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Reflexia kultúry

Dobrovo¾níctvo
v postmoderných èasoch

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA DOBROVO¼NÍCTVA
AKO SOCIÁLNEHO FENOMÉNU

Blí�iaci sa Európsky rok dobrovo¾níctva (2011) predstavuje ïal�iu výzvu pre k¾úèových sociálnych
aktérov podpori� rozvoj a ocenenie dobrovo¾níckych aktivít. Zámerom príspevku je poda� základnú
charakteristiku dobrovo¾níctva ako sociálneho fenoménu s vymedzením k¾úèových pojmov.

Dobrovo¾níctvo

Dobrovo¾níctvo je fenomén pre-
kraèujúci hranice �tátov, nábo�en-
stiev a sociálnych skupín. Poukazuje
na mo�nos� spolu�itia, ktoré je zalo-
�ené na vzájomnej pomoci a solida-
rite. Vïaka dobrovo¾níctvu sa budu-
je kohézna spoloènos� a sociálny ka-
pitál. A aj preto je dôle�ité v globál-
ne prepojenom svete plnom obrov-
ských kontrastov. V tomto kontexte
chápeme dobrovo¾níctvo nielen ako
prostriedok sociálneho rozvoja spo-
loènosti, ale aj ako urèitý druh ob-
èianskej cnosti.

V niektorých krajinách sveta sa
poèas vývoja sociálnej politiky sfor-
moval tzv. sociálny �tát. V zásade
je toto �tádium sociálnej politiky
spojené so �tátmi Európy. Sociálny
�tát má za sebou viac ako storoèie
vývoja (tzv. experimentálne zaèiat-
ky sociálneho �tátu sa datujú do 80.
rokov 19. storoèia1 ).

V súèasnosti sa v odbornej litera-
túre kon�tatuje, �e sociálny �tát sa na-
chádza v období tzv. welfare mix.2

Význam a postavenie dobrovo¾níc-
tva v spoloènosti je aktuálnou otáz-
kou nielen v sociálnych �tátoch, t. j.
na európskom kontinente, ale aj
v ostatných krajinách sveta. Dobro-
vo¾níctvo má vo svete rôznorodé
podoby.

1. Charakteristika dobrovo¾níctva

Práca patrí popri hre a uèení
k najdôle�itej�ím ¾udským aktivitám.3

Najèastej�ie je chápaná ako �cie¾ave-
domá èinnos� ¾udí, ktorí prostredníc-
tvom výrobných prostriedkov menia
a pretvárajú k svojmu uspokojovaniu
potrieb prírodu. Práca a pracovná èin-
nos� sú základnou podmienkou ¾ud-
skej existencie.� (Palán, 2002, s. 163)

Popri platenej práci4  existuje aj
neplatená (dobrovo¾ná) práca, kto-
rá má rôzne podoby. Za dobrovo¾-
nú prácu vo v�eobecnosti pova�u-
jeme ka�dú prácu, ktorá je nevynú-
tená, t. j. vychádza z vlastnej dobrej
vôle a nie je platená.

K¾úèovými sa v tejto súvislosti ja-
via pojmy: dobroèinnos�, filantropia
a charita. Tejto terminologickej otáz-
ke venuje pozornos� napr. Èítanka
pre pokroèilé neziskové organizácie
(2000, ss. 27 � 48), pod¾a ktorej je
dobroèinnos� v�eobecný pojem
oznaèujúci rozlièné aktivity motivo-
vané láskou k blí�nemu a úsilím po-
môc� èloveku a svetu. Vyjadruje ko-
nanie dobra. V slovníkoch cudzích
slov, ale aj v inej odbornej literatúre
sa pojmy charita a filantropia chápu
ako synonymá pojmu dobroèinnos�.

Charita5  v súèasnosti nadobúda
viacero významov (Èítanka, 2000,
s. 28), z ktorých vyberáme dva:

1. vo v�eobecnom význame o cha-
rite hovoríme v súvislosti s tú�bou
a vô¾ou kona� dobro,

2. najèastej�ie sa charita pou�íva
a asi aj vníma vo význame altruistic-
kého správania jednotlivcov alebo
in�titúcií �  oznaèuje dobrovo¾né po-
skytovanie peòazí alebo inej pomoci
¾uïom v núdzi, biede a bolesti.

Filantropia6  sa v slovníkoch cu-
dzích slov èasto vysvet¾uje ako ozna-
èenie pre dobroèinnos�. Ide o jednu
z modernej�ích foriem darcovstva,
ktoré sa sna�í rie�i� problémy spo-
loènosti podporou vzdelávania, ino-
vácií a rozvojom schopnosti ¾udí, aby
si boli schopní sami pomôc� a neboli
odkázaní na almu�ny. Chápe sa aj ako
obèianska cnos�. Jej korene nachádza-
me v �idovskej, neskôr kres�anskej
morálke. Existuje v dvoch formách:
v podobe darcovstva a dobrovo¾níctva.

V uvádzanej Èítanke pre pokroèi-
lé neziskové organizácie (2000) au-
tori vnímajú pojmy charita a filantro-
pia ako rozdielne, prinajmen�om
vo vz�ahu k realizácii �dávania� (peòazí,
materiálnych prostriedkov, èasu a pod.).

V tejto súvislosti sa stretávame aj
s pojmom darcovstvo, ktoré pred-
stavuje jednu z mo�ných podôb dob-
roèinnosti. Mô�e ma� materiálnu for-
mu � vecné dary, finanènú � peòa�-
né dary, alebo èasovú � dobrovo¾-
nícka práca, rada èi pomoc.
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Dobroèinnos� vnímame ako
ústrednú kategóriu. Prikláòame sa
k názoru, �e kona� dobro je èloveku
dané, je to jeho prirodzená potreba
aj morálna povinnos�. Dobroèinnos�
má viacero podôb a dimenzií (etic-
kú, politickú, historickú, ekonomic-
kú, sociologickú, andragogickú a iné).

Charitu a filantropiu vymedzu-
jeme vo vz�ahu k dobroèinnosti ako
pojmy, ktoré napomáhajú objasòo-
vaniu jej jednotlivých aspektov.
V tomto kontexte potom pova�uje-
me ïal�ie oznaèenia, ako napr. dar-
covstvo, mecénstvo, sponzorstvo,
dobrovo¾nícka práca a iné, za termí-
ny, ktoré konkretizujú niektoré strán-
ky uvedených pojmov.

Vzh¾adom na skutoènos�, �e v slo-
venskej odbornej literatúre nie je
jednoznaène vymedzený termín dob-
rovo¾nícka práca, h¾adali sme jeho defi-
nície v zahraniènej odbornej literatúre.

Èeskí autori Jozef To�ner � Olga
Sozanská (2002, s. 37) rozli�ujú
pojmy dobrovo¾ná a dobrovo¾nícka
práca takto:

Dobrovo¾nú slu�bu èi èinnos�
(neodporúèajú pou�íva� oznaèenie
práca) chápu ako vlastný výkon dob-
rovo¾nej pomoci.

Aktivity spojené s organizovaním
dobrovo¾níctva ako �pecifického dru-
hu ¾udskej èinnosti pova�ujú za dob-
rovo¾nícku èinnos�.

