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Úvod
Východiskom tvorby minimálnych štandardov kvality dobrovoľníckeho programu Môj svet je tvoj
– SPOSA BB boli skúsenosti koordinátorov a koordinátoriek súvisiacich s manažmentom
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a tiež skúsených pracovníkov a pracovníčok a rodičov detí zo
zariadenia SPOSA BB. Práve ona má dlhoročné skúsenosti v práci s deťmi a mladými ľuďmi s
poruchou autistického spektra v Banskej Bystrici. Reflektujeme skutočnosť, že úspešnosť a
efektívnosť dobrovoľníckeho programu je možné udržať len vo vhodne nastavenom systéme a
prostredí. Preto sme sa rozhodli vytvoriť minimálne štandardy kvality, na základe ktorých bude
jasné, kedy bude manažment dobrovoľníckeho programu kvalitný. Štandardy sú "šité" na mieru
zariadenia, kde bude program prebiehať.

O čom je dobrovoľnícky program Môj svet je Tvoj SPOSA BB?
Dobrovoľnícky program Môj svet je Tvoj – SPOSA BB je asistenčný dobrovoľnícky program, ktorý
realizuje Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
(SPOSA) v Banskej Bystrici. Dobrovoľnícky program je zameraný na asistenciu deťom a
dospelým klientom s autizmom a inými pridruženými znevýhodneniami počas výkonu aktivítv
mimoškolských voľnočasových aktivitách v dohodnutom dni a čase priamo v priestoroch SPOSA
BB, čím sa napomôže zlepšeniu, resp. udržaniu ich schopností, zručností, návykov ako aj
samotnému vzdelávaniu a výchove, sociálnemu a pracovno rehabilitačnému procesu.
Pravidelný výkon dobrovoľníckej asistenčnej činnosti prebieha minimálne 1 krát týždenne, 1-2
hodiny. Práca dobrovoľníka/čky je väčšinou obmedzená na minimálne 1 školský rok, v prípade
záujmu bude následne zmluva o dobrovoľníckej práci predĺžená.
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Cieľová skupina v programe
V tomto dobrovoľníckom programe sa jedná o cieľovú skupinu detí, prípadne dospelých
klientov s vývinovou poruchou autizmus a inými pridruženými znevýhodneniami.
Autizmus je neurobiologicky podmienená vývinová porucha, ktorá vzniká v prenatálnom vývoji
dieťaťa. Preniká celou osobnosťou človeka a odráža sa v poruchách myslenia, cítenia aj
správania. Pozorovateľná je už od 12teho mesiaca života dieťaťa. Najvhodnejšie je diagnostiku a
špecifikovanie diagnózy urobiť do veku troch rokov, kedy dieťa začína navštevovať predškolské
vzdelávacie inštitúcie. Je to stav ktorý je charakterizovaný špecifickými príznakmi v oblastiach
sociálnych vzťahov, hry, záujmov a predstavivosti. Porucha má mnoho podôb, stupňov, resp.
miery narušenia jednotlivých oblastí. (Od uzavretia jedinca v "jeho vlastnom svete",
s neschopnosťou komunikovať, hrať sa, vnímať a chápať pre zdravých ľudí bežné vnemy, po na
prvý pohľad prehliadnuteľné zvláštnosti v správaní dieťaťa s veľmi dobrou úrovňou komunikácie
a inteligencie.) Ľudia s autizmom potrebujú špeciálny typ starostlivosti a vzdelávania,
vďaka ktorej sú schopní pochopiť a prispôsobiť sa do určitej miery "nášmu svetu",
s možnosťou plnohodnotnejšieho života. (https://andreas.sk/index.php?www=autizmus)
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Ciele dobrovoľníckeho programu

prepojenie sveta ľudí s autizmom s okolitým svetom, 
rozvoj zmyslového vnímania ľudí s autizmom,
vytvorenie priestoru pre rozvoj medziľudských vzťahov,
upevňovanie pozitívnych priateľských vzťahov
rozvoj pracovno-rehabilitačných návykov v mimoškolskom procese,
osobnostný rozvoj detí a dospelých s autizmom v mimoškolských a mimo ústavných
aktivitách
získavanie potrebnej praxe pre študentov VŠ so zameraním na prírodné, technické,
lekárske, spoločenské a humanitné vedy
dobrovoľník/čka získa novú skúsenosť a zážitok, ktorá ho/ju môže osobnostne či profesijne
obohatiť
spoluprácou dobrovoľníka/čky a dieťaťa s autizmom sa podporí inklúzia 
dobrovoľník/čka získa nové kompetencie, zručnosti a vedomosti ohľadom práce s ľuďmi s
poruchou autistického spektra
dobrovoľník/čka si rozvinie svoje zručnosti, schopnosti, možnosti, komunikačné schopnosti
práca s možnými predsudkami voči iným skupinám ľudí
dobrovoľník/čka nadobudne pocit, že je užitočný/á a potrebný/á

zlepšenie alebo udržanie schopností a zručností zapojených detí a dospelých klientov
s autizmom,

