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Úvod
Realita, v ktorej dnešní mladí ľudia žijú, sa za posledných niekoľko rokov výraz-
ne zmenila. Tak, ako sa mení prostredie, v ktorom žijú, menia sa aj ich potreby 
a záujmy. Ako na túto skutočnosť reagujú mládežnícke organizácie na Sloven-
sku? Je ich ponuka pre mladých ľudí atraktívna?

V Ročenke o práci s mládežou za rok 2014 prezentujeme 23 organizácií pra-
cujúcich s deťmi a mládežou na Slovensku. Z toho je 12 členských organizácií 
Rady mládeže Slovenska a 11 organizácií s rozličnými cieľovými skupinami či te-
matickou orientáciou. Dôležitým aspektom pri výbere organizácií bola kvalita 
neformálneho vzdelávania a rôznorodosť prístupov k práci s mládežou. Našou 
snahou bolo predstaviť atraktívnu prácu s mládežou ako aj sektor práce s deť-
mi a mládežou v jeho celej šírke.

Hlavnú časť Ročenky tvorí prezentácia aktivít organizácií, spôsob rozvoja čle-
nov a systém vzdelávania dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou. V závere 
každej časti nájdete prehľad vybraných údajov o jednotlivých organizáciách.
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Detská organizácia FÉNIX, o.z.
Detská organizácia FÉNIX, o.z. vznikla v roku 1991. Jej hlavným cieľom je vy-
tvárať deťom a mládeži podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné 
trávenie voľného času.

Aktivity

Hlavné aktivity DO FÉNIX vychádzajú z výchovno-vzdelávacích progra-
mov, ktoré reflektujú záujmy a potreby detí a mladých ľudí. Pravidel-
nými aktivitami na lokálnej úrovni sú celoročné činnosti a podujatia, 
ktoré realizujú základné kolektívy podľa svojho zamerania.

Pravidelnú činnosť na celoslovenskej úrovni predstavuje široké 
spektrum vzdelávacích aktivít (napr. Detská konferencia, Mládež-
nícka konferencia), zážitkových aktivít, workshopy aj tábory (napr. 
zážitkovo-vzdelávacie kempy, etapové hry). DO FÉNIX uskutočňu-
je aj projekty pre deti so znevýhodnením, napr. Turistická nedeľa, 
Krok za krokom do života, Perníkový domček.

Pravidelné 
aktivity
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V roku 2014 DO FÉNIX uskutočnil projektové aktivity zamerané na 
spoluprácu, zapájanie dobrovoľníkov, participáciu a podporu dob-
rovoľníckej práce – Projekt 1+1, Spolupráca s Inbagsom (spoluprá-
ca neziskového a komerčného sektora). Dôležitou aktivitou bol aj 
projekt Od Dukly po Devín zameraný na aktívne trávenie voľného 
času, podporu zdravého životného štýlu a zároveň pripomenul nie-
ktoré významné momenty práce s deťmi a mládežou. 

Rozvoj členov

Pri práci s deťmi a mládežou sa DO FÉNIX sústreďuje na medziľud-
ské vzťahy, sebarozvoj, dobrovoľníctvo v organizácii, životné pros-
tredie, aktívnu participáciu mladých v organizácii a spoločnosti, so-
ciálnu inklúziu, ľudsko-právne, environmentálne a európske témy, 
voľnočasové aktivity a podporuje ich v uskutočňovaní vlastných 
nápadov.

DO FÉNIX vylepšuje svoje aktivity, vytvára nové, aby bola atraktív-
na pre súčasné deti a mladých ľudí. Svojim prístupom, programom 
a aktivitami reaguje na potreby a záujmy detí a mládeže v snahe 
motivovať ich k aktívnemu tráveniu voľného času, získavaniu a roz-
víjaniu schopností a zručností.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

DO FÉNIX aktívne pracuje s dobrovoľníkmi, vytvára im priestor na 
získavanie zručností, rozširovanie vedomostí ako aj realizáciu vlast-
ných nápadov. Systém prípravy pozostáva zo vzdelávacích progra-
mov DO FÉNIX (Idem do toho, Nalieváreň II), jednorazových školení 
a workshopov, vzdelávaní organizovaných v rámci územných organi-
zácii a zo vzdelávaní akreditovaných MŠVVaŠ SR (moduly Úspešne 
pri práci s detským kolektívom a Manažment detskej organizácie).

Vo vzdelávaní dobrovoľníkov sa DO FÉNIX venuje témam úloha 
dobrovoľníka, psychológia detí a mládeže, prezentačné zručnosti, 
hry a aktivity, motivácia detí a mladých ľudí, projektová činnosť, 
príprava podujatia, legislatíva, bezpečnosť, manažment, nové prí-
stupy a trendy v práci s deťmi a mládežou, mobilita, štruktúrovaný 
dialóg.

Kurzy a workshopy pre dobrovoľníkov vedú vyškolení členovia DO 
FÉNIX s teoretickými poznatkami a zručnosťami v danej oblas-
ti, externí spolupracovníci a dobrovoľníci (špeciálni pedagógovia, 
psychológovia, pracovníci s mládežou, projektoví manažéri). Pre 

Príležitostné 
aktivity



- 5 - - 5 -

interných lektorov DO FÉNIX realizuje 1- až 2-krát do roka školenia 
zamerané na nové trendy, informácie, aktuálne projekty a prezen-
tačné zručnosti.

Pre každý typ vzdelávania sú vypracované materiály a prezentá-
cie, ktoré účastníci dostávajú. Vzdelávacie materiály sú dostupné 
v tlačenej aj elektronickej podobe. Ďalší rozvoj a odbornú prípravu 
vedúcich DO FÉNIX  podporuje publikáciou noviniek a zaujímavostí 
z oblasti práce s mládežou vo vnútornom informačnom obežníku 
HERMES 2-krát mesačne.
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Domka – Združenie saleziánskej mládeže
Domka je jednou z najväčších mládežníckych organizácií na Slovensku. Venuje 
sa sprevádzaniu mladých ľudí. Cielene im vytvára priestor pre angažovanosť 
a ponúka dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnos-
tiam, aby ich podporila vo vyzrievaní v dobrých kresťanov a statočných obča-
nov. Nadväzuje na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca.

Aktivity

Pravidelnú činnosť Domky v roku 2014 tvorili predovšetkým tzv. 
stretká, týždenné stretnutia základných kolektívov. Pravidelne sa 
stretávajúce skupiny spájajú deti a mládež približne rovnakého veku, 
vedené sú dvojicou dobrovoľníkov - animátorov. Záujmové krúžky 
umožňujú účastníkom rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v oblas-
ti ich záujmu. Takmer každé stredisko ponúka pobytové, stanové či 
denné tábory určené viacerým vekovým kategóriám.

V roku 2014 Domka organizovala otvorené podujatia určené širokej 
verejnosti zamerané na prezentáciu činnosti a propagáciu strediska. 
Niektoré strediská vychádzajú so svojou činnosťou na verejné mies-
ta ako sú parky a pripravujú program pre deti a mladých alebo sa 

Pravidelné 
aktivity

Príležitostné 
aktivity
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podieľajú na zveľadení okolia (streetworkové aktivity). Duchovné 
aktivity ponúkajú mladým priestor duchovne rásť. Uskutočnili sa aj 
viaceré športové aktivity (turnaje na miestnej úrovni a 9 celosloven-
ských turnajov).

Rozvoj členov

Pri práci s členmi je pozornosť zameraná na integrálny rozvoj detí 
a mladých a vo svojej činnosti sa Domka venuj témam medziľud-
ských vzťahov, sebarozvoja a duchovna. Vo výchovno-vzdelávacom 
programe Cesty zrenia sa Domka venuje aj témam špecifickým pre 
jednotlivé vývinové obdobia. Témy dievčat a chlapcov sa líšia.

Domka na Slovensku pôsobí takmer 25 rokov. Spôsob práce s deťmi 
a mládežou sa rozšíril z „práce pre mladých“ (založená na hľadaní 
potrieb mladých a reagovanie na ne) aj na „prácu spolu s mladými“ 
(mladí ľudia dostávajú priestor pre angažovanosť, dostávajú zodpo-
vednosť, dôveru  a podporu).

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Rozvoj dobrovoľníkov prebieha na miestnej aj celoslovenskej úrov-
ni. Na miestnej úrovni strediská animátorom poskytujú vzdelávanie 
v závislosti od potrieb strediska a animátorov. Strediská Domky pra-
videlne pripravujú formáciu animátorov. Okrem počiatočnej prípra-
vy animátorov existuje aj priebežné sprevádzanie. Slúži na prehlbo-
vanie vedomostí, tréning zručností, riešenie problémových situácií 
a posilňovanie spoločenstva animátorov.

Na celoslovenskej úrovni Domka pripravuje dobrovoľníkov na reali-
záciu výchovno-vzdelávacieho programu Cesty zrenia. Účastníci sa 
naučia pracovať s materiálmi, ktoré im pomôžu pri príprave stretnu-
tí s členmi.

Domka tiež ponúka nadstavbové školenie Škola pre animátorov. 
Animátori si na školení prehlbujú vedomosti a zručnosti v práci 
animátora.

Pri práci s dobrovoľníkmi sa Domka venuje širokému spektru tém 
ako úloha dobrovoľníka, nové deti v organizácii, psychológia detí 
a mládeže, prezentačné zručnosti, odmeny a tresty, hry a aktivity, 
administratíva.

Vzdelávanie na miestnej úrovni robia lektori poverení zodpovedný-
mi pracovníkmi v stredisku. Stredisko tiež zabezpečuje prípravu svo-
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jich lektorov. Na celoslovenskej úrovni ho realizujú špeciálne určené 
lektorské tímy. Lektori pôsobiaci v projekte Cesty zrenia sú každý rok 
pripravovaní počas dvoch stretnutí. V projekte Škola pre animátorov 
koordinátor projektu zabezpečuje odovzdávanie obsahov jednotli-
vých kurzov a priebežné sprevádzanie lektorských tímov.

Domka používa vlastné materiály pre vzdelávanie svojich dobrovoľ-
níkov a lektorov. Tieto materiály majú účastníci aj lektori k dispozícii.
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eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
eRko je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Jeho cieľom je pomáhať pri výcho-
ve a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce 
sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mla-
dých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve.

Aktivity

Základom činnosti eRka je pravidelná mimoškolská práca s deťmi 
v malých spoločenstvách – stretkách. Prostredníctvom aktivít, rozho-
vorov, príbehov, modlitby a hier prežívajú deti so svojimi vedúcimi ra-
dostné spoločenstvo, rozvíjajú svoje talenty, vedomosti a zručnosti.

eRko každoročne organizuje kolednícku akciu Dobrá novina, ktorá 
je spojená so zbierkou pre krajiny tretieho sveta. Počas príprav 20. 
ročníka sa zameriavali nielen na nácvik koledníckych vinšov, ale aj 
na témy rozvojového vzdelávania. Ku pravidelným aktivitám eRka 
patria aj celoslovenské kampane Detský čin pomoci a Vypni telku, 
zapni seba!

Pravidelné 
aktivity
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Ponuku eRka pre deti dopĺňajú celoslovenské kampane Detský čin 
pomoci, Sviečka za nenarodené deti, Deň počatého dieťaťa či medi-
álna kampaň Vypni telku, zapni seba!

Okrem toho animátori pripravujú pre svoje stretká rôzne jednodňo-
vé aktivity ako Dni života, karnevaly,... Vyvrcholením celoročného 
stretávania býva letný tábor.

Rozvoj členov

V práci so svojimi členmi sa eRko venuje téme medziľudských vzťa-
hov, formácii charakteru (osvojenie si osobných a sociálnych cností), 
sebarozvoju, rozvojovému vzdelávaniu a rozvoju duchovného života.

V posledných rokoch sa eRko oveľa viac koncentruje na osobnosť 
vedúceho, na jeho morálne hodnoty, rozšírilo vzdelávanie vedúcich 
o nové témy a aktualizovalo obsahy kurzov. V pravidelnej práci s deť-
mi eRko vyvinulo celoslovenské krátkodobé programy a kampane, 
ktoré oživujú celoročné stretávanie. 

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

eRko organizuje širokú škálu vzdelávacích kurzov pre svojich členov 
ako aj nových dobrovoľníkov. Od základného vzdelania dobrovoľníka 
potrebného pre prácu s deťmi až po špecificky zamerané kurzy na roz-
širovanie si vedomostí a zručností dobrovoľníkov. Tiež realizuje vzde-
lávanie na rozvoj zručností mládežníckych vedúcich, mladých lídrov 
cez dva akreditované programy Dobrovoľníckej univerzity eRka.

V posledných rokoch sa eRko zaoberalo tvorbou tzv. Cesty eRkára. 
Predstavujú súbor vedomostí, zručností a postojov, ktoré by si mal 
vedúci postupne osvojovať, aby mohol kvalitne viesť detské stretko.

