dobrovoľníctva je dôležité všímať si signály frustrácie, prí-
padne vyhorenia. K ich najčastejším príčinám patrí (Tošner 
– Sozanská, 2002 in Brozmanová Gregorová, Mračková 
2014):
• veľký rozdiel medzi očakávaniami a skutočnosťou;
• pocit, že pomoc je nanič;
• žiadna spätná väzba, pochvala, ocenenie;
• úlohy sú príliš rutinné, bez rozmanitosti (prípadne nie je 

vnímaný ich význam);
• nedostatočná podpora dobrovoľníckeho tímu a osôb 

zamestnaných v organizácii;
• úloha či miesto v tíme neprináša žiadnu prestíž;
• činnosť neposkytuje možnosť osobného rastu;
• príliš malé možnosti prejaviť iniciatívu, tvorivosť;
• napätie v tíme.

Ak sú spozorované niektoré z týchto príznakov, je dôležité 
o nich hovoriť – priestor je na pravidelných stretnutiach 
dobrovoľníckeho tímu, pri osobnom rozhovore, či podporiť 
osoby, aby tento problém otvorili na supervízii so super-
vidujúcou osobou.
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Supervízia
Supervízia je metóda kontinuálneho vzdeláva-
nia, ktorá zvyšuje odbornosť pomáhajúcich 
pracovníkov a pracovníčok a zároveň chráni 
prijímajúce osoby pred ich nekompetentnými 
a poškodzujúcimi intervenciami. 

Individuálny dobrovoľnícky tím má k dispozícii a zároveň 
je povinný sa pravidelne zúčastňovať supervízie. Počas 
supervízie rozprávajú zúčastnené osoby o svojich zážitkoch 
z práce s prijímajúcimi osobami, o dilemách, výzvach, ale aj 
o pozitívnych momentoch. Je to spôsob, ako im pomôcť v 
ich profesionálnom aj osobnostnom raste, prekonávaní 
náročných zážitkov, problémov a nedorozumení spojených 
s výkonom ich dobrovoľníckej činnosti. Supervízia pomáha 
pri zvládaní rozdielnych očakávaní a reality, no zároveň 
zvyšuje motiváciu, udržiava profesionálne hranice a pomáha 
predchádzať syndrómu vyhorenia. Supervízia by mala byť 
bezpečným miestom s externou supervidujúcou osobou, 
kde sa môžu zúčastnené osoby podeliť o svoje zážitky a 
pocity bez akýchkoľvek obáv. Je dôležité zdôrazniť im, že su-
pervízia nie je kontrola ani hodnotenie ich práce, ale je pre 
nich príležitosťou k sebareflexii, ktorá má potenciál vyplniť 
deficit v odborných vedomostiach. Supervízia má tiež svoje 
hranice, nevstupuje do osobnosti účastníkov, pretože to je 
záležitosť terapie – supervízia sa končí tam, kde sa začína 
terapia.

Supervízia prebieha raz za 3 mesiace v trvaní 90 min. 
Účasť na nej je povinná. V  prípade, že majú osoby na 
absenciu vážny dôvod, je dôležité včasné ospravedlne-
nie svojej neúčasti u koordinujúcej osoby. Supervízie sa 
zúčastňujú osoby zapojené do individuálneho dobrovoľníct-
va a supervidujúca osoba, koordinujúca osoba sa zúčastní 
len na jej začiatku a supervíziu uvedie. Kapacita supervízie 
je minimálne 3 a maximálne 10 zúčastnených osôb. 

Pred supervíziou:
Koordinujúca osoba komunikuje so supervidujúcou osobou 
o dátume a forme (online/osobne), o množstve zúčast-
nených osôb, prípadne jej poskytne konkrétnejšie informá-
cie o nich (v akej sú situácii, čo riešia, aké sú potreby). 
Zabezpečí miesto supervízie (osobne) alebo komunikačný 
kanál (online) a pozve všetky zúčastnené osoby. Je dôležité 
zdôrazňovať dôležitosť a záväznosť supervízie, tiež potrebu 
dochvíľnosti. Koordinujúca osoba vopred všetkých upo-
zorní, že je dobré vyhradiť si na supervíziu nerušený čas a 
priestor a v prípade online supervízie odporučí mať zapnutú 
kameru.