Je zrejmé, �e autori vnímajú dob-
rovo¾nú èinnos� (prácu) �ir�ie v po-
rovnaní s dobrovo¾níckou èinnos�ou
(prácou).

Podotýkame, �e uvádzaná publi-
kácia je v Èeskej republike a Sloven-
skej republike prvou pôvodnou
(a zatia¾ jedinou) monografiou, ktorá
sa venuje dobrovo¾níckej práci.

V po nemecky a anglicky hovoria-
cich krajinách sa pou�ívajú termíny:

� ehrenamtliche Aktivitäten (hono-
urable activities),

� Freiwilligenarbeit (volunteering),
� bürgerschaftliches Engagement

(active citizenship),
� freiwilliges Engagement.
V USA sa e�te stále pou�ívajú dva

termíny: star�í �voluntarism� a nov�í
�volunteerism�. Star�í termín sa vz�a-
huje ku ka�dej dobrovo¾nosti (volun-
tary), kým nov�í termín �voluntee-
rism� sa u��ie vz�ahuje ku v�etkému,
èo sa týka práve dobrovo¾níctva
(Ellis � Bouhey, 2001, s. 117).

Podobne sa aj vo francúzskom ja-
zyku stretávame s dvoma termínmi,
a to: �bénévolat� a �volontariat�.
Prvý z termínov oznaèuje neformál-
nu dobrovo¾nú prácu, druhý sa vz�a-
huje k dobrovo¾níckej práci v orga-
nizáciách.

V ruskom jazyku sa dobrovo¾nícka
práca oznaèuje termínom �dobrovo¾-
èeskaja dejate¾nos�� � t. j. dobrovo¾-
nícka èinnos�.

V bulharskom jazyku sa stretávame
s termínom �dobrovolstvo�, podob-
ne v chorvát�tine �dobrovoljni rad�,
kde tento termín oznaèuje v�etky
neplatené aktivity.

Z vy��ie uvedeného preh¾adu je
zrejmé, �e precíznos� terminoló-
gie súvisí s kultúrou dobrovo¾níc-
tva v tej ktorej krajine. Vo väè�ine
krajín sa presadzuje termín dobrovo¾-
níctvo, ktorým sa oznaèuje najmä for-
málne organizovaná dobrovo¾nícka
práca.

Uvedené termíny oznaèujú ako
dobrovo¾níctvo aj:

�  obèiansku výpomoc (sused-
skú výpomoc): zameranú na rodi-
nu, susedstvo,

�  vzájomne prospe�né dobro-
vo¾níctvo: dobrovo¾ná èinnos�
v rámci komunity vytvorenej v obci,
okolo fary, �portového klubu a pod.,

�  verejnoprospe�né dobrovo¾-
níctvo: dobrovo¾ná èinnos� najèastej-
�ie v rámci neziskovej organizácie.
Na rozdiel od vzájomne prospe�né-
ho dobrovo¾níctva sa na takéhoto
dobrovo¾níka kladú podobné nároky
ako na zamestnanca.

V závere ná�ho pokusu o vyme-
dzenie základného kategoriálneho
aparátu (definovanie k¾úèových ka-
tegórií, pojmov a termínov) súvisia-
ceho s dobrovo¾níctvom kon�tatuje-
me, �e termíny dobrovo¾ná práca
a dobrovo¾nícka práca nie sú sy-
nonymické.7  Obsah termínu dobro-
vo¾ná práca (èinnos�, aktivita) je pod¾a
ná�ho názoru �ir�í, zahàòa rozlièné
formy ¾udskej neplatenej aktivity.
Dobrovo¾nícka práca (aktvita, èinnos�)
je len jednou z foriem dobrovo¾nej
práce. Najèastej�ie sa toto oznaèenie
pou�íva v súvislosti s organizovanou
aktivitou.

Podstatu dobrovo¾níctva vhodne
definujú Scheierove zásady dobro-
vo¾níctva8  (In: McCurley � Lynch,
2000, s. 8):

1. Dobrovo¾níctvo je v podstate
nevynútená aktivita.

2. Hlavným zámerom tejto aktivi-
ty je pomáha�.

3. My�lienka na finanèný zisk nie
je prvoradá.

4. Táto aktivita nie je hrou, ale prácou.

Analýze fenoménu dobrovo¾níctva
pomáha aj jeho klasifikácia pod¾a rôz-
nych kritérií. J. To�ner � O. Sozanská
(2002, ss. 38 � 40) uvádzajú nasle-
dujúcu klasifikáciu:

1. z h¾adiska historického vývoja:
�  európsky model dobrovo¾níc-

tva � komunitný (vývojovo star�í)
model: na základe spoloèných záuj-
mov sa dobrovo¾níci spontánne stre-
távajú v prirodzených spoloèen-
stvách (cirkev, �portová, detská or-
ganizácia a pod.). Z niektorých sa
postupne stávajú profesionálne dob-
rovo¾nícke centrá, ktoré sa v�ak �pe-
cializujú na urèitú sociálnu alebo ve-
kovú skupinu èi urèitý druh dobro-
vo¾nej èinnosti. Centrá si naïalej za-
chovávajú svoj komunitný charakter.
Ich nosnou silou sú osobné priate¾-
ské vz�ahy,

�  americký model dobrovo¾níc-
tva � mana�érsky (vývojovo mlad�í)
model: s dobrovo¾níkmi pracujú pro-
fesionálne vedené dobrovo¾nícke
centrá, ktoré vyh¾adávajú altruisticky
zameraných obèanov a ponúkajú im
dobrovo¾nú èinnos� v celom rade
odborov ¾udskej èinnosti a organizá-
cií. Centrá sú postavené na profesio-
náloch,

2. z h¾adiska cesty, ktorou sa dob-
rovo¾níctvo uberá:

�  dobrovo¾níctvo, ktoré vzniká
�zdola nahor�: je zalo�ené na ne-
formálnych skupinách priate¾ov, ktorí
sa pustili do spoloènej èinnosti. Po-
stupne sa z nich vytvárajú neformál-
ne �truktúrované skupiny a z nich
registrované neziskové organizácie,

�  dobrovo¾níctvo, ktoré pôso-
bí �zvonka dovnútra�: je postave-
né na �truktúrovaných skupinách,
v ktorých pracujú profesionáli. Tieto
sa rozhodujú zaèa� spolupracova�
s dobrovo¾níkmi èi súèasných dobro-
vo¾níkov lep�ie organizova�. Ide napr.
o domovy dôchodcov, nemocnice,
�koly,

3. pod¾a miery vyu�itia dobrovo¾-
níkov v organizácii (Friè a kol., 2001):
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�  na dobrovo¾níkoch je priamo
závislý chod organizácie,

�  dobrovo¾níci vykonávajú èinnos�
spolu s profesionálnymi zamestnan-
cami (o. i. tým zni�ujú finanèné ná-
klady na zamestnancov),

�  èinnos� dobrovo¾níkov nie je pre
vlastný chod organizácie nepostrá-
date¾ná, ale pomáha skvalitòova�
poskytované slu�by èi u¾ahèova� pre-
vádzku,

4. z h¾adiska èasového vymedze-
nia:

- jednorazové jednorázové dob-
rovo¾né zapojenie pri vybraných ak-
ciách,

�  dlhodobá dobrovo¾ná pomoc,
�  dobrovo¾ná slu�ba.
V iných prameòoch sa stretávame

s delením dobrovo¾níctva:
a) pod¾a toho, kto ho organizuje, na:
�  formálne � organizované in�ti-

túciou,
�  neformálne � jednotlivec si sa-

mostatne vyberá dobrovo¾nícku prí-
le�itos� a mana�uje si svoju dobro-
vo¾nícku prácu. Neformálne dobro-
vo¾níctvo sa dá len ve¾mi �a�ko �ta-
tisticky vykazova�,

b) pod¾a poètu dobrovo¾níkov na:
�  individuálne,
�  rodinné,
�  skupinové.
Ïal�ím kritériom delenia dobrovo¾-

níctva sú pod¾a ná�ho názoru aj jeho
jednotlivé úrovne: miestna, národ-
ná, európska, celosvetová.

