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Predslov

EDS1 je neprebádaným územím pre organizácie aj  dobrovoľníkov. Dostávame sa na neznáme miesta, 

kde je niekedy ťažké odlíšiť naše vlastné predstavy a očakávania od skutočnosti. Domnievame sa, že 

zosúladenie našich predstáv a očakávaní s realitou môže byť jedným z kľúčov úspešných realizácií 

EDS projektov. Preto sme identifikovali niektoré potenciálne nástrahy, na ktoré by ste mohli pri 

objavovaní EDS natrafiť, a  zosumarizovali sme ich v nádeji, že vám pomôžu pri práci.

Predpokladáme,  že práca s dobrovoľníkmi EDS je vždy harmonická, jednoduchá a obohacujúca, 

pretože dobrovoľníci sú skvelí ľudia, ktorí sú oddaní svojej práci. Potom sme prekvapení, prečo sa 

veci komplikujú a začíname chápať, že dobrovoľníci sú len ľudia a že naša úloha môže byť omnoho 

zložitejšia, než sme predpokladali.

Predpokladáme, že začlenenie dobrovoľníkov do komunity je pre nich vždy príjemný proces. Je 

pre nich skvelé spoznať novú kultúru, môžu mať dobrý pocit zo samostatného hľadania. Potom sa 

čudujeme, že nemajú žiadne väzby v  komunite.

Predpokladáme, že nie je potrebné dobrovoľníkov motivovať, lebo koniec koncov samotné 

dobrovoľníctvo je motiváciou. Potom sme prekvapení, prečo strácajú entuziazmus a sú menej 

motivovaní.

Predpokladáme, že keď sme už vysvetlili dobrovoľníkom (ústne) ich prácu a úlohy, že pochopili a budú 

si všetko presne aj s detailmi pamätať... lebo už sme im to povedali. Potom sa čudujeme, že máme 

odlišné predstavy o povahe, trvaní a kvalite ich práce.

1 Európska Dobrovoľnícka Služba
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Predpokladáme, že ak všetko funguje dobre, bude to stále tak. Prečo by sa to malo meniť? Zabúdame 

však, že zmena a  vývoj sú prirodzenou súčasťou bytia.

Predpokladáme, že dobrovoľníci nie sú ľudia, ale super hrdinovia! Potom sme prekvapení,  

že majú nedostatky.

Predpokladáme, že dobrovoľníci sú amatéri, keďže sú len dobrovoľníci. Potom sme prekvapení, keď 

nás svojimi zručnosťami a vedomosťami prekonajú.

Predpokladáme, že dobrovoľníci sú organizovaní a prichádzajú z krajiny, kde je organizácia 

a plánovanie vryté do DNA celého národa. Potom sme prekvapení, že to tak nie je.

Predpokladáme, že dobrovoľníci prijímajú a oceňujú našu organizačnú kultúru a  budeme mať skvelú 

atmosféru po celý čas. A  potom sa čudujeme, prečo sa necítia ako doma.

Predpokladáme, že dobrovoľníci sú šťastní a neobťažujeme sa uistiť, či chápeme ich pocity. Potom sa 

čudujeme, že sa necítia prijatí a  potrebujú zmenu.

Predpokladáme, že dobrovoľníci sú nešťastní, keď sú ďaleko od domova, rodiny a priateľov. My to 

preháňame s pozornosťou a potom sme prekvapení, keď povedia, že to nie je potrebné.

Predpokladáme, že dobrovoľníci vedia, že si ich prácu vážime a že to nemusíme hovoriť nahlas. Potom 

sa čudujeme, prečo nie sú vďační. 

V   nasledujúcich kapitolách nebudeme predpokladať, že k   zlepšeniu kvality projektov EDS  

je potrebná zmena dobrovoľníkov (aj keď to môže byť prípad práve vašej organizácie). Budeme 



9EVSification

sa na to pozerať z pohľadu hostiteľskej organizácie a koordinátora dobrovoľníkov, ktorí s týmito 

predpokladmi pracujú a  testujú ich v  realite.

Na najbližších stránkach si môžete prečítať niektoré z názorov odborníkov a  súčasnej literatúry o 

manažmente dobrovoľníkom EDS. Nájdete tu tiež naše skúsenosti z dlhoročnej práce s dobrovoľníkmi. 

S každým dobrovoľníkom a každým projektom EDS sa učíme. Naším zámerom je prostredníctvom 

tohto manuálu zdieľať naše doterajšie ponaučenia a odhaliť krásu práce s  dobrovoľníkmi Európskej 

dobrovoľníckej služby.

Na konci každej kapitoly nájdete užitočné a  praktické tipy a  triky. Pre viac podrobností o EDS vo vašom 

národnom kontexte (Rumunsko, Slovensko, Poľsko) môžete kontaktovať niektorého z troch partnerov 

projektu. Radi budeme o  našom nadobúdaní skúseností hovoriť s každým, kto prejaví záujem.

Prajeme vám príjemné čítanie a  skvelé dobrodružstvo s  EDS.

Nicoleta Chiș-Racolța

riaditeľka, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, Rumunsko



10 EVSification

1. ÚVOD
Manuál, ktorý ste práve otvorili, bol vytvorený s cieľom podporiť manažment EDS projektov a je 

určený najmä hosťujúcim organizáciám a koordinátorom dobrovoľníkov. 