Počas supervízie:
Koordinujúca osoba  je prítomná vždy len na úvod – privíta 
všetky zúčastnené osoby, predstaví koncept supervízie, 
najmä ak sa jej zúčastňujú niektoré osoby po prvýkrát, ob-
jasní základné princípy supervízie (všetky zúčastnené osoby 
spolu so supervidujúcou osobou sú viazané mlčanlivosťou, 

informuje ich o vlastnej komunikácii so supervidujúcou 
osobou, ktorá je všeobecného charakteru – o témach, ktoré 
sa na supervízii vyskytnú a mohli by byť prínosné ako spätná 
väzba pre samotný program), nechá podpísať prezenčnú 
listinu a spraví pár fotiek (obe pre interné účely), v prípade 
online supervízie poprosí o zapnutie kamier (ak je to 
možné), nakoľko zosobňujú kontakt a vyhotoví printscreen. 
Potom koordinujúca osoba odchádza a necháva zúčast-
nené osoby len so supervidujúcou osobou. V prípade online 
supervízie je ďalej k dispozícii na telefóne, ak by bolo treba 
poskytnúť technickú podporu.

Po supervízii: 
Koordinujúca osoba sa dohodne so supervidujúcou osobou 
na komunikácii po supervízii (napr. na ďalší deň) mailom 
alebo telefonicky. Cieľom je získať všeobecné informá-
cie o tom, či všetko prebehlo v poriadku, o všeobecných 
témach, prípadných neštandardných situáciách, a tiež 
možné odporúčania od supervidujúcej osoby pre program. 
Následne si čím skôr dohodnú dátum ďalšej supervízie, 
prípadne niekoľko termínov dopredu a vyriešia faktúru za 
supervíziu. 

Spätnú väzbu od zúčastnených osôb na supervíziu koordi-
nujúca osoba získava pri najbližšom monitoringu.

Koordinujúca osoba archivuje prezenčnú listinu a fotky na 
externý disk a zapíše základné informácie o prebehnutej su-
pervízii do Akčného plánu (kvalitatívne a kvantitatívne), ako 
aj stručný a všeobecný zápis informácií zo supervízie. Tieto 
informácie môžu slúžiť ako inšpirácia na zmeny v programe, 
zapracovanie do prípravného dobrovoľníckeho tréningu 
alebo ako téma na stretnutie dobrovoľníckeho tímu.

Stretnutia dobrovoľníckeho 
tímu
Dobrovoľnícky tím sa počas svojej činnosti stretáva ako s 
pozitívnymi, tak aj s negatívnymi zážitkami. Radi by sme 
využili ich vzácne skúsenosti a názory v kreovaní a zlepšo-
vaní dobrovoľníckeho programu, pre dobro ich samotných a 
dobro prijímajúcich osôb.

Stretnutia dobrovoľníckeho tímu poskytujú priestor na 
delenie sa o zážitky a návrhy medzi sebou navzájom, ako 
aj na lepšie spoznanie sa v rámci dobrovoľníckej komunity 
a posilnenie pocitu spolupatričnosti. Tieto stretnutia tiež 
slúžia ako priestor pre manažujúcu a koordinujúcu osobu na 
ocenenie a vyjadrenie vďaky dobrovoľníckemu tímu.

Stretnutia prebiehajú raz za 3 mesiace v trvaní 90 min., 
osobne alebo online, každé druhé alebo tretie stretnutie je 
doplnené voľnočasovou aktivitou (napr. kombinácia stret-
nutia s bowlingom, divadlom, kinom, koncertom, grilovačk-
ou a pod.) ako forma ocenenia a prostriedok utužovania 
vzájomných vzťahov.

Stretnutia sú vo vybraných mestách (pre väčšiu dobro-
voľnícku komunitu) rozdelené na stretnutia individuál-
neho dobrovoľníckeho tímu a stretnutia komunitného 
dobrovoľníckeho tímu (na ktoré sú pozvané aj osoby z 
expertného tímu). Stretnutí sa zúčastňuje aj koordinujúca 
a manažujúca osoba Programu angažovanosti, v prípade 
stretnutia komunitného dobrovoľníckeho tímu aspoň jedna 
osoba zastupujúca komunitný program.

Koordinujúca osoba je prítomná počas celého stretnutia a 
vedie stretnutie. Môže využívať rôzne metódy a techniky. 
Cieľom je podelenie sa o spoločné zážitky, výzvy, dilemy, ale 
aj radosti. Dôležitá je aj spätná väzba od dobrovoľníckeho 
tímu na program a komunikáciu s organizáciou, vítané sú 
nové nápady a podnety na zlepšenie.