Dobrovoľníci majú možnosť zúčastniť sa kurzov k špecifickým té-
mam (napr. o táboroch, problémové deti, životné zručnosti, tvorivé 
metódy…), kurzov na rozvoj zručností mladých lídrov, či zahranič-
ných vzdelávacích podujatí. Oblastné kurzy poskytujú priestor pre 
vzdelávanie vedúcich z oblastného centra, zdieľanie dobrej praxe 
a odovzdávanie skúseností.

Okrem workshopov, kurzov a školení sa eRko snaží zabezpečiť prie-
bežné sprevádzanie a supervíziu dobrovoľníkov a pracovníkov 
s mládežou.

Kurzy pre dobrovoľníkov pokrývajú témy ako úloha dobrovoľníka, 
psychológia detí a mládeže, základy pedagogiky, rozvoj tvorivosti 

Príležitostné 
aktivity
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a životných zručností, prezentačné zručnosti, hry a aktivity, organi-
zovanie táborov, administratíva. eRko má vlastné vzdelávacie mate-
riály, ktoré sú pre účastníkov a lektorov dostupné.

Realizáciu cieľov eRka v oblasti pedagogiky, psychológie a metodiky 
výchovy zabezpečuje odborná metodická komisia PEPO. Členmi sú 
odborne vzdelaní dobrovoľníci – absolventi pedagogického smeru.

Mnohí lektori majú viacročnú pedagogickú prax a absolvovali rozlič-
né špecifické tréningy a tréningové programy. eRko má tiež vypraco-
vaný akreditovaný modul Tréner v eRku, obsahujúci dva víkendové 
tréningy.
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INEX Slovakia
INEX Slovakia (INternational EXchange) od roku 1993 podporuje mladých 
ľudí v spoznávaní nových kultúr, vytváraní priateľstiev z celého sveta, získa-
vaní skúseností a v osobnom a profesijnom raste. INEX svojich členov rozvíja 
prostredníctvom medzinárodných dobrovoľníckych aktivít a neformálneho 
vzdelávania.

Aktivity

INEX Slovakia sa v roku 2014 venoval dobrovoľníckym, vzdeláva-
cím, propagačným a rozvojovým aktivitám v oblasti dobrovoľníc-
tva a osobnostného rozvoja mládeže.

Medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce alias workcampy 
spájajú ľudí pochádzajúcich z rôznych prostredí, aby pracovali na 
mikro projektoch, ktoré sú prínosom pre lokálne komunity na ce-
lom svete. V rámci dlhodobých dobrovoľníckych projektov INEX 
vysiela dobrovoľníkov na projekty na 3 – 12 mesiacov. Víkendové 
workcampy na Slovensku a jednodňové dobrovoľnícke aktivity 
(napr. v materských školách, v DSS Integra) patria ku krátkodobým 
aktivitám INEXu Slovakia. V rámci programu Erasmus+ INEX vysiela 

Pravidelné 
aktivity
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a hosťuje dobrovoľníkov prostredníctvom Európskej dobrovoľníc-
kej služby.

Medzi vzdelávacie aktivity INEXu patria školenia pre vedúcich me-
dzinárodných dobrovoľníckych táborov akreditované MŠVVaŠ SR, 
mládežnícke výmeny a medzinárodné školenia v rámci programu 
Erasmus+. Čajové dejchánky sú pravidelné stretnutia dobrovoľní-
kov organizované kanceláriou INEXu Slovakia na tému zaujímavú 
pre mladých ľudí. INEX sa tiež venoval propagácii dobrovoľníctva 
na školách a podujatiach.

Každý rok prinesie nové aktivity, témy. Nie je však možné ich iden-
tifikovať ako konkrétnu aktivitu, ale inováciu existujúcej.

Rozvoj členov

V práci so svojimi členmi sa INEX Slovakia venuje predovšetkým 
medziľudským vzťahom, sebarozvoju a životnému prostrediu.

Spôsob práce sa prispôsobil novej generácii, mládeži používajúcej 
nové technológie, vyrastajúcej v nekompletných rodinách a vy-
chovávanej v iných podmienkach.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Vedúci táborov musia úspešne absolvovať akreditované školenia 
MŠVVaŠ zamerané na vedenie dobrovoľníkov, motiváciu, organi-
zovanie, plánovanie a hodnotenie tábora, medzikultúrne učenie, 
finančný manažment. Toto školenie je v rozsahu 3 víkendov.

V ďalších vzdelávacích aktivitách sa INEX venuje témam ako úloha 
dobrovoľníka, prezentačné zručnosti, hry a aktivity.

Tréningy vedie INEX školiteľský tím. Školitelia sa zúčastňujú slo-
venských aj zahraničných školení pre školiteľov. Ku školeniu sú do-
stupné materiály.

Príležitostné 
aktivity
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kdms

Kresťanskodemokratická mládež Slovenska
Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS) je samostatná organizá-
cia s partnerským vzťahom ku Kresťansko-demokratickému hnutiu (KDH). 
Cieľom KDMS je rozvíjať vzdelanie, záujem o politiku a schopnosť mladých 
ľudí meniť veci, ktoré sa okolo nich dejú.

Aktivity

Činnosť KDMS v roku 2014 pozostávala z jarného a jesenného Fóra 
mladých, ktoré boli venované aktuálnym témam. Ide o pravidelné 
aktivity, prostredníctvom ktorých sa KDMS snaží podporovať a rozví-
jať mladých lídrov, aj propagovať a šíriť hodnoty kresťanskej demok-
racie medzi mladými ľuďmi.

V Mýte pod Ďumbierom KDMS každoročne organizuje letný festival 
Ďumbier. Jeho hlavnou náplňou je výstup na Ďumbier a koncerty 
slovenských kapiel. K pravidelným aktivitám patrí aj DOBROweek, 
počas ktorého sa členovia venujú dobrovoľníckym aktivitám vo svo-
jom regióne alebo v konkrétnej obci.

Členovia KDMS sa aktívne zapojili do komunálnych volieb.

Pravidelné 
aktivity

Príležitostné 
aktivity
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Rozvoj členov

KDMS sa v otázke rozvoja svojich členov zameriava na  medziľudské 
vzťahy a sebarozvoj, venuje sa formálnemu aj neformálnemu vzde-
lávaniu v otázke občianskej a politickej uvedomelosti mladých ľudí, 
či v rôznych aktuálnych témach (napr. životné prostredie, spravodli-
vosť, problematika SME).

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Dobrovoľníci KDMS sa vzdelávajú na medzinárodných tréningoch, 
odovzdaným know-how v rámci organizácie alebo priamo na akti-
vitách KDMS, ako napr. Fórum mládeže. Ich príprava sa sústreďuje 
na úlohu dobrovoľníka, prezentačné zručnosti, administratívu, soft 
skills, negociáciu, pomoc a podporu mládeže.

Interné vzdelávanie vedú externí lektori alebo skúsenejší členovia 
KDMS. Lektori sa pripravujú individuálne, napr. na tréningoch zahra-
ničných partnerov. Tiež vychádzajú z vlastnej skúsenosti.

Na prípravu dobrovoľníkov KDMS využíva materiály partnerských 
organizácií. Dostupné sú v centrále organizácie.
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Pravidelné 
aktivity

LAURA, združenie mladých 
Laura, združenie mladých, je dobrovoľné občianske združenie, ktoré podpo-
ruje integrálny rozvoj detí a mladých – so špeciálnou pozornosťou na diev-
čatá a mladé ženy. Rozvíja ich schopnosti, potenciál, v saleziánskom duchu 
vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hod-
notám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a 
voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému.

Aktivity

Na lokálnej úrovni sa činnosť Laury skladala predovšetkým zo 
stretnutí rovesníckych skupín, krúžkov (napr. športový, tanečný, 
tvorivý, varenia), klubovej činnosti a vzdelávacích podujatí pre 
dobrovoľníkov a mladých (napr. stredisková škola animácie, for-
mačné prednášky).

Na celoslovenskej úrovni v roku 2014 Laura uskutočnila cyklus 
vzdelávacích kurzov V nasadení života, ktoré sú prípravou na dob-
rovoľnícku službu počas letných prázdnin. Predovšetkým pre stre-
doškolákov je určený kurz mediálnej výchovy Mediálna škola.
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Popri pravidelnej činnosti Laura organizuje množstvo ďalších podu-
jatí tak na miestnej ako aj celoslovenskej úrovni. Na miestnej úrov-
ni to boli jednodňové športové a kultúrne podujatia (napr. eMeM 
Cup, Hecni sa..., Cecilfest, Karneval na ľade), viacdňové a pobytové 
podujatia (napr. výlety rovesníckych stretiek, prímestské a pobyto-
vé tábory) a vzdelávacie podujatia.

Na celoslovenskej úrovni to boli predovšetkým športové turnaje, 
príprava volejbalového družstva na medzinárodné saleziánske 
športové hry a účasť na nich, tanečná súťaž skupín Teendance.

Rozvoj členov

Vo svojom výchovnom programe sa Laura venuje témam medzi-
ľudské vzťahy, sebarozvoj, komunikácia, time manažment, sebare-
flexia, kritické myslenie, životné prostredie a duchovno.

Laura svoju činnosť realizuje saleziánskym výchovným štýlom, 
prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít 
v štýle preventívneho systému. Najväčšia zmena nastala v prehĺbe-
ní a rozšírení práce s dobrovoľníkmi a spôsobu ich formácie. Vo for-
mácii rovesníckych skupín sa začali viac zameriavať na integrálnosť 
výchovy, nadväznosť, spoluprácu a otvorenosť. Práca sa stala viac 
systematickou so zachovaním spontánnosti v aktivitách.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Príprava dobrovoľníkov prebieha na miestnej úrovni v strediskách. 
Závisí od potrieb konkrétneho strediska. Väčšinou sú to mesačné 
formačné stretnutia animátorov (tzv. miestna škola animácie). 
Začiatočná formačná príprava dobrovoľníkov trvá väčšinou 1 rok. 
V oblasti duchovného a osobnostného rozvoja sú vrcholom týždňo-
vé formačné duchovné cvičenia. 

Na celoslovenskej úrovni Laura využíva projekty združenia DOMKA 
Škola pre animátorov a Cesty zrenia, ktorých sa zúčastňujú aj jej 
dobrovoľníci. 

Vzdelávanie dobrovoľníkov zahŕňa odbornú prípravu aj osobnostný 
rast. V Laure sa venujú témam a oblastiam ako úloha dobrovoľníka, 
psychológia detí a mládeže, pedagogika, didaktika, sociálna práca, 
spiritualita, manažment, hry a aktivity, administratíva, komunikač-
né a prezentačné zručnosti, práca v tíme, prevzatie zodpovednosti, 
motivácia.

Príležitostné 
aktivity
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Vzdelávanie zabezpečujú dobrovoľníci s dlhoročnými skúsenosťa-
mi s prácou v Laure a externí odborníci v oblasti, ktorá je náplňou 
kurzu. Dobrovoľníci sú na úlohu lektora pripravovaní absolvovaním 
mesačných formačných stretnutí animátorov (tzv. miestnej školy 
animácie), na celoslovenskej úrovni sú využívané projekty Škola 
pre animátorov a Cesty zrenia. Tiež majú možnosť mentoringu 
a supervízie zo strany starších dobrovoľníkov.

Každé stredisko má vypracované svoje materiály, ktoré využíva pri 
vzdelávaní dobrovoľníkov. Laura využíva aj materiály organizácie 
Domka. V strediskách majú zodpovední dobrovoľníci za vzdeláva-
nie a lektori materiály k dispozícii. Laura sa snaží mať v každom 
stredisku literatúru, ktorá pomôže dobrovoľníkom v rozvoji v jed-
notlivých oblastiach.
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Pravidelné 
aktivity

Slovenská debatná asociácia
Slovenská debatná asociácia (SDA) sa od roku 1999 ako jediná organizácia 
na Slovensku venuje systematickému rozvoju debatných aktivít a debatnej 
metodiky. Jej poslaním je podporovať kritické myslenie, otvorenosť a ob-
čianstvo mladých ľudí. 

Aktivity

V roku 2014 boli aktivity SDA zložené predovšetkým z činnosti 57 
debatných klubov, organizácie stredoškolskej a základoškolskej 
debatnej ligy a samostatných debatných turnajov, trénerských, 
rozhodcovských a dobrovoľníckych seminárov, a Letnej akadémie 
Discover. Kalendár SDA sa riadi školskými rokmi, takže v kalendár-
nom roku 2014 skončila debatná sezóna 2013/2014 a začala sezó-
na 2014/2015. Do sezóny 2013/2014 sa zapojilo 91 trojčlenných 
stredoškolských debatných tímov a 70 dvojčlenných základoškol-
ských tímov. Medzinárodného debatného turnaja v apríli sa zúčast-
nilo viac ako 250 debatérov z 13 krajín a letnej akadémie Discover 
sa zúčastnilo 137 slovenských a českých stredoškolákov.
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Okrem bežných aktivít SDA uskutočnila aj verejné debaty a disku-
sie. Od novembra do decembra prebehol projekt Z dejín do de-
bát, ktorým si členovia SDA pripomenuli 25. výročie Nežnej revo-
lúcie. Podujatí organizovaných mladými ľuďmi sa zúčastnili aktivisti 
a spoločenskí vedci, napr. Miroslav Kusý, Oľga Gyárfášová a Zuzana 
Wienk.