https://andreas.sk/index.php?www=autizmus
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Priebeh dobrovoľníckeho programu
Dobrovoľník/čka navštevuje lokálny priestor OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
(SPOSA) v Banskej Bystrici v poobedňajších hodinách mimo vyučovania minimálne jeden
krát do týždňa aspoň na 1 hodinu, počas ktorej aktívne asistuje dieťaťu, prípadne
dospelému klientovi s autizmom pri rôznych vybraných vhodných činnostiach a aktivitách, ktoré
sú stanovené koordinátorkou programu v SPOSA BB, prípadne ktoré si pripraví sám
dobrovoľník/čka. Počas dobrovoľníckej činnosti sa riadi pokynmi koordinátorky za SPOSA BB.
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Koordinácia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
V dobrovoľníckom programe existujú dve osoby zodpovedné za koordináciu dobrovoľníkov/čok
- koordinátorka dobrovoľníkov/čok, ktorá je z Centra dobrovoľníctva a koordinátorka
dobrovoľníkov/čok a návrhčinností v OZ SPOSA BB. Koordinátorka dobrovoľníkov Centra
dobrovoľníctva rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré sa týkajú dobrovoľníkov/čok programu.
Presné určenie náplne jej práce a množstvo pracovného času, ktoré má danej činnosti venovať
je uvedené v pracovnej zmluve/dohode, ktorú uzatvára s Centrom dobrovoľníctva.
Koordinátorka programu v OZ SPOSA BB je zodpovedná za priebeh dobrovoľníckeho programu
realizovaného priamo v priestoroch lokálneho priestoru SPOSA v Banskej Bystrici.
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Úloha koordinátorky za Centrum dobrovoľníctva
Ø vypracovanie dobrovoľníckeho programu
Ø administratíva a evidencia spojená s dobrovoľníckym programom
Ø propagácia dobrovoľníckeho programu
Ø komunikácia a spolupráca medzi OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) a
Centrom dobrovoľníctva
Ø  vyhľadávanie, výber a nábor dobrovoľníkov/čok
Ø  realizácia vstupných pohovorov s dobrovoľníkmi/čkami
Ø  pravidelné informovanie dobrovoľníkov/čok a komunikácia s nimi
Ø  zabezpečenie zaškolenia dobrovoľníkov/čok
Ø  pravidelné stretnutia s dobrovoľníkmi/čkami
Ø  motivácia a oceňovanie dobrovoľníkov/čok
Ø  pomoc dobrovoľníkom/čkam pri riešení problémov
Ø  ochrana záujmov a usmernenie dobrovoľníkov/čok
Ø  pravidelné zisťovanie spätnej väzby od dobrovoľníkov/čok a koordinátorky SPOSy
Ø  spracovávanie záznamov, priebežných a záverečných správ o dobrovoľníckejčinnosti pre
možnosti vyhodnotenia dobrovoľníckeho programu
Ø organizovanie a zabezpečovanie skupinovej a individuálnej supervízie dobrovoľníkov/čok
Ø zabezpečenie fotodokumentácie z aktivít dobrovoľníckeho programu
Ø ukončenie práce s dobrovoľníkmi/čkami

Úloha koordinátorky aktivít v SPOSa BB
Ø komunikácia a usmerňovanie dobrovoľníkov/čok priamo v priestoroch SPOSA BB
Ø poskytnutie základných informácií o poslaní Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom
(SPOSA), potrebách jej klientov, filozofii, spôsobe práce a špecifikách práce s ľuďmi s autizmom
v celom spektre a vekovom zložení s prihliadnutím na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
Ø výber a rozdelenie detí, prípadne dospelých k jednotlivým dobrovoľníkom/čkam v programe
Ø odkomunikovanie informácií o dobrovoľníckom programe so zákonnými zástupcami detí
Ø vytvára vhodné a bezpečné prostredie pre asistenciu
Ø poskytuje dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam podporu formou konzultácií počas ich
dobrovoľníckej činnosti ako aj aktuálne informácie týkajúce sa ich práce
Ø oboznamuje dobrovoľníkov/čky s pravidlami, ktoré platia v zariadení, kde asistencia prebieha
Ø vedie evidenciu - možnosť zápisu dobrovoľníckej činnosti do záznamového hárku (vopred
vytvorený formulár Centrom dobrovoľníctva)
Ø pripravuje ďalší personál na implementáciu dobrovoľníckeho programu, ak je to potrebné
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Dobrovoľnícky program Môj svet je Tvoj – SPOSA BB realizuje Centrum dobrovoľníctva, n.o.
v Banskej Bystrici v spolupráci so Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom (SPOSA)
v Banskej Bystrici.

Centrum dobrovoľníctva, n.o.
Centrum dobrovoľníctva, n.o. je organizácia, ktorá pôvodne vznikla ako občianske združenie
začiatkom roku 2000. Jeho vznik bol podmienený najmä situáciou v meste Banská Bystrica, kde
vzrastala potreba spojiť ľudí, ktorí chceli a chcú pracovať ako dobrovoľníci/dobrovoľníčky a
organizácie, ktoré ich potrebovali a potrebujú. Ďalšími impulzom k založeniu Centra
dobrovoľníctva bola snaha vzbudiť nadšenie a lásku k dobrovoľníckej práci najmä u mladých
ľudí a priblížiť ju všetkým obyvateľom mesta. Centrum dobrovoľníctva je srdcom dobrovoľníctva
v regióne. Poslaním CD je prostredníctvom dobrovoľníctva rozvíjať potenciál ľudí a zlepšovať
kvalitu života. Snažíme sa o to, aby bolo dobrovoľníctvo prirodzenou súčasťou života ľudí
v banskobystrickom kraji.
Medzi aktivity Centra dobrovoľníctva patrí:
Ø servis dobrovoľníctva a propagácia dobrovoľníctva
Ø vzdelávanie a supervízia dobrovoľníkov a organizácií v oblasti dobrovoľníctva
Ø výskum v oblasti dobrovoľníctva a mládeže
Ø realizácia vlastných programov a projektov
Ø vysielanie a prijímanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do/zo zahraničia
Ø spolupráca s národnými a medzinárodnými organizáciami v oblasti dobrovoľníctva
Ø každoročné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cenou Srdce na dlani