Štruktúra stretnutia dobrovoľníckeho tímu
• Privítanie;
• Zoznámenie zúčastnených osôb, ak sú medzi nimi nové;
• Predstavenie štruktúry – čo nás dnes čaká, pred-

pokladaná dĺžka trvania, potrebuje niekto skôr odísť?;
• Informácie o aktuálnom dianí v organizácii;
• Priestor pre dobrovoľnícky tím:

čomu sa venujú vo svojej dobrovoľníckej činnosti;
pomoc/podpora/informácie, ktoré aktuálne potre-
bujú;
vybraná téma, ktorá je pre nich aktuálna a živá 
(napr. častá téma hraníc, rola dobrovoľníka/dobro-
voľníčky v rodine);
spokojnosť s dobrovoľníctvom a s programom – 
spätná väzba pre koordinujúcu a manažujúcu osobu 
programu;
návrhy na vzdelávanie, workshopy;
priestor na administratívu.

• Čo nás čaká najbližšie – v rámci Mareeny a v rámci 
ich dobrovoľníctva (supervízie, komunitné podujatia, 
vzdelávanie, teambuildingy);

• Poďakovanie sa za účasť, neformálne ukončenie 
a rozlúčenie sa.

Koordinujúca osoba dá podpísať prezenčnú listinu a vyho-
toví zo stretnutia fotky, ktoré po stretnutí uloží na externý 
disk. Základné informácie o stretnutí doplní do Akčného 
plánu. Zo stretnutia spíše zápis.

Inšpirácie a nápady na aktivity využiteľné počas stretnutia 
dobrovoľníckeho tímu si koordinujúce osoby medzi sebou 
zdieľajú. Do príprav stretnutí aj zoznamovacích či team-
buildingových aktivít je možné zapojiť aj samotné osoby z 
dobrovoľníckeho tímu. Raz za rok odporúčame zorganizovať 
v každom meste stretnutie kompletného dobrovoľníckeho 
tímu s celým tímom organizácie – dávame im tým signál, že 
sú naozaj vnímaní ako súčasť tímu, majú príležitosť spoznať 
sa s osobami pôsobiacimi v iných programoch a vnímať 
organizáciu v jej širšom kontexte.

Podpora a oceňovanie
Dobré medziľudské vzťahy sú nosným základom pre 
optimálne fungovanie programu, ktoré je založené najmä 
na pravidelnom kontakte koordinujúcej osoby a dobro-
voľníckeho tímu. Základom tohto vzťahu by mala byť auten-
ticita, otvorenosť a dôvera. Vďaka týmto faktorom môžeme 
predchádzať vzniku konfliktov a zároveň sú účinnou pre-
venciou predčasného odchodu dobrovoľníkov a dobro-
voľníčok. Koordinujúca osoba by sa mala snažiť aj o to, aby 
dobrovoľnícky tím jasne oboznámila s tým, čo je náplňou 
ich činnosti.

Uľahčí im tak nadviazanie vzťahu s prijímajúcimi osobami, 
ako aj začlenenie sa do dobrovoľníckej komunity. Koordi-
nujúca osoba ich povzbudzuje, aby sa zdôverili s potenciál-
nymi výzvami v rámci dobrovoľníckej činnosti a motivuje ich 
k pravidelnej účasti na supervíziách a stretnutiach dobro-
voľníckeho tímu, kde majú príležitosť sa s výzvami konfron-
tovať, hľadať vhodné riešenia, ale aj inšpirovať sa navzájom.
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Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa rozhodli podeliť sa s našou 
organizáciou a prijímajúcimi osobami o svoj voľný čas, to 
znamená, že sa stávajú plnohodnotnou súčasťou našej orga-
nizácie a my to tak aj vnímame.

K podpore dobrovoľníckeho tímu patrí aj systém odmeňo-
vania. Jednou zo základných odmien je naše poďakovanie 
za ich čas a energiu. Pri spoločných stretnutiach je dôležité 
nezabúdať na tento malý akt vďaky. Pri osobných stretnuti-
ach k tomu patrí aj menšie občerstvenie, ktoré sme schopní 
finančne pokryť v rámci pravidelných stretnutí. Dôležité je 
pravidelne im ponúknuť odmenu vo forme účasti na vzdelá-
vacích workshopoch. Týmto robíme službu nielen im (pod-
poríme ich v témach, ktoré ich prirodzene zaujímajú), ale aj 
sami sebe (náš dobrovoľnícky tím bude aj vo výkone svojej 
činnosti profesionálnejší). Je dobré pravidelne sledovať a 
vyhodnocovať ich vzdelávacie potreby a poskytnúť im aspoň 
raz za pol roka príležitosť na rast.