Na základe na�ich vedomostí
a skúseností sa domnievame, �e je
mo�né deli� dobrovo¾níctvo aj
z aspektu profesionality (odbornos-
ti), a to na:

� profesionálne (odborné): profe-
sionáli (napr. lekári, uèitelia, porad-
covia...) poskytujú svoje slu�by dob-
rovo¾nícky,

� laické: poskytovanie slu�ieb bez
kvalifikácie, len na základe za�kole-
nia v rámci dobrovo¾níckeho programu.

Èeské národné dobrovo¾nícke
centrum Hestia rozoznáva tieto
druhy dobrovo¾níctva (http://
www.dobrovolnik.cz):

� darcovstvo,
� dobrovo¾ná obèianska výpomoc,
� verejnoprospe�né dobrovo¾níc-

tvo (napr. darcovstvo krvi, horská
slu�ba),

� vzájomne prospe�né dobrovo¾-
níctvo (napr. hasièské zbory),

� dobrovo¾ná slu�ba vykonávaná
v zahranièí.

Teória i prax sa zhodujú v defino-
vaní dobrovo¾níka. Dobrovo¾ník je
èlovek, ktorý bez nároku na finanènú
odmenu (niekedy za úhradu nákla-
dov) sporadicky alebo pravidelne
poskytuje svoj èas, energiu, vedo-
mosti a zruènosti v prospech ostat-
ných ¾udí a spoloènosti bez toho, aby
to bol povinný robi� na základe prí-
buzenských vz�ahov alebo profesio-
nálnej èinnosti.

Dobrovo¾níkom sa mô�e sta�
ka�dý, bez rozdielu pohlavia, veku,
vzdelania, profesie, vierovyznania èi
postavenia na trhu práce. Existuje
viacero �túdií, ktoré sa zaoberajú tou-
to otázkou a zis�ujú, ktoré z týchto
charakteristík najviac ovplyvòujú
ochotu ¾udí by� dobrovo¾níkmi.

V slovenskej dobrovo¾níckej praxi
sa stretávame v podstate s troma
základnými typmi dobrovo¾níkov
(Mydlíková, 2002, s. 11):

� �¾udia pracujúci v organizácii
bez akejko¾vek finanènej náhrady
a kompenzácie,

� odborníci (prekladatelia, právni-
ci, terapeuti), ktorí poskytujú vysoko
�pecializované slu�by a ktorí sú ohod-
notení len symbolickou odmenou,

� èlenovia správnych rád organi-
zácií�.

2. Spoloèenský prínos
dobrovo¾níctva

S dobrovo¾níctvom sa stretáva-
me v základných spoloèenských sfé-
rach9  � politickej, sociálnej a kultúr-
nej. Zámerne neuvádzame hospo-
dársku sféru, ktorá pod¾a nás pred-
stavuje výnimku. Cie¾om hospodár-
skej sféry je dosahovanie zisku � èo
je pod¾a ná�ho názoru v rozpore
s podstatou dobrovo¾níctva. To ale
neznamená, �e hospodárska sféra
(t. j. hospodárske subjekty, ktoré ju
tvoria) by nemala, resp. nemá spo-
lupracova� s ostatnými sektormi spo-
loènosti. Vo vyspelých západných
demokraciách sa u� v priebehu mi-
nulého storoèia v podnikoch a fir-
mách významným spôsobom pod-
porovala filantropia  a následne ako
jedna z jej podôb aj dobrovo¾nícka
práca zamestnancov.10  Z h¾adiska
podpory rozvoja dobrovo¾níctva

a zvý�enia jej statusu v spoloènosti je
v�ak dôle�ité, èi zamestnávatelia (t.
j. subjekty hospodárskeho sektora) sú
ochotní zobra� do úvahy dobrovo¾-
nícku prácu ako tzv. mäkké kritérium
pri výbere budúceho zamestnanca.11

Pre rozvoj dobrovo¾níctva na Slo-
vensku sa po roku 1989 otvoril ob-
rovský priestor, a to nielen v rámci
tretieho sektora, ale potencionálne aj
vo verejnom sektore.12  V prospech
zvý�enia podpory dobrovo¾níctva
na miestnej a regionálnej úrovni
zo strany samosprávy, ktorá je zatia¾
nedostatoèná,13  svedèia jeho príno-
sy. Rut Erdélyiová (2005, s. 11) upo-
zoròuje, �e dobrovo¾níctvo vytvára
priestor pre inovatívne spôsoby ko-
munikácie s verejnos�ou; predstavuje
nástroj spätnej väzby od obèanov;
umo�òuje posilòovanie identifikácie
obèanov so svojou komunitou; dáva
priestor na posilòovanie tradície dar-
covstva a sociálnej podpory; vytvá-
ra priestor pre zapojenos� obèanov
do plánovania sociálneho rozvoja;
prispieva k zvy�ovaniu kvality a do-
stupnosti slu�ieb, pomáha prevencii
a pomoci znevýhodneným skupinám
obyvate¾stva. Stoto�òujeme sa aj s jej
návrhmi pre samosprávy � vytvára�
miesta pre dobrovo¾níkov a verejne
ich oceòova�14  èi organizova� tzv. èa-
sové banky.

Úèastníci workshopu Dobrovo¾níc-
tvo na miestnej a regionálnej úrovni
(2005, s. 20) urèili nasledujúce naj-
èastej�ie formy spolupráce na miest-
nej a regionálnej úrovni (zoradené
v poradí od najèastej�ej po zried-
kavú):

� získanie finanènej podpory od sa-
mosprávy � grantové kolá,

� získanie materiálnej podpory
pre èinnos� � z¾avnené prenájmy,
preplatenie nákladov z mestského
rozpoètu a pod.,

� verejnoprospe�né práce,
� revitalizácia alebo prevzatie

miestneho majetku do správy,
� iniciovanie návrhov, zmien a �ko-

liace aktivity pre samosprávy.
K in�pirujúcim záverom uvádzané-

ho workshopu (2005, s. 20) patrí
aj identifikácia mo�ných spôsobov
komunikácie so zástupcami samo-
správ, ku ktorým patrí:

� systematické vyjednávanie,
sprostredkovanie osobnej skúsenos-
ti formou zá�itku, úèasti na vybranom
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podujatí a vyu�itie predvolebného
èasu.