SPOSA BB
Organizácia vznikla 23.7.2001, kedy ju založili rodičia detí s autizmom na čele s PaeDr.
Martinom Golemom. SPOSA BB bola pri vytvorení prvej triedy pre deti s autizmom na ŠZŠ na
Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici, aj pri vytvorení ďalšej triedy pre deti s viacnásobnými
pridruženými diagnózami k autizmu a praktickej školy na spomenutej škole, s ktorou dodnes
organizácia spolupracuje. V roku 2018 sa organizácii podarilo nájsť nové priestory na aktivity a
činnosti rozvíjajúce schopnosti a zručnosti osôb nielen s autizmom. 
SPOSA BB sprostredkúva terapie ako napríklad canisterapiu, muzikoterapiu, ergoterapiu,
psychoterapiu, masáže a iné. Do dnešných dní svojimi aktivitami dokázali pomôcť nemalému
množstvu ľudí.



MINIMÁLNE ŠTANDARDY
IMPLEMENTÁCIE

DOBROVOĽNÍCKEHO PROGRAMU

6

Profil a náplň práce dobrovoľníka/dobrovoľníčky
Dobrovoľnícky program má jasne definovaný profil dobrovoľníka/čky, ktorý spĺňať nasledovné
kritériá:
- vek nad 18 rokov
- mal/a by mať čas v popoludňajších hodinách
- mal/a by byť trpezlivý/á, empatický/á, flexibilný/á
- mal/a by byť bez predsudkov
- na mobilite/imobilite nezáleží – LP SPOSA BB je bezbariérová
- mal/a by byť zodpovedný/á, spoľahlivý/á, dochvíľny/a
- mal/a by byť citovo stabilný/á
- mal/a by byť bez psychiatrických diagnóz 
- mal/a by mať cit pre prácu so zdravotne znevýhodnenými občanmi a deťmi
V dobrovoľníckom programe je jasne definovaná náplň práce dobrovoľníkov/čok. Jednotlivé
aktivity sú vyšpecifikované v spolupráci s poverenou koordinátorkou OZ SPOSA BB zapojenou
do programu a pridelené vhodne pre klientov. Dobrovoľníci/čky v rámci svojej dobrovoľníckej
činnosti vykonávajú aktivity týkajúce sa najmä: 
- asistencie deťom, prípadne dospelým klientom s Autizmom pri aktivitách a činnostiach
pripravených koordinátorkou OZ SPOSA BB alebo samotnými dobrovoľníkmi/čkami
- asistencie pri rozvoji/udržiavaní schopností, zručností a návykov ľudí s autizmom
- asistencie pri precvičovaní zručností (strihanie, lepenie, maľovanie, práca s počítačom a
podobne, ...)
- asistencie pri činnostiach zameraných na rozvoj komunikačných a sociálnych zručností 
- asistencie pri činnostiach na rozvoj zmyslového vnímania 
- asistencie pri úkonoch súvisiacich s praktickou prípravou na život ( príprava a varenie jedla,
umývanie riadu,…)
- asistencie pri výkone osobnej hygieny – dohľad , sprievod na WC, úprava klienta po
hygienickom úkone /zakasanie, zapnutie ošatenia , zapásanie opaskom/, pomoc pri umytí rúk,
ak to nedokáže sám, prípadne dohľad so slovným usmernením (tieto aktivity v prípade, že to
bude potrebné a dobrovoľník/čka bude ochotný/á)
Dobrovoľníci/čky majú v programe možnosť taktiež realizovať vlastné aktivity, ktoré sú v súlade s
plynulým chodom výchovno-vzdelávacieho procesu a sú prekonzultované a schválené
koordinátorkou programu za OZ SPOSA BB.
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Začlenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do tímu SPOSy BB
Zamestnanci lokálneho priestoru SPOSA BB sú v dostatočnom časovom predstihu informovaní
o prítomnosti dobrovoľníkov/čok na pôde organizácie. Príchodu dobrovoľníkov/čok do LP
SPOSA BB predchádza dohodnutie spolupráce s poverenými pracovníkmi LP SPOSA BB a
konkrétnych aktivít, ktoré budú dobrovoľníci/čky v priestoroch LP SPOSA BB vykonávať. Po
príchode dobrovoľníkov/čok do LP SPOSA BB sú dobrovoľníci/čky predstavení vedeniu
organizácie v zastúpení predsedníčky OZ SPOSA BB koordinátorke dobrovoľníkov v SPOSe, ako
aj ostatným zamestnancom organizácie. Dobrovoľníci/čky sú oboznámení s priestormi LP
SPOSA BB, v ktorých sa budú počas výkonu dobrovoľníckej činnosti pohybovať. V pracovných
miestnostiach sa nachádzajú knihy na evidenciu dochádzky. Počas dobrovoľníckej činnosti
koordinátorka dobrovoľníkov/čok pravidelne zisťuje spätnú väzbu od poverenej koordinátorky
programu za OZ SPOSA BB.

