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ÚVOD  
Táto výskumná správa prezentuje výsledky kvalitatívneho výskumu, ktorého cieľom 
bolo zhodnotiť fungovanie a dopady programu individuálneho dobrovoľníctva 
občianskeho združenia Mareena. Tento program prepája dobrovoľníkov pochádzajúcich 
zo Slovenska s držiteľmi medzinárodnej ochrany z krajín Východnej Európy, Blízkeho 
východu alebo Afriky, ktorí prišli na Slovensko ako utečenci. Podstatou programu je 
pravidelné stretávanie sa osôb poskytujúcich dobrovoľnícku činnosť (ďalej 
“dobrovoľníci”) a prijímateľov dobrovoľníckej činnosti (ďalej “prijímatelia”), väčšinou v 
pároch, ktoré tvorí jeden dobrovoľník a jeden prijímateľ. Program stretnutí vychádza 
z potrieb prijímateľov a možností dobrovoľníkov, a obvykle je jeho súčasťou nejaká 
forma doučovania, pomoc pri riešení konkrétnych problémov spojených s integráciou do 
slovenskej spoločnosti, alebo spoločné trávenie času. Tento program je tak založený na 
modeli, ktorý je v odbornej literatúre často označovaný ako „buddy scheme“ (Stock 
2019). Základným predpokladom tohto modelu je, že dobrovoľníci, ktorí pochádzajú z 
radov väčšinovej spoločnosti majú privilegovaný prístup ku kultúrnemu a sociálnemu 
kapitálu, a v rámci interakcií s cudzincami im časť tohto kapitálu odovzdajú.  Programy 
založené na princípe „buddy scheme“ sú tak typicky zamerané na podporu integrácie 
cudzincov do spoločnosti, pričom dobrovoľníkom ponúkajú perspektívu sebarealizácie, 
osobnostného rastu a spoznávania iných kultúr. Táto charakteristika vo veľkej miere sedí 
aj na program Mareeny, ktorý tiež vznikol s cieľom uľahčiť držiteľom medzinárodnej 
ochrany integráciu do slovenskej spoločnosti a dobrovoľníkom ponúka možnosť 
dozvedieť sa viac o téme migrácie a získať nové skúsenosti.  
 
Program individuálneho dobrovoľníctva oficiálne funguje od roku 2017. Jeho fungovanie 
ani dopady však doteraz neboli predmetom žiadneho komplexného hodnotenia ani 
výskumu. Kvalitatívny výskum, ktorého výsledky prezentujeme v tejto záverečnej 
správe, tak reflektuje potrebu Mareeny získať prehľad o skúsenostiach dobrovoľníkov 
a prijímateľov so zapojením sa do programu, ako aj o jeho prínosoch pre ich život 
a fungovanie v spoločnosti. Zadávateľom výskumu je preto priamo občianske združenie 
Mareena. Realizátorom je externý výskumný tím, ktorý výskum pripravil a zrealizoval 
na základe požiadaviek zadávateľa. Hlavnou výskumnou metódou boli polo-
štruktúrované hĺbkové rozhovory so siedmimi dobrovoľníkmi a siedmimi prijímateľmi, 
ktorí v rámci programu fungujú ako pár. Výskum sme ďalej doplnili o rozhovory s tromi 
koordinátorkami programu, ktoré program organizačne zastrešujú. Výskum prebiehal 
v časovom období medzi novembrom 2021 a marcom 2022, pričom väčšina rozhovorov 
bola realizovaná v decembri 2021. Kvôli opatreniam na zamedzenie šírenia ochorenia 
Covid-19 bola väčšina rozhovorov zrealizovaná online cez aplikáciu Zoom. 
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Výskumná správa je rozdelená na niekoľko častí. V prvej časti podrobnejšie 
predstavujeme okolnosti vzniku programu individuálneho dobrovoľníctva, jeho ciele a 
organizačnú štruktúru a uvádzame vybrané štatistiky týkajúce sa počtov a charakteristík 
zapojených dobrovoľníkov a prijímateľov. Podkladom na spracovanie tejto časti boli 
informácie poskytnuté pracovníčkami Mareeny a informácie o programe verejne 
dostupné vo výročných správach a na webovej stránke tohto združenia. V druhej časti je 
stručne predstavená metodológia výskumu. V tretej časti sú prezentované výsledky 
analýzy. Táto časť je rozdelená na tri podkapitoly, ktoré ponúkajú odpoveď na tri otázky, 
ktoré rámcovali výskum. V prvej analytickej kapitole sú prezentované okolnosti, ktoré 
viedli dobrovoľníkov a prijímateľov k zapojeniu sa do programu. V druhej analytickej 
kapitole sú prezentované skúsenosti dobrovoľníkov a prijímateľov s priebehom 
programu. V tretej analytickej kapitole sú prezentované výsledky hodnotenia dopadu 
programu, pričom najprv prezentujeme výsledky vyplývajúce z hĺbkových rozhovorov, 
ktoré následne dopĺňame o zistenia z merania dopadov za pomoci viacpoložkovej 
uzatvorenej otázky s použitím škály.  Ako celok tak výskum ponúka komplexný pohľad 
na fungovanie programu a zhodnotenie jeho dopadov. 

PREDSTAVENIE PROGRAMU INDIVIDUÁLNEHO DOBROVOĽNÍCTVA 

OKOLNOSTI VZNIKU PROGRAMU 
Občianske združenie Mareena vzniklo v marci 2017 a program individuálneho 
dobrovoľníctva (ďalej „program“) bol súčasťou činnosti tohto združenia od začiatku jeho 
existencie. Vzniku programu aj Mareeny predchádzala iniciatíva „Kto pomôže?“. Išlo o 
kampaň, ktorá sa od apríla 2015 usilovala o prijatie rodín z Blízkeho východu vyhnaných 
zo svojich domovov z dôvodu prenasledovania alebo občianskej vojny. „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” 
(Mišáková 2022a), uvádza Mareena dopĺňajúc, že so záujmom pomôcť sa v tom čase 
prihlásili stovky ľudí. V nadväznosti na to sa od januára 2016 rozbehla prvá fáza 
dobrovoľníckeho programu „Kto pomôže?“ v štyroch mestách – Bratislave, Nitre, Žiline 
a Košiciach. Išlo o mestá, v okolí ktorých sa nachádzala väčšina ľudí s udelenou 
medzinárodnou ochranou, zo Sýrie a Iraku, ale aj Líbye, Kamerunu, Afganistanu, 
Jemenu, Ukrajiny, ale aj iných krajín.  
 
Po oficiálnom zahájení svojej činnosti v roku 2017 doplnila Mareena svoje aktivity aj 
o ďalšie programy, vrátane programov komunitného a expertného dobrovoľníctva. 
Program individuálneho dobrovoľníctva zameraný na pomoc ľuďom s udelenou 
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medzinárodnou ochranou však zostal jedným zo základných pilierov aktivít Mareeny 
a je prezentovaný ako jej „vlajková loď“ (Výročná správa 2018). Tento program je 
aktuálne realizovaný v Bratislave, Nitre a Košiciach.1 

CIELE PROGRAMU 

Deklarovaným cieľom programu je  „priamo pomôcť utečencom a utečenkám v 
konkrétnej oblasti v rámci integračného procesu, ako aj nadviazať sociálne väzby s 
majoritnou populáciou“ (Výročná správa 2017, 2018). Program teda cieli špecificky na 
pomoc držiteľom medzinárodnej ochrany pochádzajúcim z krajín, akými sú napríklad 
Afganistan, Líbya, Irak alebo Ukrajina. Cieľ programu vychádza z vízie, ktorú Mareena 
formuluje ako „Slovensko, ktoré je bezpečným a dôstojným domovom pre všetkých bez 
ohľadu na národnosť, etnickú a náboženskú príslušnosť“ a rámcujú ho ciele činností 
Mareeny ako takej (od Výročnej správy 2018): 

● poskytnúť príležitosti pre aktívne začlenenie sa cudzincov do slovenskej 
spoločnosti; 

● podporiť miestnu komunitu Slovákov a cudzincov v nadväzovaní vzťahov; 
● zvýšiť povedomie verejnosti o témach rozmanitosti, migrácie a integrácie. 

ŠTRUKTÚRA PROGRAMU 
Štruktúru programu a vzájomne vzťahy všetkých osôb zapojených do programu 
znázorňuje Schéma 1.  
 
Za fungovanie programu vo všetkých troch mestách v súlade so stanovenými 
štandardmi zodpovedá manažujúca osoba (ďalej “manažérka programu”). Zameriava sa 
na rozvoj programu, hľadá príležitosti na vzdelávanie a rozvoj dobrovoľníckeho tímu 
ako aj osôb koordinujúcich dobrovoľnícky tím (ďalej “koordinátorky”), ktorým zároveň 
pomáha riešiť prípadné komplikácie. Tie môžu súvisieť s etickými dilemami či s 
prípadným ukončovaním spolupráce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami (Mišáková 
2022b). Manažérka programu je tak v pravidelnom kontakte s koordinátorkami vo 
všetkých troch mestách. Monitoruje a konzultuje s nimi aktuálny stav programu a témy, 
ktoré sa týkajú zapojených dobrovoľníckych dvojíc. 
 

 
1 V Žiline sa už dobrovoľnícky program po vzniku Mareeny nerealizoval, keďže sa v tom období ľudia s udelenou 
medzinárodnou ochranou sústredili najmä v Košiciach, Bratislave a Nitre. V Košiciach a Bratislave zároveň pôsobia aj 
organizácie oficiálne zastrešujúce integračný proces. 



6 
 

 
Schéma 1 Štruktúra programu individuálneho dobrovoľníctva  

Koordinátorky sú v pravidelnom kontakte s dobrovoľníkmi aj prijímateľmi. Mapujú 
kapacity dobrovoľníkov a aktuálne potreby prijímateľov, zabezpečujú ich prepájanie, 
hodnotia prácu dobrovoľníckeho tímu, vedú evidenciu o jeho činnosti, a dobrovoľníkom 
poskytujú aj individuálnu podporu vo forme pravidelných konzultácií, (Mišáková 
2022b). Manažérka programu a koordinátorky spoločne organizačne zabezpečujú aj 
nábory nových dobrovoľníkov, pre nich určené úvodné tréningy a pravidelné 
dobrovoľnícke stretnutia a supervízie.  

Výber nových osôb do dobrovoľníckeho tímu prebieha na základe online formulára, ktorí 
záujemci o dobrovoľníctvo vyplnia. Súčasťou na to nadväzujúcej komunikácie je zadanie 
úloh na vypracovanie zo strany koordinátorky v prípade, že počet osôb so záujmom o 
dobrovoľníctvo niekoľkonásobne prevyšuje plánovaný počet prijímaných ľudí. Po 
vyhodnotení motivácií k dobrovoľníctvu z formulára Mareena realizuje výber osôb na 
osobné či online pohovory. Na nich je vždy účastná koordinátorka programu v 
príslušnom meste a minimálne jedna ďalšia osoba (manažérka programu, osoba z 
dobrovoľníckeho tímu alebo externá osoba). Pred pozvaním na osobný pohovor v rámci 
hodnotenia uchádzačov a uchádzačiek o dobrovoľníctvo Mareena posudzuje: 

o   spôsob vypracovania úlohy, ktorá má preukázať schopnosti riešiť modelovú 
situáciu v interakcii s prijímateľom; 

o  motiváciu pre zapojenie sa do dobrovoľníckeho programu zohľadňujúc rady pri 
vedení rozhovorov s osobami uchádzajúcimi sa o dobrovoľníctvo (Mydlíková a kol., 
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2002) a potenciálne riziká patologických motívov k dobrovoľníctvu (Brozmanová 
Gregorová, Mračková, 2014). 

Výberu osôb zapojených do individuálneho dobrovoľníctva predchádza aj posúdenie ich 
časových možností, flexibility, schopnosti sebareflexie, komunikačných a iných 
zručností. Podmienkou zapojenia sa do individuálneho dobrovoľníctva je absolvovanie 
úvodného celodenného tréningu v offline alebo online forme, ako profesionálnej 
prípravy na ďalšiu činnosť. Súčasťou tréningu je: 

o   Informačná časť: predstavenie vzniku, poslania, cieľov a štruktúry združenia 
Mareena a pravidiel fungovania programu (Zmluva o dobrovoľníckej činnosti, Čestné 
vyhlásenie, Etický kódex, Dobrovoľnícky manuál, Politika ochrany detí a 
zraniteľných dospelých Mareeny). Na informačnom stretnutí osoba prijatá do 
dobrovoľníckeho programu podpisuje Záväzné vyhlásenie súhlasu s politikou tohto 
združenia. Oboznamuje sa tiež s profilom prijímateľov a s pravidlami a princípmi 
profesionálneho pomáhajúceho vzťahu s prijímateľmi. 

o   Interaktívna časť: zameraná na interkultúrnu komunikáciu, špecifiká 
multikultúrneho prostredia a odlišností. Prostredníctvom rôznych aktivít a rolových 
hier sa zúčastnené osoby skúsia vcítiť do prijímateľov, ako aj zažiť si s nimi možné 
problémové či náročnejšie situácie a zamyslieť sa nad alternatívami riešení daných 
situácií. V diskusii majú potom priestor na otázky a verbalizovanie svojich obáv. 

Štruktúru programu dopĺňajú vzdelávacie a teambuildingové aktivity, supervízie a 
stretnutia dobrovoľníkov, ktoré Mareena realizuje od začiatku programu v roku 2017. 
Mareena zdôrazňuje, že dobrovoľníkom zapojeným do programu poskytuje “priestor 
venovať sa tomu, čo ich baví, a zlepšovať sa v tom, v čom sú dobrí“ a to práve 
prostredníctvom možnosti osobného a profesionálneho rozvoja formou supervízií a 
stretnutí zameraných na získavanie spätnej väzby. Stretnutia dobrovoľníkov a supervízie 
sa uskutočňujú približne každé tri mesiace a obvykle trvajú 90 minút. Cieľom supervízií 
je podpora osobnostného a profesionálneho rastu dobrovoľníkov a prekonávanie bariér 
spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti. Supervízie sa konajú v bezpečnom 
prostredí za účasti externej supervidujúcej osoby. Účasť na supervíziách je pre 
dobrovoľníkov povinná a koordinátorky sú na nich prítomné len v úvode stretnutia. 
Supervidujúca osoba, ako aj dobrovoľníci (v počte min. 3 a maximálne 10 osôb) prítomní 
na stretnutí sú viazaní mlčanlivosťou. Stretnutia dobrovoľníkov Mareena pripravuje s 
cieľom poskytnúť priestor pre zdieľanie zážitkov, skúseností, vzájomného spoznávania 
sa, utužovania vzťahov a prijímania spätnej väzby od dobrovoľníkov smerom ku 
koordinujúcej osobe, ktorá je na stretnutiach prítomná po celý čas. Súčasťou programu 
stretnutí sú aj voľnočasové aktivity ako forma vďaky a ocenenia dobrovoľníckeho tímu. 
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Prehľad počtu tréningov, supervízií a dobrovoľníckych stretnutí podľa mesta a roku 
realizácie uvádzame v Tabuľke 1. 
 