Pravidelne je tiež dobré udržiavať ich motiváciu spoločným 
kontaktom, posielaním zaujímavých článkov, podcastov a 
iných materiálov súvisiacich s témou. Vhodné je na spoloč-
nú komunikáciu využívať:
• e-maily – oficiálnejšie informácie, ako napr. pozvanie na 

supervíziu;
• WhatsApp – umožňuje flexibilnejšiu komunikáciu na 

individuálnej úrovni, ale odporúčame tiež vytvoriť sk-
upinu, prípadne viac skupín – osobitne pre individuálny, 
komunitný a expertný dobrovoľnícky tím, kde môžeme 
rýchlejšie zasiahnuť viac ľudí naraz, posielať výzvy na 
pomoc či pripomienky;

• Facebook – v rámci vytvorenej skupiny sa môžeme 
podeliť o zaujímavé vzdelávacie ponuky, o fotografie z 
akcií a poprosiť o zdieľanie výziev a statusov Mareeny.

Pokiaľ ide o skúsené osoby, ktoré dlhodobo pôsobia v našej 
organizácii, môžu organizáciu zastupovať aj v diskusiách či 
na propagačných a náborových aktivitách, ako napr. účasť 
na festivaloch. Každoročne tiež máme k dispozícii možnosť 
oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok nomináciou 
v regionálnom oceňovaní dobrovoľníckych centier Srdce 
na dlani. Obvykle v decembri pri uzatváraní roka dobro-
voľníckemu tímu poďakujeme verejne aj na vianočnom 
večierku a odovzdáme im menšie pozornosti (napr. osobný 
certifikát s poďakovaním a počtom odpracovaných hodín, 
čokoládu, merch organizácie, voucher na kávu, ponožky). 
V letnom období je vhodné odmeniť ich spoločným team-
buildingom – napr. bowlingom, kinom, divadlom.

Financovanie
Programu
angažovanosti
Financovanie programu je štandardne zabezpečené cez 
schválené projektové granty, o ktoré sa pravidelne 

organizácia uchádza z verejných a súkromných zdrojov. 
Vzhľadom na krátkodobosť grantových zdrojov sa do budúc-
na ráta aj s príjmami od jednotlivcov (napr. alumni dobro-
voľníkov a dobrovoľníčok) a firemných darcov a darkýň, ale 
aj s príspevkami od samospráv, v ktorých dobrovoľníctvo 
prebieha.
V rozpočte sa počíta s nákladmi na mzdy pre koordinujúce 
osoby a manažujúcu osobu. Program ráta aj s výdavkami 
spojenými s náborom, výberom, tréningom nových dobro-
voľníkov a dobrovoľníčok, do ktorého sa rátajú aj finančné 
odmeny pre lektorujúce osoby, cestovné a ubytovanie pre 
manažujúcu osobu, materiálne pomôcky a občerstvenie. 
Rozpočet programu tiež zahŕňa starostlivosť o dobro-
voľnícky tím – výdavky na supervíziu a stretnutia tímu 
(občerstvenie), honoráre pre osoby vedúce workshopy a 
výdavky spojené s odmeňovaním dobrovoľníkov a dobro-
voľníčok.

Hodnotenie Programu 
angažovanosti
Hodnotenie programu je jeho dôležitou súčasťou. Vďaka 
pravidelnému hodnoteniu môžeme zistiť, aký je vplyv pro-
gramu, overiť si napĺňanie cieľov, zadefinovať slabé a silné 
stránky programu, identifikovať funkčné a nefunkčné časti, 
upraviť program a jeho aktivity a tiež posilniť motiváciu 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Hodnotenie sa deje pravidelne na rôznych úrovniach. 
Formálne hodnotenie programu ako takého smerom k 
donorom sa realizuje pri ukončení trvania projektu alebo pri 
príprave priebežnej správy. Na tomto hodnotení sa podieľa 
manažujúca osoba programu spolu s osobou manažujúcou 
projekt formou správy, ktorá obsahuje kvantitatívne a 
kvalitatívne výsledky programu, ako aj zmeny, ku ktorým za 
uplynulé obdobie prišlo. 
Každé dva mesiace prebieha monitoring a evaluácia pro-
gramu, na ktorej sa zúčastňuje osoba riadiaca organizáciu 
a manažujúca osoba programu a predmetom riešenia 
sú prípadné problematické situácie prijímajúcich osôb, 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, plnenie projektových 
záväzkov, ako aj celkové nastavenie a rozvoj programu. 
Jedenkrát za rok v trvaní dvoch/troch dní sa na „odpočte“ 
zo strategického plánovania stretávajú všetky zúčastnené 
osoby Programu angažovanosti spolu s ostatnými osobami 
z organizácie. Cieľom je zmonitorovať chyby, slabé miesta, 
ale aj úspechy a funkčné časti programu a zvyšovať kvalitu 
a efektívnosť programu, ale aj spokojnosť dobrovoľníckeho 
tímu a prijímajúcich osôb. Pri vyhodnocovaní sa opierame 
o pravidelný mesačný monitoring a Akčný plán, ktorý je 
výsledkom monitoringu a evaluácie.