Rozvoj členov

Vo svojej činnosti sa SDA posunula od učiteľskej organizácie k mlá-
dežníckej, od debatných turnajov ku klubovej činnosti, od hodnote-
nia prejavu (formy a štýlu) k hodnoteniu obsahu.

SDA rozvíja svojich členov v témach aktuálneho diania a podľa de-
batných téz, a podporuje ich v sebarozvoji. V roku 2014 sa debato-
valo napr. o vplyve finančných skupín na médiá, o šírení nevedec-
kých informácií o očkovaní alebo o situácii na Ukrajine.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Na začiatku každej sezóny (v septembri) SDA robí seminár pre ve-
dúcich klubov rozdelený podľa predchádzajúcich skúseností s de-
batou. Seminár trvá jeden víkend.

SDA tiež organizuje rozhodcovský seminár a seminár pre vedúcich 
klubov nedebatérov, ktorí sú noví v organizácii.

Vzdelávanie vedúcich je zamerané na úlohu dobrovoľníka, nové 
deti v organizácii, prezentačné zručnosti a administratívu.

Vzdelávacie aktivity vedú starší dobrovoľníci. SDA má mentorský 
systém, v ktorom skúsení lektori sledujú mladších dobrovoľníkov 
a dávajú im spätnú väzbu. Lektori môžu konzultovať svoju prípra-
vu so skúsenejšími lektormi. Materiály potrebné pre prípravu majú 
dobrovoľníci k dispozícii.

Príležitostné 
aktivity
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Pravidelné 
aktivity

Slovenský skauting, o.z.
Skautské hnutie má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Skauting bol na Slo-
vensku založený v roku 1913. Svojim členom ponúka pestré aktivity, ktorých 
cieľom je nielen zábava, ale predovšetkým rozvoj zručností a vedomostí.  
Slovenský skauting vychováva deti a mládež vo všestranne rozvinutých obča-
nov a vytvára priestor, kde si plnia svoje sny a nachádzajú priateľov.

Aktivity

V roku 2014 bola pravidelná činnosť zložená najmä z pravidelných 
schôdzok a výletov na lokálnej úrovni. Deti sa schádzajú približne 
raz do týždňa a 1- až 2-krát za mesiac majú cez víkend výlet do prí-
rody alebo mesta.

Na národnej úrovni Slovenský skauting organizoval viacero vzdelá-
vacích akcií pre mladých vedúcich a animátorov. Napríklad Radcov-
ské fórum pre 100 animátorov z celého Slovenska, či celoslovenskú 
súťaž medzi skautskými skupinami s názvom Družina roka.

V roku 2014 sa uskutočnil letný tábor pre stredoškolákov FESTro-
verMOOT v Hodruši. 120 skautov zo Slovenska sa zúčastnilo medzi-
národného stretnutia skautov v Českej republike.

Príležitostné 
aktivity
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Rozvoj členov

Pri rozvoji členov sa Slovenský skauting zameriava predovšetkým na 
oblasti medziľudských vzťahov, sebarozvoja a duchovna.

Slovenský skauting bol obnovený v roku 1989 do podoby v akej 
bol v roku 1969 zakázaný. Preto sa prístup k deťom musel výrazne 
zmeniť. Posledných pätnásť rokov sa výchovný program zameriava 
najmä na individuálnu rovinu a potreby dieťaťa, nie na tabuľkové 
dosahovanie výkonov a štandardov. Do programu implementovali 
používanie moderných technológií a zastarané veci z neho vypadli, 
napríklad Morseova abeceda.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Slovenský skauting pripravuje dobrovoľníkov na ich činnosť v rámci 
viacstupňového vzdelávacieho procesu.

Členovia, ktorí vyrástli v organizácii absolvujú kurz pre animátorov, 
ktorý sa venuje najmä príprave pravidelných výprav. Tréning animá-
tora trvá 3 – 4 víkendy. Noví dospelí dobrovoľníci absolvujú základ-
ný kurz, kde sa naučia základy skautskej metódy práce s mládežou.

Vedúci skautských skupín absolvujú kurz prvej pomoci a kurz ve-
nujúci sa organizovaniu dlhších pobytových podujatí a vedenie niž-
ších organizačných zložiek. Tento kurz je v rozsahu 4 – 5 víkendov 
a 9-dňového letného tábora.

Poslednou nadstavbou je kurz pre skautských inštruktorov venu-
júci sa skúseným skautským vedúcim. Tí sa na ňom učia prednášať 
a formovať budúcich skautských vedúcich.

V rámci vzdelávania dobrovoľníkov sa Slovenský skauting venuje té-
mam ako úloha dobrovoľníka, nové deti v organizácii, psychológia 
detí a mládeže, prezentačné zručnosti, odmeny a tresty, hry a akti-
vity, či administratíva.

Kurzy pre skautských animátorov a vedúcich lektorsky vedú skautskí 
odborníci alebo externisti zvolení na konkrétnu špecializáciu, kto-
rú nepokrýva vzdelávací tím. Interných lektorov Slovenský skauting 
pripravuje na celoslovenskom kurze pre skautských lektorov. Tento 
kurz sa realizuje raz za tri roky.

Slovenský skauting používa vlastné materiály pre vzdelávanie svo-
jich dobrovoľníkov a lektorov, a tieto materiály majú k dispozícii.
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Pravidelné 
aktivity

Spoločenstvo evanjelickej mládeže
Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM) je celoslovenské kresťanské mlá-
dežnícke občianske združenie. Cieľom SEM je viesť mladých ľudí k poznaniu 
Boha a porozumeniu Jeho právd. Zároveň podporuje zapojenie sa svojich 
členov do života miestneho cirkevného zboru.

Aktivity

Činnosť SEM v roku 2014 pozostávala z rozličných aktivít. Členovia 
sa pravidelne stretávali na mládežníckych a dorastových stretnu-
tiach alebo v oblastných kluboch. Medzi vzdelávacie aktivity SEM 
patrí Konferencia SEM, ročný mentoringový program pre mladých 
vedúcich Dokonalý v Kristu, stretnutia vedúcich mládeží, konfir-
mačné víkendové pobyty pre mladých ľudí vo veku 12 – 14 rokov. 
Na letnom festivale SEMFEST si účastníci môžu vypočuť kresťanské 
kapely, zúčastniť sa seminárov, workshopov a adrenalínových akti-
vít. SEM uskutočnilo misijné aktivity Helping Hand a misijné cesty 
do Srbska a Bieloruska.

SEM príležitostne pomáha pri rozličných akciách partnerských orga-
nizácií (napr. na stretnutiach seniorov organizovaných ECAV a.v. na 
Slovensku), pri táboroch, koncertoch, festivaloch.

Príležitostné 
aktivity
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Rozvoj členov

V práci so svojimi členmi sa SEM venuje medziľudským vzťahom, 
sebarozvoju a duchovnu. 

Program sa snaží prispôsobiť aktuálnym potrebám a záujmom mla-
dých ľudí. V minulosti mladým ľuďom stačilo sa stretnúť, budovať 
vzťahy, v kresťanskom prostredí študovať Božie písmo a rásť vo svojej 
viere. Dnes sú ich potreby omnoho širšie zamerané. Preto SEM roz-
širuje svoje zážitkové atrakcie a zameriava sa viac na aktuálne témy.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Vedúci pracovníci s mládežou absolvujú 9-mesačný školiaci program 
Dokonalý v Kristu. Tento program je doplnený o mentoring. Každý 
študent má v rámci programu mentora, ktorý mu počas roka pomá-
ha pri jeho dobrovoľníckej službe.

Dvakrát ročne SEM organizuje celoslovenské stretnutie pre vedúcich 
mládeží, kde môžu zdieľať svoje skúsenosti, podporovať sa a učiť sa 
od seba navzájom.

Na miestnej úrovni sa v jednotlivých oblastných centrách konajú pra-
videlné stretnutia pre pracovníkov v danej oblasti, kde plánujú aktivi-
ty na ďalšie obdobie, radia a pomáhajú si.

Vo vzdelávaní dobrovoľníkov sa SEM zameriava na úlohu dobrovoľní-
ka, nové deti v organizácii, prezentačné zručnosti, hry a aktivity.

Väčšinu vzdelávacích podujatí vedú starší pracovníci. Lektori školenia 
Dokonalý v Kristu sú odborníci v určitej oblasti (napr. pedagogika, psy-
chológia) a laici, ktorí absolvovali tento program alebo externé školenia.

SEM má vlastné aj prevzaté vzdelávacie materiály. Pre program Do-
konalý v Kristu sú vypracované osnovy. Tiež disponuje príručkami 
s nápadmi na hry, aktivity a zamysleniami. SEM vydalo aj preklad 
nemeckej publikácie Emmaus pre pracovníkov s dorastom a konfir-
mandmi. Všetky materiály majú dobrovoľníci a pracovníci k dispozí-
cii. Niektoré sú voľne dostupné na web-stránke SEM.
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Pravidelné 
aktivity

Zväz skautov maďarskej národnosti
Szlovákiai Magyar Cserkészszovetség – Zväz skautov maďarskej národnosti 
(SZMCS-ZSMN) bol obnovený začiatkom roku 1990. Venuje sa predovšetkým 
mládeži maďarskej národnosti na Slovensku. Cieľom SZMCS-ZSMN je vychová-
vať svojich členov v duchu skautingu, rozvíjať vo fyzickej, psychickej a mravnej 
oblasti.

Aktivity

Najväčšiu časť pravidelného programu tvoria týždenné družinové 
schôdzky. Bývajú tematicky zoradené tak, aby zapadali do celoročného 
výchovného plánu, väčšinou trvajú 1,5 – 2 hodiny. Ďalším druhom 
pravidelných aktivít sú každoročne usporiadané akcie, predovšetkým 
letné a víkendové skautské tábory. Tieto akcie sú príležitosťou pre 
členov na intenzívne prežívanie skautingu, pokrok vo vedomostiach 
a získanie skúseností.

Na celozväzovej úrovni v roku 2014 SZMCS-ZSMN organizovala 
konferencie pre vodcov dobrovoľníkov. Na konferenciách sa venovali 
odborným témam, plánovaniu svojej činnosti a riešeniu záležitostí 
zväzu.
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SZMCS-ZSMN príležitostne organizoval medzinárodné semináre 
pre vodcov, športové dni, kultúrne a spoločenské programy pre 
verejnosť. Ďalšími aktivitami sú tematické víkendy, napr. vodné túry, 
viacdňové výlety alebo víkendy pre najmladších členov (skautské 
vĺčatá). Všetky tieto programy slúžia na podporenie výchovného 
zámeru pravidelných aktivít.

SZMCS-ZSMN tiež spolupracuje aj s inými organizáciami na niektorých 
projektoch.

Rozvoj členov

V práci s členmi sa SZMCS-ZSMN venuje témam medziľudských vzťa-
hov, sebarozvoja, životného prostredia, duchovna, vývoja telesnej 
zdatnosti, citového vývoja, rozvoja vedomostí a charakteru.

Podstata práce Zväzu skautov maďarskej národnosti spočíva 
v skautských ideách, skautskom zákone a skautskom sľube. Základné 
myšlienky sa nezmenili. Zmenil sa spôsob práce s členmi a metódy. 
V minulosti bol program orientovaný na nadobúdanie vedomostí 
a dosahovanie výkonnostnej úrovne. V súčasnosti sa SZMCS-ZSMN 
svojimi aktivitami zameriava na rozvoj charakteru, vedomostí, 
zručností, telesnej zdatnosti, medziľudských vzťahov, emočného 
cítenia a duchovna.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Dobrovoľníci a pracovníci s deťmi a mládežou sú na činnosť v SZMCS-
ZSMN pripravovaní v rámci viacúrovňového kontinuálneho vzdeláva-
nia. Najdôležitejším druhom školenia sú tzv. lesné školy. Sú určené 
pre rôzne vekové kategória a rôzne úrovne skautského vodcovstva 
(pomocní radcovia, radcovia, pomocní vodcovia, vodcovia). Jednot-
livé úrovne lesných škôl na seba nadväzujú. Lesné školy sú v rozsahu 
11-dňového letného tábora doplneného o jeden alebo viac víkendo-
vých seminárov, v závislosti od úrovne lesnej školy.

Na lesné školy nadväzujú školenie skautských vodcov a odborné ško-
lenia. Školenie skautských vodcov je najvyšším stupňom vzdelávania. 
Slúži na prípravu vodcov pre celozväzové a medzinárodné činnosti. 
Odborné školenia slúžia na rozširovanie a prehĺbenie vedomostí vod-
cov (napr. školenie vodcov pre vĺčat, školenie vodných skautov).