 Tréningy Supervízia Stretnutia dobrovoľníkov 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

BA 2 2 2 2 1 5 2 3 5 6 7 3 3 4 5 

NR 2 1 1 2 1 2 0 4 4 3 2 2 4 5 6 

KE 2 1 2 2 1 3 2 3 4 3 11 3 4 3 2 

Spolu 6 4 5 6 3 152 4 10 13 12 20 8 11 12 13 

Tabuľka 1 Počty zrealizovaných tréningov, supervízií a dobrovoľníckych stretnutí podľa mesta a roku3 

Aktivity týkajúce sa náboru, výberu, tréningu a ďalšej starostlivosti o dobrovoľníkov sa 
v roku 2020 z dôvodu pandémie presunuli do online priestoru. „Tréning dobrovoľníkov 
sme prispôsobili novovzniknutej situácii nielen formou, ale aj obsahom, a predstavili sme 
im praktické rady a zdroje ako poskytovať dobrovoľníctvo online. (...) V prípadoch, kde 
nebolo možné poskytovať dobrovoľníctvo online, udržiavali dobrovoľníci s prijímateľmi 
dobrovoľníckej činnosti aspoň telefonický kontakt. Online prostredie nám tiež umožnilo 
asistovať ľuďom, ktorí bývali v pobytovom tábore, ešte počas ich azylového konania.“ 
(Výročná správa 2020). Keďže časť z prijímateľov dobrovoľníckej činnosti vplyvom 
pandémie v roku 2020 prišla o prácu, Mareena vyškolila vybraných dobrovoľníkov na 
sprevádzanie prijímateľov pri hľadaní zamestnania. „Individuálny prístup a flexibilita, s 
ktorou sme reagovali na aktuálne potreby prijímateľov dobrovoľníckej činnosti, boli 
spolu s ďalšími aktivitami Mareeny ocenené aj Národnou cenou za kariérne 
poradenstvo“ (Výročná správa 2020). 
 
Bežnou súčasťou práce dobrovoľníčok a dobrovoľníkov v Bratislave, Nitre a Košiciach je 
poskytovanie pomoci s jazykovým vzdelávaním, spoznávaním nového bydliska, 
nadväzovaním nových kontaktov, ubytovaním, hľadaním práce, komunikáciou s úradmi 
(Výročná správa 2017), spoločné trávenie voľného času (Výročná správa 2018), 
doučovanie detí (Výročná správa 2019) a pomoc pri napĺňaní ďalších individuálnych 
potrieb.  

 
2 Podľa údajov poskytnutých Mareenou sa v období od 1.1. 2017 do júna 2017 uskutočnilo ešte 5 supervízií okrem tých, 
ktoré sú uvedené pri jednotlivých mestách realizácie programu. Nie je však dostupná informácia o mieste ich konania 
a uvádzame ich tak len ako súčasť celkového počtu supervízií. 
3 Časť údajov z obdobia rokov 2017 a 2018 Mareena poskytla v štruktúre: od januára do júna 2017; od júla 2017 do 
marca 2018 (v tabuľke započítané do roku 2017); a od apríla do decembra 2018. 
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DOBROVOĽNÍCI A PRIJÍMATELIA DOBROVOĽNÍCTVA 

Vytvorenie prehľadu o presnom počte a charakteristikách dobrovoľníkov a prijímateľov 
zapojených do programu je problematické, a to primárne z dvoch dôvodov. Aj keď 
Mareena vo svojich výročných správach pravidelne uvádza počty dobrovoľníkov a 
odpracovaných dobrovoľníckych hodín, jedná sa spravidla o súhrnné údaje za všetky tri 
dobrovoľnícke programy z ktorých nie je jasné, koľko dobrovoľníkov sa zapojilo 
špecificky do programu individuálneho dobrovoľníctva. Zároveň, údaje o počte a 
charakteristikách prijímateľov vo výročných správach vo väčšine prípadov zahrnuté nie 
sú. Na základe dostupných údajov tak nie je možné vytvoriť prehľad o presnom počte 
dobrovoľníkov a prijímateľov zapojených do programu v jednotlivých rokoch jeho 
fungovania ani súhrnne od jeho vzniku. Vychádzajúc z informácií sprístupnených 
manažérkou programu však vieme uviesť, že v období od apríla 2018 do februára 2019 
bolo do programu zapojených dokopy 36 dobrovoľníkov a 39 prijímateľov a v období od 
marca 2019 do septembra 2020 dokopy 41 dobrovoľníkov a 32 prijímateľov. Okrem 
počtov zapojených dobrovoľníkov Mareena samostatne eviduje aj údaje o počte 
novovyškolených dobrovoľníkoch. V období od apríla 2018 do februára 2019 vyškolila 
na poskytovanie individuálneho dobrovoľníctva 20 ľudí a v čase od marca 2019 do apríla 
2020 spolu 38 osôb. Tieto údaje tak vytvárajú aspoň približný obraz o rozsahu programu.  
 
Čo sa týka charakteristík dobrovoľníkov a prijímateľov, kým dobrovoľníci pochádzajú 
vo väčšine prípadov zo Slovenska, prijímatelia pochádzajú najčastejšie z krajín 
Východnej Európy, Severnej Afriky a Blízkeho Východu. Mareenou sprístupnené údaje 
približujú, že v období od mája do decembra 2021 boli prijímateľmi dobrovoľníctva ľudia 
z Afganistanu, Lýbie, Kamerunu, Iránu, Sýrie, Egypta, Somálska a Ukrajiny.  
 
V čase realizácie výskumu (december 2021) bolo do programu individuálneho 
dobrovoľníctva zapojených 27 dobrovoľníkov a 27 prijímateľov, ktorých rozmiestnenie v 
jednotlivých mestách aj ďalšie charakteristiky uvádzame v Tabuľke 2. 
 

  Bratislava Nitra Košice 

Dobrovoľníci 15 7 5 

Prijímatelia 15 8 4 

Prijímatelia 
- krajiny pôvodu 

Afganistan (6), Irán (3) 
Kamerun (2), Sýria (2),  
Ukrajina (1), Egypt (1) 

Irak (8) Líbya (2), Sýria (1), 
Ukrajina (1) 

Tabuľka 2 Prehľad počtov dobrovoľníkov a prijímateľov zapojených do programu v decembri 20214 

 
4 Počty prijímateľov a poskytovateľov individuálneho dobrovoľníctva sa v priebehu roka 2021 menili. Najväčší celkový 
počet zapojených dobrovoľníkov vo všetkých troch mestách evidovala organizácia v máji 2021 (37).  
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METODOLÓGIA 
Hlavným cieľom výskumu bolo zhodnotiť fungovanie dobrovoľníckeho programu a 
zmapovať jeho dopady na život dobrovoľníkov aj prijímateľov. V rámci výskumu sme sa 
preto zamerali na zodpovedanie troch výskumných otázok: 
 

1. Aké okolnosti viedli dobrovoľníkov a prijímateľov k zapojeniu sa do programu? 
2. Aká je skúsenosť dobrovoľníkov a prijímateľov s priebehom programu? 
3. Aké dopady má zapojenie sa do programu na život dobrovoľníkov a prijímateľov? 

 
Keďže hlavným predmetom výskumu je subjektívna skúsenosť dobrovoľníkov 
a prijímateľov so zapojením sa do programu, pre realizáciu výskumu sme zvolili 
kvalitatívny induktívny prístup. Výhodou tohto prístupu je, že umožňuje získať hĺbkový 
vhľad do prežívania sociálnych aktérov a lepšie porozumieť ich vnímaniu sociálnej 
reality (Flick 2014). Pre presnejšie zodpovedanie tretej výskumnej otázky, ktorá sa 
zaoberá meraním dopadu, sme kvalitatívny prístup doplnili kvantitatívnym, ktorý 
umožnil mieru pociťovaných dopadov vyjadriť na päťmiestnej škále. 
 
Ako hlavnú výskumnú metódu sme zvolili polo-štruktúrované hĺbkové rozhovory 
(Kvale 2007). Výskumné scenáre vychádzali z hlavných výskumných otázok a tematicky 
pokrývali okolnosti vedúce k zapojeniu do programu, vrátane očakávaní a motivácií 
vedúcich k zapojeniu, skúsenosti s priebehom programu a pociťované prínosy 
programu, ktoré sú súčasťou jeho dopadu. Scenáre rozhovoru sme zároveň doplnili 
o viacpoložkovú uzatvorenú otázku s použitím škály, ktorej cieľom bolo kvantifikovať 
mieru prínosov programu v špecifických oblastiach. 
 
Pri výbere výskumných partnerov sme si stanovili niekoľko kritérií. Prvým kritériom 
bolo minimálne päť mesačné zapojenie do programu. Pomocou tohto kritéria sme chceli 
docieliť, aby mali účastníci výskumu dostatočne bohatú skúsenosť s programom a vedeli 
tak potenciálne zhodnotiť nielen jeho silné, ale aj slabé stránky. Minimálnu dĺžku 
zapojenia päť mesiacov sme zároveň vyhodnotili ako zmysluplnú aj z hľadiska 
hodnotenia dopadov programu. Druhým kritériom bola aktuálnosť spolupráce. Cieľom 
tohto kritéria bolo zabezpečiť, aby mali výskumní partneri so zapojením do programu 
čerstvú skúsenosť. S ponukou zapojenia do výskumu sme preto oslovili predovšetkým 
dobrovoľníkov a prijímateľov, ktorí boli v čase výskumu do programu aktívne zapojení, 
prípadne svoje zapojenie ukončili nie viac ako niekoľko mesiacov pred realizáciou 
rozhovoru. Tretím kritériom bolo miesto zapojenia. Nakoľko program aktuálne 
prebieha v troch slovenských mestách – v Bratislave, Nitre a Košiciach – našim cieľom 
bolo do výskumu zahrnúť perspektívy dobrovoľníkov a prijímateľov žijúcich vo 
všetkých troch lokalitách. V neposlednom rade zohrávala dôležitú úlohu pri výbere 
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výskumných partnerov aj ich ochota zapojiť sa do výskumu. Ponuku zapojiť sa do 
výskumu dobrovoľníkom a prijímateľom sprostredkovali koordinátorky, pričom im 
vysvetlili, že účasť na výskume je dobrovoľná. Aj keď väčšina oslovených so zapojením 
do výskumu súhlasila, niektorí účasť odmietli, čo ovplyvnilo výsledné zloženie 
výskumnej vzorky.  
 
S účasťou na výskume napokon súhlasilo sedem dvojíc, čo približne zodpovedalo 
veľkosti výskumného vzorku, ktorý sme chceli docieliť. Najkratšia doba zapojenia do 
programu bola 9 mesiacov (Ján a Vlado) a najdlhšia viac ako 30 mesiacov (Veronika a 
Tamara). Väčšina dvojíc sa v čase výskumu stále stretávala. Výnimkou boli dve dvojice 
(Ján a Vlado,  Nina a Sana), ktoré spoluprácu ukončili v priebehu roku 2021, a jedna 
dvojica (Alžbeta a Ivi), ktorá spoluprácu ukončovala v dobe realizácie výskumu. Dve zo 
zapojených dvojíc sa stretávali v Bratislave, dve v Košiciach a tri v Nitre. Ako ukazuje 
Tabuľka 3, účastníci výskumu sa ďalej líšia vzhľadom na vek a v prípade prijímateľov aj 
na krajinu alebo región pôvodu. Medzi účastníkmi výskumu prevládali ženy, čo 
zodpovedá aj celkovému charakteru populácie zapojenej do programu individuálneho 
dobrovoľníctva. Pre účely zachovania anonymity a ochrany osobných údajov sme 
požiadali všetkých účastníkov výskumu, aby si zvolili pseudonym. 
 

Pseudonym 
Pozícia v 
programe 

Veková 
kategória 

Krajina alebo 
región pôvodu5 

Lokalita 
zapojenia 

Dĺžka zapojenia  
(v mesiacoch)6 

Dohodnutá náplň 
stretnutí 

Magdaléna dobrovoľníčka 60 - 69 Slovensko Bratislava 25 
socializácia 

Alena prijímateľka 60 - 69 východná Európa Bratislava 18 

Klára dobrovoľníčka 40 - 49 Slovensko Bratislava 18 doučovanie 
slovenčiny Favo prijímateľka 40 - 49 stredná Afrika Bratislava 24 

Veronika dobrovoľníčka 30 - 39 Slovensko Košice 31 doučovanie 
slovenčiny, 
socializácia Tamara prijímateľka 40 - 49 severná Afrika Košice 39 

Nina dobrovoľníčka 20 - 29 Slovensko Košice 12 doučovanie 
slovenčiny Sana prijímateľka 20 - 29 Blízky východ Košice 13 

Ján dobrovoľník 30 - 39 Slovensko Nitra 9 doučovanie 
predmetu na VŠ Vlado prijímateľ 20 - 29 Blízky východ Nitra 9 

Alžbeta dobrovoľníčka 15 - 19 Slovensko Nitra 11 doučovanie 
angličtiny Ivi prijímateľka 15 - 19 Blízky východ Nitra 22 

Lenka dobrovoľníčka 30 - 39 Slovensko Nitra 8 

 
5 Z dôvodu ochrany osobných údajov uvádzame v prípade prijímateľov región a nie konkrétnu krajinu pôvodu. 
6 Údaj o dobe zapojenia sa do dobrovoľníckeho programu zohľadňuje obdobie od začiatku poskytovania/prijímania 
dobrovoľníctva do času realizácie výskumného rozhovoru. 
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Bella prijímateľka 15 - 19 Blízky východ Nitra 38 doučovanie 
predmetov na SŠ 

Tabuľka 3 Prehľad účastníkov výskumu 

Výskumnú vzorku sme zároveň doplnili o rozhovory s koordinátorkami programu vo 
všetkých troch mestách. Tieto rozhovory nám slúžili predovšetkým na získanie lepšieho 
prehľadu o štruktúre a fungovaní programu a kontextualizáciu výskumných zistení.  
 
Výskumné rozhovory trvali približne 60 minút a väčšinu z nich sme kvôli proti-
pandemickým opatreniam zrealizovali online cez aplikáciu Zoom. Na začiatku 
rozhovoru sme účastníkov výskumu požiadali o udelenie súhlasu s nahrávaním 
rozhovorov a následným spracovaním anonymizovaných výpovedí pre výskumné 
účely. Nahrávky boli následne prepísané a analyzované v programe pre kvalitatívny 
výskum ATLAS.ti. Pri analýze sme aplikovali tematickú analýzu (Braun & Clarke 2006) 
a sústredili sme sa na identifikáciu tém, ktoré sú kľúčové pre lepšie pochopenie 
skúsenosti dobrovoľníkov a prijímateľov s programom individuálneho dobrovoľníctva, 
ako aj jeho dopadov. Výsledky výskumu prezentujeme v troch častiach, pričom v každej 
časti prinášame odpovede na jednu výskumnú otázku. 