Manažujúca osoba spolu s koordinujúcimi osobami vypĺňa-
jú Akčný plán za príslušné mesto, v ktorom značia všetko, 
čo sa v programe udialo (s krátkou kvantitatívnou a kvali-
tatívnou informáciou) a všetko, čo sa plánuje na ďalších 6 

mesiacov. V časti „monitoring“ sa značia kvalitatívne a kvan-
titatívne ukazovatele. Kvalita –  nové dobrovoľnícke zapoje-
nia, ukončenia dobrovoľníctva, čo špeciálne a dôležité sa v 
programe stalo, prípadné problémy; kvantita – počet osôb 
zapojených do individuálneho, komunitného a expertného 
dobrovoľníctva, počet odpracovaných dobrovoľníckych 
hodín spolu atď. Manažujúca osoba je zodpovedná za pravi-
delné vypĺňanie všetkých informácií a plánov.

Okrem toho sa hodnotenie programu zameriava aj na počet 
prijímajúcich osôb dobrovoľníckej činnosti a plnenie 
poslania programu – aké sú kvalitatívne výsledky pomoci u 
prijímajúcich osôb. Preto je dôležitou súčasťou hodnotenia 
programu zber a vyhodnocovanie spätnej väzby ako od osôb 
z dobrovoľníckeho tímu, tak aj od prijímajúcich osôb.

Uplynulý nábor hodnotia na koordinačnom stretnutí všet-
ky zúčastnené osoby Programu angažovanosti. 

Spätnú väzbu od osôb zapojených do individuálneho 
dobrovoľníctva organizácia zbiera prostredníctvom dotaz-
níkov:
• po absolvovaní tréningu;
• po 3 mesiacoch od zapojenia;
• po 6 mesiacoch od zapojenia;
• pri ukončovaní dobrovoľníctva.

Spätnú väzbu od osôb zapojených do komunitného dob-
rovoľníctva organizácia zbiera prostredníctvom dotazníkov:
• po absolvovaní tréningu;
• po každom komunitnom podujatí, na ktorom sa aktívne 

zúčastnili;
• pri ukončovaní dobrovoľníctva.

Spätnú väzbu od osôb zapojených do expertného dobro-
voľníctva organizácia zbiera prostredníctvom dotazníkov:
• po 3 mesiacoch od zapojenia;
• pri ukončovaní dobrovoľníctva.

Spätnú väzbu od prijímajúcich osôb organizácia zbiera 
prostredníctvom telefonického rozhovoru alebo osobného 
stretnutia:
• po 3 mesiacoch od zapojenia;
• po 6 mesiacoch od zapojenia;
• pri ukončovaní zapojenia.

V spätných väzbách od osôb zapojených do dobrovoľ-
níctva organizáciu zaujíma ich hodnotenie prípravného 
tréningu (dojmy, štruktúru, obsah, organizáciu a vedenie 
tréningu), koordinácie programu zo strany organizácie 
(hodnotenie supervízií a stretnutí dobrovoľníckeho tímu, 
pravidelného kontaktu s koordinujúcou osobou, vzdeláva-
cie aktivity, dostupné materiály, oceňovanie ich práce), 
vnímanie zapojenia s prijímajúcimi osobami, výkon do-
brovoľníckej činnosti, vplyv dobrovoľníckej činnosti na ich 
okolie, pocity, postrehy a dojmy z dobrovoľníckej činnosti, 
prínosy dobrovoľníctva, naplnenie očakávaní, zmenu posto-
jov, ako aj potreby a návrhy na zmenu.

V spätných väzbách od prijímajúcich osôb organizáciu 
zaujíma ich porozumenie aktivitám organizácie, hodnotenie 
komunikácie s organizáciou, ako vnímajú koncept dobro-
voľníctva a zapojenie do programu, ich pocity, postrehy a 
dojmy zo zapojenia, naplnenie očakávaní, vplyv zapojenia 
sa do programu na ich okolie,  vplyv zapojenia sa na ich 
život, prípadne iné potreby a návrhy na zmenu.