V rámci vzdelávania dobrovoľníkov a pracovníkov s deťmi a mláde-
žou sa SZMCS-ZSMN venuje témam ako úloha dobrovoľníka, nové 
deti v organizácii, psychológia detí a mládeže, prezentačné zručnosti, 

Príležitostné 
aktivity
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hry a aktivity, administratíva, inšpiratívne výchovné metódy, uzly, via-
zané stavby, život v prírode, spoznanie a ochrana prírody, sebarozvoj.

Školenia a lesné školy vedie tím skautských vodcov, ktorý zodpove-
dá za odbornosť a aktualitu tém, kvalitu uskutočnenia, zveľaďova-
nie a vývoj vzdelávania. Noví lektori prechádzajú ročnou prípravou 
v lektorskom tíme, v ktorom budú pôsobiť. Súčasťou tejto prípravy 
je oboznámenie sa s metodikou, princípmi, tematikou danej lesnej 
školy a aktívna účasť na príprave aktuálneho ročníka lesnej školy.

SZMCS-ZSMN disponuje vlastnými materiálmi pre všetky úrovne 
vzdelávania a pravidelne sú aktualizované. Vzdelávacie materiály sú 
dostupné pre členov a lektorov lesných škôl.
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Pravidelné 
aktivity

YMCA
Združenie YMCA na Slovensku pôsobí s prestávkami od 1. svetovej vojny. 
Prvýkrát bola zakázaná počas 2. svetovej vojny. Po krátkom pôsobení bola 
YMCA na Slovensku v roku 1951 násilne rozpustená. YMCA na Slovensku 
obnovila svoju činnosť v roku 1990 ako súčasť svetového hnutia YMCA – 
Young Mens’ Christian Association (Kresťanské združenie mladých ľudí).

Aktivity

Pravidelná činnosť v roku 2014 sa uskutočňovala v podobe nízkopra-
hových a komunitných centier, klubovej činnosti, táborov, podpory 
rozvoja dobrovoľníctva a medzinárodných dobrovoľníckych progra-
mov cez Európsku dobrovoľnícku službu.

Nízkoprahové kluby ponúkajú klientom poradenstvo, rozličné zmys-
luplné aktivity, vytvárajú bezpečný priestor a tým sa stávajú útočis-
kom pre mladých ľudí. Práca s klientom prebieha priamo v klube.

Mládežnícke kluby predstavujú priestor pre trávenie voľného času mla-
dých ľudí. Sú v rámci nich organizované besedy a prednášky na aktuálne 
témy, súťaže a hry súvisiace s témou, prednášky, koncerty, výlety. V klu-
boch si členovia môžu zahrať spoločenské hry, stolný futbal či biliard.
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Cesta muža je iniciatíva zacielená na chlapcov a mladých mužov, 
ktorí vyrastajú v prostredí s nedostatkom mužských vzorov (detské 
domovy, dysfunkčné rodiny). Cieľom tejto iniciatívy je spoznaním 
typicky mužských zručností, hodnôt a postojov prispieť k zvýšeniu 
ich mužskej identity.

YMCA organizuje letné i zimné tábory – jazykové (napr. s výučbou 
angličtiny za účasti zahraničných lektorov), hudobné, stanové, 
pobytové aj denné, na Slovensku i v zahraničí. V roku 2014 
zorganizovali miestne združenia YMCA na Slovensku spolu 15 
pobytových táborov, ktorých sa zúčastnilo vyše 970 detí a mladých 
ľudí.

V rámci klubovej a oddielovej činnosti majú členovia možnosť zažiť 
široké spektrum športov – volejbal, futbal, turistika, cykloturistika, 
stolný tenis, baseball, netradičné športy – ringo, lakros, indiaca.

Súčasťou aktivít YMCA je aj zapájanie menšinových a sociálne 
znevýhodnených skupín, konkrétne detí z detských domovov 
a práca s rómskou mládežou a ich rodinami.

YMCA Dielňa je každoročné predvianočné stretnutie ymkárov 
z celého Slovenska.

Prechod Zimnou Fatrou bol trojdňovou púťou, ktorej cieľom bolo 
prekonávanie vlastných hraníc, učiť sa stanovať v zime, prekonať 
chladné rána a posilniť vzájomné vzťahy aktívnych vedúcich.

Rozvoj členov

Miestne združenia YMCA rozvíjajú svojich členov na základe ich po-
trieb. Preto je ich činnosť veľmi rozmanitá.

Cieľom YMCA je harmonický rast mladých ľudí vo fyzickej, duševnej 
a duchovnej oblasti, aby mohli viesť zdravý, zodpovedný a radostný 
život v spoločnosti, byť aktívnymi občanmi. Tento sa snaží napĺňať 
v rámci outdoorových podujatí, na ktorých účastníci získavajú nové 
zručnosti v oblasti pobytu v prírode (napr. táborenie, orientácia, 
zakladanie ohňa), sebareflexiou členov (uvedomenie si svojich 
silných a slabých stránok, čo a ako je možné zmeniť). Dôležitou 
súčasťou výchovného programu YMCA je rozvoj vodcovských 
schopností, podpora rastu osobnosti, rozvoj komunikačných 
zručností a zameranie sa aj na hodnoty presahujúce človeka.

Akreditovaný program Y-Video je zameraný na rozvoj mediálnej 

Príležitostné 
aktivity
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gramotnosti, získanie zručností pre prezentáciu názorov, postojov 
a zdieľanie informácií cez médiá. Ten Sing je tvorivá činnosť 
zameraná na hudbu, spev, divadlo a rozvoj kultúry mladých.

YMCA vo svojich programoch kladie dôraz na ich relevantnosť 
a udržateľnosť, rôznorodosť programov a prístupov, na podporu 
a rozvoj dobrovoľníctva ako nástroja pre osobný rast dobrovoľní-
kov, znižovanie prahov (nízkoprahové a komunitné centrá pre ne-
organizovanú mládež).

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Vzdelávanie a motivácia v YMCA prebieha na národnej aj lokálnej 
úrovni. Z národnej úrovne sú organizované motivačné aktivity 
a podujatia (napr. splavy riek, putovanie prírodou, tímové hry,..), 
vzdelávanie so zameraním na špecifické zručnosti a informácie 
(regionálne stretnutia YMCA, workshopy v rámci  YMCA Dielňa, 
kurzy Y-Video pre mediálne zručnosti), systematické intervencie 
na lokálnej úrovni (pomoc s fungovaním miestnych združení, 
nastavenie systému práce, získavanie zdrojov a iné témy podľa 
potrieb lokálnych združení).

Na lokálnej úrovni sú miestne združenia autonómne a sami si 
nastavujú vzdelávanie svojich pracovníkov a dobrovoľníkov. Ich 
rozvoj sa uskutočňuje na pravidelných poradách a stretnutiach, 
prostredníctvom supervízie externými školiteľmi a externými 
školeniami (napr. Manažment dobrovoľníkov cez Platformu 
dobrovoľníckych centier, Tréning trénerov a Facilitácia cez PDCS, 
Komprax - mladí vedúci a mládežnícky vedúci cez Iuventu).

Pre vedúcich táborov a outdorových aktivít YMCA zrealizovala 
výcvikový basecamp Prežiť. Účastníci získali nové zručnosti v oblasti 
pobytu v prírode, venovali sa sebareflexii, rozvoju vodcovských 
a komunikačných zručností, podpore rastu osobnosti, hodnotám 
presahujúcich človeka. Týmto aktivitám sa venovali zábavnou 
formou, aj pomocou airsoftových strategických hier.

V roku 2014 bola YMCA na Slovensku zapojená do pilotného progra-
mu Change Agents of YMCA – Empowering young people – me-
dzinárodného programu Svetovej aliancie YMCA (World Alliance 
of YMCA) pre mládežníckych vedúcich. Program bol zameraný na 
získavanie kompetencií a spôsobilostí vedúceho v práci s mládežou 
a na motiváciu mladých ľudí k aktívnej účasti na riešení aktuálnych 
problémov v spoločnosti (napr. apatia mladých k dianiu v spoloč-
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nosti, nezamestnanosť, prejavy násilia).

Dobrovoľníkov a pracovníkov YMCA školia skúsení ymkári. 
V prípade tém, ktoré YMCA nepokrýva, dobrovoľníkom zabezpečuje 
externé školenia. Pre svoju prípravu a prácu môžu vedúci využívať 
vzdelávacie materiály, dostupné sú na web-stránke YMCA.
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Pravidelné 
aktivity

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) podporuje, formuje 
a vedie mladých ľudí k spolupráci, aby pozitívne ovplyvňovali spoločnosť. 
Cieľom ZKSM je napomáhať osobnostnému a duchovnému rozvoju mladých 
ľudí na osobnosť s uceleným pohľadom na život. 

Aktivity

V roku 2014 bola pravidelná činnosť zložená najmä z pravidelných 
stretnutí základných kolektívov, ktoré sú v priemere raz za 1,5 týž-
dňa.

ZKSM tiež uskutočnilo viaceré celoslovenské, regionálne a lokálne 
aktivity pre mladých ľudí, ktorí nie sú jeho členmi. K týmto aktivi-
tám patrili Godzone tour 2014, letný festival Camofest a pešia púť 
z Muráňa do Levoče.

Na regionálnej úrovni sa ZKSM venovalo mladým v rámci Univerzit-
ných pastoračných centier.

Popri týchto aktivitách ZKSM robilo aj vzdelávacie podujatia pre 
členov a dobrovoľníkov, medzinárodné aktivity, kampane.
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Okrem vyššie spomínaných aktivít ZKSM zorganizovalo letný jazy-
kový tábor so zameraním na nemecký jazyk s lektorom z Nemecka. 
Tiež usporiadalo Deň rodiny, Púte radosti, Festival umenia a krásy.

Rozvoj členov

V rozvoji svojich členov sa ZKSM zameriava na medziľudské vzťahy, 
podpora a rast identity mládežníckych spoločenstiev a ich členov, 
sebarozvoj, životné prostredie, duchovno, dobrovoľníctvo a efektív-
ne využívanie voľného času a neformálne vzdelávanie mladých.

ZKSM bolo založené v roku 1990. Spôsob práce s mládežou v priebe-
hu svojej činnosti menilo a zlepšovalo. Dôvodom je neustála snaha 
aktualizovať, inovovať a vylepšovať prístup k tejto práci, čo v koneč-
nom dôsledku umožňuje viac sa priblížiť k mladým a ich výzvam.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

V júni 2014 ZKSM ukončilo prvý ročník Líderskej animátorskej ško-
ly. Hlavnými témami školenia boli líderstvo, tímová práca, networ-
king a rozvoj ľudí. Tiež uskutočnilo akreditované vzdelávanie pre 
mládežníckych vedúcich Animátorská škola. ZKSM vytvorilo nea-
kreditovaný vzdelávací program pre mládežníckych vedúcich Ani-
mátor light v rozsahu troch víkendov. Venoval sa na sebapoznanie 
účastníkov, základy práce v tíme, základy práce so skupinou, zákla-
dy vedenia diskusie a základy zvládania náročných situácií pri práci 
so skupinou. 

ZKSM zorganizovalo viacero politicky politicky zameraných podujatí. 
Boli to formačné víkendové semináre projektu Kresťan v politike a Let-
ný Kemp zameraný na odbornú prípravu ku komunálnym voľbám.

Vo vzdelávaní dobrovoľníkov sa ZKSM zameriava na úlohu dobro-
voľníka, psychológiu detí a mládeže, prezentačné zručnosti, hry 
a aktivity, administratívu, manažment voľného času, rast a nado-
búdanie nových zručností, elimináciu negatívnych vplyvov pri dob-
rovoľníckej práci, rozvíjanie kreativity u mladých ľudí a ako dať kon-
štruktívnu spätnú väzbu.

Školenia pre animátorov lektorsky vedú externí odborníci na dané 
oblasti, odborní poradcovia a pracovníci s viacročnými skúsenos-
ťami (napr. psychológ, sociálny pracovník, bezpečnostný poradca 
apod.). Pomocnými lektormi sú dobrovoľníci, ktorí absolvovali prís-
lušné akreditované vzdelávanie.

Príležitostné 
aktivity



- 38 - - 38 -

ZKSM vychádza predovšetkým z verejne dostupných materiálov, 
metodík a odborných publikácií. Interné metodické materiály ani-
mátorov pre pravidelné stretnutia sú dostupné aj na web-stránke.



- 39 - - 39 -



- 40 - - 40 -

Prehľad členských organizácií Rady mládeže Slovenska

organizácia

počet členov Koľko času  
približne trávi 

jeden  
člen /účastník 
aktivitami vo 

Vašej organizácii 
za rok?

Navštevujú 
Vaši členovia / 

účastníci  
aj iné záujmové 
aktivity, krúžky?