ANALYTICKÁ ČASŤ 

I. OKOLNOSTI VEDÚCE K ZAPOJENIU DO DOBROVOĽNÍCKEHO PROGRAMU  
V prvej časti výskumu nás zaujímalo odkiaľ sa dobrovoľníci a prijímatelia o programe 
dozvedeli a čo ich motivovalo sa do programu zapojiť. V prípade dobrovoľníkov nás 
taktiež zaujímalo, či už mali s dobrovoľníctvom nejaké predchádzajúce skúsenosti a aké 
boli pred zapojením ich postoje k fenoménu migrácie a k cudzincom žijúcim na 
Slovensku.  
 
Výskum ukázal, že spôsoby, akými sa dobrovoľníci a prijímatelia dozvedeli o programe 
sa líšia. Dobrovoľníci sa o možnosti zapojiť sa do programu najčastejšie dozvedeli z 
internetu, a to buď cez sociálne médiá alebo prostredníctvom informačných kanálov 
lokálnych dobrovoľníckych centier v mestách, kde Mareena pôsobí. Iba dve 
dobrovoľníčky sa o programe dozvedeli na základe osobného odporúčania alebo 
osobného kontaktu. Jedna z nich sa o programe dozvedela na verejnom podujatí Dobrý 
trh, počas ktorého navštívila stánok Mareeny, druhá od známej, ktorá Mareenu a jej 
aktivity poznala. Obe tieto dobrovoľníčky si neskôr dohľadali podrobnejšie informácie o 
programe na internete a na základe nich sa rozhodli, že sa do programu zapoja. Vo 
všetkých prípadoch zároveň dobrovoľníci aktívne vyhľadávali možnosť zapojiť sa do 
nejakej formy dobrovoľníctva, pričom ale nevyhľadávali dobrovoľníctvo špecificky 
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zamerané na pomoc utečencom. To je aj prípad Alžbety, ktorá bola v procese hľadania 
vhodného programu dobrovoľníctva, keď na sociálnych médiách zachytila informačnú 
kampaň Mareeny, ktorá ju zaujala. 

No to bola asi nejaká reklama na Facebooku, reálne, že nejaká propagácia, a tak som si klikla a 
potom som tam uvidela možnosti dobrovoľníctva. A potom som sa začala tomu venovať, že 
kde by som mohla dobrovoľníctvo vykonávať. Takže som tak pátrala, že či tam nájdem nejakú 
takú kolónku. A našla som. Takže, asi tie sociálne siete, asi tá propagácia, to bol taký úplne 
prvý stret. A potom už môj záujem o dobrovoľníctvo, že som sa k tomu aj dopátrala, že čo a 
ako. (Alžbeta, dobrovoľníčka) 

Prijímatelia sa o možnosti zapojiť sa do programu naopak najčastejšie dozvedeli cez 
osobné odporúčanie, a to buď priamo od pracovníkov Mareeny a iných organizácií 
zameraných na pomoc utečencom a cudzincom žijúcim na Slovensku, alebo od známych 
a rodinných príslušníkov, ktorí mali s aktivitami Mareeny osobnú skúsenosť. Na rozdiel 
od dobrovoľníkov, prijímatelia možnosť zapojiť sa do dobrovoľníckeho programu 
aktívne nevyhľadávali a táto možnosť im bola obvykle doporučená v reakcii na nejaký 
konkrétny problém, napríklad ťažkosti pri zvládaní slovenčiny alebo študijných 
požiadaviek na strednej alebo vysokej škole. Takúto skúsenosť má aj Bella, ktorá sa o 
možnosti získať pomoc dobrovoľníka dozvedela od svojej sestry, ktorá bola v minulosti 
taktiež prijímateľkou dobrovoľníckeho programu a mala skúsenosť aj s inými aktivitami 
Mareeny.  

Pamätám si, že to bola moja sestra, že mi povedala: „Bella, potrebuješ dajakého dobrovoľníka?“ 
Ja som povedala, že z čoho [by som potrebovala] a takéto. Ona mi povedala, že je taká skupina, 
volá sa Mareena a má dobrovoľníkov. „Keby si chcela, tak mi povedz a ja im poviem“. Tak ja 
som povedala, že určite áno a ona myslím, že si písala s Mareenou a potom mi našli 
dobrovoľníka. (Bella, prijímateľka) 

Motivácie, ktoré viedli dobrovoľníkov a prijímateľov k zapojeniu do dobrovoľníckeho 
programu Mareeny sa tiež výrazne líšia. V prípade dobrovoľníkov sú motivácie 
spravidla komplexné. Kým viacerí dobrovoľníci spomenuli ako jednu zo svojich 
základných motivácií k zapojeniu do programu túžbu pomôcť ľuďom v núdzi alebo 
venovať sa nejakej spoločensky zmysluplnej činnosti, iných motivovala aj perspektíva 
sebarealizácie a osobného rastu, obvykle spojená s možnosťou rozvíjať svoje talenty, 
získať nové skúsenosti, alebo nejaký konkrétny benefit, napríklad vo forme dodatočných 
bodov na prijímacích pohovoroch na vysokú školu. Dôležitým výskumným zistením je, 
že tieto motivácie sa navzájom nevylučujú. Aj keď v niektorých rozhovoroch bol 
citeľnejší príklon k altruizmu, teda túžbe pomáhať ľuďom v núdzi, zatiaľ čo v iných k 
seba rozvoju, motivácie väčšiny dobrovoľníkov je nutné vnímať v kontexte oboch 
týchto orientácií. Dobrovoľníčku Lenku napríklad motivovala k zapojeniu nielen túžba 
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pomáhať, ale aj jej predchádzajúca skúsenosť s doučovaním cudzincov, ktorú považovala 
za „obojstranne obohacujúcu“.  

Chcela som niečo také robiť, že pomáhať ľuďom. A chcela som to robiť aj preto, že som už aj 
v tej Bratislave robila niečo podobné a páčilo sa mi to. Bolo to myslím, že obojstranne 
obohacujúce, tak som veľmi rada, že som niečo podobné našla aj tu [v Nitre]. (Lenka, 
dobrovoľníčka) 

Pre viacerých dobrovoľníkov bola zároveň dôležitým motivačným faktorom aj 
vyhovujúca forma zapojenia. To je aj prípad dobrovoľníka Jána, ktorý v rámci programu 
pomáhal prijímateľovi Vladovi s prípravou na skúšku z odborného predmetu na vysokej 
škole. Ján sa dlhšie plánoval zapojiť do nejakej dobrovoľníckej činnosti a za týmto účelom 
odoberal informačné emaily Nitrianskeho dobrovoľníckeho centra. Väčšina ponúk mu 
však buď nesadla časovo alebo sa na ne necítil byť dostatočne kvalifikovaný. Na 
dobrovoľníckom programe Mareeny ho zaujalo, že sa jedná o dlhodobú pomoc 
konkrétnym ľuďom, pri ktorej mohol využiť svoje odborné vzdelanie a zároveň ju mohol 
realizovať v čase, ktorý si sám určil.  

No teraz to bolo iné v tom, že ono to bola práca s konkrétnymi ľuďmi takto cez Mareenu, 
dlhodobá, a bolo to v podstate koncipované tak, že to budú stretnutia, hej, že sa budeme osobne 
stýkať a nejaký čas si určíme a pomôžem, ako viem. Ale toto v NDCčku [Nitrianske 
dobrovoľnícke centrum] neponúkali, nič takéto, hej, tam ponúkali také, že poďte nám pomôcť 
urobiť výstavu ráno o deviatej, no, hold smúla, keď som zamestnaný, tak... môžem napísať, že 
držím palce, ale asi tak všetko [úsmevne]. Takže v tom to bolo, že aj čas mi vyhovoval, aj forma 
mi vyhovovala, aj ten účel mi vyhovoval, takže preto som sa do toho dal. (Ján, dobrovoľník) 

Zaujímavým výskumným zistením je, že záujem o tému migrácie zohrával v rámci 
motivácií dobrovoľníkov k zapojeniu do programu len okrajovú rolu. Len dve 
dobrovoľníčky uviedli, že ich záujem o túto tému motivoval ich rozhodnutie zapojiť sa 
do programu. Kým Nina považovala tému migrácie za zaujímavú a chcela sa o nej 
dozvedieť niečo viac, pre Alžbetu bol záujem o tému migrácie úzko spojený s 
perspektívou sebarealizácie a osobnostného rastu. Ako sama uviedla, možnosť doučovať 
utečencov pre ňu predstavovala niečo “nevšedné” a “neobyčajné” a k zapojeniu do 
programu ju motivovala perspektíva objavenia niečoho zatiaľ „nepoznaného“.  

Páčilo sa mi, že môžem pomáhať aj niekomu takto, že nemusí to byť sused práve od vedľa, že 
budem, doučovať jeho deti. Ale že to bolo niečo aj také, že skôr nevšedné, alebo neobyčajné. A 
určite ma lákalo aj že môžem spoznať práve to nepoznané, kde som až toľko toho nevedela, že 
sa budem môcť spájať a rozprávať s mojou klientkou a tak. Takže určite aj to, že práve ma 
lákalo objaviť to nepoznané, ak by som to mohla tak povedať. (Alžbeta, dobrovoľníčka) 

V porovnaní s motiváciami dobrovoľníkov boli motivácie prijímateľov menej 
komplexné a spravidla účelové, spojené so snahou o vyriešenie konkrétneho 
problému, s ktorým sa stretli v rámci svojho života na Slovensku. Najčastejšie 
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zmieňovaným problémom bolo zvládanie slovenčiny, ktoré je pre prijímateľov kľúčové, 
pretože od neho obvykle závisí aj ich schopnosť nájsť si vyhovujúce zamestnanie a lepšie 
sa zorientovať v slovenskej spoločnosti. Niektorých prijímateľov k zapojeniu do 
dobrovoľníckeho programu motivovali aj problémy pri zvládaní učiva na strednej alebo 
na vysokej škole, ktoré obvykle tiež pramenili z nedostatočnej znalosti vyučovacieho 
jazyka, alebo pocit sociálnej izolácie a osamelosti.  

Pre mňa to bolo dobré, pretože som sa od nej [dobrovoľníčky] mohla naučiť jazyk a tiež som si 
mohla nájsť priateľku, pretože som tu sama, nemám žiadnych priateľov. Ja som v tom teda 
videla dve pozitívne veci. (Sana, prijímateľka) 

Zároveň je nutné podotknúť, že na rozdiel od dobrovoľníkov prijímatelia nevnímali svoje 
rozhodnutie zapojiť sa do programu ako proces, v ktorom by zvažovali možné pre a proti 
zapojenia, prípadne porovnávali rozličné dobrovoľnícke programy. Vo väčšine 
prípadov sa tejto možnosti chopili, pretože bola pre nich jediná dostupná a videli v nej 
perspektívu zlepšenia svojho postavenia na Slovensku. 
 
Čo sa týka predchádzajúcich skúseností s dobrovoľníckou činnosťou, výskum ukázal, že 
väčšina dobrovoľníkov mala skúsenosť s nejakou formou dobrovoľníctva už pred 
zapojením do programu Mareeny. Alžbeta napríklad propagovala vegánstvo a pomáhala 
organizovať benefičné akcie zamerané na podporu práv zvierat, Lenka doučovala 
slovenčinu študentov a dobrovoľníkov, ktorí prišli na Slovensko zo zahraničia, Veronika 
pomáhala pri organizácií stretnutí pre slabozrakých a nevidiacich a Magdaléna sa 
dlhoročne zapájala do aktivít na ochranu prírody a nejakú dobu taktiež pomáhala variť 
jedlo pre utečencov, ktorí boli umiestnení v detenčnom zariadení v Rakúsku kúsok za 
slovenskými hranicami. Ako bolo už zmienené, všetci dobrovoľníci zároveň v dobe 
zapojenia do dobrovoľníckeho programu Mareeny možnosť zapojiť sa do tejto činnosti 
aktuálne vyhľadávali. Celkovo je tak možné povedať, že dobrovoľníci mali pozitívny 
vzťah k dobrovoľníctvu už pred zapojením do programu Mareeny a buď už mali s 
nejakou formou dobrovoľníctva aj priamu skúsenosť, alebo túto skúsenosť aktívne 
vyhľadávali. 
 
Výskum ďalej ukázal, že postoje dobrovoľníkov k fenoménu migrácie sú spravidla 
neutrálne. Väčšina z nich sa vyjadrila, že na otázku migrácie nemá vyhranený názor 
a vníma ju ako normálnu súčasť života. Podľa dobrovoľníka Jána zároveň migrácia 
nepredstavuje súčasný fenomén, ale niečo, čo bolo odjakživa prítomné v spoločnosti. 

Migrácia tu vždycky bola, vždycky bude, podľa mňa. Ten preliv ľudí z jednej časti planéty na 
druhý je tu stále, je tu s nami, je tu proste… nevidím to ako nejaký negatívny jav. Respektíve, 
nevidím, nevidím to ako jav, ktorý je súčasný. Takže nemám k nemu, nemám k nemu 
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vyhradený pocit žiaden, ani negatívny ani pozitívny, proste je to tu, akceptujem to. Hotovo. 
(Ján, dobrovoľník) 

V podobnom duchu vnímajú dobrovoľníci aj fenomén nútenej migrácie a prítomnosť 
utečencov na Slovensku. Väčšina z nich brala ich na Slovensku ako fakt, s ktorým sa je 
potrebné vysporiadať a týmto ľuďom pomôcť.  

Tak musím najskôr povedať na úvod, že ja až tak nesledujem správy, takže ja som trošku tak 
mimo, ale samozrejme viem, že sa to deje a ja nemám voči tomu nejaké predsudky. Beriem to 
tak, že jednoducho, že tým ľuďom by sa malo pomôcť, že je to normálne, že keby bola napríklad 
aj tu vojna, tak by asi každý z nás chcel niekam odísť. Tak mne sa to veľmi páči, že vzniklo 
niečo také ako Mareena proste na pomoc týmto ľuďom. (Lenka, dobrovoľníčka) 

Zapojenie dobrovoľníkov do programu individuálneho dobrovoľníctva Mareeny tak 
bolo motivované skôr všeobecnou snahou o pomoc ľuďom v núdzi, než snahou o 
presadzovanie práv migrantov a utečencov. Aj keď niektorí z dobrovoľníkov pred 
zapojením do programu pracovali s cudzincami alebo pomáhali utečencom, ani jeden 
z nich nebol v tejto téme výraznejšie občiansky alebo politicky angažovaný.  