V tejto súvislosti úèastníci worksho-
pu pomenovali aj riziká jednotlivých
spôsobov komunikácie a spolupráce
(2005, s. 20):

� �pri�ivovanie sa� � na akcii or-
ganizovanej dobrovo¾níckou skupi-
nou sa chce zvidite¾ni� niekto, kto
rozhodol o podpore, ale so samot-
nou akciou nemá niè spoloèné,

� spolitizovanie � podujatia or-
ganizované dobrovo¾níkmi èasto èe-
lia pokusom o spolitizovanie, politické
strany skú�ajú spoji� svoje meno
s úspe�nými podujatiami,

� nejasné roly � pri podujatiach
spoluorganizovaných so samosprá-
vou èasto nie sú jasné roly, rozdele-
nie práce, kto za èo zodpovedá, na-
rá�ajú na seba rôzne formy organi-
zovania práce.

V závere workshopu jeho úèastní-
ci rozoberali aj otázku pripravenosti
na spoluprácu so samosprávou
zo strany dobrovo¾níckych skupín.
Skon�tatovali najmä èasto nízku ko-
ordináciu dobrovo¾níckych sku-
pín a nedostatok èasu na obhajo-
bu a zastupovanie (vzh¾adom
na nedostatok finanèných prostried-
kov na dobrovo¾nícky mana�ment).

Základ filozofie dobrovo¾níctva
predstavujú také hodnoty a princípy
ako altruizmus, humanizmus, slobo-
da, solidarita, vzájomná pomoc, so-
ciálna spravodlivos�, participácia,
demokracia. V�eobecná deklarácia
o dobrovo¾níctve prijatá Medziná-
rodnou asociáciou pre dobrovo¾níc-
ke úsilie15  zdôrazòuje okrem uvádza-
ných etických hodnôt a princípov
dôstojnos� èloveka, spoloèenskú zod-
povednos�, osobnú anga�ovanos�.
Podobne aj Etický kódex dobrovo¾-
níkov Slovenskej humanitnej rady
zdôrazòuje uvádzané hodnoty
a princípy; je postavený na európ-
skom vnímaní ¾udských práv.
V súèasnom modernom èase sa
uznáva, �e ide o hodnoty a princí-
py, ktoré sú pre spoloènos� �ivotne
dôle�ité. Dobrovo¾níctvo predstavo-
valo a predstavuje (nielen v prítom-
nosti, ale aj do budúcnosti) cestu ich
napåòania konkrétnym obsahom.
Komparáciou etických hodnôt a prin-
cípov dobrovo¾níctva a sociálnej prá-
ce16  zis�ujeme vysokú mieru zhody,
èo nás vedie k tvrdeniu, �e dobro-

vo¾nícku prácu je mo�né vníma�
v �ir�om chápaní ako výkon sociálnej
práce (v rovine praktickej èinnosti).

Spoloèenský prínos dobrovo¾níctva
je mo�né aj kvantifikova� � vyèísle-
ním jeho ekonomického prínosu.
Najèastej�ím výskumným problé-
mom je ohodnocovanie finanènej
(ekonomickej) hodnoty dobrovo¾níc-
kej práce.

Z údajov z rôznych zdrojov vyplý-
va, �e ide v celosvetovom meradle
(ale aj v rámci jednotlivých národ-
ných �tátov) o obrovskú hodnotu.17

Mnohé organizácie v Európe, kto-
ré spolupracujú s dobrovo¾níkmi, si
objednávajú audit dobrovo¾níckeho
investovania a hodnôt (The Volun-
teer Investment and Value Audit),
ktorého cie¾om je okrem iného zvi-
dite¾ni� prácu dobrovo¾níkov a dob-
rovo¾níckych organizácií a ich ekono-
mický a iný prínos pre spoloènos�.
Zároveò audity ukazujú, �e finanèné
prostriedky investované do dobro-
vo¾níkov sa väè�ine organizácií vrátia.

V súvislosti s ekonomickou dimen-
ziou dobrovo¾níctva je zaujímavá aj
metodika èasodolára,18  ktorej cie-
¾om je mobilizova� sociálny kapitál v
komunitách, povzbudzova� ¾udí
k solidarite a dôvere vo vlastné mo�-
nosti pomôc� iným. Základom tejto
metodiky je èas ako nové médium
výmeny (namiesto peòazí). Èas má
v koneènom dôsledku pre èloveka
väè�iu hodnotu ako peniaze.

V tomto kontexte sa v jednotli-
vých sociálnych �tátoch diskutuje
o otázke vz�ahu dobrovo¾níctva a ne-
zamestnanosti, trhu práce, poistení
dobrovo¾níkov a náhradach �kody,
otázkach daòových ú¾av a ïal�ich.19

Na súèasnom stave a budúcnosti
dobrovo¾níctva sa podpisuje vplyv
spoloèensko-politických a ekono-
mických podmienok v jednotlivých
krajinách. Ukazujú sa niekedy a� dia-
metrálne rozdiely medzi jednotlivý-
mi �tátmi.

Príkladom markantných rozdielov
mô�u by� Spojené �táty americké,
Kanada èi Ve¾ká Británia a Spolková
republika Nemecko v kontraste
s postkomunistickými krajinami,
v ktorých sa objavuje negatívna ko-
notácia dobrovo¾níctva a jej vplyv
na súèasný stav.

V Spojených �tátoch amerických sa
stretávame s impozantným rozvojom

dobrovo¾níctva, ku ktorému sa aj
ostatné vyspelé sociálne �táty len
pribli�ujú. Ilustráciou tohto tvrdenia
mô�e by� napríklad existencia 46
ve¾kých dobrovo¾níckych programov
rôzneho charakteru fungujúcich
na federálnej úrovni.20

Pod¾a národných prieskumov rea-
lizovaných napr. v Po¾sku, Èeskej re-
publike a Slovenskej republike a ná-
zorov jednotlivých autorov z iných
postkomunistických krajín (napr. Friè
a kol., 2001, Bútora a kol., 1999) sa
vo vz�ahu k dobrovo¾níctvu u oby-
vate¾stva stretávame s nedôverou
a skepsou. Èasto sa dobrovo¾níctvo
vníma ako nieèo okrajové, výnimoè-
né.21  Dokonca aj tí, èo sú dobrovo¾-
níkmi, èasto nechcú, aby to bolo
o nich známe.

V týchto �tátoch autori uvádzajú aj
nepriaznivé platové a vôbec ekono-
mické podmienky v mnohých pomá-
hajúcich a iných profesiách � ¾udia
pracujú za také nízke mzdy, �e
vo vyspelých krajinách západnej Eu-
rópy by bola ich práca pova�ovaná
za dobrovo¾nícku èinnos�.

Úplne odli�ná v porovnaní
s európskym a americkým kontinen-
tom je situácia v tzv. rozvojových
krajinách najmä Afriky a Ázie.

V dne�nom globalizovanom sve-
te stojí pred dobrovo¾níctvom mini-
málne jedna naliehavá výzva: efek-
tívnej�ie zapája� ¾udí do rie�enia vá�-
nych sociálnych problémov. V tejto
výzve nachádzame aj odpovede
na otázky súvisiace s budúcnos�ou
dobrovo¾níctva.