Nábor a výber dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
Nábor dobrovoľníkov/čok sa uskutočňuje v dostatočnom časovom predstihu a realizuje ho
koordinátorka programu Centra dobrovoľníctva. Nábor dobrovoľníkov/čok prebieha formou
informačnej kampane a workshopov, ktorých cieľom je rozširovať informácie o programe medzi
potenciálnymi dobrovoľníkmi/dobrovoľníčkami. Okrem propagačných materiálov je
distribuovaný aj kontaktný dotazník, kde okrem prejavenia záujmu uvádzajú
záujemcovia/záujemkyne o dobrovoľníctvo v programe kontaktné údaje, na základe ktorých ich
následne kontaktuje koordinátorka programu CD. (vzor kontaktného dotazníka - príloha č. 4) 
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Následný výber dobrovoľníkov/čok realizuje koordinátorka dobrovoľníkov Centra dobrovoľníctva
spolu s koordinátorkou programu v OZ SPOSA BB na základe osobného rozhovoru. Cieľom
rozhovoru je zistenie základných informácií o záujemcovi/záujemkyni o dobrovoľníctvo a
zistenie motivácie dobrovoľníka/čky. Slúži na vyjasnenie predstavy o dobrovoľníckej práci na
oboch stranách, očakávaniach a obavách, pracovnom čase, ... Slúži tiež na prípadné
vyselektovanie záujemcov/kýň, ktorí/é nie sú vhodní/é na dobrovoľnícku činnosť v danom
dobrovoľníckom programe. (Predloha osobného rozhovoru s uchádzačom/čkou - príloha č. 5) 
V prípade, že uchádzač/ka nie je pre dobrovoľníctvo v danom programe vhodný/á,
koordinátorka dobrovoľníkov/čok programu mu objasní dôvody a odporučí mu/jej inú
konkrétnu formu dobrovoľníckej činnosti v inom programe alebo organizácii. S vybranými
dobrovoľníkmi/čkami realizuje psychologickú diagnostiku kvalifikovaný/á psychológ/
psychologička. Slúži na odhalenie prípadných odchýlok v psychike záujemcov/kýň, ktoré by
mohli byť prekážkou pri výkone dobrovoľníckej činnosti.

Zaškolenie a príprava dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
Pred účasťou v programe prechádzajú dobrovoľníci/čky výcvikom a počas účasti v programe
im je poskytovaná odborná podpora, vedenie a supervízia. Výcvik dobrovoľníkov/čok je
zameraný na informovanie o dobrovoľníckom programe, o jednotlivých zapojených zložkách
programu a ich úlohách a o ich právach a povinnostiach. Dobrovoľníci/čky sú oboznámení/é o
pravidlách dobrovoľníckeho programu, sú oboznámení/é s obsahom zmluvy o dobrovoľníckej
činnosti, v rámci výcviku sú vyjasnené obavy a očakávania a pomocou jednotlivých aktivít sa
dobrovoľníci/čky pripravia na aktívne fungovanie v programe. Výcvik dobrovoľníkov/čok je
zameraný taktiež na informovanie a oboznámenie sa s existujúcimi realizovanými aktivitami v
LP SPOSA BB , ako aj so špecifickými potrebami jednotlivých žiakov a objasnenie špecifík
vývinového ochorenia Autizmus a cieľovej skupiny v programe. (Vzor dotazníka pre zapojené
triedy- príloha č. 6) Súčasťou výcviku dobrovoľníkov/čok je aj exkurzia do OZ SPOSA BB, teda
zariadenia, kde sa program bude realizovať, v rámci ktorej sa dobrovoľníci/čky prakticky
oboznámia s fungovaním organizácie a špecifickými potrebami detí a dospelých ľudí s
autizmom. V LP SPOSA BB v rámci oboznámenia dobrovoľníkov/čok o špecifickom vnímaní osôb
s autizmom , absolvujú krátku prednášku a následne vyskúšanie si simulátora autizmu , ktorý je
vo vlastníctve SPOSA BB.
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Komunikácia a podpora
Koordinátorka dobrovoľníkov/čok zabezpečuje pravidelnú komunikáciu s dobrovoľníkmi/čkami
a zisťovanie spätnej väzby. Prostredníctvom internetu - sociálnych sietí, mailovej komunikácie a
osobných stretnutí pravidelne zisťuje spätnú väzbu a informuje dobrovoľníkov/čky o termínoch
supervízií, intravízií, ako aj o novinkách a aktivitách súvisiacich s dobrovoľníckym programom.
V rámci dobrovoľníckeho programu je dobrovoľníkom/čkam poskytovaná pravidelná
podpora formou skupinovej supervízie a individuálnych stretnutí s koordinátorkou,
ktoré sú realizované podľa potreby. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky by sa mali počas
svojho pôsobenia v organizácii zúčastniť skupinovej supervízie aspoň 1x za polroka.

V rámci skupinových supervízií, individuálnych stretnutí s koordinátorkou dobrovoľníkov/čok a
záverečného stretnutia sa dobrovoľníkom/čkám vyjadruje osobné neformálne poďakovanie za
ich dobrovoľnícku činnosť. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky programu sú taktiež navrhovaní/é na
verejné ocenenie dobrovoľníckej činnosti Srdce na dlani. Dobrovoľníci/čky programu sa taktiež
môžu zúčastňovať na neformálnych aktivitách organizovaných Centrom dobrovoľníctva a aj
SPOSA BB. V rámci dobrovoľníckeho programu je dobrovoľníkom/čkam vystavené potvrdenie o
dobrovoľníckej činnosti a certifikát o absolvovaní výcviku dobrovoľníkov/čok.

