
 

 

Príprava organizácie na aktivitu v rámci Týždňa dobrovoľníctva 

 Plagáty a FB: z Centra dobrovoľníctva Vám doručíme plagáty, ktoré si môžete umiestniť napríklad na 

dvere alebo ich môžete umiestniť na voľne-polepiteľných plochách v okolí vašej organizácie. Plagáty 

slúžia na to, aby vás dobrovoľníci ľahko našli alebo aj na zaujatie pozorosti okoloidúcich. Na stránke 

www.tyzdendobrovolnictva.sk v banskobystrickom kraji v sekcii „stiahnite si“ nájdete aj FB cover 

fotografiu v aktuálnom vizuáli, ktorá vám pomôže komunikovať verejnosti, že sa zapájate do TD 2019.  

 Harmonogram dňa počas TD: Je potrebné si ujasniť, kedy sa čo bude konať a koľko času ktorá časť 

aktivity zaberie. Hlavne je dôležité vyčleniť si čas na úvodné informácie, čiže zoznámenie, predstavenie 

organizácie, školenie dobrovoľníkov, podpísanie prezenčky, prezliekanie, občerstvenie a hodnotenie. 

Myslite aj na poradie aktivít (ak napríklad dobrovoľníci idú robiť so špecifickou skupinou ľudí, treba ich 

hneď na úvod upozorniť na špecifiká takejto práce, čo od nich môžu čakať a ako sa zachovať). 

 Zabezpečenie pracovného náradia a dostatok práce: Niekoľko dní pred akciou si overte, že máte 

dostatočný počet pomôcok, nástrojov a viete zabezpečiť dostatok zmysluplnej práce pre všetkých 

dobrovoľníkov. Je to dôležité preto, aby bola vaša akcia úspešná a dobrovoľníci sa u vás cítili dobre. 

Nikto nechce byť z dobrovoľníctva demotivovaný, pretože nebude mať ako pomôcť. Vždy je lepšie, ak 

bude práce viac, než aby sa končilo o niekoľko hodín skôr alebo sa musel narýchlo vymýšlať náhradný 

program. 

 Jedlo a pitie: Myslite aj na zabezpečenie občerstvenia. Je potrebné zabezpečiť minimálne vodu na 

pitie, pre všetkých účastníkov. Ak má vaša akcia viac ako 3-4 hodiny, hlavne, ak sa koná napríklad cez 

obed), dobrovoľníkom by určite padol vhod malý snack- keksík, jablko, bageta a pod. 

 Príprava prezentácie organizácie: Pred akciou si pripravte, čo budete dobrovoľníkom hovoriť. Chcete 

predstaviť seba, organizáciu, vašich klientov a povedať, prečo sme tu. Porozmýšlajte, či existujú aj 

ďalšie možnosti spolupráce, o ktorých im chcete povedať.  

 Administratíva: vytlačte si prezenčnú listinu a spíšte základné body ku školeniu dobrovoľníkov- 

základné úlohy, čo robiť a nerobiť, špecifiká práce u vás a pod.  

 Dobrovoľníci/čky: Dobrovoľníkov Centrum oslovuje (motivuje) k účasti len cez facebook a webstránku. 

Je aj na vás, aby ste vo svojom okolí oslovovali potenciálnych dobrovoľníkov. Ak sa vám nejakí ozvú na 

základe záujmu na webe, nezabudnite si napísať ich meno a telefonický kontakt. 

 Náhradný program: V prípade, že aktivita prebieha vonku, je závislá na peknom počasí. Ak nastane 

zmena (nepriaznivé počasie/ choroba pod.) -  a ak je to možné, majte suchú alternatívu alebo človeka, 

ktorý vás dokonale zastúpi. V prípade, že to nie je možné, je potrebné sa skontaktovať priamo s 

dobrovoľníkmi, ktorých e-mailové kontakty máte a dohodnúť sa na možnom náhradnom termíne - 

môže to byť cez týždeň dobrovoľníctva alebo aj úplne mimo.  

 

 

http://www.tyzdendobrovolnictva.sk/


 

Realizácia dobrovoľníckeho dňa 

Realizácia dobrovoľníckeho dňa musí mať svoju štruktúru. Je dobré sa nad ňou zamyslieť a už pred akciou si 

urobiť vyššie spomenutý harmonogram - ten vám uľahčí, aby ste na nič nezabudli.  

 Dodržte čas: Dodržte čas, ktorý ste uviedli v programe a ktorý je zverejnený na webe - tento čas je 

komunikovaný s dobrovoľníkmi.  Môže sa stať, že dobrovoľníci prídu aj skôr - buďte preto na mieste 

približne pol hodinu vopred aj vy.  

 Uvítanie a prezentácia: Po príchode dobrovoľníkov je potrebné ich privítať, predstaviť seba, 

organizáciu, vašich klientov, dobrovoľníkov zaškoliť, vysvetliť, čo môžu a čo nemôžu robiť. 

Dobrovoľníci určite nesmú vykonávať odborné fyzické práce (ako stavanie lešenia, betónovanie, nesmú 

liezť na lešenie alebo rebrík, manipulovať s klientami, používať motorovú pílu, sekeru a pod). 

Nezabudnite im nechať priestor na otázky a ukážte im vaše priestory; ukážte im, kde sa nachádzajú 

toalety, kde sa môžu prezliecť a kde bude prípadné občerstvenie (napr. voda na pitie).  

 Prezenčná listina: Dobrovoľníkom je potrebné dať podpísať prezenčnú listinu – podpis 

v prezenčnej listine je potrebný, lebo veľa dobrovoľníkov potrebuje potvrdenie, že sa do týždňa 

dobrovoľníctva zapojili. Ich podpis je dôkaz, na základe ktorého takéto potvrdenie môžeme vydať. 

Tiež nám to pomáha vyhodnotiť celú kampaň a urobiť v závere týždňa tlačovú správu pre média a širšiu 

verejnosť.   

 Hodnotenie: Kolečko o tom, ako sa dobrovoľníkom akcia páčila, hodnotenie akcie, čo im priniesla a či 

by sa chceli ďalej angažovať - môžete im ponúknuť možnosť zapojenia sa do ďalších vašich aktivít. 

 Poďakovanie: Po skončení aktivity všetkým poďakujte! 

 PRE CENTRUM: Naskenujte prezenčku a pošlite nám 3 fotky z aktivity na email 

lucia@centrumdobrovolnictva.sk, prípadne do správy na FB stránku Centra dobrovoľníctva ešte v ten 

deň. Ak nemáte možnosť prezenčku oskenovať, aspoň ju kvalitne odfoťte, aby sme vedeli 

zaznamenávať počet zúčastnených dobrovoľníkov/čok a počet odpracovaných hodín. 

 

Čo ešte musíte vedieť: 

 Originál prezenčnej listiny nepotrebujeme. 

 Kontakty, ktoré získate, môžete pre potreby dobrovoľníckych aktivít využívať aj naďalej.  
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