Ukazuje sa, �e dobrovo¾níctvo je
nevyhnutné spoloèensky podporo-
va� rozliènými nástrojmi (právnymi,
ekonomickými, masmédiami, eduká-
ciou a pod.). Toto tvrdenie podpo-
ruje aj skutoènos�, �e v niektorých
�tátoch je u� etablovaná �tátna po-
litika dobrovo¾níctva, ktorej vý-
znamným nástrojom je príslu�ná le-
gislatíva upravujúca dobrovo¾níctvo.
Rozmach dobrovo¾níctva priná�a
mno�stvo otázok, ktoré súvisia s jeho
reguláciou a ochranou dobrovo¾níkov.

Príkladom krajín s takouto legisla-
tívou je Nemecko, Taliansko (v�e-
obecný zákon o dobrovo¾níctve
è. 266/1991), Holandsko, USA (nový
federálny zákon z 18. 9. 1997 Vo-
lunteer Protection Act), Èeská repub-
lika (Zákon o dobrovo¾nej slu�be
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è. 198/2002 Sb.), Po¾ská republika
(è. 96 z 24. 4. 2003 o dzialalnosci po-
zytku publicznego i o wolontariacie).

Ukazuje sa, �e v Slovenskej repub-
like je absencia právnej úpravy dob-
rovo¾níctva22  výsledkom polemické-
ho postoja mimovládnych organizá-
cií. Podrobne o súèasnom stave
v slovenskej legislatíve, ale aj
o navrhovanej úprave dobrovo¾níc-
tva v rámci z konca roku 2003 navr-
hovaného Legislatívneho zámeru
Zákonníka neziskového práva23

a pozitívach èi nedostatkoch mo�nos-
tí novej právnej úpravy informuje
�túdia Ondreja Dostála (2005).

Obsah navrhovanej úpravy bol
do znaènej miery prevzatý z èeské-
ho zákona o dobrovo¾níckej slu�be
z roku 2002. Návrh definuje základ-
né princípy dobrovo¾níctva, jeho in-
�titucionálny rámec24  a formy pod-
pory zo strany �tátu.

Ako základné princípy dobrovo¾-
níctva sú v legislatívnom zámere
deklarované princip solidarity,
princíp bezodplatnosti (dobrovo¾-
níci by za svoju prácu nemali by� fi-
nanène odmeòovaní), princíp pod-
pornosti (in�titút dobrovo¾níctva
nemá nahrádza� pracovnoprávne in-
�titúty) a princíp podpory (mal by
vyjadrova� vz�ah �tátu k dobrovo¾níc-
tvu).

Význam dobrovo¾níctva pre spo-
loènos� potvrdzuje aj Organizácia
spojených národov (OSN). Uvádza-
me významné rezolúcie jej Valné-
ho zhroma�denia:

�   è. 40/212 zo 14. 12. 1985, kto-
rou bol 5. december stanovený ako
Medzinárodný deò dobrovo¾níctva
pre ekonomický a sociálny rozvoj,

�  è. 52/17 z 20. 11. 1997, ktorou
bol prehlásený rok 2001 za Medzi-
národný rok dobrovo¾níctva,

� è. 55/57 zo 4. 12. 2000 o pozo-
rovaní medzinárodného roka dobro-
vo¾níctva,

�  è. 56/38 z 5. 12. 2001, ktorá
sformulovala odporúèania pre vlády
a OSN, ako podporova� dobrovo¾-
níctvo.

Pä�desiatesiedme Valné zhroma�-
denie OSN konané dòa 26. 11. 2002
identifikovalo podporu dobrovo¾níc-
tva ako strategického cie¾a zvy�ova-
nia ekonomického a sociálneho roz-
voja. Pri tejto príle�itosti bola pred-

lo�ená správa generálneho sekreta-
riátu OSN  Medzinárodný rok dob-
rovo¾níctva: výsledky a budúce per-
spektívy, ktorá obsahuje okrem iné-
ho struèné informácie o dobrovo¾níc-
tve vo vybraných krajinách. Z krajín
bývalého socialistického tábora je
zastúpená len Kirgizská republika
a Èeská republika.25

Správa vníma podporu dobrovo¾-
níckej èinnosti ako integrálnu súèas�
akejko¾vek stratégie zameranej na
obmedzenie chudoby, na udr�ate¾-
ný rozvoj a sociálnu integráciu, zvlá��
na prekonanie sociálnej izolácie a dis-
kriminácie.26

3. Trendy v dobrovo¾níctve

Súèasné dobrovo¾níctvo charak-
terizujú aj jeho vývojové trendy (El-
lis, 1999). Stále viac ¾udí má záujem
dobrovo¾nícky pracova� v krátkodo-
bých intervaloch. V posledných ro-
koch ¾udia preferujú tzv. jednodòo-
vé dobrovo¾nícke príle�itosti � napr.
v USA sa tomuto trendu prispôsobili
mnohé organizácie tým, �e mesaè-
ne vydávajú kalendáre dobrovo¾níc-
kych príle�itostí, ktorými ¾udí infor-
mujú a zároveò získavajú najmä pre
spoluprácu pri organizovaní rôznych
kultúrnych, �portových a iných spo-
loèenských podujatí. V budúcnosti sa
teda predpokladá preferencia krát-
kodobého a epizódneho dobro-
vo¾níctva.

Globalizácia a s òou súvisiace ma-
sívne vyu�ívanie moderných médií
u� v súèasnosti ovplyvòuje charakter
dobrovo¾níctva. Komunikaèná sila in-
ternetu prispieva k medzinárodnej
výmene a umo�òuje globálne pre-
pojenie v�etkých. V dobrovo¾níctve
to znamená vytváranie kolegiálnej
siete s podpornou výmenou medzi
jednotlivými krajinami. V tejto súvis-
losti je potrebné poèíta� aj s vplyvom
EÚ najmä na oblas� tretieho sektora
(http://www.euro-volunteer.org/
ISSUES).

Medzinárodná výmena dobrovo¾-
níkov sa v posledných rokoch stala
ve¾mi populárnou aj v krajinách
strednej a východnej Európy. Aj zo Slo-
venskej republiky odchádza èoraz
viac mladých ¾udí v rámci projektu
Európska dobrovo¾nícka slu�ba
do zahranièia a, naopak, prichádzajú
k nám dobrovo¾níci z iných krajín.

Tento projekt (podporovaný Európ-
skou úniou) je urèený mladým ¾uïom
a na Slovensku ho realizujú viaceré
subjekty, napr. Informaèné centrá
mláde�e èi nezisková organizácia
Tabita.