Ocenenie a uznanie

Hodnotenie
V rámci skupinových supervízií,
individuálnych stretnutí s koordinátorkou
dobrovoľníkov/čok a záverečného stretnutia
sa dobrovoľníkom/čkám vyjadruje osobné
neformálne poďakovanie za ich
dobrovoľnícku činnosť. Dobrovoľníci a
dobrovoľníčky programu sú taktiež
navrhovaní/é na verejné ocenenie
dobrovoľníckej činnosti Srdce na dlani.
Dobrovoľníci/čky programu sa taktiež môžu
zúčastňovať na neformálnych aktivitách
organizovaných Centrom dobrovoľníctva a aj
SPOSA BB. V rámci dobrovoľníckeho
programu je dobrovoľníkom/čkam vystavené
potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti a
certifikát o absolvovaní výcviku
dobrovoľníkov/čok.
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evidenciu všetkých záujemcov/kýň o dobrovoľníctvo v programe
zmluvy o dobrovoľníckej činnosti s dobrovoľníkmi/čkami
zmluvu o spolupráci s OZ SPOSA BB
prezenčné listiny z výcvikov a exkurzií 
prezenčné listiny zo supervízií
evidenciu dobrovoľníckych hodín (dobrovoľnícke hodiny sa
evidujú prostredníctvom dochádzkových kníh umiestnených

fotodokumentácia supervízií, výcvikov a iných aktivít

kontaktný dotazník dobrovoľníka/čky
zápis zo zrealizovaného vstupného osobného rozhovoru
dohoda o dobrovoľníckej činnosti medzi Centrom
dobrovoľníctva a dobrovoľníkom/čkou
výstupný dotazník pre dobrovoľníka/čku

Dobrovoľnícky program má zavedený systém evidencie a
dokumentácie, ktorý spravuje koordinátorka dobrovoľníkov/čok
CD a obsahuje:

v LP SPOSA BB)

v elektronickej podobe 

Spisová dokumentácia dobrovoľníka/čky programu obsahuje: 

Právny a etický rámec
Dobrovoľnícky program pracuje s definíciou dobrovoľník v zmysle zákona č. 406/2011 Z.z.
o dobrovoľníctve a aplikuje ho v práci s dobrovoľníkmi/čkami.
V dobrovoľníckom programe sú jasne definované práva a povinnosti dobrovoľníka/čky, ktoré
slúžia dobrovoľníkom/dobrovoľníčkam ako manuál pri výkone dobrovoľníckej činnosti.
Dobrovoľnícky program má vypracovaný Etický kódex dobrovoľníka/čky programu (Príloha č. 1)
ako aj Odporúčania pre dobrovoľníka/čku pri začiatku dobrovoľníckej činnosti (Príloha č. 2).                           
S dobrovoľníkmi/čkami programu sa uzatvára písomná Zmluva o dobrovoľníckej činnosti,
ktorej obsahom je miesto, obsah, trvanie dobrovoľníckej činnosti, práva a povinnosti
dobrovoľníka/čky a tiež Centra dobrovoľníctva, ako aj spôsoby predčasného ukončenia
dobrovoľníckej činnosti. (Vzor zmluvy o dobrovoľníckej činnosti - príloha č. 3).

Evidencia a dokumentácia
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Finančné a materiálne zabezpečenie
Centrum dobrovoľníctva pravidelne zabezpečuje finančné a iné zdroje na plynulý priebeh
fungovania dobrovoľníckeho programu a dlhodobo plánuje aktivity súvisiace s dobrovoľníckym
programom. 
Dobrovoľníkom/čkam je počas dobrovoľníckej činnosti v programe poskytovaná náhrada
cestovných nákladov spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti, a tiež zabezpečené
ochranné pomôcky v čase pandémie (štít, respirátor, možnosť samootestovania sa
antigénovým testom, rukavice, dezinfekcia). Dobrovoľníci a dobrovoľníci majú počas výkonu
dobrovoľníckej činnosti v priestore lokálneho priestoru SPOSA BB vytvorený priestor pre
odloženie svojich osobných vecí.



PRÍLOHA 1
ETICKÝ KÓDEX
DP MÔJ SVET JE TVOJ - SPOSA BB

   Dobrovoľník/dobrovoľníčka je človek, ktorý na základe svojej slobodnej vôle, vo svojom
voľnom čase a bez nároku na finančnú odmenu vykonáva činnosť v prospech iných ľudí,
spoločnosti či prírody. Dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou sa môže stať v podstate ktokoľvek,
pretože každý z nás vie niečo, čo môže ponúknuť druhým. 
V dobrovoľníckom programe Môj svet je Tvoj – SPOSA BB pomáha dobrovoľník/čka formou
asistencie deťom, prípadne dospelým klienotom s ochorením autizmus či inými pridruženými
znevýhodneniami pri jednotlivých činnostiach a aktivitách, ktoré pripraví koordinátorka za OZ
SPOSA BB prípadne sám/a dobrovoľník/čka. V rámci programu sú rešpektované špecifické
potreby cieľovej skupiny, program je založený na individuálnom prístupe k dieťaťu,
dospelému. Po absolvovaní výcviku dobrovoľník/čka asistuje deťom, dospelým, prípadne aj
koordinátorke programu v SPOSe pri činnostiach spojených s výchovou a vzdelávaním
minimálne raz za týždeň na 1-2 hodiny popoludní.. 