II. SKÚSENOSŤ S PRIEBEHOM DOBROVOĽNÍCKEHO PROGRAMU 
V druhej časti výskumu nás zaujímalo, akú majú dobrovoľníci a prijímatelia skúsenosť s 
priebehom svojho zapojenia do programu, ako aj s jeho celkovým organizačným 
zabezpečením zo strany Mareeny. Zaujímalo nás taktiež, aká je dynamika ich spolupráce, 
a to predovšetkým s ohľadom na dohadovanie frekvencie a náplne stretnutí 
a formovanie ich vzájomného vzťahu.  
 
Výskum ukázal, že medzi dobrovoľníkmi aj prijímateľmi prevláda spokojnosť 
s priebehom zapojenia do programu aj s jeho celkovým nastavením. Z pohľadu 
dobrovoľníkov je program celkovo veľmi dobre nastavený a organizačne zabezpečený, 
v dôsledku čoho dobrovoľníci považujú priebeh svojho zapojenia do programu za 
hladký a bezproblémový. Viacero dobrovoľníkov vyzdvihlo predovšetkým kvalitu 
komunikácie zo strany Mareeny, ktorú považujú za jasnú a profesionálnu. V niektorých 
prípadoch sa stala kvalita komunikácie dokonca rozhodujúcim faktorom, na základe 
ktorého sa dobrovoľníci rozhodli v programe po úvodnom stretnutí pokračovať. To je aj 
prípad dobrovoľníčky Niny, ktorá sa súbežne s programom individuálneho 
dobrovoľníctva Mareeny prihlásila aj do iných dobrovoľníckych programov, vrátane 
programu s deťmi v detskom domove. Po negatívnej skúsenosti s komunikáciou zo 
strany organizátorov týchto programov sa však rozhodla naplno sa venovať len 
dobrovoľníctvu v rámci programu Mareeny, kde jej komunikácia organizátorov 
vyhovovala. 
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Vlastne toto som zabudla povedať, že vlastne v tom istom čase som sa prihlásila do 
dobrovoľníctva do jedného detského domova a ešte na jedno dobrovoľníctvo. A práve, že ono 
chcem poznamenať, že vlastne komunikácia s tými ostatnými bola... akože ja to úplne chápem, 
keď to ľudia robia vo voľnom čase, ale že tá komunikácia tam bola strašne zlá.  Nevedela som 
nikdy, že čo mám čakať, kedy, ako a proste preto vlastne som si nakoniec nenechala tie veci a 
bola som iba u Mareeny, lebo som to nevedela zmanažovať, tým, že som tam nevedela nikdy, 
čo mám očakávať a tak. (Nina, dobrovoľníčka) 

Dobrovoľníci hodnotia pozitívne aj celkovú podporu a starostlivosť zo strany 
Mareeny. Zaujímavým výskumným zistením je, že túto podporu a starostlivosť 
pociťujú nielen v rámci inštitucionalizovaných podporných mechanizmov, ktoré 
zahŕňajú úvodný tréning a pravidelné supervízie, stretnutia dobrovoľníkov a 
individuálne konzultácie s koordinátorkou (viď Predstavenie programu individuálneho 
dobrovoľníctva), ale aj v rámci hodnotového ukotvenia programu. Viacero 
dobrovoľníkov sa vyjadrilo, že v rámci programu cítia dôraz na svoj “wellbeing”, pričom 
najčastejšie zmieňovanými prejavmi tohto pociťovaného dôrazu boli odporúčania, ako si 
strážiť v kontakte s prijímateľom svoje vlastné hranice a ako robiť dobrovoľníctvo tak, 
aby ich to nevyčerpalo.  

Páčilo sa mi veľmi, ako to tam malo svoj systém a štruktúrovanosť a celkovo, že keď som už 
predtým robila napríklad dobrovoľníctvo, alebo nejaké také nespeňažené formy pomoci, tak to 
bolo iné, že som bola proste len tak hodená do vody a teraz rob niečo. Tak to vieme všetci. Ale 
tuto práveže sa mi páčilo to zastrešenie a ten systém a vysvetlenie, že proste „nerobte to viac 
ako dve hodiny, lebo budete vyčerpaní“ a tak sa mi páčilo, že tam sa zhodnocovala aj tá vložená 
energia a proste aj následky toho alebo tak. Takže veľmi mi to pomohlo lepšie pochopiť činnosť 
dobrovoľnícku. (Alžbeta, dobrovoľníčka) 

Jedinou výraznejšou negatívnou skúsenosťou, ktorú niekoľko dobrovoľníkov zmienilo 
v súvislosti s priebehom svojho zapojenia do programu, je dlhšia čakacia doba na 
zapojenie. V niektorých prípadoch prebehlo aj niekoľko mesiacov od doby, kedy 
dobrovoľníci absolvovali úvodný tréning, až do doby, kedy im Mareena našla vhodného 
prijímateľa a mohli tak začať vykonávať svoju dobrovoľnícku činnosť. Aj keď 
dobrovoľníci mali tendenciu túto čakaciu dobu vnímať zhovievavo, niektorí z nich 
vnímali kriticky, že im čakanie odkrojilo z času, ktorý boli pripravení venovať 
dobrovoľníctvu a ktorý bol v niektorých prípadoch naviazaný na špecifické životné 
obdobie, napríklad obdobie pred nástupom na vysokú školu. Aj dobrovoľníci, ktorí na 
zapojenie museli dlhšie čakať, však vnímali pozitívne, že počas čakania komunikácia zo 
strany Mareeny neustala a koordinátorky s nimi boli priebežne v kontakte. 

Stále sa mi ozvali po nejakom čase, že: „áno, vieme, že to dlho trvá, ale že stále proste hľadáme 
niekoho na zapojenie a tak.“ [...] Verila som,, že sa to podarí akože. (Nina) 
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Na rozdiel od dobrovoľníkov, prijímatelia často nemajú jasnú predstavu o kontexte a 
štruktúre programu individuálneho dobrovoľníctva. Mnohí z nich tento program 
vnímajú len v kontexte ich osobného kontaktu s konkrétnym dobrovoľníkom alebo 
dobrovoľníčkou bez toho, aby reflektovali jeho širšie inštitucionálne alebo hodnotové 
ukotvenie. Iní ho naopak vnímajú v kontexte svojej celkovej skúsenosti s Mareenou, 
vrátane jej ostatných programov a aktivít, do ktorých sa v minulosti zapojili, a celkovej 
pomoci, ktorú od tohto združenia dostali. Kým prvý trend bol badateľný hlavne medzi 
prijímateľmi žijúcimi v Košiciach a v Nitre, kde Mareena nemá vlastné komunitné 
centrum a prevádzkuje len obmedzené množstvo aktivít, druhý trend bol badateľný 
hlavne medzi prijímateľmi žijúcimi v Bratislave, ktorí majú počas roka šancu navštíviť 
komunitné centrum a zapojiť sa aj do iných programov a aktivít, a sú preto sú s Mareenou 
a jej zamestnancami v pravidelnejšom kontakte.  Prijímateľka Favo napríklad na otázku 
o svojej spokojnosti s priebehom dobrovoľníckeho programu odpovedala tak, že 
zhodnotila svoju celkovú skúsenosť s Mareenou a vyzdvihla pocit podpory, ktorý jej 
kontakt s týmto združením poskytuje. 

Mareena, podľa mňa sú naozaj dobrí. Áno, niekedy, sa ich programu nezúčastním kvôli svojej 
práci, väčšinou majú toľko programov. Naozaj sú dobrí, požehnaná nech je ich múdrosť. 
Naozaj sa im darí, toľko šťastných ľudí tam je, často oslavujú na ich mieste [v komunitnom 
centre], majú tam veľa programov. A teraz otvorili aj kaviareň, kde budú predávať. [...] Takže 
vždy sa snažia ľuďom pomáhať. Naozaj sa snažia. Kedykoľvek ich o niečo požiadate, vždy sa 
pokúsia nájsť spôsob ako vám pomôcť. (Favo, prijímateľka) 

Aj keď v niektorých prípadoch nebolo možné analyticky oddeliť skúsenosť prijímateľov 
s priebehom zapojenia do programu individuálneho dobrovoľníctva od ich celkovej 
skúsenosti s Mareenou, popisované skúsenosti boli pozitívne. Výskum odhalil, že 
prijímatelia vnímajú dobrovoľníkov a zamestnancov Mareeny ako ľudí, na ktorých sa 
môžu obrátiť, keď si s niečím nevedia rady, a to často aj nad rámec dohodnutej 
spolupráce v rámci dobrovoľníckeho programu.  
 
Prijímatelia zároveň na rozdiel od dobrovoľníkov nevnímajú svoje zapojenie do 
programu individuálneho dobrovoľníctva ako komplexný proces, ktorý má niekoľko 
krokov, ale skôr ako jednoduchý akt. Pri zapojení do programu nemusia prejsť 
prijímacím procesom, absolvovať tréning, a vo väčšine prípadov ani dlhšie čakať – 
väčšina prijímateľov zapojených do výskumu sa vyjadrila, že ich Mareena s 
dobrovoľníkom prepojila prakticky okamžite, ako o zapojenie do programu prejavili 
záujem. Takúto skúsenosť mala aj prijímateľka Ivi, ktorá mala prvý kontakt 
s dobrovoľníčkou približne týždeň po tom, čo Mareenu kontaktovala s prosbou o 
zapojenie.  
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Ja si pamätám, že ocino asi pracoval s nimi [s Mareenou], alebo neviem, také niečo, a vtedy 
sestry išli… ja som zabudla ako sa to povie, ale Mareena má takú skupinu a tam robí pre nich 
nejaké veci, neviem. A oni tam išli a vtedy o tom rozprávali, tak ja už som tretí rok zistila, že 
môžem mať dobrovoľníka a tak. A keď som potrebovala, tak som hneď písala. A za týždeň už 
som mala dobrovoľníčku. (Ivi, prijímateľka) 

Čo sa týka dynamiky fungovania spolupráce medzi dobrovoľníkmi a prijímateľmi, 
z výskumných odpovedí vyplýva, že dôležitým definičným prvkom programu je 
flexibilita a individuálny prístup. Aj keď väčšina dobrovoľníkov sa pri popise svojho 
fungovania s prijímateľmi odvolávala na rámec programu, ktorý im pomáhajú vytvoriť 
koordinátorky vo forme odporúčaní o frekvencií a dĺžke stretnutí (pozn. dve hodiny 
týždenne), väčšina dobrovoľníkov si zároveň tento rámec flexibilne upravuje podľa 
svojich aktuálnych možností ako aj možností a individuálnych potrieb prijímateľov. Kým 
niektoré dvojice majú pevne stanovený deň v týždni a čas, v ktorom sa stretávajú, iné 
zase fungujú na ad-hoc dohadovaní, ktoré je plne prispôsobené ich aktuálnym časovým 
možnostiam. Takýto spôsob fungovania bol vnímaný ako obojstranne výhodný 
a umožnil zapojenie do programu aj dobrovoľníkom a prijímateľom, ktorí majú počas 
týždňa pohyblivý rozvrh.  

[Stretávame sa] vždy, keď mám voľno. Keď mám priestor na stretnutie. Keď mám voľno, 
poviem jej, že dnes mám voľno z mojej práce. Pracujem v reštaurácii a máme krátky týždeň a 
dlhý týždeň. Takže nejaký týždeň mám voľno päť dní, pokúsim sa vtedy zistiť jej program, či 
je voľná alebo nie. Niekedy má ona prácu, keď sa snažíme stretnúť. [...] Kedykoľvek som voľná, 
poviem jej to, vždy si zoberie chvíľku na to, aby mi pomohla naučiť sa niečo. (Favo, 
prijímateľka) 

Určitá miera flexibility bola badateľná aj čo sa týka programu spoločných stretnutí. Aj 
keď viacero dobrovoľníkov a prijímateľov sa pri popise náplne vzájomných stretnutí 
odvolávalo na dohodu o spolupráci, v ktorej si za pomoci Mareeny zadefinovali oblasti 
na ktorých chcú v programe spoločne pracovať, väčšina z nich však priznala, že si oblasť 
spolupráce upravujú podľa aktuálnych potrieb. Zároveň, aj dvojice, ktoré sa venovali 
doučovaniu alebo iným systematickým činnostiam, si v rámci stretnutí vytvorili priestor 
na priateľské konverzácie a socializáciu.  

Sme zavolali cez Zoom väčšinou a tak sme akože spýtali sa, ako sa máme, trošku sme sa 
porozprávali, aký sme mali týždeň a tak a potom sme začali. [...] Venovali sme sa doučovaniu, 
nie jazyk väčšinou, akože ten predmet by som povedal viac, a popri tom…Nebolo to ako niečo 
oficiálne, že teraz ideme na hodinu. Hovorili sme aj nejaké veci nie, že úplne osobné, ale trošku 
také, že kamarátske by som povedal. (Vlado, prijímateľ) 

Čo sa týka vzťahov medzi dobrovoľníkmi a prijímateľmi, výskum neodhalil žiaden 
prevládajúci trend týkajúci sa ich formy a kvality. Vzťahy medzi dobrovoľníkmi a 
prijímateľmi sú veľmi individuálne a pohybujú sa na škále od profesionalizmu s jasne 
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zadefinovanými rolami až po priateľstvo s voľne zadefinovanými rolami. Príkladom 
skôr profesionálneho vzťahu je vzťah Kláry a Favo. Z rozhovorov vyplynulo, že sa Klára 
zžila s rolou dobrovoľníčky, ktorej prvoradou úlohou je pomáhať Favo s učením 
slovenčiny, a Favo sa naopak zžila s rolou prijímateľky, ktorej prvoradou úlohou je túto 
pomoc prijímať. V nasledujúcich úryvkoch obe popisujú ako vnímajú svoj vzájomný 
vzťah. Klára, ktorá sa v minulosti stretávala aj s iným prijímateľom, popisuje svoj vzťah 
s obidvoma. 

Takto s obidvoma ho [vzťah] udržiavame na, ako to nazvem, profesionálnej úrovni. No skrátka 
ja som dobrovoľník, oni prijímatelia a tak ďalej. Čiže tam ani jeden z nich nepotreboval 
vyložene, že priateľa nového myslím hej ako. (Klára, dobrovoľníčka) 

Klára je dobrovoľníčka a pomáha mi. [...] Pomáha mi naučiť sa slovenčinu, vedieť viac o 
jazyku. (Favo, prijímateľka, preložené z angličtiny) 

Na opačnom konci pomyselnej škály medzi profesionalizmom a priateľstvom sa 
nachádza vzťah Veroniky a Tamary, ktoré vnímajú svoj vzťah ako vrúcny a priateľský. 
Kým Veronika o Tamare povedala, že je pre ňu niečo medzi kamarátkou a sestrou, 
Tamara vyjadrila svoju náklonnosť k Veronike predovšetkým tým, že pomenovala túžbu, 
aby Veronika za ňou chodila čím častejšie. 