Celosvetovú expanziu dobrovo¾-
níctva potvrdzuje napríklad aj sie�
novovznikajúcich dobrovo¾níckych
centier v strednej a východnej Eu-
rópe a Ázii � VOLUNTEERNET, èi
existencia medzinárodných dobro-
vo¾níckych organizácií.27

Vzniklo aj tzv. virtuálne dobro-
vo¾níctvo � dobrovo¾níci sú reálni,
ale slu�by poskytujú online (cestou
emailu a ostatnými internetovými
mo�nos�ami). Ukazuje sa, �e tento
druh dobrovo¾níctva je vhodný pre
výskum, tvorbu webových stránok,
preklad dokumentov èi mentorova-
nie tíned�erov. Webové stránky
predstavujú mo�nos� nájs� si ve¾kú
paletu dobrovo¾níckych príle�itostí,
umo�òujú takmer okam�ité spojenie
potencionálneho dobrovo¾níka
s agentúrami, ktoré h¾adajú dobrovo¾-
níkov. Internet v�ak slú�i aj agentú-
ram a vedúcim dobrovo¾níckych
programov, preto�e im u¾ahèuje pre-
h¾ad v �irokom rámci nových zdro-
jov a informácií a poskytuje priestor
pre vzájomnú komunikáciu.28

Dobrovo¾níctvo ako sociálny feno-
mén prechádza aj ïal�ími, èasto ra-
dikálnymi zmenami, vïaka ktorým
sa inovuje jeho podoba.29

Na jednej strane stále viac ¾udí
dobrovo¾nícky pracuje, na druhej
strane sa typickí dobrovo¾níci pod-
statne zmenili. Dne�ní dobrovo¾níci
sú èasto zamestnaní, musia si pláno-
va� èas, a preto majú èasto záujem
o jednorazové alebo krátkodobé dob-
rovo¾nícke príle�itosti.

Mení sa aj ich motivácia: viac sa
zameriavajú na to, èo chcú robi�, vy-
u�ívajú dobrovo¾níctvo aj na podpo-
ru kariéry. Popri �starej� interpretácii
dobrovo¾níckej práce, ktorá pova�o-
vala anga�ovanos� v dobrovo¾níctve
za tradiènú súèas� �ivota v spoloènosti
zalo�enú na kres�anskej bratskej láske,
¾udskosti a triednej solidarite, sa ob-
javuje jej �nová� interpretácia.30  Tá
sa spája s osobným záujmom jednot-
livca, je motivovaná osobnými skú-
senos�ami. Anga�ovanos� týchto ¾udí
je viac �biografizovaná�, èi�e závislá
od urèitých �ivotných fáz a z nich
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vyplývajúcich po�iadaviek a mo�nos-
tí v rámci situácie, v ktorej sa v da-
nom momente nachádzajú.

Stúpa politická podpora dobro-
vo¾níctva a pribúda legislatíva upra-
vujúca tento sektor.

V súèasnosti sa dobrovo¾nícky
programový mana�ment stal etablo-
vanou profesiou.

Posledné dve desa�roèia pozoru-
jeme v sociálnych �tátoch ovplyv-
òovanie dobrovo¾níctva femi-
nizmom, environmentalizmom
a ochranou ¾udských práv. Tento
vplyv sa ukazuje v kreovaní nových
dobrovo¾níckych organizácii a hnutí,
ktoré sú èasto atraktívne pre mladú
generáciu.

Na druhej strane dobrovo¾níctvo
na celom svete ovplyvòuje starnutie
populácie a zmeny, ktoré tento de-
mografický trend so sebou priná�a.
Z tohto dôvodu vzrastá podiel dob-
rovo¾níkov � seniorov.

4. Dobrovo¾níctvo vo výskume

K problematike dobrovo¾níctva sa
vypracovalo nieko¾ko výskumných
správ o dobrovo¾níctve ako sociál-
nom fenoméne v Slovenskej repub-
like (napr. Národná správa o uplat-
òovaní spoloèných cie¾ov pre dob-
rovo¾nícke aktivity mladých ¾udí)
a publikovalo nieko¾ko príspevkov
k niektorým parciálnym otázkam.

Vo v�eobecnosti ale mô�eme naj-
mä na základe prístupných dát tvr-
di�, �e sa postupne monitoruje stav
dobrovo¾níctva vo svete.31  Oèaká-
va sa, �e nasledujúci rok 2011 vy-
hlásený za Európsky rok dobrovo¾-
níctva podporí okrem iného práve
rozvoj výskumných aktivít.

V jednotlivých krajinách sa èoraz
èastej�ie konajú rôzne vedecké a iné
podujatia súvisiace s problematikou
dobrovo¾níctva. Napríklad v sused-
nom Èesku sa konala 13. 5. 2002
v Kromìøí�i konferencia UNESCO
o sociálnej a zdravotníckej starostlivos-
ti pod názvom: Dobrovo¾níci v zariade-
niach sociálnej a zdravotnej starostli-
vosti (http://www.dobrovolnik.cz).

Vo viacerých krajinách vypracova-
li národné správy o stave dobro-
vo¾níctva v �táte (napr. v Dánsku,
vo Ve¾kej Británii, v Po¾sku).

V niektorých krajinách zrealizovali
aj komparatívne �túdie � napr. So-

cial Status and Fields of Volunteering
v krajinách: Holandsko, Luxembur-
sko, Nemecko, Francúzsko a Grécko
(http://www.euro-volunteer.org
/ISSUES).

Monitorovanie dobrovo¾níctva
v jednotlivých krajinách sa najèastej-
�ie realizuje v rámci národných dob-
rovo¾níckych centier.

Postupne aj na Slovensku dobro-
vo¾níctvo mohutnie, aj keï zápasí
s mnohými �a�kos�ami. V porovnaní
napríklad s krajinami Vi�egrádskej
�tvorky je úroveò jeho profesionali-
zácie ni��ia.

Od roku 2007 OZ C.A.R.D.O. s fi-
nanènou a organizaènou podporou
Ministerstva �kolstva, odboru detí
a mláde�e, a Iuventy koordinuje vir-
tuálne dobrovo¾nícke centrum (bli�-
�ie http://www.dobrovolnictvo.sk).

Podpore dobrovo¾níctva v teore-
tickej i empirickej rovine sa venujú
aj viaceré zahranièné periodiká, kto-
ré vydávajú medzinárodné, ale aj ná-
rodné dobrovo¾nícke centrá, prípad-
ne iné organizácie.

Vo svete u� nieko¾ko desa�roèí pre-
bieha výskum rozlièných aspektov
dobrovo¾níctva.

V roku 1989 sa zaèal realizova�
v 13 krajinách medzinárodný porov-
návací projekt výskumu neziskové-
ho sektora, ktorý sa neustále roz�iru-
je a v súèasnosti zahàòa okolo 40 kra-
jín. Slovenská republika sa doò za-
pojila v roku 1996. Projekt výskumu
realizoval výskumný tím Univerzity
Johna Hopkinsa v Baltimore, národ-
nou koordinátorkou pre SR bol Hele-
na Woleková. Jedným z produktov
tohto medzinárodného výskumu je
ôsmy zväzok edície Tretí sektor a dob-
rovo¾níctvo s názvom Dobrovo¾níc-
tvo vo svetle výskumu (2002). Uve-
dená publikácia predstavuje mimo-
riadne zaujímavý empirický mate-
riál, a to aj z toho dôvodu, �e ponú-
ka poh¾ad na dobrovo¾níctvo z dvoch
perspektív � národnej a medziná-
rodnej.

Záver

V predchádzajúcom texte sme
poukázali na postupný rozvoj dob-
rovo¾níctva v zmenených spoloèen-
ských podmienkach po roku 1989.
Napriek tomu, �e sa v danej oblasti
pod¾a ná�ho názoru u� mnohé vyko-

nalo, výzva a nevyhnutnos� venova�
podpore dobrovo¾níctva intenzívnej-
�iu pozornos� zo strán v�etkých so-
ciálnych aktérov je zrejmá. Uvádza-
me len niektoré (z ná�ho poh¾adu kru-
ciálne) otázky, ktoré by mali by�
predmetom verejnej diskusie aj po-
litického záujmu.