 Základné práva dobrovoľníka/dobrovoľníčky: 
Ø právo na úplné informácie o Centre dobrovoľníctva; 
Ø právo na úplne informácie o dobrovoľníckom programe, obsahu svojej činnosti a jej časovej
náročnosti;
Ø právo na kontakt a spoluprácu s koordinátorom/koordinátorkou dobrovoľníkov a
dobrovoľníčok;
Ø právo na kontakt a spoluprácu s osobou, ktorá dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke činnosť
zadáva a spätne ju od neho/nej prijíma; 
Ø právo na zaškolenie a výcvik potrebný pre vykonávanie dobrovoľníckych činností;
Ø právo na priebežnú podporu pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti;
Ø právo na pomoc pri riešení prípadných problémov;
Ø právo odvolať sa na koordinátora/ koordinátorku, v prípade, že niekto požaduje niečo, čo
nie je v súlade s programom a jeho pravidlami;
Ø právo povedať „nie“, ak činnosť nevyhovuje očakávaniam alebo schopnostiam
dobrovoľníka/dobrovoľníčky;
Ø právo na hodnotenie vykonanej dobrovoľníckej činnosti a právo vyžiadať si spätnú väzbu;
Ø právo byť nefinančne ocenený/ocenená za vykonanú dobrovoľnícku činnosť;
Ø právo na náhradu potrebných a užitočných nákladov vynaložených pri vykonávaní
dobrovoľníckej práce;
Ø právo na zodpovedajúce a potrebné zázemie pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti;
Ø právo na bezpečnosť a ochranu zdravia pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti;              
Ø právo na ochranu osobných údajov v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi;
Ø  právo na poskytovanie spätnej väzby/hodnotenia vo vzťahu k dobrovoľníckemu programu
v organizácii;
Ø právo na písomné potvrdenie o trvaní rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné
hodnotenie dobrovoľníckej činnosti;



PRÍLOHA 1
ETICKÝ KÓDEX 
DP MÔJ SVET JE TVOJ - SPOSA BB

Základné povinnosti dobrovoľníka/dobrovoľníčky: 
Ø povinnosť vykonávať dobrovoľnícku činnosť podľa svojich schopností a znalostí;
Ø povinnosť riadiť sa pokynmi koordinátorov a koordinátoriek programu;
Ø povinnosť riadiť sa etickými princípmi organizácie a jej bezpečnostnými predpismi a
pravidlami;
Ø povinnosť zachovávať mlčanlivosť o informáciách získaných o klientoch a klientkach
organizácie alebo pri svojej činnosti v organizácií (napr. informácie získané pri supervíznych
stretnutiach o iných dobrovoľníkoch, informácie týkajúce sa záverečných dokumentov a pod.)
Ø záväzok neposkytovať médiám žiadne informácie týkajúce sa výkonu dobrovoľníckej
činnosti bez dohody s vysielajúcou alebo prijímajúcou organizáciou, s výnimkou všeobecných
informácií týkajúcich sa organizácie a jej cieľov;
Ø povinnosť zúčastniť sa školení a výcvikov potrebných pre vykonávanie dobrovoľníckej
činnosti;
Ø povinnosť plniť úlohy, ku ktorým sa dobrovoľník/dobrovoľníčka zaviazal/zaviazala, pričom
nezneužíva prejavenú dôveru;
Ø povinnosť požiadať o pomoc, ak ju potrebuje;
Ø povinnosť informovať koordinátora/koordinátorku, ak nemôže prísť na stretnutie;
Ø povinnosť zúčastňovať sa supervíznych stretnutí programu;
Ø povinnosť zapisovať sa do evidencie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok; 
Ø dobrovoľník/dobrovoľníčka pozná a uvedomuje si svoje limity (časové, zdravotné a pod.)
Ø povinnosť neodkladne oznámiť zmenu svojich kontaktných a osobných údajov, ktoré môžu
vplývať na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti

Záväzky dobrovoľníka/dobrovoľníčky voči dieťaťu:
Ø asistenčný vzťah znamená vzťah pomocný, podporný. 
Ø dobrovoľník/dobrovoľníčka žiaka nevychováva; sústredí sa na to, čo žiak potrebuje a nie na
to, aký má problém.
Ø dobrovoľník/dobrovoľníčka je pre dieťa predovšetkým asistent/ka, kamarát/tka.
Ø dobrovoľník/čka sa s deťmi stretáva pravidelne.
Ø dobrovoľník/čka je v programe len pre deti, nie pre jeho rodinu, rodičov alebo súrodencov.
Ø dobrovoľník/čka asistuje pri aktivitách podľa požiadaviek koordinátorky SPOSy.
Ø V prípade krízových situácií kontaktuje dobrovoľník/čka koordinátora/ku CD a
koordinátorku OZ SPOSA BB.



PRÍLOHA 2
ODPORÚČANIA 

Vždy sa dohodnem s poverenou koordinátorkou programu v OZ SPOSA BB na
konkrétnom dni a čase, kedy prídem.

V prípade, že sa v dohodnutý deň a čas nemôžem dostaviť, dám to koordinátorke
v OZ SPOSA BB včas vedieť- ospravedlním svoju neprítomnosť.

V priestoroch SPOSy sa pohybujem označený/á menovkou DOBROVOĽNÍK/ČKA,
alebo inak označený/á (tričko a podobne, ...).

Ak ma zastaví niekto, kto ma nepozná a zaujíma ho moja prítomnosť v OZ SPOSA
BB, vysvetlím mu kto som a čo tam robím, v prípade nejasností alebo potreby
ďalších informácií kontaktujem koordinátorku CD.

V prípade akéhokoľvek problému sa obrátim na poverenú kontaktnú osobu v OZ
SPOSA BB, koordinátorku programu v SPOSe, kontaktujem koordinátorku CD.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obrátim na koordinátorku CD.