Ja ju neberiem ako toho klasického klienta. Patrí už skoro jak do rodiny hej, alebo taký ten 
priateľský vzťah, také dôverné kamarátky, taká dôvera. Niečo medzi kamarátkou, sestrou, je to 
úplne také, keď tam idem a poviem vám, že tam strávim tri, štyri hodiny, tak asi si viete 
predstaviť. (Veronika, dobrovoľníčka) 

Ona keď chce, tak môže prísť aj každý deň. (Tamara, prijímateľka) 

Často zmieňovanou témou týkajúcou sa vzťahu medzi dobrovoľníkmi a prijímateľmi 
bola biografická blízkosť. Ako dobrovoľníci tak aj prijímatelia vnímajú pozitívne, ak sú 
približne v rovnakom veku a majú približne rovnaké životné skúsenosti. Asi najviac 
zreteľná bola dôležitosť biografickej blízkosti vo vzťahu Magdalény a Aleny, ktoré sú obe 
šesťdesiatničky a vekovo tak vybočujú z obvyklého profilu dobrovoľníkov a 
prijímateľov, s ktorými Mareena pracuje, a ktorí sú obvykle mladší. Obe z nich sa 
vyjadrili, že biografická blízkosť je pre nich zdrojom vzájomnej inšpirácie a obohatenia. 
Prijímateľka Alena sa dokonca jasne vymedzila voči mladým ľuďom vo svojom okolí, 
ktorí sú síce pre ňu tiež významným zdrojom pomoci, ale považuje ich za menej 
skúsených.  

Koordinátorka ma zoznámila s pani Alenou a teda, mi povedala, čo potrebuje a ja že dobre, to 
som schopná. No a bolo to také, také zaujímavé, že sme v podobnom veku, ona má o dva roky 
viac ako ja. Máme deti napríklad. Ona má štyri deti, ja mám štyri deti. A tak akože vo viacerých 
veciach sa tak zhodneme, že ako máme sa o čom rozprávať, tak no. (Magdaléna, dobrovoľníčka) 
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No viete, ona je úplne perfektná žena. No ona pomáha...no a sama sa pýta, aké mám problémy. 
Ma teší, má štyri deti, tie deti tiež už majú každý svoj život, problémy. Má starú mamu, o 
ktorú sa stará. [I: A ona je približne vo vašom veku, alebo?] Áno, pre mňa to je úplne dôležité, 
pretože viete čo, no napríklad ja bývam [miesto bydliska], tam sú mladé dievčatá a chlapci. Pre 
mňa to je úplne dobré. Prečo? Pretože chlapec mi donesie kapustu, ja ju nemôžem doniesť z 
obchodu. Dievčatko mi tiež niečo urobí dobre. Ja keď im upečiem koláč, to im ponúknem. Ale 
viete čo, mladí ľudia nemajú také skúsenosti. No pre mňa zaujímavejšie rozprávať s človekom, 
ktorý má rovnaký vek, ako ja mám, viete. (Alena, prijímateľka) 

Nedostatok biografickej blízkosti sa naopak v niektorých prípadoch stal zdrojom 
neistoty, a to predovšetkým pokiaľ sa v roli toho mladšieho a domnelo menej skúseného 
v dvojici ocitli dobrovoľníci. Dobrovoľníčka Nina sa napríklad na začiatku svojho vzťahu 
s prijímateľkou Sanou cítila neisto, pretože bola od nej mladšia. Aj keď medzi nimi bol 
vekový rozdiel len pár rokov – obe majú medzi dvadsať a tridsať – aj tak ju tento vekový 
rozdiel zneistil.  

Ja som trošku na začiatku nevedela, že ako mám k tomu pristupovať. Ako som už povedala, že 
som ešte mladšia od nej a tak. Takže mi bolo akože také trápne byť taká učiteľka, alebo čo. 
(Nina, dobrovoľníčka)  

III. DOPADY DOBROVOĽNÍCKEHO PROGRAMU 
V tretej a zároveň ťažiskovej časti výskumu nás zaujímalo, aké dopady má zapojenie do 
dobrovoľníckeho programu na ďalší život dobrovoľníkov a prijímateľov. Pre účely tohto 
výskumu definujeme dopad ako subjektívne pociťovaný prínos programu. Dopady 
sme hodnotili dvoma spôsobmi: 1. kvalitatívne za pomoci otvorených otázok, ktorých 
cieľom bolo porozumieť, ktoré prínosy programu považujú za dôležité samotní 
dobrovoľníci a prijímatelia a 2. kvantitatívne za pomoci uzatvorených otázok, ktorých 
cieľom bolo na päťčlennej škále odmerať, do akej miery pociťujú dobrovoľníci 
a prijímatelia prínosy vyplývajúce z cieľov programu. Tieto dva prístupy tak ponúkajú 
dva komplementárne pohľady na dopady dobrovoľníckeho programu.  

KVALITATÍVNE ZHODNOTENIE 

Výskum ukazuje, že podobne ako motivácie vedúce k zapojeniu do programu aj jeho 
pociťované prínosy sú často komplexné. Dobrovoľníci aj prijímatelia počas rozhovorov 
spomenuli spravidla hneď niekoľko oblastí, v ktorých bolo zapojenie do programu 
prínosné pre ich život. Pre účely analýzy sme tieto dopady rozdelili do siedmich 
kategórií, pričom sme rozlišovali, či sa jedná o dopady špecifické pre dobrovoľníkov, 
špecifické pre prijímateľov, alebo spoločné pre obe skupiny. Zistené dopady programu 
sú graficky znázornené v Schéme 2.   
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DOPADY ŠPECIFICKÉ PRE DOBROVOĽNÍKOV 

Výskum pomohol identifikovať dva dopady, ktoré sú špecifické pre dobrovoľníkov: 
lepšie pochopenie situácie utečencov a zmysluplná sebarealizácia a osobnostný rast. 

Lepšie pochopenie situácie utečencov  

Prvým identifikovaným dopadom programu špecifickým pre dobrovoľníkov je lepšie 
pochopenie situácie utečencov žijúcich na Slovensku. Aj keď výskum ukázal, že záujem 
o tému migrácie nehrá z hľadiska motivácie k zapojeniu do programu významnú rolu, v 
rámci rozhovorov o pociťovaných prínosoch programu vystúpila téma migrácie výrazne 
do popredia. Väčšina dobrovoľníkov považuje možnosť nadviazať osobný kontakt 
s utečencami žijúcimi na Slovensku za jeden z výrazných prínosov programu, a to bez 
ohľadu na to, či sa o tému migrácie v minulosti zaujímali alebo nie. Na tejto skúsenosti 
si cenia predovšetkým to, že im umožnila lepšie porozumieť, ako skúsenosť nútenej 
migrácie ovplyvnila život a názory utečencov. Dobrovoľníčka Lenka napríklad 
zdôraznila, že jej táto skúsenosť pomohla „rozšíriť obzory“ a voči utečencom „scitlivieť“. 

Mne to rozšírilo obzory, že som sa dozvedela niečo o utečencoch, že proste ten ich pohľad… 
Mala som zatiaľ iba toto jedno dievča, takže môžem iba o nej hovoriť, ale že som sa proste 
dozvedela niečo o jej živote a to, ako sa na to pozerá napríklad. Že som tak možno ešte viac 
scitlivela, tak by som to možno povedala. Aj keď, ja sa dosť stretávam s rôznymi ľuďmi z 
rôznych skupín, akože mám to pestré, ale takéhoto človeka som ešte nepoznala. (Lenka, 
dobrovoľníčka) 

Význam tohto dopadu je o to väčší, že ani jeden z dobrovoľníkov pred zapojením do 
programu osobne nepoznal žiadnych utečencov žijúcich na Slovensku. O téme nútenej 
migrácie tak podľa vlastných slov buď veľa nevedeli, alebo bolo ich vnímanie tejto témy 
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utvárané len na základe sprostredkovaných informácií, typicky cez médiá. Ako podotkol 
dobrovoľník Ján, práve možnosť stretnúť niekoho, kto si nútenú migráciu „zažil na 
vlastnej koži“ mu umožnila lepšie porozumieť problémom, s ktorými sa utečenci 
stretávajú. Táto skúsenosť mu zároveň umožnila korigovať mediálny obraz o utečencoch, 
na základe ktorého veril, že utečenci cez Slovensko len prechádzajú a nemajú záujem 
v krajine ostať. Skrze rozhovory s prijímateľom Vladom pochopil, že mnohí utečenci chcú 
na Slovensku ostať.   

Zistil som, že akými problémami si ľudia prechádzajú, lebo akože osobnú skúsenosť som s tým 
nikdy nemal, sprostredkovanú som mal v podstate len, len z nejakých médií, ale nikdy som sa 
predtým nestretol s človekom, ktorý to [nútenú migráciu] zažil na vlastnej koži. Takže prínos 
toho pre mňa je, že mám novú skúsenosť takéhoto druhu. [...] No a v tomto sa mi opravil obraz, 
lebo po prvé mal som taký dojem, že ľudia, ktorí prídu na Slovensko tu nechcú zostávať. Bol 
som milo prekvapený, že proste je viacej ľudí, ktorí sa tu rozhodli žiť. Lebo o tejto informácii 
som napríklad nevedel. Vravím, všetky tie migračné veci som len z médií bol informovaný, 
takže toto som bol milo prekvapený, že tu niekto chcel zostať žiť. (Ján, dobrovoľník) 

Zároveň je však nutné podotknúť, že výskum nepreukázal, že by dobrovoľníkov lepšie 
pochopenie situácie utečencov motivovalo k ďalšej činnosti alebo aktivitám v oblasti 
migrácie. Väčšina z nich na otázku, či sa dobrovoľníctvu v oblasti migrácie plánujú 
venovať aj v budúcnosti odpovedala neurčito, pričom niektorí dobrovoľníci vyjadrili 
túžbu skúsiť si nové formy dobrovoľníctva zamerané na pomoc iným sociálnym 
skupinám, ako sú napríklad seniori alebo deti. Pre väčšinu dobrovoľníkov bolo zároveň 
zapojenie do programu individuálneho dobrovoľníctva jedinou aktivitou v oblasti 
migrácie, ktorej sa venovali. 

Zmysluplná sebarealizácia a osobnostný rast 

Druhým identifikovaným dopadom programu špecifickým pre dobrovoľníkov je 
zmysluplná sebarealizácia a osobnostný rast. Tento dopad vo veľkej miere korešponduje 
s motiváciami, s ktorými sa dobrovoľníci do programu zapájali, keď hľadali príležitosť 
venovať sa spoločensky zmysluplnej činnosti a popritom ďalej rozvíjať svoje talenty 
a získavať nové skúsenosti. Skoro všetci dobrovoľníci ako jeden z prínosov zapojenia 
do programu vnímajú možnosť sebarealizácie v oblasti, ktorá ich baví a získanie 
nových vedomostí a zručností. To je aj prípad dobrovoľníčky Alžbety, ktorá svoju 
skúsenosť vníma ako obohacujúcu a „výhodnú“ hneď v niekoľkých oblastiach: nielenže 
popri pomáhaní iným ľuďom spoznala ich názory a perspektívy na život, ale ešte si aj 
popri doučovaní angličtiny sama zlepšila svoje jazykové kompetencie. 

Pre mňa je to prínosom proste celkovo, že je to pre mňa obohacujúce, no nie s finančným 
prínosom, ale tak to nie je úplne hlavná esencia všetkého. Takže pre mňa to bolo vždy prínosom 
a som im potom vysvetľovala, že akým prínosom a to najmä to, že som tam mohla spoznávať 
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nové názory, nové perspektívy, pomáhať niekomu a zároveň aj zlepšovať svoju úroveň 
angličtiny. Takže malo to pre mňa mnoho výhod. (Alžbeta, dobrovoľníčka) 

Pocit zmysluplnej sebarealizácie a osobnostného rastu nadobudla v dôsledku zapojenia 
do programu aj dobrovoľníčka Klára, ktorá vníma prínos predovšetkým v kontexte 
rozvoja svojej záľuby v učení. Ako Klára podotkla, zapojenie do programu jej nielenže 
umožnilo učeniu sa naďalej aktívne venovať, ale pomohlo jej svoje kompetencie v tejto 
oblasti aj ďalej rozvíjať.  

Vyložene pre mňa, čo to [zapojenie do programu] znamená, je možnosť sebarealizácie v tom, 
čo ma baví, a to je učenie. [...] A takisto keď sme na tých stretnutiach, myslím tie supervízie 
napríklad, každé to dievča, čo povie, hej, k veci, však oni všetky učia hej, čiže to je pre mňa 
úplne, že pastva nových informácií a tak ďalej. (Klára, dobrovoľníčka) 

Ako ďalej vyplýva z Klárinej výpovede, za dôležitú súčasť programu, ktorá pomáha 
zvyšovať jeho dopad na sebarealizáciu a osobnostný rast dobrovoľníkov je možné 
považovať supervízie, dobrovoľnícke stretnutia a ďalšie formy podpory 
a metodického vedenia, ktoré sú dobrovoľníkom počas ich zapojenia k dispozícií.  

DOPADY ŠPECIFICKÉ PRE PRIJÍMATEĽOV 

Vo vzťahu k prijímateľom pomohol výskum identifikovať tri hlavné dopady: zlepšenie 
jazykových kompetencií, zlepšenie orientácie v slovenskej spoločnosti a vyriešenie 
konkrétneho problému. Vo všeobecnosti je možné povedať, že všetky tri dopady priamo 
súvisia so zlepšením kvality života utečencov a utečeniek na Slovensku. 

Zlepšenie jazykových kompetencií 

Väčšina prijímateľov považuje za výrazný prínos svojho zapojenia do programu 
zlepšenie znalosti slovenčiny, a to bez ohľadu na to, či bolo učenie sa jazyka hlavným 
predmetom spoločných stretnutí s dobrovoľníkom alebo len prirodzeným nástrojom ich 
komunikácie pri ďalších aktivitách, napríklad pri doučovaní odborných predmetov alebo 
pri prechádzkach. Dôležitým výskumným zistením je, že prijímateľom nepomáha len 
samotné učenie sa jazyka vo forme doučovania, ale aj možnosť jazyk aktívne používať 
v chránenom prostredí, kde sa nemusia obávať, že prípadné chyby povedú k výsmechu.  

Pomáha mi kontakt s ľuďmi, že nebáť sa aj keď rozprávam zle. A pomáha mi väčšinou pozerať 
trošku na ten jazyk aj na ľudí inak. Lebo mala som trošku stres, že slovenčina, nepoznám to 
veľmi dobre a tak. Čiže keď by som rozprávala niečo zle, tak trošku to mi vadilo, lebo je tu 
všetko a myslíte si, že ľudia budú vyzerať na vás inak a pozerať na vás inak úplne. Ale keď 
som bola s dobrovoľníkmi, nie. Čo som rozprávala, aj keď som sa pomýlila, tak mi pomáhali. 
A už mi to ide trošku lepšie. (Bella, prijímateľka) 

Zlepšovanie jazykových kompetencií v rámci programu nie je limitované len na znalosť 
slovenčiny, ale aj na znalosť angličtiny. Pre mnohých prijímateľov je angličtina ich 
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pracovným jazykom a jej zvládnutie je pre nich rovnako dôležité ako zvládnutie 
slovenčiny. To je aj prípad prijímateľky Sany, ktorá sa od svojho príchodu na Slovensko 
potrebovala naučiť nielen slovenčinu, ale aj angličtinu, pretože súčasťou jej práce je 
anglická konverzácia s deťmi v škole. Zapojenie do dobrovoľníckeho programu tak pre 
ňu bolo prínosné v oboch ohľadoch, pretože s dobrovoľníčkou mohla trénovať oba tieto 
jazyky.  