Za základný nástroj v tomto kon-
texte pova�ujeme vytváranie kultú-
ry dobrovo¾níctva v slovenskej spo-
loènosti � t. j. vytvorenie prodobro-
vo¾níckej atmosféry v spoloènosti.
Verejnos� je potrebné edukova� rôz-
nymi cestami, aby si osvojila pre-
svedèenie, �e dobrovo¾níctvo je za-
ujímavý, hodnotný a uznávaný spô-
sob trávenia vo¾ného èasu.

Na to je treba:
� rozvíja� marketing dobrovo¾níc-

tva,
� podporova� transparentnos�

grantových schém urèených pre pod-
poru a rozvoj tretieho sektora,

� vytvára� adekvátne finanèné
a materiálne podmienky pre dobro-
vo¾níctvo,

� pravidelne hodnoti� dobrovo¾-
nícke iniciatívy a projekty,

� v �irokej miere spoloèensky oce-
òova� dobrovo¾níctvo.

Ïal�ou z dôle�itých otázok je pro-
fesionalizácia dobrovo¾níctva.
Dobrovo¾níctvo sa v mnohých oblas-
tiach stáva slu�bou rovnako nároènou
ako zamestnanie. A hoci neziskové
organizácie bez dobrovo¾níkov vlast-
ne nemô�u existova�, v súèasnosti
sa nezaobídu ani bez plateného per-
sonálu. Dobrovo¾níci i zamestnanci sa
tak stávajú pre organizácie rovnako
dôle�ití. Vo vz�ahu zamestnanci
a dobrovo¾níci vyplývajú rôzne prob-
lémy z konfliktu rolí týchto skupín
a aj z rôznej úrovne ich profesionali-
ty. Nie je jasné, èi zvy�ujúce sa vzde-
lávacie �tandardy u oboch sú schop-
né u¾ahèi� efektívnej�iu kooperáciu,
èi len ïalej zvy�ujú rivalitu medzi ni-
mi (http://www.euro-volunteer.org/
ISSUES).

Inou nedorie�enou a stále pre dis-
kutovávanou otázkou je legislatívna
úprava dobrovo¾níctva.

Doc. PaedDr. Tatiana
Matulayová, PhD.,

Katedra sociálnej práce, Filozofická
fakulta Pre�ovskej univerzity

v Pre�ove
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Poznámky:

1 Bli��ie napr. Veèeøa (1996)
2 Zjednodu�ene: Jednotlivé sociálne

�táty zavádzajú do vlastnej sociálnej
politiky efektívne prvky ostatných typov
sociálnych politík.

3 Jej definovaním sa zaoberajú rôzni
odborníci (napr. Piwowarski, 1996,
s. 115, a iní).

4 P. Mare� (1998, s. 16) rozli�uje ter-
míny práca a zamestnanie. Zamestnanie
sa vz�ahuje k práci na zmluvnom zákla-
de zahàòajúcom i materiálnu odmenu
za jej výkon. Termín práca je ove¾a �ir�í.

5 z latinského caritas, carus
6 z gréckeho philein a anhtropos
7 Ukázali sme, �e v zahranièí sa skôr

pou�íva spoloèný termín dobrovo¾níc-
tvo, ktorý v sebe zahàòa rôzne podoby
dobrovo¾nej a dobrovo¾níckej práce.
Z týchto dôvodov pova�ujeme termíny
dobrovo¾níctvo a dobrovo¾nícka práca
(èinnos�) za synonymické.

8 K v�eobecným charakteristikám
dobrovo¾níctva patria nasledujúce zna-
ky: dobrovo¾nos�, spontánnos�, nefor-
málnos�, tvorivos�, flexibilita, prosociál-
nos�, aktívnos�, ú�itok pre iných, finanè-
ná neziskovos�, väè�ia alebo men�ia or-
ganizovanos�, prirodzenos�.

9 Spoloèenský prínos dobrovo¾níc-
tva má viaceré dimenzie � najmä etickú,
sociálnu a ekonomickú.

10 Azda v tom èase najznámej�ím
èesko-slovenským ve¾kopodnikate¾om
v 20. storoèí, ktorý zavádzal sociálne
programy, bol Tomá� Ba�a. V súèasnosti
sa aj na Slovensku zaèína venova� stále
väè�ia pozornos� problematike spolo-
èenskej zodpovednosti firiem (Corpora-
tive Social Responsibility) èi firemnej fi-
lantropii.

11 Pod¾a prieskumu, o ktorom refe-
rovala Eva Rosiková (2005, Konferencia
Mladí ¾udia... s. 9 � 10), 95 % personalis-
to, takéto kritérium ani nepri�lo na um.

12 v súvislosti s decentralizáciou (ma-
sívnym presunom kompetencií napr.
v oblasti sociálnych slu�ieb)

13 Predov�etkým absentuje kon-
cepèná politika dobrovo¾níctva v samo-
správe s vytváraním a vyu�ívaním jej
nástrojov.

14 Príkladom je krajské ocenenie Srd-
ce na dlani, ktoré posledných 7 rokov
organizuje SAIA Pre�ov, n. o., v spolu-
práci s mestom Pre�ov a Úradom Pre-
�ovského samosprávneho kraja.

15 prijatá na 11. svetovej konferen-
cii v Parí�i v roku 1990

16 Máme na zreteli najmä také hod-
noty a princípy ako: solidarita, sociálna
spravodlivos�, participácia, subsidiarita.

17 Napr. pod¾a Národného centra
pre dobrovo¾níctvo vo Ve¾kej Británii sa
v roku 1995 odhadovala hodnota dob-

rovo¾níckej práce v organizáciách na 25 mi-
liárd libier a v�etkej dobrovo¾nej práce
na 41 miliárd libier.

18 Po celých Spojených �tátoch (ale
aj v európskych krajinách, u nás napr.
v Rajeckých Tepliciach) vznikajú tzv.
èasové banky. Ich základom je idea re-
ciprocity � ka�dý mô�e by� príjemcom
pomoci, ale aj jej poskytovate¾om. Sys-
tém funguje v zásade tak, �e jednotlivec
pri registrácii uvedie, o akú pomoc má
záujem a zároveò ako, resp. èím mô�e
pomôc� inému. Pomoc je následne vy-
jadrená v jednotke � èasodolár. Èasodo-
láre je mo�né si spori� a potom za ne
získa� napríklad materiálnu pomoc.
(http://www.cfg.com/timedollar/wha-
tist.htm).

19 bli��ie napr. http://www.euro-vo-
lunteer.org/ISSUES

20 http://www.pointsoflight.org/
programs/programs.cfm

21 �veï kto by v dne�nej dobe za-
darmo pomáhal iným?�

22 Jediný zákon, ktorý obsahuje zmien-
ku o dobrovo¾níckej práci, a to ako o jed-
nej z foriem aktivaènej èinnosti uchádza-
èa o zamestnanie, je v súèasnosti zákon
è. 5/2004 Z. z. o slu�bách zamestnanos-
ti. Je ale dôle�ité zmieni�, �e preukáza-
nie úèasti na dobrovo¾níckych prácach
zakladajú pre obèana v hmotnej núdzi
nárok na poberanie aktivaèného príspev-
ku k dávke v hmotnej núdzi a pre orga-
nizáciu (aj obec) organizovanie týchto
prác nárok na príspevok na aktivaènú
èinnos�.