Počet 
dobrovoľníkov 
a pracovníkov v 

roku 2014

Ako dlho približ-
ne dobrovoľníči 

jeden dobro-
voľník vo Vašej 

organizácii?

Koľko času  
približne trávi  

jeden dobrovoľ-
ník aktivitami 

s účastníkmi za 
rok?

V koľkých ob-
ciach pôsobí 

Vaša organizá-
cia?

V ktorých kra-
joch pôsobí 

Vaša organizá-
cia?

Pýtate sa pred 
kurzom dob-

rovoľníkov aké 
témy chcú, 

aby na kurze 
odzneli?

Pýtate si spätnú 
väzbu od dob-
rovoľníkov na 

kurze?
2014 2013 2012 2011 2010

Detská 
organizácia 
Fénix, o.z.

6393 5755 5109 5872 4688 250 hodín ročne áno 896 1 rok a viac 300 hodín 47 vo všetkých 
krajoch áno áno

Domka – 
Združenie 
saleziánskej 
mládeže

7498 8243 8163 8557 7954 30 – 300 hodín 
ročne áno 2000 7 rokov 150 hodín 27 vo všetkých 

krajoch áno áno

eRKO – 
Hnutie 
kresťanských 
spoločenstiev 
mládeže

6985 8150 8515 8308 8530 110 – 213 hodín 
ročne áno 1500 – 1800 rôzne 213 hodín 232 vo všetkých 

krajoch čiastočne áno

INEX Slovakia 324 309 308 310 244 Tieto štatistiky 
nevedieme áno – – – –

BBSK, BSK, KSK, 
NSK, PSK, TSK, 

TTSK
– áno

Kresťansko-
demokratická 
mládež 
Slovenska

311 326 341 326 337 7 – 18 dní ročne áno 15 – 20 3 – 5 rokov 170 hodín – vo všetkých 
krajoch čiastočne áno

LAURA, 
združenie 
mladých

1375 1526 1515 1468 1393 6 – 38 hodín me-
sačne áno 321 7 – 13 rokov 120 – 576 hodín 13

BBSK, BSK, KSK, 
PSK, TSK, TTSK 

a ŽSK
áno áno
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organizácia
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približne trávi 

jeden  
člen /účastník 
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Vašej organizácii 
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účastníci  
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jeden dobrovoľ-
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rok?
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ciach pôsobí 

Vaša organizá-
cia?
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Vaša organizá-
cia?
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kurzom dob-
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aby na kurze 
odzneli?

Pýtate si spätnú 
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rovoľníkov na 

kurze?
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ročne áno 1500 – 1800 rôzne 213 hodín 232 vo všetkých 

krajoch čiastočne áno

INEX Slovakia 324 309 308 310 244 Tieto štatistiky 
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BBSK, BSK, KSK, 
NSK, PSK, TSK, 

TTSK
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demokratická 
mládež 
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311 326 341 326 337 7 – 18 dní ročne áno 15 – 20 3 – 5 rokov 170 hodín – vo všetkých 
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- 42 - - 42 -

organizácia

počet členov Koľko času  
približne trávi 

jeden  
člen / účastník 
aktivitami vo 

Vašej organizácii 
za rok?

Navštevujú 
Vaši členovia / 

účastníci  
aj iné záujmové 
aktivity, krúžky?

Počet 
dobrovoľníkov 
a pracovníkov v 

roku 2014

Ako dlho približ-
ne dobrovoľníči 

jeden dobro-
voľník vo Vašej 

organizácii?

Koľko času  
približne trávi  

jeden dobrovoľ-
ník aktivitami 

s účastníkmi za 
rok?

V koľkých ob-
ciach pôsobí 

Vaša organizá-
cia?

V ktorých kra-
joch pôsobí 

Vaša organizá-
cia?

Pýtate sa pred 
kurzom dob-

rovoľníkov aké 
témy chcú, 

aby na kurze 
odzneli?

Pýtate si spätnú 
väzbu od dob-
rovoľníkov na 

kurze?
2014 2013 2012 2011 2010

Slovenská 
debatná 
asociácia

984 1041 985 796 432 100 hodín ročne áno 100 5 rokov 150 hodín 21
BBSK, BSK, KSK, 
PSK, TSK, TTSK 

a ŽSK
áno niekedy

Slovenský 
skauting, o.z. 6395 6136 5964 5976 5707 432 hodín ročne áno 600 3 – 5 rokov 250 – 300 hodín 100 vo všetkých 

krajoch áno áno

Spoločenstvo 
evanjelickej 
mládeže

4624 4744 4629 3766 1597 4 – 6 hodín týž-
denne áno 33 – 100 3 – 5 rokov 100 – 150 hodín 148

 
BSK, KSK, PSK, 

TSK, TTSK a ŽSK
áno áno

Szlovákiai 
Magyar 
Cserkészszo-
vetség – Zväz 
skautov 
maďarskej 
národnosti

1305 1388 1313 1202 1089 250 – 300 hodín 
ročne áno – 5 a viac rokov 200 hodín 38

 
BBSK, BSK, KSK,  

NSK, a TTSK
áno áno

YMCA na 
Slovensku 974 1022 899 917 923 2 hodiny týždenne áno 90 rôzne 100 hodín 17

 
BBSK, BSK, KSK,  

NSK a ŽSK
– –

Združenie 
kresťanských 
spoločenstiev 
mládeže

10 338 10 302 10 761 7 933 6 914 – áno 3 351 rôzne – 168
 

vo všetkých 
krajoch

– áno



- 43 - - 43 -

organizácia

počet členov Koľko času  
približne trávi 

jeden  
člen / účastník 
aktivitami vo 

Vašej organizácii 
za rok?

Navštevujú 
Vaši členovia / 

účastníci  
aj iné záujmové 
aktivity, krúžky?

Počet 
dobrovoľníkov 
a pracovníkov v 

roku 2014

Ako dlho približ-
ne dobrovoľníči 

jeden dobro-
voľník vo Vašej 

organizácii?

Koľko času  
približne trávi  

jeden dobrovoľ-
ník aktivitami 

s účastníkmi za 
rok?

V koľkých ob-
ciach pôsobí 

Vaša organizá-
cia?

V ktorých kra-
joch pôsobí 

Vaša organizá-
cia?

Pýtate sa pred 
kurzom dob-

rovoľníkov aké 
témy chcú, 

aby na kurze 
odzneli?

Pýtate si spätnú 
väzbu od dob-
rovoľníkov na 

kurze?
2014 2013 2012 2011 2010

Slovenská 
debatná 
asociácia

984 1041 985 796 432 100 hodín ročne áno 100 5 rokov 150 hodín 21
BBSK, BSK, KSK, 
PSK, TSK, TTSK 

a ŽSK
áno niekedy

Slovenský 
skauting, o.z. 6395 6136 5964 5976 5707 432 hodín ročne áno 600 3 – 5 rokov 250 – 300 hodín 100 vo všetkých 

krajoch áno áno

Spoločenstvo 
evanjelickej 
mládeže

4624 4744 4629 3766 1597 4 – 6 hodín týž-
denne áno 33 – 100 3 – 5 rokov 100 – 150 hodín 148

 
BSK, KSK, PSK, 

TSK, TTSK a ŽSK
áno áno

Szlovákiai 
Magyar 
Cserkészszo-
vetség – Zväz 
skautov 
maďarskej 
národnosti

1305 1388 1313 1202 1089 250 – 300 hodín 
ročne áno – 5 a viac rokov 200 hodín 38

 
BBSK, BSK, KSK,  

NSK, a TTSK
áno áno

YMCA na 
Slovensku 974 1022 899 917 923 2 hodiny týždenne áno 90 rôzne 100 hodín 17

 
BBSK, BSK, KSK,  

NSK a ŽSK
– –

Združenie 
kresťanských 
spoločenstiev 
mládeže

10 338 10 302 10 761 7 933 6 914 – áno 3 351 rôzne – 168
 

vo všetkých 
krajoch

– áno
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Pravidelné 
aktivity

Príležitostné 
aktivity

OZ  Barlička
Občianske združenie Barlička vzniklo koncom roku 1999 z iniciatívy rodičov 
telesne postihnutých deti, ktoré navštevovali integrovanú bezbariérovú  ZŠ 
na Prostejovskej ulici v Prešove. Svojou činnosťou  sa snaží likvidovať bariéry, 
ktoré bránia zdravotne postihnutým uplatniť sa v spoločnosti.

Aktivity

Pravidelnou aktivitou OZ Barlička je prevádzkovanie denného Cen-
tra mládeže Radosť od roku 2002. Mladí ľudia môžu využívať služby 
fyzioterapeutiek, ktoré s nimi cvičia. Môžu pracovať v chránených 
dielňach aj sa zapojiť do voľnočasových aktivít v centre voľného 
času.

Okrem pravidelných aktivít OZ Barlička v roku 2014 zorganizovala 
festival pre ľudí s postihnutím Margarétafest. Tiež usporiadali dva 
Letné medzinárodné tábory za účasti desiatok dobrovoľníkov z ce-
lého sveta, ktorí pomohli s aktivitami pre mladých s postihnutím 
a seniorov. Letné tábory doplnili Zimným medzinárodným táborom 
pre mladých ľudí zo Slovenska a z Japonska.
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Rozvoj členov

Hlavnými témami, na ktoré sa OZ Barlička sústreďuje, sú medziľud-
ské vzťahy, sebarozvoj a životné prostredie.

Organizácia rastie s prirodzenými potrebami mládeže na sebarozvoj. 
Ide najmä o postupné dospievanie jej užívateľov. Od detských hier 
a aktivít sa plynulo presunuli k problémom mladých ľudí a mladých 
dospelých.

Okrem zmeny na strane užívateľov sa mení aj organizácia, ktorá sa 
od zaopatrovacieho modelu posúva k formám komunitnej rehabili-
tácie a pretvára sa na inkluzívne komunitné centrum.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

OZ Barlička realizuje základné pohovory a školenia zamerané na 
prácu s ľuďmi s postihnutím a bezpečnosť práce. Ďalšie školenia ro-
bia podľa potrieb. Ucelený systém vzdelávania dobrovoľníkov a pra-
covníkov zatiaľ nemá.

Vzdelávanie sa venuje predovšetkým úlohe dobrovoľníka, prezen-
tačným zručnostiam, administratíve, hrám a aktivitám.

Lektormi sú pracovníci centra. Na túto úlohu nie sú špeciálne pripra-
vovaní. Materiály k tomuto vzdelávaniu OZ Barlička nemá.
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Pravidelné 
aktivity

Bratislavský spolok medikov
Bratislavský spolok medikov (BSM) združuje študentov medicíny na Lekár-
skej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK). Pokračuje v tradícii 
Spolku medikov založeného v roku 1920.

Spolok podporuje študentov medicíny v ich štúdiu, osobnom a kariérnom 
rozvoji, vytvára pôdu pre ich inovatívne nápady. BSM tiež prispieva ku zlep-
šeniu a udržiavaniu miestneho a svetového zdravia šírením osvety v komu-
nite a vo svete. Ako súčasť International Federation of Medical Students´ 
Associations (IFMSA) je poslaním BSM prehĺbiť medzinárodnú spoluprácu 
medzi študentmi medicíny s cieľom zlepšiť ich vedomosti a zručnosti.

Aktivity

BSM uskutočnila viaceré:

●	 odborné vzdelávacie podujatia – Kurzy obväzovania (základy 
ošetrovateľstva), Kurzy chirurgického šitia (workshopy pre bu-
dúcich chirurgov),

●	 soft-skill tréningy – time management, komunikácia, prezen-
tačné zručnosti,
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●	 osvetové akcie pre verejnosť – Movember (akcia venovaná 
osvete o rakovine prostaty a semenníkov), Nemocnica u med-
vedíka (akcia pre deti na prekonanie strachu z bieleho plášťa),

●	 dobročinné akcie – Beh medikov (benefičný beh pre medikov 
a verejnosť spojený so zbierkou na vybranú detskú kliniku), 
Medická kvapka krvi (príležitosť pre medikov darovať krv v mo-
bilnej jednotke prístupnej priamo v škole),

●	 spoločenské podujatia – Vianočný večierok a ALUMNI konfe-
rencia (stretnutia absolventov LF UK),

●	 International Tuesday – pravidelné utorkové stretnutia o kraji-
nách, do ktorých majú členovia možnosť ísť na stáž,

●	 Fresher´s Day – uvítanie novoprijatých študentov na LF UK 
spojené s podaním štartovacích informácií, prehliadkou školy 
a zoznamovacími aktivitami,

●	 Večer s osobnosťou – diskusné večery s úspešnými osobnosťa-
mi zo sveta medicíny.

V roku 2014 BSM zorganizovalo Benefičný trh zručností, výučbu 
znakovej reči Breaking the Silence, prednášky na aktuálne medi-
cínske témy, akciu pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, 
párty pre študentov.

Vzdelávanie členov

Program BSM sa venuje sebarozvoju medikov, ich dodatočnému 
vzdelávaniu a šíreniu osvety medzi širokou verejnosťou.