Vhodným nástrojom hodnotenia činnosti konkrétnych 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je individuálne hodnotia-
ce stretnutie, ktoré spočíva vo vyjadrení ocenenia alebo 
kritiky osobe. Treba si všímať aktivitu, oceňovať ich snahu a 
vyzdvihnúť ich prínos pre prijímajúce osoby aj organizáciu. 
Príležitosťou na realizáciu hodnotiaceho stretnutia je 
ukončovanie alebo predlžovanie dobrovoľníckej zmluvy.

Pokiaľ dobrovoľníci a dobrovoľníčky nevykonávajú činnosť 
v súlade s potrebami prijímajúcich osôb, našej organizácie 
a s etickým kódexom, je potrebné iniciovať rozhovor a 
napomenúť ich. Pri tomto procese treba dbať na nasledovné 
odporúčania (podľa Brozmanová Gregorová, Mračková, 
2014):
• byť autentický/á;
• byť konkrétny/á – pomenovať, čo robia dobrovoľníci zle 

a aké sú dôsledky takéhoto správania;
• vyzdvihnúť aj ich pozitíva a zručnosti;
• hovoriť o svojich pocitoch a dať najavo, že organizácia 

vyžaduje kvalitný výkon;
• pýtať sa na ich spokojnosť s vlastným výkonom a na 

možnosť nápravy;
• hovoriť priamo o oblastiach, ktoré si vyžadujú zlepšenie.

Ak sa u nich správanie nezmení, je nutné spoluprácu s nimi 
ukončiť.

Ukončenie spolupráce 
s dobrovoľníkmi a 
dobrovoľníčkami
Dobrovoľníctvo sa ukončuje buď vypršaním Zmluvy o do-
brovoľníckej činnosti, alebo podpisom Dohody o ukončení 
dobrovoľníckej činnosti.

Mali by sme sa snažiť predchádzať tomu, aby sme museli 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčky z projektu vylúčiť. Také-
to riešenie by malo byť až poslednou alternatívou. 
Predčasné ukončenie spolupráce je jednou z najťažších úloh 
koordinujúcej osoby. K ukončeniu spolupráce môže dôjsť 
(Brozmanová Gregorová, Mračková, 2014):
• počas/po dobrovoľníckom tréningu, keď nahliadneme 

hlbšie do ich motivácie, očakávaní a spôsobu ich komu-
nikácie s druhými;

• po určitom čase, keď dobrovoľníci a dobrovoľníčky 
získajú reálnejší obraz o náplni práce a narazia na svoje 
hranice – časové, osobnostné;
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• po dlhšom časovom období, keď sa im zmenia okolno-
sti v pracovnom či osobnom živote alebo v motivácii a 
v dôsledku toho si prestanú/nemôžu plniť ďalej svoje 
povinnosti.

Pred ukončením spolupráce si treba overiť, či dobrovoľníci 
a dobrovoľníčky dostatočne porozumeli zmyslu dobro-
voľníckeho projektu a svojim povinnostiam, ako aj obsahu 
etického kódexu. Preto treba vzniknutú situáciu riešiť najprv 
osobným rozhovorom. Môžeme im ponúknuť supervíziu, 
doplňujúce školenie, inú činnosť v organizácii, prípadne inú 
organizáciu alebo aj oddych.  Samozrejme, ak ide o závažné 
porušenie etického kódexu, ktorým ohrozujú seba, prijíma-
júce osoby alebo našu organizáciu, ukončenie spolupráce je 
nevyhnutné.

Pri ukončení spolupráce treba vyzdvihnúť aj pozitívne 
vlastnosti a schopnosti dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, 
poďakovať za ich čas a energiu, ktorú našej organizácii 
venovali. Rady, ako viesť ukončujúci rozhovor podľa Mc-
Curley a Lynch (Brozmanová Gregorová, Mračková, 2014):
• rozhovor by mal byť v pokojnom prostredí, v súkromí, 

aby sme chránili dôstojnosť seba aj druhej osoby;
• byť autentický/-á a priamy/-a – poskytnúť zrozumiteľnú 

spätnú väzbu;
• hovoriť o ukončení, nie o prerušení činnosti – druhá strana 

musí rozumieť, že už ďalej nepatrí do tímu;
• oznámiť rozhodnutie o ukončení v pokoji, rozhodnutie už 

počas stretnutia neprehodnocovať;
• nedávať rady, byť reálny/-a;
• po tom, čo druhá strana výraznejšie prejaví svoje city a 

emócie, treba rozhovor ukončiť a naznačiť, že je čas odísť;
• po stretnutí môžeme poslať e-mail alebo správu a uviesť 

podrobnejšie dôvody ukončenia dobrovoľníckeho vzťahu;
• informovať o ukončení spolupráce aj prijímajúce osoby, 

dobrovoľnícky tím a ostatné osoby pracujúce v orga-
nizácii.