Do OZ SPOSA BB chodím pravidelne a snažím sa dodržiavať harmonogram.

Pri odchode z OZ SPOSA BB sa zapíšem do dochádzkovej knihy, ktorá je umiestnená
v priestoroch lokálneho priestoru OZ SPOSA BB organizácie na dostupnom mieste.

Komunikujem, reagujem na emaily, SMS správy alebo na dohodnutú komunikáciu
s koordinátorkami alebo dobrovoľníkmi/čkami reagujem- aby bolo jasné, že som
informáciu dostal/a - predíde sa tak nedorozumeniam. 

Zúčastňujem sa supervízií- v prípade, že sa ich z vážnych dôvodov nemôžem
zúčastniť, ospravedlním sa.



PRÍLOHA 3
DOBROVOĽNÍCKA ZMLUVA - VZOR

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti 
uzatvorená podľa Zákona o dobrovoľníctve č.406/2011 Z. z.

(ďalej len Zmluva)
 
Zmluvné strany:
Vysielajúca organizácia: 
Názov:              
Sídlo:            
IČO:              
v zastúpení  XXX
(ďalej len XXX)
 a
Dobrovoľník/dobrovoľníčka: 
Meno a priezvisko:        
Adresa trvalého pobytu: 
Adresa pobytu: 
(ďalej len dobrovoľník/dobrovoľníčka)
uzatvárajú túto zmluvu: 

Čl. I.
Predmet zmluvy

Zmluva upravuje vzájomné vzťahy medzi Centrom dobrovoľníctva a dobrovoľníkom/čkou pri
vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v dobrovoľníckom programe Môj svet je Tvoj-SPOSA BB, ako aj
povinnosti a záväzky oboch zmluvných strán.

Čl. II.
Miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti

Miestom vykonávania dobrovoľníckej činnosti je OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
(SPOSA), Horná 67 pri ČSOB, 974 01 Banská Bystrica a Centrum dobrovoľníctva. 
Obsahom dobrovoľníckej činnosti je asistencia deťom, prípadne dospelým osobám s autizmom počas
vykonávania rôznych aktivít a činností.
Trvanie dobrovoľníckej činnosti je od              do       
               .

Čl. III.
Zmluvné záväzky vysielajúcej organizácie

Centrum dobrovoľníctva sa zaväzuje:
-       poskytnúť dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke odborné školenie a podporu formou supervízie a
konzultácií počas jeho/jej dobrovoľníckej činnosti ako aj aktuálne informácie týkajúce sa jeho/jej
práce,



PRÍLOHA 3
DOBROVOĽNÍCKA ZMLUVA - VZOR

-      oboznámiť dobrovoľníka/dobrovoľníčku s právami a povinnosťami, ktoré vyplývajú
z vykonávania dobrovoľníckej činnosti,
-       poskytnúť dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke kontaktnú osobu – koordinátora/ku dobrovoľníkov,
-       nahradiť dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke potrebné a užitočné náklady vynaložené pri vykonávaní
dobrovoľníckej práce.
-      vydať dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu
dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho/jej dobrovoľníckej činnosti, ak o to požiada. 

Čl. IV.
Zmluvné záväzky dobrovoľníka/dobrovoľníčky

Dobrovoľník/dobrovoľníčka sa zaväzuje:
-      vykonávať dobrovoľnícku činnosť podľa svojich schopností a znalostí;
-      dodržiavať Zásady mlčanlivosti, 
-      neodkladne oznámiť zmenu svojich kontaktných a osobných údajov, ktoré môžu vplývať na
vykonávanie dobrovoľníckej činnosti.
Dobrovoľník/čka:
-      berie na vedomie, že v dobrovoľníckom programe Môj svet je Tvoj-SPOSA BB nenesie
zodpovednosť za prípadné škody na jeho/jej majetku a zdraví, 
-      súhlasí, že ním poskytnuté osobné údaje použije Centrum dobrovoľníctva v súlade so zákonom č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej v znení neskorších predpisov iba pre vnútornú
potrebu, najmä na evidenčné a štatistické účely a na informovanie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.
 

Čl. V.
Ukončenie dobrovoľníckej činnosti

Porušenie zmluvných záväzkov uvedených v čl. 3 a čl. 4 môže byť dôvodom na skončenie
dobrovoľníckej činnosti.
Ak sa dobrovoľník/dobrovoľníčka rozhodne odstúpiť od zmluvy, oznámi toCentru dobrovoľníctva pred
odstúpením. 

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

Právne pomery zúčastnených strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
Zmeny a doplnky zmluvy možno vykonať písomným dodatkom len na základe vzájomnej dohody
účastníkov.
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 obdrží organizácia a 1 dobrovoľník/dobrovoľníčka.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárneho zástupcu organizácie a dobrovoľníka/čky.
Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu zrušiť písomnou výpoveďou alebo dohodou obidvoch
strán. 
V ................................, dňa .............................................
Podpis dobrovoľníka/dobrovoľníčky...................................................
Podpis zástupcu/kyne vysielajúcej organizácie............................................................................................



PRÍLOHA 4
DOTAZNÍK K POHOVORU  S DOBROVOĽNÍKOM
VZOR

Vek:
Študijný program, ročník:

1. Pracujete v súčasnosti ako dobrovoľník/čka v nejakej organizácii?
          • Áno
          • Nie
Ak áno, tak v  ktorej?

2. Ak ste pracovali alebo pracujete ako dobrovoľník/čka, tak v akej oblasti?

3. Čo Vás/Ťa na tomto dobrovoľníckom programe zaujalo? 