Práca s deťmi a mládežou u BSM prebieha napríklad formou akcie 
Nemocnica u medvedíka, kde sa členovia snažia priblížiť deťom 
prácu lekára a tak znížiť ich obavy pri návšteve ich pediatra. Ďalším 
príkladom je klub reprodukčného zdravia, ktorý organizuje work-
shopy po bratislavských školách a formou peer education sa snaží 
medzi mladými zvýšiť povedomie o rizikách a prevencii pohlavných 
chorôb. Obe aktivity prebiehajú niekoľko rokov, počas ktorých BSM 
zdokonaľuje svoj prístup ku školeným deťom na základe spätnej 
väzby.

Príležitostné 
aktivity
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Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Dobrovoľníci sú vzdelávaní v rámci International Federation of Me-
dical Students Associations (IFMSA), ktorá organizuje profesionál-
ne školenia formou peer education a mäkkých zručností viackrát za 
rok. Členovia na nich získavajú veľa skúseností a odovzdávajú ich 
ďalej na lokálnych školeniach a tréningoch BSM.

BSM sa zameriava hlavne na úlohu dobrovoľníka, psychológiu detí 
a mládeže, prezentačné zručnosti, hry a aktivity, administratívu. 
Dĺžka kurzov je veľmi variabilná. Na niektoré témy postačuje jedno-
razový niekoľkohodinový tréning, iné si vyžadujú víkend s nabitým 
programom alebo aj pravidelné stretnutia po niekoľko týždňov až 
mesiacov.

Tréningy vedú skúsení členovia, oficiálni tréneri Slovak Medical 
Students´ Association alebo profesionál vo svojom obore (napr. 
kurz chirurgického šitia), v závislosti od témy. Vedúci workshopov 
a prednášok sú pripravovaní medikmi a trénermi na Slovensku 
a v partnerských krajinách na tréningoch, ktoré prebiehajú viackrát 
do roka. Pre potreby tréningu dobrovoľníkov BSM má materiály od 
medicínskych profesionálov alebo trénerov IFMSA. Materiály čle-
novia medzi sebou zdieľajú.
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Detská organizácia Záhorácky Fénix
DO Záhorácky Fénix je občianske združenie detí a mládeže pôsobiace v regió-
ne Záhorie. Hlavným cieľom DO Záhorácky Fénix je vytvárať svojim členom 
podmienky na aktívne a prospešné trávenie voľného času. 

Aktivity

V roku 2014 bola pravidelná práca základných kolektívov Záhorácke-
ho Fénixu zameraná predovšetkým na kampane a pobytové poduja-
tia. Z kampaní môžeme spomenúť Choď von (oblasť športu, turistiky, 
cyklistiky), Život v prírode (environmentálne a ekologické podujatia), 
Zdravý životný štýl (prevencia proti kriminalite a negatívnym preja-
vom najmä mladých vo veku 13 – 17 rokov), Poznaj svoj kraj (histó-
ria, obnova kultúrneho dedičstva).

Ku tradičným aktivitám tiež patria letné, zimné a stanové tábory, 
rovnako ako aj pobytové podujatie Prevencia proti kriminalite 
mládeže.

Záhorácky Fénix usporiadal aj viacero podujatí pre verejnosť – Deň 
detských radostí (MDD) a Záhorácky festival hudby, tanca a spevu.

Záhorácky

Fénix
detská organizácia

Pravidelné 
aktivity
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Krédom Záhoráckeho Fénixu je „Návrat detí a mládeže do prírody“. 
V súlade s ním organizuje jednodňové výlety najmä do borovicových 
lesov, tvorivé a výtvarné dielne. V roku 2014 sa zapojili do cezhra-
ničnej spolupráce s Českou republikou a Rakúskom, hlavne v oblasti 
športu a dobrovoľníckej výmeny.

Rozvoj členov

Program Záhoráckeho Fénixu sa zameriava na medziľudské vzťahy, 
sebarozvoj a životné prostredie.

Snaží sa zvyšovať kvalitu svojej práce, mení formy a metódy práce 
pri organizovaní voľnočasových a vzdelávacích podujatí. Dôraz kladie 
na pravidelnú a systematickú prácu základných kolektívov, prácu s 
dobrovoľníkmi, školenia členov organizácie, propagáciu detskej or-
ganizácie.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

DO Záhorácky Fénix organizuje neformálne školenia aj akreditova-
né kurzy MŠVVaŠ SR pre dobrovoľníkov rôznych úrovní – mladých 
vedúcich od 15 do 17 rokov, vedúcich základných kolektívov nad 18 
rokov a vedúcich zotavovacích podujatí. Školenia bývajú jednodňové 
alebo víkendové, trvajú približne 20 hodín.

Tematicky je vzdelávanie dobrovoľníkov zamerané na úlohu dobro-
voľníka, nové deti v organizácii, psychológiu detí a mládeže, prezen-
tačné zručnosti, odmeny a tresty, hry a aktivity, administratívu, zážit-
kové učenie, šport, turistiku, verejnoprospešnú prácu.

Školenia Záhoráckeho Fénixu vedie tím lektorov väčšinou s peda-
gogickým vysokoškolským vzdelaním. Na starosti majú vzdelávanie 
akreditované MŠVVaŠ SR.

Lektori sa vzdelávajú dvakrát do roka na stretnutí lektorov. Na týchto 
stretnutiach prezentujú svoje tematické okruhy, rozširujú si vedo-
mosti prostredníctvom dostupnej literatúry, materiálov MŠVVaŠ SR 
a IUVENTY ako aj internetových zdrojov.

Záhorácky Fénix vydáva propagačný a vzdelávací materiál Záhoráčik, 
v ktorom je venovaný priestor jednotlivým tematickým okruhom. 
Dostupný je pre dobrovoľníkov aj lektorov.

Nepravidelné 
aktivity
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OZ Ďakujem – „Paľikerav“
Občianske združenie Ďakujem – Paľikerav bolo v roku 2014 založené na po-
moc sociálne znevýhodneným. Venuje sa predovšetkým rómskej mládeži.

Aktivity

V roku 2014 Paľikerav uskutočňoval mimoškolské aktivity, nácvi-
ky tanca vlastného tanečného súboru, futbalové turnaje štyroch 
občianskych združení, zbierky šatstva, obuvi a hračiek. Tiež organi-
zoval talkshow so zaujímavou osobnosťou PAĽIKERAV za návštevu. 
Talkshow vychádza z myšlienky, že človeku dáme najviac, keď mu 
venujeme svoj čas. V spolupráci s partnerskými organizáciami Paľi-
kerav usporiadal diskusiu o aktuálnych celospoločenských problé-
moch Roma caffé.

Okrem pravidelne vykonávanej činnosti Paľikerav uskutočnil via-
cero spoločenských a kultúrnych podujatí. Medzi ne patrili Miss 
Roma „PAĽIKERAV“, karneval, súťaž spevu a tanca, súťaž vo varení 
gulášu a Festival rómskej gastronómie.

Pravidelné 
aktivity

Príležitostné 
aktivity
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Rozvoj členov

OZ Ďakujem – Paľikerav rozvíja svojich členov v oblasti medziľud-
ských vzťahov a sebarozvoja. Svojich členov vysiela na rôzne škole-
nia, ktoré majú veľký úspech. Členovia, ktorí absolvovali školenie, 
žiadajú opätovné vysielanie na ďalšie školenia. Zároveň sa im zlepšili 
životopisy, mnohým aj študijné výsledky.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

OZ Ďakujem – Paľikerav vysiela svojich  dobrovoľníkov na rôzne 
akreditované školenia pre prácu s mládežou. Každý dobrovoľník má 
absolvované minimálne školenie PRAKTIK pre mládežníckych ve-
dúcich a školenie Komprax organizované IUVENTOU. Dobrovoľníci 
Paľikerav absolvovali školenia usporiadané aj ďalšími organizáciami: 
Nadácia pre deti Slovenska, ZIPCeM, Fenestra, Poradňa pre občian-
ske a ľudské práva, OZ Pomocná ruka, NDI.

Za rok fungovania sa Paľikerav organizačne podieľal aj na školení 
v rámci národného projektu Za jedno lano.

Dobrovoľníci OZ Ďakujem – Paľikerav sú vzdelávaní v témach ako sú 
úloha dobrovoľníka, nové deti v organizácii, psychológia detí a mlá-
deže, prezentačné zručnosti, hry a aktivity.

Lektormi školení Paľikerav sú jeho štatutár a predsedníčka, ktorí ab-
solvovali príslušné školenia.

Materiály má, avšak ich množstvo nie je postačujúce. Všetky sú do-
stupné pre dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou.
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Pravidelné 
aktivity

SLOVENSKO

ELSA Slovensko

ELSA je nezávislá, nepolitická, nezisková organizácia združujúca študentov 
práva a mladých právnikov. Jej cieľom je prispievať k odbornému vzdelávaniu 
svojich členov, pripraviť svojich členov na profesionálny život v medzinárod-
nom prostredí, rozvinúť profesionálne a študentské vzťahy a spoluprácu s me-
dzinárodným charakterom v oblasti práva.

Aktivity

ELSA organizovala množstvo projektov. Medzi vzdelávacie aktivity 
môžeme zaradiť semináre, konferencie, tréningy, letné školy, si-
mulované súdne spory a legislatívny výskum, ktorý sa zameriava 
na porovnávanie legislatív rôznych štátov. Organizovala inštitucio-
nálne a študijné návštevy, vysielala svojich členov na zasadnutia rôz-
nych inštitúcií, napr. OSN. ELSA tiež vydáva odborný časopis.

Okrem spomínaných aktivít ELSA uskutočnila Essay Competition.Príležitostné 
aktivity
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Rozvoj členov

ELSA svojich členov rozvíja v oblasti medziľudských vzťahov, seba-
rozvoja, životného prostredia, ľudských práv, právneho povedomia, 
životného prostredia a medicíny.

Od svojho vzniku zvyšuje kvalitu odovzdávania informácií.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Dobrovoľníci ELSA sa vzdelávajú na tréningoch praktických zručnos-
tí z oblasti team manažmentu, motivácie. Tiež pre nich pripravujú 
pravidelné stretnutia a majú možnosť spolupracovať s profesionálmi 
z praxe. Toto vzdelávanie trvá 2 hodiny týždenne. 

Ďalšími témami, ktorým sa v rámci vzdelávania dobrovoľníkov ve-
nujú, sú úloha dobrovoľníka, noví členovia v organizácii, psychológia 
detí a mládeže, prezentačné zručnosti, odmeny a tresty, hry a aktivi-
ty, administratíva.

Lektormi školení a tréningov sú členovia, bývalí členovia a experti 
z praxe.

Vzdelávacie materiály ELSA majú dobrovoľníci a lektori k dispozícii.
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Pravidelné 
aktivity

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj 

ETP Slovensko je nezisková konzultačno-vzdelávacia organizácia. Kľúčovým je 
preň vytváranie sietí komunitných centier poskytujúcich komplexné služby 
klientom zo segregovaných rómskych osád. ETP je sociálnym laboratóriom 
overujúcim inovatívne prístupy sociálnej práce. Tie, ktoré najlepšie fungujú 
pre skvalitnenie života sociálne vylúčených, odovzdáva štátu cez zodpoved-
ných zástupcov ministerstiev.

Aktivity

V roku 2014 ETP realizovalo viacero pravidelných aktivít. Pred-
školské kluby sú praktickou prípravou detí z marginalizovaných 
rómskych komunít (MRK) vo veku 3 – 6 rokov pred nástupom do 
základnej školy. Pracovníci v komunitných centrách (KC) používajú 
metódu Feuersteinove Inštrumentálne obohacovanie (FIE), Grunn-
laget a prvky metodiky Montessori.

Pre deti vo veku 10 – 14 rokov sú určené vzdelávacie programy Fi-
nančné vzdelávanie, Zdravotná osveta a Nové Horizonty, zameraný 
na osobnostný rozvoj. ETP Slovensko tiež realizuje mimoškolské ak-
tivity a mentorský program pre deti a mladých ľudí.
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Príležitostné 
aktivity

V priebehu roka 2014 ETP uskutočnilo školské kluby Feuersteinovho 
Inštrumentálneho obohacovania, pre žiakov 0. ročníka dvoch ZŠ. 
V rámci školského klubu žiaci pracujú s inštrumentmi FIE, rozvíja-
jú si slovnú zásobu a matematické uvažovanie, aby úspešne zvládli 
nástup na povinnú školskú dochádzku. Do činnosti Feuersteinovho 
klubu sú pravidelne zapájaní aj rodičia.

Nad rámec štandardných služieb a aktivít KC organizovali množstvo 
kultúrno-poznávacích aktivít, vystúpení, výletov, oslavy dňa ma-
tiek a  dňa detí, výstavu fotografií mládeže z KC spojenú s vystúpe-
ním detí z hudobnej skupiny Rankovce, stretnutie s rómskymi poli-
cajnými špecialistami, rómsku púť Gaboltov a iné.