Či už sa spolupráca s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami 
ukončuje plánovane (vypršanie zmluvy a aj dohodnutého 
trvania spolupráce), alebo predčasne (napr. zmena situá-
cie, neúspešná spolupráca, iné), je dôležité toto ukončenie 
ošetriť ako zo strany dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, tak aj 
prijímajúcich osôb. Dobrovoľníckemu tímu už na úvodnom 
tréningu komunikujeme, že ako organizácia nemáme žiadne 
očakávania na udržiavanie alebo kvalitu vzťahu medzi nimi 
a prijímajúcimi osobami po tom, čo bude ich vzťah oficiálne 
ukončený. Či ich spolupráca prerastie do priateľstva, do 
občasného kontaktu, alebo nebude pokračovať vôbec, je 
prirodzená záležitosť a všetky možnosti sú v poriadku.

Ideálne je, ak koordinujúca osoba v prípade, že je ukončenie 
dobrovoľníckeho zapojenia nezvratné, informuje o tejto 
skutočnosti obe zúčastnené strany a zorganizuje spoločné 
záverečné stretnutie danej dvojice.

Stretnutie by sa malo niesť v pokojnej a priateľskej atmos-
fére. Koordinujúca osoba je skôr vo facilitujúcej role, iniciuje 
spätné obhliadnutie sa za spoluprácou, vzájomné ocenenie 

a poďakovanie. Poďakuje sa v mene organizácie dobrovoľní-
kom a dobrovoľníčkam za ich čas a energiu, zdôrazní, že 
ďalej už organizácia nepreberá záštitu nad ich spoločným 
kontaktom. S prijímajúcimi osobami sa porozpráva o tom, 
ako hodnotia aktuálne svoju potrebu a či majú záujem o to, 
aby im organizácia hľadala novú osobu na zapojenie.

Alumni program
Alumni sú ľudia, ktorí absolvovali dobrovoľníctvo v Ma-
reene. Zapojenie do dobrovoľníctva ráta s dobrovoľníctvom 
na obmedzený čas. Chceme, aby organizácia bola otvorená 
stále novým ľuďom a stále noví ľudia mali príležitosť skúsiť si 
dobrovoľníctvo, získať priamu skúsenosť s ľuďmi s udelenou 
medzinárodnou ochranou a ďalšími cudzincami a cudz-
inkami, čím sa rádius dosahu na verejnosť rozširuje, ako 
aj pozitívny spoločenský vplyv aktivít organizácie. Mnohí 
dobrovoľníci a dobrovoľníčky majú tendenciu zostať v 
organizácii dlhšie ako 1 rok (čo je veľmi pozitívne!) – zapo-
jenie sa ako alumni im tak poskytuje príležitosti na aktivitu 
a tiež na zachovanie kontaktu s organizáciou. Alumni je aj 
forma ocenenia a vyjadrenia toho, že si vážime kontakt s 
dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a chceme si ho udržať aj 
do budúcna. 
 
Potenciál, ktorí alumni majú pre organizáciu:
• ambasádori – skúsení dobrovoľníci môžu byť zapo-

jení do prezentácie organizácie navonok a v rámci 
dobrovoľníckej komunity (prezentácie na školách/v 
spoločenstvách, pomoc pri pohovoroch, diskusia na 
dobrovoľníckom tréningu, pozvanie na stretnutia do-
brovoľníckeho tímu);

• sprístupnenie rôznych networkov na účely šírenia Mare-
ena kampaní a iných aktivít organizácie;

• príležitostné zapojenie sa formou dobrovoľníckej po-
moci – do väčších akcií (Mareena festival, letný detský 
tábor), do akcií, ktoré nevieme vykryť aktuálnymi do-
brovoľníckymi kapacitami, prípadne ad hoc zapojenie 
ako náhrada indisponovaných dobrovoľníckych kapacít;

• potenciálni individuálni darcovia a darkyne.
 
Čo ponúka organizácia alumni:
• možnosť zapojenia sa po ukončení dobrovoľníctva aj v 

inej než v dobrovoľníckej role, s akou mali skúsenosť, 
napríklad aktivizmom (pomoc pri šírení kampane), 
ambasádorstvom, asistenciou pri kontaktovaní ďalších 
komunít/networkov, darcovstvom a iným

• alumni stretnutie 1- až 2-krát do roka, na ktorom:
 • uvítanie nových alumni;
 • informovanie o aktuálnom dianí v organizácii;
 • ponuka príležitosti na zapojenie sa (v spolupráci s  
   ostatnými programami);
• možnosť zapojenia sa do jednorazových dobro-

voľníckych aktivít;
• možnosť rozvojových príležitostí (vzdelávanie, work-

shopy, zaujímavé diskusie – ak sú voľné miesta, pri-
oritne aktuálny dobrovoľnícky tím);

• pravidelná mailová komunikácia zo strany organizácie.

Uvedenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do 
Alumni programu 

O časovom obmedzení dobrovoľníctva sú informované 
osoby uchádzajúce sa o dobrovoľníctvo už na prijímacom 
pohovore. Rovnako aj na dobrovoľníckom tréningu, kde sú 
zúčastnené osoby bližšie informované o priebehu ukončenia 
dobrovoľníctva, transformácii vzťahu s prijímajúcou osobou 
a o možnostiach Alumni programu.

Pri ukončovaní dobrovoľníctva koordinujúca osoba komu-
nikuje už bývalému dobrovoľníkovi či dobrovoľníčke, že 
sa automaticky stáva alumni a čo to znamená. Koordinu-
júca osoba môže vstup do Alumni programu navrhnúť aj 
takým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí dlhodobo 
nevykazujú požadovanú aktivitu dobrovoľníctva a intenzita 
zapojenia v Alumni programe by pre nich mohla byť vyhovu-
júcejšia.
 
Koordinujúca osoba si novú alumni osobu presunie v do-
brovovoľníckej databáze z hárka s aktuálnym dobrovoľníc-
kym tímom do alumni hárka. Koordinujúca osoba nemusí s 
alumni podpisovať žiadnu zmluvu. Pre novú alumni osobu 
to znamená, že jej od organizácie budú pravidelne (približne 
štyrikrát ročne) chodiť e-maily, prípadne si môže aktívne 
zvoliť aj komunikáciu cez skupinu na inom komunikačnom 
kanáli (záleží na preferencii koordinujúcej osoby a alumni 
tímu v danom meste).

Dvakrát do roka bude alumni osoba pozvaná na skupinové 
alumni stretnutie. Na svojom prvom stretnutí ju koordinujú-
ca osoba spolu s ďalšími novými alumni predstaví ostatným. 
Účasť na alumni stretnutiach ani aktívna komunikácia a 
zapájanie sa do ponúk organizácie nie je zo strany alumni 
povinná, ale je veľmi vítaná a závisí od slobodného rozhod-
nutia alumni.
 
Komunikácia s Alumni
Organizácia udržiava s alumni pravidelný mailový kontakt 
cez koordinujúcu osobu približne tri- až štyrikrát do roka, 
najčastejšie pri týchto príležitostiach:
• december: pozvanie na vianočný večierok, vianočný 

pozdrav;
• apríl/máj: pozvanie na alumni stretnutie;
• august: pozvanie na Mareena festival aj s možnosťou 

aktívnej účasti.
• október/november:  pozvanie na alumni stretnutie.
 
Na oboch alumni stretnutiach sú zúčastneným prezento-
vané rôzne možnosti zapojenia sa v súčinnosti so všetkými 
ostatnými programami organizácie. Dôležitým bodom 
programu je aj predstavenie účastníkov a účastníčok, najmä 
tých, ktorí sú na stretnutí prvýkrát, ako aj predstavenie no-
viniek a plánov organizácie ako takej.
 
Na stretnutiach vedie koordinujúca osoba s alumni ot-
vorenú diskusiu o tom, aká je ich predstava o vzájomnom 
kontakte (intenzita, frekvencia, kanál), aké sú ich prefer-

encie ohľadom zapojenia sa do aktivít, prípadne o iných 
témach, čím sa alumni stávajú aktívnymi v kreovaní Alumni 
programu. Na základe tohto podnetu vytvorí koordinujú-
ca osoba vyhovujúci komunikačný kanál (napr. WhatsApp 
skupinu), v ktorom bude intenzita komunikácie smerom 
od organizácie k alumni vyššia ako v mailovom kontakte. V 
skupine budú len tí alumni, ktorí si želajú dostávať častejšie 
ad hoc ponuky na zapojenie sa či na vzdelávacie príležitosti. 
 
Ak sa niekto z alumni rozhodne, že nechce byť ďalej ak-
tívnou súčasťou tejto skupiny a nechce udržiavať kontakt 
s organizáciou, informuje mailovo/telefonicky/osobne či 
inak organizáciu, najčastejšie prostredníctvom koordinu-
júcej osoby a tá dotyčného či dotyčnú odstráni z mailového 
zoznamu.
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