4. Aké sú Vaše/Tvoje očakávania od dobrovoľníčenia v tomto programe?

5. Koľko času viete venovať tejto činnosti? Odhad na hodiny do týždňa.

Ak máte záujem o účasť v dobrovoľníckom programe vyplňte, prosím, Vaše kontaktné údaje:
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
e-mail:



PRÍLOHA 5
PREDLOHA K OSOBNÉMU POHOVORU 
V SPOSA BB

Základné údaje
Meno a priezvisko:
Adresa:
Dátum narodenia:
Email:
Telefón:
Škola/Zamestnanie:                                                                                     ročník, odbor:
I
Predchádzajúce skúsenosti s dobrovoľníctvom a s prácou s ľuďmi a žiakmi so
špeciálnymi potrebami, s ochorením Autizmus
Vykonávali ste už v minulosti nejakú dobrovoľnícku činnosť? (zbierky, aktivity, práca s ľuďmi, a
pod.....)
Máte nejaké skúsenosti s prácou s deťmi?
Stretli ste sa alebo pracovali ste už s deťmi, alebo mládežou so zdravotným znevýhodnením?
Ak áno, ako ste ich vnímali, ako ste vnímali prácu s nimi?
Stretli ste sa už s človekom, ktorý mal autizmus?
Máte nejaké obavy z práce s deťmi s autizmom alebo iným zdravotným znevýhodnením?
Motivácia k dobrovoľníctvu v programe
Prečo ste sa rozhodli pre dobrovoľníctvo práve v tomto programe?
Čo od dobrovoľníctva v programe očakávate?
Otázky zamerané na množstvo voľného času
Keďže ide o dobrovoľnícky program v dopoludňajších hodinách, viete si predstaviť, že to
budete stíhať popri škole?
Viete si predstaviť, že budete v programe fungovať minimálne 10 mesiacov? 
Otázky zamerané na zručnosti, pracovné návyky, zodpovednosť...
Pracovali, alebo brigádovali ste už niekde? 
Ak áno, išlo o jednorázové brigády, alebo dlhodobé?
Ako sa Vám darí pri dokončovaní začatých činností, úloh?
Máte nejaké mimoškolské aktivity?
Otázky zamerané na zistenie zdravotného stavu
Aké je Vaše momentálne fyzické a psychické zdravie?
Po fyzickej stránke existuje na Vás niečo čo by mohlo na deti s autizmom alebo deti so
zdravotným znevýhodnením pôsobiť rušivo?  (forma správania, tiky, netypický štýl
obliekania...)
Obliekate sa alebo nosíte na tele pearcingy, ostré predmety? 
Navštevujete alebo navštevovali ste psychologickú alebo psychiatrickú ambulanciu...alebo o
návšteve takejto ambulancie uvažujete? 
Užívate momentálne nejaké lieky?



PRÍLOHA 6
HODNOTIACI DOTAZNÍK
DOBROVOĽNÍKA/ČKY

Vek:
Žena/muž:
Dĺžka dobrovoľníckej činnosti: 
1. Naplnil dobrovoľnícky program Vaše očakávania? Bližšie popíšte…
 

2. Naplnili sa Vaše očakávania, ktoré ste mal/a pred začatím fungovania v
programe?

3. V akej miere ste bol/a spokojný/á so supervízorom programu?
Popíšte aj čo by ste zmenili, zlepšili.

4. V akej miere ste bol/a spokojný/á s koordinátorkou dobrovoľníkov/čok?
 Popíšte aj čo by ste zmenili, zlepšili.

5. Získali, alebo osvojili ste si vďaka programu nejaké skúsenosti, zručnosti,
návyky?

6. Čo by ste na programe zlepšili? Poprípade zmenili?

7. Odporučili by ste program ostatným záujemcom/záujemkyniam? Prečo?



PRÍLOHA 7
POPIS AKTIVÍT RODIČMI V DP MÔJ SVET JE TVOJ
V SPOSA BB

Typ aktivity:
Kontaktná osoba:.
Tel. kontakt: 
e-mail: 
Popis priestoru , v ktorom sa aktivita bude konať: (Čo najkonkrétnejšie opíšte priestor)

Počet klientov:                                                                                 Pohlavie:  muž     žena
Vek jednotlivých klientov: 
Akí klienti danú aktivitu vykonávajú : (Popíšte špecifiká jednotlivých klientov)

Priebeh aktivity: (špecifickosť, schopnosť pracovať, spolupracovať, samostatná, asistovaná,
motivovaná)

Popis aktivít: (Čo najkonkrétnejšie opíšte, čo od dobrovoľníkov/čiek očakávate, popíšte aktivity,
pri ktorých Vám budú asistovať )
Vymenujte jednotlivé činnosti, pri ktorých Vám a Vašim klientom budú
dobrovoľníci/čky asistovať:

Očakávate od dobrovoľníkov/čiek nejaké špecifické činnosti? Ak áno, popíšte ich:

Požiadavky na pravidelnosť a dochádzku: (Popíšte špecifické požiadavky na dochádzku,
konkrétny deň alebo pravidelnosť- program je nastavený na odpracovanie min. 1 hodiny alebo
vyučovacej hodiny 1 x do týždňa, treba myslieť na to, že dobrovoľníci/čky sú z radov študentov/tiek
vysokej školy, čiže majú aj svoje vyučovacie povinnosti)

Miesto pre Vaše podnety, odkazy, pripomienky:
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