V spolupráci s Dramatic Adventure Theatre z New York-u uskutočnili 
interaktívne umelecké workshopy pre deti a mládež z rómskej osa-
dy Budulovská v Moldave nad Bodvou.

Vzdelávanie klientov

V práci s klientmi sa ETP sústreďuje na témy medziľudských vzťahov, 
sebarozvoja, duchovna, zdravotnej osvety, finančného vzdelávania, 
rozvoj zručností a talentov, motiváciu rodičov pre prácu s deťmi 
v domácom prostredí, tiež sa venuje doučovaniu, motivácii k zlep-
šeniu školských výsledkov a pokračovaniu v štúdiu na stredných 
a vysokých školách.

Práca s deťmi a mládežou v KC je zameraná predovšetkým na vzde-
lávacie aktivity. V aktivitách pre deti ETP uplatňuje prístup „od ko-
lísky po kariéru“ – od predškolskej prípravy, cez školské a záujmové 
kluby až po individuálny mentoring. Do vzdelávacieho procesu sú 
zapájaní rodičia detí, učia sa ako sa doma učiť so svojimi deťmi.

Vzdelávanie pracovníkov s mládežou

ETP Slovensko zabezpečuje vzdelávanie pracovníkov v KC na základe 
potrieb vznikajúcich pri práci s deťmi a mládežou.

Príprava pracovníkov KC sa realizovala v rámci tréningu Projekto-
vej školy, ktorý pokrýva programy a aktivity ETP Slovensko. Okrem 
Projektovej školy ETP vzdeláva tútorov a mentorov prostredníctvom 
vlastného tréningu Proces premeny. Vzdelávanie pracovníkov sa 
orientuje aj na prezentačné zručnosti, hry a aktivity, administratí-
vu, evidenciu a dennú databázu, osobnostný rozvoj, prácu s deťmi 
predprimárneho a primárneho veku a s rómskymi rodičmi.
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Školenia vedú interní zamestnanci ETP Slovensko, lektori pripra-
vovaní v rámci Projektovej školy, lektori Feuersteinovho Inštitútu, 
autori Metódy pojmového vyučovania Grunnlaget a externí lektori 
s príslušnou kvalifikáciu a certifikátom.

Pre prácu v KC pracovníci ETP Slovensko používajú interné metodic-
ké materiály Predškolská príprava Krok za krokom, Finančné vzdelá-
vanie, Zdravotná osveta, Nové horizonty, Feuersteinove Inštrumen-
tálne obohacovanie -  príručka, prvky Montessori pedagogiky, Práca 
s rodičmi detí z MRK. Materiály sú dostupné pre lektorov aj širokú 
verejnosť.
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Pravidelné 
aktivity

Príležitostné 
aktivity

KERIC

KERIC je nezisková mimovládna mládežnícka organizácia pracujúca s deť-
mi, mládežou aj s dospelými z regiónu Kysuce. Ponúka aktivity s medziná-
rodnou dimenziou, ktoré rozvíjajú osobnosť detí a mladých ľudí podľa ich 
potrieb. Keric sa snaží o spojenie regiónu Kysúc s Európou.

Aktivity

V roku 2014 Keric robil konverzačné kurzy angličtiny pre deti. Kaž-
dá skupina sa stretáva raz týždenne. Každý týždeň tiež usporadúvali 
Language café. Počas prázdnin uskutočnil 7 týždňových letných tá-
borov.

Popri stálych aktivitách zorganizovali Metodické školenie ku kurzom 
anglického jazyka, Tréning vedúcich k letným táborom, Halloween 
night a Andersen night, ktorý je každý rok na konci marca.

Rozvoj účastníkov

Keric sa venuje sebarozvoju účastníkov svojich aktivít. Od vzniku 
Kericu sa práca s deťmi a mladými ľuďmi stala viac systematickou 
a pravidelnou.
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Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Keric svojich dobrovoľníkov pripravuje na pravidelných stretnu-
tiach, kde diskutujú o činnosti Kericu a plánujú nové aktivity. Tieto 
stretnutia sa konajú raz za 2 – 3 týždne. Ku kurzom anglického jazyka 
organizujú metodické školenia. Pre potreby letných táborov robia 
tréningy vedúcich.

Vo vzdelávaní dobrovoľníkov sa v Kericu venujú témam ako sú nové 
deti v organizácii, psychológia detí a mládeže, prezentačné zručnos-
ti, hry a aktivity, administratíva.

Vzdelávanie dobrovoľníkov vedú členovia KERIC tímu, ktorí majú pe-
dagogické a školiteľské skúsenosti.

Materiály si vytvárajú sami. S dobrovoľníkmi ich zdieľajú podľa po-
žiadaviek.
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Pravidelné 
aktivity

...o zážitok viac

MO Plusko
Mládežnícka organizácia Plusko (MO Plusko) je partia mladých ľudí, ktorí radi 
prinášajú zážitky do svojho života. Prináša atraktívne možnosti trávenia voľ-
ného času a rozvíja potenciál mladých ľudí. Víziou Pluska sú aktívni mladí 
ľudia, otvorení novým podnetom, s túžbou objavovať.

Aktivity

Plusko uskutočnilo viacero podujatí. Adaptačné kurzy sú určené 
pre prvákov stredných škôl. Počas predĺženého víkendu sa noví 
spolužiaci navzájom spoznajú, trochu sa otvoria a vytvoria vzťahy. 
Zážitkové, väčšinou outdoorové, akcie atraktívnou formou rozvíja-
jú tvorivosť, komunikáciu, tímovú spoluprácu a osobnosť pomocou 
prvkov neformálneho vzdelávania. Plusko každoročne organizuje aj 
školenie zážitkovej pedagogiky pre svojich dobrovoľníkov, aby boli 
schopní realizovať akcie a kurzy. V roku 2014 sa uskutočnilo Valné 
zhromaždenie a oslava narodenín Pluska, Banket.

Medzinárodné školenie Creating Experience
Detský tábor misia: ČLOVEK a misia: ZEM
Interné školenie prvej pomoci 

Príležitostné 
aktivity
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Rozvoj účastníkov

Od svojho vzniku Plusko využíva metódy zážitkovej pedagogiky pri 
rozvoji detí a mladých. V súčasnosti tieto metódy využíva na všet-
kých akciách. Väčšina kurzov Pluska má jasne stanovený vzdelávací 
rozmer. V práci s účastníkmi podujatí sa v Plusku zameriavajú na 
sebarozvoj.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Dobrovoľníci Pluska prechádzajú akreditovaným 3-fázovým škole-
ním zážitkovej pedagogiky. Na ňom sa pripravujú na rolu inštruk-
tora zážitkovej pedagogiky vo vedomostnej, hodnotovej úrovni 
a zručnostiach. Každá časť školenia trvá 5 dní a je postavená na 
zážitkoch, získavaní zručností a učení sa prostredníctvom vzorov 
(školiteľov/lektorov). Na prvých dvoch častiach získavajú dobro-
voľníci základy zážitkovej pedagogiky, dramaturgie, komunikácie, 
práce v tíme, prípravy a realizácie hier a akcií. Tretia časť je praktic-
ká, kedy dobrovoľníci aplikujú do praxe to, čo sa naučili, za spätnej 
väzby školiteľov.

Lektormi školení sú dlhoroční skúsení interní inštruktori. Inštrukto-
ri absolvujú školenie školiteľov na národnej alebo medzinárodnej 
úrovni. Mnohí sa venujú práci a rozvoju mládeže profesionálne.

Lektori, ktorí školenie pripravujú, každý rok pripravujú materiály 
aktuálne pre daný rok. Dobrovoľníci ich dostávajú na školení do 
vlastníctva v knižnej podobe.
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Pravidelné 
aktivity

Príležitostné 
aktivity

Sokratov inštitút
Sokratov inštitút, ktorý realizuje Živica, je jedinečný projekt spolupráce ne-
ziskového sektora s akademickou sférou. Sokratov inštitút je akreditovaný na 
Technickej univerzite vo Zvolene. Vznikol, aby vytváral podmienky pre roz-
voj mladých ľudí, ktorí sú odhodlaní na sebe pracovať, niesť zodpovednosť za 
svoje rozhodnutie a ísť za svojou víziou.

Aktivity

Študenti Sokratovho inštitútu sa každý mesiac zúčastňujú 4-dňové-
ho workshopu vo vzdelávacom centre Zaježová s odborníkom z urči-
tej oblasti (napr. média, globálne vzdelávanie, ekonómia, facilitácia, 
ekologické poľnohospodárstvo, právo).

Zároveň študenti celoročne priebežne pracujú na projektoch vo svo-
jej komunite. Pre úspešnú realizáciu im je poskytnutá podpora vo 
forme konzultácií a tútoringu.

Sokratov inštitút organizuje verejné prednášky a diskusie, najmä 
v Bratislave a vo Zvolene. Sokratov inštitút tiež vydáva publikácie.
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Rozvoj členov

Sokratov inštitút študentov rozvíja v oblastiach medziľudských vzťa-
hov, sebarozvoja, životného prostredia, globálneho vzdelávania, 
médií, ekonómie, práva, projektového manažmentu, facilitácie a du-
chovna.

Sokratov inštitút je ročné vzdelávanie, ktoré pozostáva z 11 work-
shopov. Workshopy sú raz mesačne v trvaní predĺženého víkendu od 
štvrtku do nedele. Študenti však okrem absolvovania workshopov 
pracujú aj prierezovo počas roka na  projektoch vo svojej obci či 
komunite. V práci so študentmi je dôraz kladený obzvlásť na osob-
né príbehy a vízie študentov, na neformálnu spoluprácu študentov 
a lektorov a na prácu s alumni.

Workshopy vedú odborníci v daných témach, externí lektori zo Slo-
venska aj zo zahraničia. Medzi lektormi sú napríklad profesorka glo-
bálneho vzdelávania Vanessa Andreotti z Kanady, odborníčka na slo-
venské média Marie Stracenská, workshop o facilitácií vedie tréner 
Dušan Ondrušek a sebapoznávací workshop vedie americký psycho-
terapeut Stephen Gallegos.

V roku 2013 Sokratov inštitút vydal súbor učebných textov k work-
shopom od lektorov Súčasná spoločnosť – výzvy a vízie. Publikáciu 
majú študenti k dispozícii.
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Pravidelné 
aktivity

Strom života
Strom života je environmentálna nezisková organizácia s viac ako 30-ročnou 
históriou. Ponúka programy environmentálnej výchovy založené na holis-
tických základoch. Pozornosť venuje aj témam zameraným na osobnostný 
rozvoj detí a mládeže, predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných 
a prezentačných zručností ako aj projektové riadenie.

Aktivity

Hlavnú činnosť Stromu života v roku 2014 tvorili vzdelávacie podu-
jatia pre dobrovoľníkov (pravidelné semináre a odborné školenia 
na zvyšovanie ich kompetencií) a súťaže pre členov usporadúvané 
každý mesiac. Súťaže sú rôznorodého charakteru (umelecké, odbor-
né, humanitné). Strom života tiež vydáva časopisy Strom a Stromá-
čik pre deti od 4 do 15 rokov. Časopisy sú zamerané na zvýšenie 
povedomia o environmentálnych problémov a zvýšenie záujmu 
o prírodu a jej ochranu.

V roku 2014 Strom života organizoval konferencie, zapájal sa do 
medzinárodných mobilít, vyvíjal vydavateľskú činnosť, podporoval 
príchod novej metodiky vzdelávania na Slovensko.

Príležitostné 
aktivity
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Rozvoj členov

Vzhľadom na dlhú históriu Stromu života (rok vzniku 1979) sa spô-
sob práce s deťmi a mládežou menil niekoľkokrát. Najväčším rozdie-
lom oproti pôvodnému spôsobu práce s nimi je zmena organizácie 
členov, konkrétne rozdelenie do Klubov Stromu života, a zameranie 
sa na zvýšenie počtu školských klubov. Tak má Strom života možnosť 
vzdelávať viac detí a mladých ľudí.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Strom života pravidelne organizuje vzdelávacie podujatia pre no-
vých dobrovoľníkov a odborné tréningy. Školenia pre nových dob-
rovoľníkov sú prioritne zamerané na prácu s deťmi a využívanie 
pomôcok, ktoré dostávajú k dispozícii. Odborné tréningy sa venujú 
konkrétnym odborným témam v oblasti environmentálnej výchovy.

Rozširujúcim vzdelávaním je akreditovaný tréning Dizajn verejného 
miesta, ktorý je zameraný na projektový manažment. Najčastejším 
spôsobom dopĺňania a obohacovania svojich vedomostí je seba-
vzdelávanie z odborných publikácií a materiálov.

Tematicky sa tréningy Stromu života sústreďujú na úlohu dobrovoľ-
níka, psychológiu detí a mládeže, nové deti v organizácii, hry a ak-
tivity.