23 Pripravilo ho 1. slovenské nezis-
kové servisné centrum.

24 Je zalo�ený na pojmoch dobro-
vo¾ník, dobrovo¾nícka slu�ba, vysielajú-
ca organizácia, prijímajúca organizácia
a dobrovo¾nícka zmluva.

25 Za v�etky informácie uvádzame
len jeden údaj zo správy � realizovaná
dobrovo¾nícka èinnos� v tom èase pred-
stavovala 9 miliónov pracovných miest
na plný úväzok s hodnotou 225 miliárd
amerických dolárov.

26 http://www.un.or/News/Press/
docs/2002/GA10107.doc.htm

27 napr. svetová organizácia Inter-
national Association for Volunteer Effort �
IAVE (bli��ie http://www.iave.org) a Eu-
rópske zdru�enie dobrovo¾níckych cen-
tier The European Volunteer Centre � CEV
(http://www.sme.corporate.skynet.be/
cev).

28 V prílohách uvádzame nieko¾ko
adries webových stránok.

29 http://www.nanhawthorne.com/
volunteers/trends.htm

30 Anga�ujem sa, lebo to robili u�
moji rodièia a je to správne.

31 Príkladom týchto aktivít v oblasti
kultúry je napr. medzinárodná konferen-
cia Dobrovo¾níci v srdci kultúry: kultúra,
obèianska spoloènos� a dobrovo¾níctvo
v Európe, ktorá sa konala 2. � 4. 11. 2001
v Newcastle upon Thyne vo Ve¾kej Bri-
tánii.
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Poslaním asociácie je zdru�ova� in�titúcie a osoby zaoberajúce
sa vzdelávaním dospelých a presadzova� ich spoloèné záujmy, ciele
a potreby zamerané na naplòovanie celospoloèenských progra-
mov vzdelávania dospelých, reprezentova� svojich èlenov
v národných i medzinárodných zdru�eniach a dba� na profesiona-
litu svojich èlenov a nimi poskytovaných slu�ieb, a tým prispieva�
k rozvoju kvality vzdelávania dospelých.

Asociácia in�titúcií vzdelávania dospelých spolupracuje so �tát-
nymi orgánmi pri príprave a uplatòovaní legislatívnych a ïal�ích
opatrení v oblasti vzdelávania dospelých, vydáva pre svojich èle-
nov odborný èasopis Vzdelávanie dospelých, organizuje odborné
semináre a konferencie v záujme výmeny a �írenia odborných in-
formácií a skúseností, spolupracuje s podobnými zahraniènými
a domácimi organizáciami a zdru�eniami, ktoré sa zameriavajú
na oblas� rozvoja ¾udských zdrojov, a publikuje najnov�ie poznat-
ky zo vzdelávania dospelých.

Hlavnou aktivitou asociácie je realizácia odborných konferencií
a Certifikaèného kurzu lektorov v spolupráci s Filozofickou fakul-
tou Univerzity Palackého v Olomouci a Katedrou pedagogiky Pe-
dagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V budúcom období asociácia chce i naïalej rozvíja� svoju èin-
nos� v tých oblastiach, ktoré budú podporova� odbornú a profesi-
onálnu úroveò svojich èlenov a kvalitu vzdelávania dospelých
na Slovensku. Popri u� spomínaných aktivitách sa chce zamera�
predov�etkým na metodickú pomoc vzdelávacím in�titúciám vy-
dávaním metodických príruèiek, na akreditáciu vzdelávacích in�ti-
túcií, organizovanie �tudijných ciest do zahranièia a vytvorenie
úèinného systému kooperácie a vzájomnej informovanosti o akti-
vitách èlenov AIVD.

Kontakt: Sídlo AIVD: Vazovova 7/A, 810 00 Bratislava 1
Po�tová adresa: AIVD v SR, P. O. BOX 187, 810 00 Bratislava 1
Webová stránka: www.aivd.sk

Kultouroperátor
(Uèebnica di�tanèného vzdelávania)

AIVD

realizova� v nasledujúcom období.
Uèebnica je èlenená na tri relatívne samostatné èasti � obsah

tvoria tri moduly vzdelávacieho kurzu. Prvá èas� � Paralely mana�-
mentu kultúry a turizmu v regiónoch popisuje dotyènice oboch
oblastí a procesy, ktorými turizmus rozvíja regióny a spája aktívny
turizmus s kultúrnymi zlo�kami, napríklad spoloèné cie¾ové skupi-
ny, spoloèné produkty a programy a propagáciu. Druhá èas� � Kul-
túrna ponuka pre turizmus predstavuje in�titucionálnu bázu
na realizovanie kultúrnych aktivít, osobitosti kultúrnej ponuky
a kultúrne aktivity ako produkty pre oblas� turizmu. Posledný
modul s názvom Mana�ment kultúrneho turizmu prezentuje ob-
sah a formy kultúrneho turizmu, procesy jeho mana�ovania
a animácie a uvádza postupy pri príprave a realizácii aktivít v ob-
lasti kultúrneho turizmu.

V prílohe publikácia uvádza aj námety na prípravu kultúrnych
aktivít vhodných pre rozvoj turizmu.

Zámerom tohto edièného titulu je sprevádza� úèastníka kurzu,
èitate¾a, resp. záujemcu v danej problematike, nabáda� ich, aby sa
pokúsili vytvára� vlastné modely, výstupy a projekty v danej ob-
lasti a videli rozvoj kultúry i turizmu vo vzájomnej kooperácii
a koordinácii aktivít.

Publikácia je urèená úèastníkom vzdelávacích aktivít NOC, ako
aj �ir�ej odbornej verejnosti.

Publikáciu vydalo Centrum di�tanè-
ného vzdelávania NOC ako odbornú
kni�nú publikáciu pre pracovníkov
v oblasti kultúry a turizmu. Zámerom
uèebnice je roz�íri� vzdelávanie pra-
covníkov v oblasti kultúry o nový ob-
sahovo-tematický celok � turizmus.
Táto potreba je akcentovaná èoraz èas-
tej�ou realizáciou kultúrnych aktivít
so zameraním na propagáciu miestnej
kultúry, kultúrneho dedièstva èi kul-
túrnych produktov regiónu. Publikácia
prezentuje podstatné okruhy di�tanè-
ného vzdelávania, ktoré NOC plánuje

Asociácia in�titúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD) � Slovak
Adult Education Institutions Association je mimovládna, nezisko-
vá, nepolitická, dobrovo¾ná organizácia. Bola zalo�ená 12. 3. 1991
so sídlom v Bratislave a v súèasnosti zdru�uje vy�e 100 in�titúcií
vzdelávania dospelých. Èlenom asociácie sú in�titúcie, v ktorých
pôsobnosti sú vzdelávacie in�titúcie, in�titúcie, pracoviská alebo
zariadenia vzdelávania dospelých, ako aj fyzické osoby, ktoré sú-
hlasia s programom asociácie a chcú v nej aktívne pracova�.

PhDr. Svetlana Chomová, PhD., NOC