Keď so mnou [dobrovoľníčka] hovorila po anglicky, bola som tiež veľmi šťastná, pretože som 
sa od nej mohla naučiť aj niečo v angličtine, nielen v slovenskom jazyku. (Sana, prijímateľka, 
preložené z angličtiny) 

Zlepšenie orientácie v slovenskej spoločnosti 

Ďalším identifikovaným dopadom programu špecifickým pre prijímateľov je zlepšenie 
orientácie v slovenskej spoločnosti. Výskum ukázal, že rozhovory s dobrovoľníkmi sú 
pre prijímateľov často zdrojom rozličných praktických informácií, ktoré im uľahčujú 
každodenný pohyb po meste a komunikáciu so slovenskými inštitúciami, napríklad so 
školami alebo s úradmi. Pre prijímateľku Alenu bolo napríklad veľmi nápomocné, keď 
sa od dobrovoľníčky Magdalény dozvedela, na aké zľavy má ako dôchodkyňa nárok 
a kde si môže nakúpiť lacnejšie potraviny tak, aby zvládla dodržať svoj mesačný 
rozpočet. 

No dobre, že tento program existuje, pretože napríklad keby neexistoval, tak by to bolo oveľa 
horšie. To zapojenie do života, to by bolo komplikovanejšie. Pretože ona [dobrovoľníčka] ako 
pomáha, vysvetlí niečo. [...] Ona ukáže - tam musíš kúpiť taký lístok, ten lístok tam funguje 
a napríklad aj zľavy ona vie pre dôchodcov, že aké zľavy ja môžem využiť. Napríklad na 
vlakové cestovanie ja mám zadarmo. (Alena, prijímateľka) 

Prijímateľka Sana sa naopak vďaka dobrovoľníčke Nine naučila lepšie sa orientovať 
v meste a získala prehľad o tom, kde je dobrá kaviareň a ktoré reštaurácie môže navštíviť, 
keď sa chce najesť vonku.  

Keď sme boli spolu vonku, bolo to pre mňa dobré, pretože mi ukázala niektoré dobré miesta 
v meste, kaviareň a tiež niektoré reštaurácie. (Sana, prijímateľka, preložené z angličtiny) 

Prijímateľka Ivi zase vďaka dobrovoľníčke Alžbete dozvedela viac o fungovaní 
školského systému na Slovensku a podmienkach na získanie občianstva, ktoré si v čase 
ich spoločného stretávania sa vybavovala.  

Tak ja som nevedela, ako funguje ten systém na Slovensku, tie školy, tak ona mi to vysvetlila, 
keď sme rozprávali. A aj tie úrady, vtedy som si robila to občianstvo na Slovensku, tak keď 
som chcela niečo, tak som jej povedala a ona mi vysvetlila všetko, ako to funguje ten systém aj 
tuto na Slovensku. Tak to sa mi páčilo, že ona bola taká ochotná mi pomôcť v tejto veci. (Ivi, 
prijímateľka) 
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Vyriešenie konkrétneho problému 

Tretím dopadom programu špecifickým pre prijímateľov je vyriešenie konkrétneho 
problému, s ktorým sa prijímatelia stretli počas svojho života na Slovensku. Tento dopad 
pociťovali predovšetkým prijímatelia, ktorí s dobrovoľníkmi pracovali na konkrétnej 
a jasne ohraničenej úlohe, ako napríklad príprava na skúšky na strednej alebo na vysokej 
škole. To je napríklad prípad prijímateľa Vlada, ktorého prvotnou motiváciou 
k zapojeniu do programu bolo získať podporu pri zvládnutí skúšky z odborného 
predmetu. Jeho zapojenie do programu tak bolo jasne ohraničené časovým obdobím, 
počas ktorého sa na skúšku pripravoval a skončilo v momente, keď skúšku zložil. Vlado 
tak ako najvýznamnejší prínos svojho zapojenia do programu vníma fakt, že sa mu 
s pomocou dobrovoľníka Jána podarilo na skúšku pripraviť a úspešne ju absolvovať.  

Tak dalo mi to to, že mi vysvetľoval čo som nevedel. A tak dobre, akože pomohol mi. Pomohol 
mi pochopiť tú tému a spraviť tú skúšku. (Vlado, prijímateľ) 

DOPADY SPOLOČNÉ PRE DOBROVOĽNÍKOV A PRIJÍMATEĽOV 

Výskum zároveň pomohol identifikovať dva dopady, ktoré sú pre dobrovoľníkov 
a prijímateľov spoločné a reflektujú dynamiku ich vzájomného vzťahu a spolupráce: 
interkultúrne zdieľanie a získanie nových sociálnych väzieb a pocitu prijatia.  

Interkultúrne zdieľanie 

Ako dobrovoľníci tak aj prijímatelia považujú za významný prínos svojho zapojenia 
do programu možnosť dozvedieť sa viac o kultúre toho druhého. Väčšina 
dobrovoľníkov sa vyjadrila, že pred zapojením do programu osobne nepoznala veľa 
cudzincov a pokiaľ aj cudzincov poznala, jednalo sa väčšinou o ľudí z okolitých krajín 
strednej Európy alebo iných krajín Európskej únie. S ľuďmi z kultúrne a geograficky 
vzdialenejších krajín Blízkeho Východu alebo Severnej Afriky, akými sú napríklad 
Afganistan, Irak, alebo Líbya, spravidla nemali bližší kontakt. Dobrovoľníci preto ocenili 
možnosť osobne spoznať ľudí pochádzajúcich z týchto krajín a dozvedieť sa viac o ich 
kultúre. Ako sa vyjadrila dobrovoľníčka Nina: “Som rada, že som mohla spoznať takého 
človeka, čo by som nikdy nemala normálne možnosť si myslím.”  
 
Jednou zo základných foriem interkultúrneho zdieľania medzi dobrovoľníkmi 
a prijímateľmi bola príprava tradičných pokrmov a nápojov. Viacero dobrovoľníkov 
počas rozhovorov spomenulo, že ich pri spoločných stretnutiach prijímatelia pohostili 
doma pripraveným jedlom alebo nápojmi. Prijímateľka Sana dokonca dobrovoľníčku 
Ninu na jej narodeniny pozvala k sebe domov a pripravila jej špeciálnu večeru podľa 
receptu z krajiny pôvodu, čo obe považujú za významný zážitok. Príprava a spoločná 
konzumácia jedla sa stala spoločným rituálom aj pre prijímateľku Tamaru, ktorá 
dobrovoľníčku Veroniku vždy pohostí, keď ju Veronika príde navštíviť domov. 
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Interkultúrne zdieľanie medzi dobrovoľníkmi a prijímateľmi však malo v mnohých 
prípadoch aj hlbšiu formu a jeho súčasťou boli diskusie o hodnotách a morálnych 
východiskách, ktoré sú v jednotlivých kultúrach ukotvené. Pre dobrovoľníčku Alžbetu 
bolo napríklad zaujímavé zistiť, že prijímateľka Ivi nad mnohými otázkami týkajúcimi sa 
jej predstáv o živote odpovedala úplne inak, ako by Alžbeta čakala. To ju prinútilo 
zamyslieť sa nad rolou kultúry, v ktorej vyrastala a zvýšilo jej záujem o kultúru, v ktorej 
vyrástla Ivi.  

A potom sme tam mali rôzne otázky a ja som sa pýtala a ona vždy odpovedala niečo proste iné, 
čo by som napríklad ja povedala, alebo niekto koho poznám. Takže som postupne objavovala aj 
to, ako to má ona proste nastavené, ale celkovo aj ako to má z tej krajiny, z ktorej pochádza, aké 
má proste zaužívané určité postoje. Takže to ma veľmi zaujímalo a niekedy som bola z toho 
fakt fascinovaná. [...] Takže som sa dozvedala určite nové veci od nej a to ma fakt veľmi bavilo. 
(Alžbeta, dobrovoľníčka) 

Aj keď interkultúrne zdieľanie vo väčšine prípadov netvorila hlavnú náplň programu 
spoločných stretnutí, väčšina párov si naň našla čas v rámci voľných chvíľ alebo 
neformálnych konverzácií.   

My sme keď mali taký trošku voľný čas, keď sme nevedeli, že o čom máme rozprávať, tak my 
sme rozprávali, že aký je rozdiel na Slovensku a v Iraku a ju zaujímalo, že ako som žila tam, 
a mňa ako žila ona, tak to bolo super. [...] Napríklad aj náboženstvá, aj akože ako tam sú ľudia 
a túto sú také a tam v Iraku je také iné. Aj o kamarátstvo, že ako som mala a ona ako to mala. 
Škola napríklad, že ako sme tam mali v Iraku a tuto na Slovensku, ako vy to máte a aký systém 
funguje tá škola. A o rodine, že ako sme tam boli a tuto. O takých veciach sme rozprávali, keď 
sme mali voľný čas. (Ivi, prijímateľka) 

Prijímatelia zároveň vnímali možnosť dozvedieť sa viac o slovenskej kultúre ako dôležitú 
aj z hľadiska ich celkovej orientácie v slovenskej spoločnosti. Prijímateľka Alena 
napríklad veľmi ocenila, že jej dobrovoľníčka Magdaléna pomohla pochopiť politickú 
situáciu na Slovensku, pričom s ňou na oplátku zdieľala svoje skúsenosti s politikou 
v krajine, odkiaľ pochádza. 

Ja veľmi dobre sa orientujem v ukrajinskej politike. Veľmi sa orientujem v ruskej politike, 
pretože môj manžel mal takú rodinu [...]. Tak aj s Magdalénou o tom [hovoríme]. Že 
rozprávam ja, ja som jej takto niečo vysvetlila ako to funguje na Ukrajine. A ona mi vysvetlila 
napríklad ako teraz funguje táto politika na Slovensku. Tamto ja sa orientujem dobre, čo sa 
deje aj v Rusku, aj v Ukrajine. Ale čo sa deje na Slovensku pre mňa už je, ako pochopiť tam, 
no komplikovanejšie. (Alena, prijímateľka) 
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Pocit prijatia a vytvorenie nových sociálnych väzieb 

Druhý spoločný dopad programu sa týka pocitu prijatia a vytvorenia nových 
sociálnych väzieb. Vo vzťahu k prijímateľom tento dopad nie je prekvapivý a zodpovedá 
motivácii, s ktorou sa mnohí z nich do programu prihlásili, keď sa snažili prekonať pocit 
samoty. Osamelosť je veľká téma predovšetkým pre prijímateľov, ktorí na Slovensko 
prišli sami bez rodinných príslušníkov. Skúsenosť osamelosti ale nie je cudzia ani tým, 
ktorí na Slovensko prišli so svojimi rodinami a napriek tomu sa potýkajú s ťažkosťami 
pri nadväzovaní nových sociálnych kontaktov predovšetkým s príslušníkmi majority. 
Pravidelné stretnutia s dobrovoľníkmi im tak aspoň čiastočne pomohli prekonať pocit 
osamelosti a nadviazať zmysluplný vzťah s človekom pochádzajúcim z miesta, kde žijú. 

Bolo to pre mňa dobré, pretože keď sme boli spolu vonku, mala som dobrý pocit, že nie som 
sama. Bol to pre mňa dobrý pocit, že mám priateľov odtiaľto, z tejto krajiny, z tejto kultúry a 
spomedzi miestnych ľudí. Mala som dobrý pocit. (Sana, prijímateľka, preložené z angličtiny) 

Vo vzťahu k dobrovoľníkom však bola miera, v akej zdôrazňovali, že im program 
pomohol získať pocit prijatia a nové sociálne kontakty prekvapivá, a to predovšetkým 
preto, že ani jeden z dobrovoľníkov nespomenul snahu o prekonanie osamelosti 
a nadviazanie nových sociálnych kontaktov ako motiváciu vedúcu k zapojeniu do 
programu. Napriek tomu však mnoho z nich vnímalo možnosť nadviazať nové sociálne 
vzťahy a pocítiť pocit prijatia do kolektívu ako výrazný prínos programu. To bol aj prípad 
dobrovoľníčky Kláry, pre ktorú bol pocit prijatia podľa vlastných slov najvýraznejším 
prínosom programu. 

A hlavne teda musím povedať, že taký nový svet je to pre mňa. Cítim sa tam, to teraz vyznie 
úplne, že také slová nepoužívam, ale prijímaná a aj ja chcem byť s tými ľuďmi, čiže niečo, 
niečo, kde ma majú… och teraz to vyslovím, že kde ma majú radi hej, to je aký dobrý pocit. 
(Klára, dobrovoľníčka) 

Zaujímavú perspektívu v tejto oblasti ponúkla aj dobrovoľníčka Magdaléna, ktorá 
vyzdvihla, že si cení komunitu vytvorenú okolo dobrovoľníckeho programu, že sa v nej 
cíti dobre, a že ju považuje za tolerantnú a inkluzívnu. 

Ja sa teším, že vôbec sú takí ľudia, ktorí sú ochotní sa tomu [pomoci utečencom] venovať 
a dávať do toho svoje vzdelanie a talenty. No teším sa z toho, že môžem byť súčasťou, že 
niekedy aj možno prispejem nejakým poznatkom, alebo niečo pripomeniem také, alebo poviem 
trebárs, čo sme sa pred chvíľou bavili, že niektoré veci nevedia. Ale zase snažím sa tam 
nepoúčať veľa ľudí. Skôr tak počúvať a byť tam s nimi a cítim sa dobre, pretože každého berú 
takého aký je. Nedávajú najavo, že ty si starý, ty si mladý, ty si taký, ale že všetci si tam tak 
ako nájdu svoje miesto. To je pekné. (Magdaléna, dobrovoľníčka) 
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KVANTITATÍVNA ČASŤ 

V druhej časti hodnotenia dopadov programu nás zaujímalo, do akej miery pociťujú 
dobrovoľníci a prijímatelia prínos programu vo vopred zadefinovaných kľúčových 
oblastiach. Pri definovaní týchto oblastí sme vychádzali jednak z oficiálnych cieľov 
programu, a zároveň aj z očakávaní, ktoré majú s dopadom programu spojené jeho 
organizátorky z Mareeny. Obom skupinám účastníkov výskumu sme na záver 
rozhovoru položili uzatvorenú otázku, v rámci ktorej sme ich požiadali, aby na 
päťstupňovej škále ohodnotili mieru pociťovaného prínosu programu v jednotlivých 
oblastiach, pričom hodnota 1 zodpovedala žiadnemu prínosu a hodnota 5 naopak 
významnému prínosu. Výsledky kvantitatívneho merania dopadu prezentujeme za 
pomoci prehľadovej tabuľky a tzv. husľového grafu, ktorý umožňuje porovnať 
distribúcie hodnôt na škále medzi jednotlivými oblasťami dopadov7.  