Lektormi sú vyškolení odborníci z každej jednotlivej oblasti, ktorí sú 
pracovníkmi Stromu života. Boli vyberaní podľa ich odborných ve-
domostí z oblasti environmentálnej výchovy a skúseností so vzdelá-
vaním dospelých. V oboch sú naďalej rozvíjaní.

Strom života disponuje množstvom materiálov obsahujúcich od-
borné informácie. Počet a obsah týchto materiálov je predmetom 
neustáleho dopĺňania a rozširovania na základe nových poznatkov 
alebo aktuálnych problémov. Dostupné sú v tlačenej aj elektronickej 
verzii na stránke Stromu života.
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Pravidelné 
aktivity

Príležitostné 
aktivity

A
Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže rozvíja 
mladých ľudí v osobnosti rozvíjajúce osobný potenciál, svoj región i Sloven-
sko, ktoré v sebe spájajú charakter, angažovanosť a líderstvo.

Aktivity

Pravidelná činnosť OZ V.I.A.C. v roku 2014 pozostávala z programov 
neformálneho vzdelávania pre žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ, 
zážitkových programov, denných a pobytových letných táborov, 
International caffé (neformálne stretnutia pri káve v anglickom ja-
zyku), filmových stried (premietanie nekomerčných filmov), živých 
knižníc pre študentov 3. ročníka SŠ o povolaniach a pre žiakov 9. 
ročníkov ZŠ o prekážkach v živote. OZ V.I.A.C. tiež ponúka dobrovoľ-
nícke príležitosti.

Okrem aktivít, ktorým sa OZ V.I.A.C. venuje štandardne, v roku 2014 
uskutočnilo viacero podujatí. Medzi nimi boli inšpiratívna Konfe-
rencia K.R.O.K. o ľuďoch, čo robia veci „inak“, Gospel Workshop 
s medzinárodným lektorom, či semináre spojené s kompetenčným 
sebarozvojom. V spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja zor-
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ganizovalo Oceňovanie dobrovoľníkov v rámci rámci žilinského re-
giónu. V rámci podpory medzinárodnej spolupráce OZ V.I.A.C. uspo-
riadalo prezentácie o Európskej dobrovoľníckej službe a pripravili 
medzinárodné výmeny medzi Poľskom, Nemeckom a Slovenskom.

Rozvoj účastníkov

OZ V.I.A.C. sa venuje predovšetkým oblasti sebarozvoja a duchovna.

Svoju prácu sa snaží viac systematizovať a plánovať tak, aby témy na 
seba nadväzovali a účastníci následné využívali poznatky v praxi. Za 
účelom efektívnejšieho osobného rozvoja začalo viac sledovať a me-
rať tento rozvoj. Treťou sférou zmeny je snaha o profesionalizáciu 
zavádzaním štandardov a zvyšovaním odbornosti svojich lektorov.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

Pre dobrovoľníkov OZ V.I.A.C. sú pravidelne usporadúvané organi-
začné a vzdelávacie stretnutia. Tiež sa zúčastňujú seminárov a ško-
lení iných organizácií (napr. Animátorská škola). Niektorí animátori 
sa zúčastňujú interného koučingu. Kurzy a zaškolenie dobrovoľníkov 
trvajú prevažne víkend.

OZ V.I.A.C. vzdeláva svojich dobrovoľníkov v témach ako úloha dob-
rovoľníka, prezentačné zručnosti, hry a aktivity, komunikačné zruč-
nosti, sebariadenie, zážitková pedagogika a tiež v témach súvisia-
cich s oblasťou, ktorej sa má dobrovoľník venovať.

Na interných kurzoch a školeniach OZ V.I.A.C. prednášajú predseda 
združenia a koordinátor dobrovoľníkov. Animátorskú školu vedú od-
borní lektori v rámci ich vzdelávania.

OZ V.I.A.C. nedisponuje vlastnými vzdelávacími materiálmi. Inšpiru-
je sa a pomáha si vydanými metodikami a materiálmi z absolvova-
ných vzdelávaní.
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Prehľad organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou

organizácia

počet členov alebo účastníkov Koľko času pri-
bližne trávi jeden 

člen / účastník 
aktivitami vo 

Vašej organizácii 
za rok?

Navštevujú Vaši 
členovia /účastní-
ci aj iné záujmové 
aktivity, krúžky?

Počet dobrovoľní-
kov a pracovníkov 

v roku 2014

Ako dlho približ-
ne dobrovoľníči 

jeden dobro-
voľník vo Vašej 

organizácii?

Koľko času  
približne trávi  

jeden dobrovoľ-
ník aktivitami 

s účastníkmi za 
rok?

V koľkých ob-
ciach pôsobí 

Vaša organizá-
cia?

V ktorých kra-
joch pôsobí Vaša 

organizácia?

Pýtate sa pred 
kurzom dob-

rovoľníkov aké 
témy chcú, aby 
na kurze odzne-

li?

Pýtate si spätnú 
väzbu od dob-
rovoľníkov na 

kurze?2014 2013 2012 2011 2010

OZ Barlička 45 39 28 25 20 1000 hodín ročne áno – 2 – 3 roky 80 hodín 1 PSK nie áno

Bratislavský 
spolok 
medikov

52 45 35 – – 5 hodín týždenne áno – 6 rokov 150 hodín 1 BSK nie áno

Detská 
organizácia 
Záhorácky 
Fénix

2 321 2 248 2 163 1 990 1 526 150 – 210 hodín 
ročne áno 716 1 – 10 rokov 200 – 300 hodín 53 BBSK, BSK, NSK, 

TSK a TTSK nie áno

OZ 
Ďakujem – 
„Paľikerav“

42 – – – – 3 mesiace áno 3 min. 8 mesiacov 6 mesiacov 1 PSK áno áno

ELSA Slo-
vensko 262 314 252 283 209 5 – 35 hodín týž-

denne áno 262 5 rokov do 20 hodín 
týždenne 4 BBSK, BSK,  

KSB a TTSK nie áno

ETP Sloven-
sko – Cen-
trum pre 
udržateľný 
rozvoj

2316 3316 2500 – – 160 – 320 hodín 
ročne áno 92 – – 10 KSK a PSK - -

Keric 300 280 260 260 250 2 hodiny týždenne áno 25 2 – 3 roky 5 hodín týždenne 10 ŽSK áno áno

Mládežnícka 
organizácia 
Plusko

204 244 313 214 322 60 – 100 hodín 
ročne áno 80 6 rokov 40 až 100 hodín 

ročne 2 BSK a TSK áno áno

Sokratov 
inštitút 20 21 – – –

45 dní štúdia na 
Sokratovom inšti-
túte, 200 hodín 

iných aktivít
áno –

Sokratov inštitút 
nevyužíva služby 

dobrovoľníkov 
na pravidelnej 

báze.

–
Študenti 

sú z celého 
Slovenska.

BBSK a BSK nie áno

Strom života 7531 5897 3652 1947 1946 100 hodín ročne áno 204 4 roky 100 hodín ročne 139 vo všetkých 
krajoch áno áno

V.I.A.C. – 
Inštitút pre 
podporu a 
rozvoj mlá-
deže

620 440 380 80 – 55 hodín ročne áno 57 2 roky 70 hodín ročne 13 ŽSK čiastočne áno
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organizácia

počet členov alebo účastníkov Koľko času pri-
bližne trávi jeden 

člen / účastník 
aktivitami vo 

Vašej organizácii 
za rok?

Navštevujú Vaši 
členovia /účastní-
ci aj iné záujmové 
aktivity, krúžky?

Počet dobrovoľní-
kov a pracovníkov 

v roku 2014

Ako dlho približ-
ne dobrovoľníči 

jeden dobro-
voľník vo Vašej 

organizácii?

Koľko času  
približne trávi  

jeden dobrovoľ-
ník aktivitami 

s účastníkmi za 
rok?

V koľkých ob-
ciach pôsobí 

Vaša organizá-
cia?

V ktorých kra-
joch pôsobí Vaša 

organizácia?

Pýtate sa pred 
kurzom dob-

rovoľníkov aké 
témy chcú, aby 
na kurze odzne-

li?

Pýtate si spätnú 
väzbu od dob-
rovoľníkov na 

kurze?2014 2013 2012 2011 2010

OZ Barlička 45 39 28 25 20 1000 hodín ročne áno – 2 – 3 roky 80 hodín 1 PSK nie áno

Bratislavský 
spolok 
medikov

52 45 35 – – 5 hodín týždenne áno – 6 rokov 150 hodín 1 BSK nie áno

Detská 
organizácia 
Záhorácky 
Fénix

2 321 2 248 2 163 1 990 1 526 150 – 210 hodín 
ročne áno 716 1 – 10 rokov 200 – 300 hodín 53 BBSK, BSK, NSK, 

TSK a TTSK nie áno

OZ 
Ďakujem – 
„Paľikerav“

42 – – – – 3 mesiace áno 3 min. 8 mesiacov 6 mesiacov 1 PSK áno áno

ELSA Slo-
vensko 262 314 252 283 209 5 – 35 hodín týž-

denne áno 262 5 rokov do 20 hodín 
týždenne 4 BBSK, BSK,  

KSB a TTSK nie áno

ETP Sloven-
sko – Cen-
trum pre 
udržateľný 
rozvoj

2316 3316 2500 – – 160 – 320 hodín 
ročne áno 92 – – 10 KSK a PSK - -

Keric 300 280 260 260 250 2 hodiny týždenne áno 25 2 – 3 roky 5 hodín týždenne 10 ŽSK áno áno

Mládežnícka 
organizácia 
Plusko

204 244 313 214 322 60 – 100 hodín 
ročne áno 80 6 rokov 40 až 100 hodín 

ročne 2 BSK a TSK áno áno

Sokratov 
inštitút 20 21 – – –

45 dní štúdia na 
Sokratovom inšti-
túte, 200 hodín 

iných aktivít
áno –

Sokratov inštitút 
nevyužíva služby 

dobrovoľníkov 
na pravidelnej 

báze.

–
Študenti 

sú z celého 
Slovenska.

BBSK a BSK nie áno

Strom života 7531 5897 3652 1947 1946 100 hodín ročne áno 204 4 roky 100 hodín ročne 139 vo všetkých 
krajoch áno áno

V.I.A.C. – 
Inštitút pre 
podporu a 
rozvoj mlá-
deže

620 440 380 80 – 55 hodín ročne áno 57 2 roky 70 hodín ročne 13 ŽSK čiastočne áno
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Záver
V Ročenke o práci s mládežou sme predstavili činnosť širokého spektra 
organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou na Slovensku na lokálnej, regio-
nálnej aj národnej úrovni. Zamerali sme sa predovšetkým na program, ktorý 
ponúkajú svojim členom, témy, ktorým sa venujú a vzdelávaniu dobrovoľní-
kov a pracovníkov s mládežou v organizáciách.

V práci s deťmi a mládežou považujeme za kľúčových ľudí, ktorí sa im venu-
jú – dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou. Preto sme pozornosť venovali 
aj ich vzdelávaniu. Väčšina organizácií má vypracovaný vlastný systém vzde-
lávania, niektoré kurzy majú aj akreditované Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. V prípade, keď vlastné vzdelávanie pre dobrovoľníkov 
a pracovníkov s mládežou nemajú, zvyčajne ich vysielajú na kurzy, školenia 
alebo tréningy do partnerských, nadnárodných alebo iných organizácií po-
skytujúcich toto vzdelávanie.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov mládežníckych organizácií za-
bezpečujú prevažne interní lektori s potrebnou praxou a vzdelaním alebo 
externí odborníci, ktorých si prizývajú na špecifické témy.

Veľmi kladne hodnotíme, že organizácie sa zaujímajú o preferované témy 
účastníkmi vo vzdelávaní, žiadajú si spätnú väzbu od účastníkov vzdelávania 
pre dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou a snažia sa zvyšovať kvalitu 
vzdelávania na základe tejto spätnej väzby.

Tiež nás zaujímalo, či sa zmenil spôsob práce a prístup k mládeži. Pozitívne 
vnímame, že väčšina organizácií sa zameriava na jednotlivcov, svoje aktivity 
prispôsobujú potrebám a záujmom mladých ľudí a upúšťajú od dosahovania 
výkonov a štandardov.

Na základe údajov získaných od organizácií pozorujeme vývoj v práci s mla-
dými ľuďmi. To, že organizácie venujúce sa deťom a mládeži neustrnuli vo 
svojej činnosti a pracujú na zvýšení atraktivity svojho programu, sa odráža aj 
vo vyššej zapojenosti mladých ľudí do ich aktivít. Tieto trendy vidíme v ob-
lasti práce s mládežou aj na európskej úrovni.
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Táto Ročenka o práci s mládežou vznikla v rámci projektu financovaného 
z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR PRIORITY 2015.

Editor: Mgr. Ester Tillová, M.A.
Fotografie: zdroj - jednotlivé organizácie
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