Pociťované dopady programu z pohľadu dobrovoľníkov 

Z kvantitatívnej časti hodnotenia dopadu programu medzi dobrovoľníkmi vyplýva, že 
vo všetkých siedmych zadefinovaných oblastiach dobrovoľníci pociťujú aspoň nejakú 
mieru prínosu, pričom najväčší prínos programu vnímajú v oblasti získania pocitu 
užitočnosti a kultúrneho obohatenia. Pri hodnotení týchto dvoch prínosov všetci siedmi 
dobrovoľníci vybrali najvyššie hodnoty na škále, teda 4 a 5. Dopady programu spojené 
s porozumením situácie utečencov na Slovensku, získaním zručností pri komunikácií 
s ľuďmi v zraniteľnej pozícií a získaním zručností pri komunikácií s ľuďmi z 
odlišného kultúrneho prostredia môžeme tiež považovať za relatívne silné, pretože pri 
hodnotení prínosu týchto oblastí prevládali dve najvyššie hodnoty a ani jeden 
z dobrovoľníkov neohodnotil pociťovaný prínos v týchto oblastiach nižšie ako pomocou 
stredovej hodnoty 3. Naopak, komparatívne skôr slabší prínos pociťujú dobrovoľníci 
v oblasti porozumenia prístupu slovenských inštitúcií k utečencom a získania 
motivácie k zapojeniu do ďalších spoločensky prospešných aktivít. Počet 
dobrovoľníkov, ktorí považujú tieto oblasti za veľmi prínosné a vybrali najvyššie 
hodnoty na škále, je porovnateľne nižší a v oboch prípadoch nájdeme v rámci ich 
hodnotenia aj nízku hodnotu 2.   
 
 
 
 
 

 
7 Vzhľadom na malú veľkosť výskumnej vzorky (N=7) je analyticky presnejšie sústrediť sa pri interpretácií dát na 
celkovú distribúciu hodnôt a nie na priemer, nakoľko jedna nízka alebo naopak vysoká hodnota na škále môže priemer 
výrazne vychýliť. Priemer hodnôt, ktorý uvádzame v tabuľke, je preto skôr orientačný.  



30 
 

 A: Porozumenie 
situácií utečencov 
na Slovensku 

B: Porozumenie 
prístupu 
slovenských 
inštitúcií k 
utečencom 

C: Získanie 
zručností pri 
komunikácií 
s ľuďmi v 
zraniteľnej 
pozícií 

D: Získanie 
zručností pri 
komunikácií 
s ľuďmi z 
odlišného 
kultúrneho 
prostredia 

E: Kultúrne 
obohatenie 

F: Získanie 
pocitu 
užitočnosti 

G: Získanie 
motivácie k 
zapojeniu 
do ďalších 
spoločensky 
prospešných 
aktivít 

Ján 5 5 3 3 5 5 3 
Klára 5 5 5 5 5 5 2 
Magdaléna 5 3 4 3 4 4 4 
Nina 4 3 3 3 5 4 4 
Alžbeta 3 2 4 5 4 5 3 
Veronika 4 3 5 4 4 5 4 
Lenka 3 3 5 5 4 5 4 

Priemer 4,1 3,4 4,1 4 4,4 4,7 3,4 

Tabuľka 4 Výsledky kvantitatívneho merania dopadov programu individuálneho dobrovoľníctva medzi dobrovoľníkmi 

 
                          Graf 1 Porovnanie celkového prínosu jednotlivých dopadov medzi dobrovoľníkmi        

Jedno z možných vysvetlení zistených rozdielov v miere pociťovaného prínosu je spojené 
s dôrazom, ktorý je v rámci programu kladený na jednotlivé oblasti. Výsledky naznačujú, 
že bez ohľadu na dĺžku zapojenia do programu, frekvenciu a náplň stretnutí 
s prijímateľmi, majú dobrovoľníci tendenciu pociťovať relatívne vysokú mieru pocitu 
užitočnosti a kultúrneho obohatenia, ktoré pramení priamo z ich interakcií 
s prijímateľom. Naopak, porozumenie prístupu slovenských inštitúcií k utečencom, je 
možné považovať skôr za okrajový dopad programu, ktorý nutne nevyplýva 
zo vzájomných interakcií medzi dobrovoľníkmi a prijímateľmi. Posilnenie tohto dopadu 
v rámci programu by preto vyžadovalo dodatočnú intervenciu, napríklad vo forme 
špecializovaného tematického seminára dostupného dobrovoľníkom zapojeným do 
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programu. Takáto forma dodatočného vzdelávania pre dobrovoľníkov by mohla posilniť 
aj dopady v oblastiach týkajúcich sa zručností pri komunikácií s ľuďmi v zraniteľnej 
pozícií a s ľuďmi z odlišného kultúrneho prostredia, ktoré si síce dobrovoľníci v určitej 
miere osvojili vďaka priamej interakcii s prijímateľmi, ale viacero z nich vyslovilo počas 
rozhovoru pochybnosť ohľadom kvality týchto zručností. Ako sa vyjadrila 
dobrovoľníčka Nina: „No ako mohla som si to odskúšať a tak pracovať s tým... ale 
neviem, že nejak extra sa na to nekládol dôraz poriadne“. 
 
Druhé možné vysvetlenie rozdielov v hodnotení sa týka špecificky prínosu programu na 
získanie motivácie k zapojeniu do ďalších spoločensky prospešných aktivít. Hĺbkové 
rozhovory s dobrovoľníkmi odhalili, že všetci do programu už vstupovali s odhodlaním 
venovať sa nejakej spoločensky prospešnej aktivite. Dôvodom pomerne nižšieho 
hodnotenia prínosu v tejto oblasti tak nutne nemusí byť nízky motivačný potenciál 
programu, ale skôr už existujúca silná motivácia, ktorá zapojeniu predchádzala. 
Výpovednú hodnotu tejto interpretácie potvrdzuje aj fakt, že niektorí z dobrovoľníkov 
svoje hodnotenie tejto oblasti prínosu okomentovali s tým, že „ambície zapájať sa mali už 
predtým“ (Ján) prípadne, že „Mareena motivuje ľudí, ale do zapojenia som motivovaná 
aj sama“ (Klára).  

Pociťované dopady programu z pohľadu prijímateľov 

Podobne ako vo vzťahu k dobrovoľníkom, aj vo vzťahu k prijímateľom výskum ukázal, 
že určitú mieru prínosu pociťujú vo všetkých šiestich oblastiach, ktoré boli predmetom 
kvantitatívneho hodnotenia dopadu. Najväčší prínos prijímatelia pociťujú v oblasti 
zlepšenia znalosti slovenčiny, pričom šiesti zo siedmich prijímateľov vybrali pri 
hodnotení tohto prínosu dve najvyššie hodnoty na škále (4 a 5) a jedna prijímateľka 
uviedla stredovú hodnotu (3). Za relatívne silné dopady programu je možné považovať 
aj dopad v oblasti porozumenia slovenským zvykom a kultúre, porozumenia 
fungovania slovenských inštitúcií, a zlepšenia životnej situácie na Slovensku. Pri 
hodnotení týchto oblastí vybrali aspoň štyria zo siedmich prijímateľov najvyššie hodnoty 
na škále (4 a 5), aj keď odpovede ostatných boli kolísavé a pohybovali sa skôr 
v stredových alebo nižších hodnotách. Za zmienku stojí, že jedna prijímateľka vybrala pri 
hodnotení prínosu programu v oblasti zlepšenia svojej životnej situácie na Slovensku 
hodnotu (1). Nakoľko však svoju odpoveď nerozviedla, nevieme ju lepšie 
kontextualizovať. Naopak, porovnateľne slabší dopad má program v oblasti 
nadväzovania vzťahov so Slovákmi a získania informácií o dianí v slovenskej 
spoločnosti. Pri hodnotení prínosu v týchto oblastiach prijímatelia vyberali skôr stredové 
alebo nižšie (1 a 2) hodnoty na škále.  
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 A: Zlepšenie 
znalosti 
slovenčiny 
 

B: Nadviazanie 
vzťahov so 
Slovákmi 
 

C: Porozumenie 
slovenským 
zvykom a 
kultúre 

D: 
Porozumenie 
fungovania 
slovenských 
inštitúcií 

E: Získanie 
informácií 
o dianí v 
slovenskej 
spoločnost
i 

F: Zlepšenie 
životnej 
situácie na 
Slovensku 

Ivi 4 2 5 5 4 4 
Bella 3 3 2 4 3 5 
Tamara 5 3 3 2 1 1 
Alena 5 3 5 5 5 N/A 
Vlado 5 4 4 3 4 4 
Sana 5 4 5 3 3 5 
Favo 5 5 N/A 5 N/A 5 

Priemer 4,6 3,4 4 3,9 3,3 4 

Tabuľka 5 Výsledky kvantitatívneho merania dopadov programu individuálneho dobrovoľníctva medzi prijímateľmi 

 
                          Graf 2 Porovnanie celkového prínosu jednotlivých dopadov medzi prijímateľmi 

Pri vysvetlení týchto rozdielov je opäť nápomocné zamyslieť sa nad tým, na ktoré oblasti 
je v rámci programu kladený dôraz. Zaujímavým, aj keď nie až tak prekvapivým 
výskumným zistením je, že prínos v oblasti zlepšenia znalosti slovenčiny pociťujú vo 
veľkej miere všetci prijímatelia, teda aj tí, ktorí sa v rámci stretnutí s dobrovoľníkmi 
nevenujú špecificky doučovaniu jazyka. Nakoľko je však komunikácia medzi 
dobrovoľníkmi a prijímateľmi podstatnou súčasťou ich vzájomných interakcií, 
k zlepšovaniu jazyka tak dochádza aj mimovoľne popri iných činnostiach. Naopak, dve 
ďalšie oblasti v ktorých je dopad programu o niečo slabší, zahŕňajú činnosti, ktoré nie sú 
nutne súčasťou vzájomných interakcií. Miera, v ktorej prijímatelia môžu z programu 
ťažiť aj v oblasti porozumenia slovenským zvykom a kultúre a porozumenia fungovania 
slovenským inštitúciám, je tak závislá od toho, do akej miery sa týmto témam daná 
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dvojica v rámci svojej spolupráce venuje. Túto interpretáciu podporuje aj fakt, že dve 
prijímateľky, Ivi a Alena, ktoré aj v rámci kvalitatívnej časti výskumu hovorili o prínose 
vzájomných interakcií s dobrovoľníkmi v rámci interkultúrneho zdieľania, ohodnotili 
mieru prínosu v týchto dvoch oblastiach najvyššou hodnotou na škále (5). To, že sa týmto 
dvom oblastiam venovali v takej veľkej miere, je však skôr odrazom ich individuálnych 
potrieb a orientácií, ako systémovým prvkom programu. Podobná interpretácia sa 
ponúka aj vo vzťahu k oblasti nadväzovania vzťahov so Slovákmi a získavania informácií 
o dianí v slovenskej spoločnosti, ktoré sa v celkovom hodnotení prínosov ocitli ešte 
nižšie. Aj keď niektorí prijímatelia počas rozhovoru spomenuli, že ich dobrovoľníci 
predstavili aj svojim priateľom alebo s nimi zdieľali informácie o aktuálnom dianí na 
Slovensku, opäť sa jedná skôr o individuálne iniciatívy, než o rámcové nastavenie 
programu. Pre posilnenie dopadov v týchto oblastiach by preto bolo vhodné prehodnotiť 
zaradenie ďalších podporných mechanizmov, ktoré by napríklad prijímateľom 
umožňovali spoznať v rámci zapojenia do programu viac Slovákov, prípadne vytvoriť 
systematickejší priestor na interkultúrne zdieľanie.  

ZHRNUTIE VÝSKUMNÝCH ZISTENÍ  
V tejto záverečnej správe sme predstavili zistenia výskumu, ktorý bol zrealizovaný na 
prelome rokov 2021 a 2022 za účelom zhodnotenia fungovania a dopadov programu 
individuálneho dobrovoľníctva občianskeho združenia Mareena. Predmetom 
výskumného záujmu boli okolnosti vedúce k zapojeniu dobrovoľníkov a prijímateľov do 
tohto programu, ich skúsenosti s priebehom zapojenia, ako aj dopady programu na ich 
ďalší život. Záverom by sme radi vyzdvihli hlavné výskumné zistenia a rozobrali ich 
implikácie pre ďalšie fungovanie programu.  
 
Výskum okolností vedúcich k zapojeniu do programu odhalil, že cesta dobrovoľníkov a 
prijímateľov k programu sa výrazne líši. Kým v prípade dobrovoľníkov je rozhodnutie 
zapojiť sa do programu výsledkom komplexných motivácií, ktorých súčasťou sú ako 
altruistické, tak aj sebarozvojové orientácie a hľadanie vyhovujúcej formy 
dobrovoľníckeho zapojenia, v prípade prijímateľov je rozhodnutie zapojiť sa do 
programu motivované skoro výlučne snahou o riešenie konkrétneho problému 
spojeného s procesom začleňovania sa do slovenskej spoločnosti. Kým dobrovoľníci 
možnosť zapojiť sa do programu aktívne vyhľadávajú na internete a na sociálnych 
sieťach, prijímateľom je táto možnosť obvykle ponúknutá blízkou osobou alebo 
pracovníkmi neziskových organizácií, a to najčastejšie ústnou formou. Ich cesty k 
zapojeniu sa tak líšia nielen s ohľadom na motivácie, ale aj s ohľadom na spôsob, akým 
sa o programe dozvedajú. Dôležitým a v určitej miere prekvapivým zistením tejto časti 
výskumu je, že záujem o tému migrácie hrá v rámci motivácií dobrovoľníkov k zapojeniu 
do programu skôr okrajovú rolu. Výskum ďalej odhalil, že väčšina dobrovoľníkov nemá 
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na otázku migrácie vyhranený postoj a považujú ju za prirodzenú súčasť života, pričom 
zapojenie do programu vnímajú predovšetkým ako pomoc ľuďom v núdzi a nie ako 
súčasť snáh o širšiu spoločenskú zmenu.  
 
Výskum skúseností o priebehu zapojenia ukázal, že ako dobrovoľníci, tak aj prijímatelia, 
sú s programom spokojní a priebeh svojho zapojenia považujú za hladký. Dobrovoľníci 
oceňujú predovšetkým kvalitu komunikácie zo strany Mareeny, ako aj celkovú 
starostlivosť, ktorú počas svojho zapojenia dostávajú. Túto starostlivosť pociťujú nielen v 
rámci inštitucionalizovaných mechanizmov podpory, ako sú napríklad supervízie, 
stretnutia dobrovoľníkov, individuálne konzultácie s koordinátormi, ale aj v rámci 
hodnotového ukotvenia programu, ktorého dôležitou súčasťou je podľa nich dôraz na 
ich “wellbeing.” Prijímatelia oceňujú predovšetkým individuálnu podporu a možnosť 
obrátiť sa na dôveryhodnú osobu v prípade, že sa stretnú s problémom. Väčšina 
prijímateľov však nemá povedomie o štruktúre a hodnotovom ukotvení programu a 
majú tendenciu ho vnímať buď len cez svoj osobný kontakt s konkrétnym 
dobrovoľníkom, alebo cez svoju celkovú skúsenosť s Mareenou a jej zamestnancami. Táto 
časť výskumu tak zároveň potvrdila závery z predchádzajúcej časti, ktoré poukazujú na 
odlišné postavenie dobrovoľníkov a prijímateľov a rozličnú mieru ich zapojenia v rámci 
programu. Tieto rozdiely sa však čiastočne stierajú na úrovní interakcií medzi samotnými 
dobrovoľníkmi a prijímateľmi, ktoré obe skupiny vnímajú ako flexibilné a citlivé k 
individuálnym potrebám. Vzťahy medzi dobrovoľníkmi a prijímateľmi sú značne 
individualizované a pohybujú sa na škále od profesionalizmu s jasne zadefinovanými 
rolami až po priateľstvo s voľne zadefinovanými rolami. Významným zistením tejto časti 
výskumu je, že napriek pevne danej štruktúre podporných mechanizmov a sérií 
odporúčaní, ktorými koordinátorky programu pomáhajú nastaviť dobrovoľníkom a 
prijímateľom systém vzájomného fungovania, umožňuje program veľkú mieru flexibility 
a individuálneho prístupu. Predovšetkým vo vzťahu k prijímateľom, ktorí sa vzhľadom 
na svoj status držiteľov medzinárodnej ochrany nachádzajú v zraniteľnej pozícií, je 
flexibilitu a individuálny prístup možné považovať za silné stránky programu 
umožňujúce poskytovanie efektívnej podpory. 
 
Hodnotenie dopadov programu8 bolo realizované za pomoci kvalitatívneho aj 
kvantitatívneho prístupu a ich zhrnutie je preto potrebné rozdeliť na dve časti. 
Kvalitatívna časť hodnotenia dopadov pomohla identifikovať sedem hlavných kategórií 
dopadov, pričom dve boli špecifické pre dobrovoľníkov (lepšie pochopenie situácie 
utečencov, zmysluplná realizácia a osobnostný rast), tri boli špecifické pre prijímateľov 
(zlepšenie jazykových kompetencií, zlepšenie orientácie v slovenskej spoločnosti a 

 
8 Dopady sme pre účely tohto výskumu zadefinovali ako subjektívne pociťované prínosy pre ďalší život dobrovoľníkov 
a prijímateľov.  
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vyriešenie konkrétneho problému), a dve boli spoločné pre obe skupiny (interkultúrne 
zdieľanie a pocit prijatia a vytvorenie nových sociálnych väzieb). Časť týchto 
pociťovaných prínosov reflektuje motivácie, s ktorými sa dobrovoľníci a prijímatelia do 
programu prihlasovali, čo je možné považovať za pozitívny signál, že program umožňuje 
dobrovoľníkom a prijímateľom naplniť svoje očakávania. Časť pociťovaných prínosov sa 
však od pôvodných očakávaní líši. Dôležitým výskumným zistením v tomto smere je, že 
dobrovoľníci považujú za významný prínos programu možnosť lepšie pochopiť situáciu 
utečencov na Slovensku. Program tak má v tejto oblasti dopad na život dobrovoľníkov aj 
napriek tomu, že väčšina z nich nepovažovala záujem o tému migrácie za súčasť svojich 
motivácií zapojiť sa do programu. Zaujímavým zistením je aj miera reciprocity v oblasti 
nadväzovania nových sociálnych väzieb a získania pocitu prijatia, ktorý považujú za 
významný prínos svojho zapojenia do programu ako dobrovoľníci, tak aj prijímatelia. 
Toto zistenie problematizuje základný predpoklad “buddy” dobrovoľníctva, že sú to 
práve dobrovoľníci, kto je vďaka svojej silnejšej sociálnej pozícií a ukotvenosti v 
spoločnosti a silnej sociálnej pozícií zdrojom pocitu prijatia a nových sociálnych 
kontaktov vo vzťahu k prijímateľom. Výsledky výskumu ukazujú, že v programe 
individuálneho dobrovoľníctva Mareeny tento vzťah funguje obojsmerne, a že aj 
dobrovoľníci považujú získanie pocitu prijatia a nadviazanie nových sociálnych väzieb 
za významný prínos svojho zapojenia do programu plynúci ako z interakcií s 
prijímateľmi, tak aj z interakcií s ďalšími dobrovoľníkmi a koordinátorkami programu. 
 
Kým výsledky kvalitatívneho hodnotenia nám umožnili zmapovať dopady, ktoré 
považujú za dôležité samotní účastníci programu, výsledky kvantitatívneho hodnotenia 
umožnili určiť mieru, v akej pomáha program napĺňať dopady, ktoré vyplývajú z jeho 
cieľov a ktoré považujú za dôležité jeho organizátorky. Významným zistením výskumu 
je, že program pomáha do určitej miery napĺňať všetky zamýšľané dopady, čo je možné 
považovať za znak, že je nastavený vhodne. Líši sa však miera naplnenia jednotlivých 
dopadov. Za najvýznamnejší dopad programu vo vzťahu k dobrovoľníkom je možné 
považovať získanie pocitu užitočnosti, pričom dopady spojené s porozumením situácie 
utečencov na Slovensku, získaním zručností pri komunikácií s ľuďmi v zraniteľnej 
pozícií a získaním zručností pri komunikácií s ľuďmi z odlišného kultúrneho prostredia 
sú tiež relatívne silné. Naopak dopady spojené s porozumením prístupu slovenských 
inštitúcií k utečencom a získaním motivácie k zapojeniu do ďalších spoločensky 
prospešných aktivít sú porovnateľne slabšie. Naopak, vo vzťahu k prijímateľom má 
program najvýznamnejší dopad v oblasti zlepšenia znalosti slovenčiny a relatívne silné 
dopady aj v oblasti porozumenia slovenským zvykom a kultúre, porozumenia 
fungovania slovenských inštitúcií, a zlepšenia životnej situácie na Slovensku. Naopak 
porovnateľne slabšie dopady má program v oblasti nadväzovania vzťahov so Slovákmi 
a získania informácií o dianí v slovenskej spoločnosti. Vo všeobecnosti je tak možné 
povedať, že najvýznamnejšie dopady má program v oblastiach, ktoré priamo súvisia s 
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interakciou medzi dobrovoľníkmi a prijímateľmi (napr. pocit zmysluplnosti a zlepšenie 
znalosti slovenčiny), pričom slabšie dopady má v oblastiach, ktoré utvárajú skôr širší 
kontext týchto interakcií (napr. porozumenie prístupu slovenských inštitúcií k 
utečencom a získanie informácií o dianí v slovenskej spoločnosti).  
 
Na záver je nutné podotknúť, že limitom výskumných zistení vyplývajúcich z 
kvantitatívneho hodnotenia dopadov programu je relatívne malá výskumná vzorka, 
keďže do výskumu sa zapojilo dokopy 14 osôb, 7 dobrovoľníkov a 7 prijímateľov. Kým 
pre účely kvalitatívneho výskumu je túto vzorku možné zhodnotiť ako uspokojivú, pre 
účely kvantitatívneho výskumu by bolo vhodnejšie v budúcnosti výskum zopakovať a 
zahrnúť do neho väčší počet dobrovoľníkov aj prijímateľov. Výsledky kvalitatívnej časti 
by v tomto smere mohli slúžiť ako dôležitý podklad pre formuláciu výskumných otázok 
a doplnenie hodnotenia dopadov programu o oblasti, ktoré za prínosné považujú 
samotní dobrovoľníci a prijímatelia. Ďalšou potenciálnou nadstavbou výskumu by 
mohla byť realizácia etnografických pozorovaní interakcií medzi dobrovoľníkmi a 
prijímateľmi, ktorá by umožnila lepšie porozumieť dynamike ich vzťahu a poskytnúť ešte 
hlbší pohľad na dopady programu a jeho kapacitu napĺňať stanovené ciele. V 
neposlednom rade sa ako zaujímavá oblasť pre ďalší výskum vynára   téma ukončovania 
dobrovoľníctva, ktorá je úzko spojená s otázkou kontinuity dopadov programu. V rámci 
výskumu sme realizovali niekoľko rozhovorov aj s dobrovoľníkmi a prijímateľmi, ktorí 
vzájomnú spoluprácu už ukončili, alebo boli práve v procese ukončovania. Z hľadiska 
udržateľnosti dopadov programu by preto bolo zaujímavé zistiť, do akej miery sociálne 
väzby vytvorené medzi dobrovoľníkmi a prijímateľmi pretrvávajú aj po formálnom 
ukončení spolupráce, a či je tak v tejto oblasti možné hovoriť o krátkodobých alebo 
dlhodobých dopadoch programu.  

ODPORÚČANIA PRE ĎALŠIE FUNGOVANIE PROGRAMU 
Formulácia odporúčaní pre ďalšie fungovanie programu individuálneho dobrovoľníctva 
sa opiera o výskumné zistenia ako aj o konkrétne podnety na zlepšenie programu, ktoré 
počas kvalitatívnych rozhovorov formulovali zapojení dobrovoľníci a prijímatelia.  
 

1. Posilnenie priamej komunikácie s držiteľmi medzinárodnej ochrany a aktívne 
vyhľadávanie potenciálnych účastníkov programu  

 
Závery výskumu ukázali, že držitelia medzinárodnej ochrany sa o možnosti zapojiť sa do 
programu najčastejšie dozvedajú ústnou formou, a to či už v rámci kontaktu so svojimi 
blízkymi, ktorí v minulosti prišli do kontaktu s Mareenou a s jej aktivitami, alebo priamo 
od zástupcov Mareeny a iných organizácií aktívnych v oblasti migrácie. Takáto forma 
zapojenia tak predpokladá už existujúcu sociálnu sieť a napojenie na podporné 
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organizácie. Niektorí prijímatelia však vnímajú informovanosť o programe 
individuálneho dobrovoľníctva v rámci svojich komunít ako nedostatočnú. Riešením by 
bolo posilnenie priamej komunikácie s držiteľmi medzinárodnej ochrany a aktívnejší 
prístup Mareeny pri vyhľadávaní potenciálnych účastníkov programu. 
 

2. Posilnenie otvorenej komunikácie a spoločného riešenia problémov plynúcich zo 
spolupráce za účasti dobrovoľníkov, prijímateľov a koordinátorov 

 
Aj keď väčšina dobrovoľníkov a prijímateľov považuje priebeh vzájomnej spolupráce v 
programe za hladký, v niektorých prípadoch došlo medzi dobrovoľníkmi a prijímateľmi 
ku konfliktom vyplývajúcim z rozličných očakávaní ohľadom ich spolupráce. Aj keď 
dobrovoľníci vnímajú podporu koordinátoriek pri riešení vzniknutých problémov za 
dostatočnú, niektorí z nich vyjadrili potrebu takéto konflikty neriešiť sprostredkovane, 
ale priamo, ideálne v rámci stretnutia, na ktorom by sa zúčastnili všetky tri strany.  
 

3. Zaradenie dodatočných vzdelávacích aktivít zameraných na posilnenie zručností 
pri komunikácií s ľuďmi v zraniteľnej pozícií a ľuďmi z odlišného kultúrneho 
prostredia 

 
Kvantitatívna časť hodnotenia dopadov ukázala, že dobrovoľníci považujú svoje 
zapojenie do programu za prínosné v oblasti získania zručností pri komunikácií s ľuďmi 
v zraniteľnej pozícií a s ľuďmi z odlišného kultúrneho prostredia. Rozhovory však 
odhalili, že nie všetci dobrovoľníci považujú svoje zručnosti v tejto oblasti za dostatočné 
a niektorí by privítali väčšie zameranie programu na ich rozvoj. Zaradenie dodatočných 
vzdelávacích aktivít zameraných na posilnenie týchto zručností by tak mohlo 
dobrovoľníkom pomôcť získať väčšiu sebadôveru v tejto oblasti, uľahčiť im komunikáciu 
s prijímateľmi, a v konečnom dôsledku tak aj posilniť dopad programu v tejto oblasti.  
 

4. Zaradenie dodatočných vzdelávacích aktivít zameraných na oboznámenie 
dobrovoľníkov s prístupom slovenských inštitúcií k utečencom a problematike 
nútenej migrácie 

 
Viacero dobrovoľníkov vyjadrilo počas rozhovorov záujem dozvedieť sa viac o 
problematike nútenej migrácie a aktivitách slovenských inštitúcií a neziskových 
organizácií v tejto oblasti. Výsledky kvalitatívnej a kvantitatívnej časti hodnotenia 
dopadov programu síce ukazujú, že program má dopad na zvýšenie citlivosti voči 
situácií utečencov na individuálnej úrovni—predovšetkým cez lepšie pochopenie ich 
životnej situácie—ale dopad na pochopenie širšieho inštitucionálneho rámca nútenej 
migrácie je skôr slabší. V prípade, že má byť jedným z cieľov programu aj oboznámenie 
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dobrovoľníkov s prístupom slovenských inštitúcií k utečencom a problematike nútenej 
migrácie, bolo by vhodné v tejto oblasti zaradiť dodatočné vzdelávacie aktivity. 
 

5. Vytvorenie metodológie zberu dát pri vstupe dobrovoľníkov a prijímateľov do 
programu 

 
Záverečné odporúčanie sa týka vytvorenia metodológie zberu dát, ktorá by umožnila 
mapovať motivácie a očakávania dobrovoľníkov a prijímateľov pri vstupe do programu 
a zároveň získať lepší prehľad o ich východiskovej situácií v rámci jednotlivých oblastí, 
na ktoré sa program zameriava. Takéto dáta by predstavovali nielen cenný podklad pre 
lepšie prispôsobenie programu potrebám jeho účastníkov, ale zároveň by umožnili 
zobrať do úvahy východiskovú situáciu zapojených pri hodnotení dopadov programu a 
získať tak v budúcnosti ešte presnejšie výsledky. Súčasťou zberu dát by zároveň mohla 
byť aj presnejšia evidencia počtu a charakteristík dobrovoľníkov a prijímateľov 
zapojených špecificky do programu individuálneho dobrovoľníctva. Takáto evidencia by 
umožnila získať lepšiu predstavu o rozsahu programu a zmapovať trendy medzi 
zapojenými osobami.  
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