Je to tiež jeden z výstupov medzinárodného projektu s názvom „EVSification“, ktorý bol 

implementovaný troma partnerskými organizáciami: Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca (Rumunsko), 

Fundacja Edukacji i Rozwoju Spoleczenstwa Obywatelskiego (Poľsko) a   Centrum dobrovoľníctva 

(Slovensko).

Prvým krokom na ceste k tvorbe manuálu bol prieskum, ktorým sme zisťovali potreby  

60 organizácií zo zmienených krajín. Výstupy tohto prieskumu sme využili pri zostavovaní jednotlivých 

kapitol v tomto manuáli.

Ľudia, ktorí boli zapojení do tvorby manuálu, majú skúsenosti s   publikovaním v   tejto oblasti a  tiež 

s  manažmentom dobrovoľníkov Európskej dobrovoľníckej služby. Obsah kapitol prezentuje ich 

pohľady, názory a odporúčania.

Manuál sme vytvorili v tlačenej podobe v anglickom jazyku a v digitálnej podobe v jazykoch 

partnerských krajín – rumunsky, slovensky a poľsky.

Prajeme vám príjemné čítanie.
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2. 

ÚVOD 

DO EURÓPSKEJ 

DOBROVOĽNÍCKEJ 

SLUŽBY
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HISTÓRIA EURÓPSKEJ DOBROVOĽNÍCKEJ SLUŽBY

Koncom 80. a začiatkom 90. rokov sa Európska komisia rozhodla realizovať aktivity v oblasti 

mládeže s cieľom podporiť neformálne vzdelávanie, mobilitu, solidaritu, toleranciu, aktívne 

občianstvo a vzájomné porozumenie medzi mladými ľuďmi žijúcimi v  Európe. Jednou  

z týchto aktivít je Európska dobrovoľnícka služba, ktorá vznikla ako pilotná akcia v roku 

1996. Od roku 1998 bola súčasťou programu „Mládež pre Európu” a odvtedy je dôležitou 

súčasťou európskych programov pre mládež. V roku 2007 sa spustil program „Mládež v   akcii” 

a v rámci svojich akcií zahrnul aj Akciu 2 – Európsku dobrovoľnícku službu. Od januára 2014 existuje 

program s názvom Erasmus+ (Erasmus plus), ktorý je kombináciou všetkých programov Európskej 

únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Projekty Európskej dobrovoľníckej 

služby sú podporované v rámci kľúčovej akcie 1 (KA1) – Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania. 

Žiadateľmi môžu byť len organizácie, ktoré sú akreditované pre hosťovanie, vysielanie a koordinovanie 

EDS v tejto akcii. Príručka pre Erasmus+ popisuje všetky kritériá predkladania projektov, obmedzenia 

a  časovú os. Nájdete ju vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na stránke www.erasmusplus.

eu. V každej krajine EÚ je Národná agentúra zodpovedná za implementáciu programu Erasmus+. Je 

tiež hlavným komunikačným úradom pre žiadateľov a  prijímateľov podpory.

Ďalší relevantný dokument pre projekty EDS je „Charta EDS”. Dokument popisuje úlohy vysielajúcej, 

prijímajúcej a koordinujúcej organizácie a hlavné zásady a štandardy kvality EDS.
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PRÍNOSY PROJEKTOV EURÓPSKEJ DOBROVOĽNÍCKEJ SLUŽBY  
PRE DOBROVOĽNÍKOV A ORGANIZÁCIE

V  minulosti bolo realizovaných viacero prieskumov, ktoré poukazujú na dosah a prínosy 

EDS projektov. Môžeme ich tiež nájsť v záverečných správach každého projektu EDS,  

ktoré vypĺňajú organizácie aj dobrovoľníci. Konkrétne prínosy projektov EDS pre organizácie a 

dobrovoľníkov sme zachytili aj v  prieskume realizovanom v  rámci projektu EVSIFICATION formou 

rozhovorov s  EDS dobrovoľníkmi a  ich koordinátormi. 

Z  výsledkov nášho prieskumu vyplýva, že dobrovoľníci získali počas svojej dobrovoľníckej služby 

bohaté skúsenosti. Z ich vlastného pohľadu vnímajú najväčší prínos v týchto oblastiach:

• sebauvedomenie, nájdenie seba samého;

• možnosť pracovať s ľuďmi;

• skúšanie nových veci;

• možnosť realizovať svoje vlastné projekty;

• rozvoj rôznych zručností a schopností ako empatia, sociálne zručnosti;

• rozvoj medzikultúrneho porozumenia, odstraňovanie predsudkov a stereotypov;

• poznávanie nových ľudí a stretnutie dobrovoľníkov z iných krajín;

• zábava s priateľmi.

Z odborného hľadiska hodnotili dobrovoľníci pozitívne najmä tieto skutočnosti:

• prepojenie EDS so vzdelávaním;

• rozvoj zručností a získavanie skúseností užitočných v profesijnom živote;

• vplyv na profesijnú orientáciu.



16 EVSification

Pre organizácie, ktoré sa zúčastnili prieskumu, mala implementácia EDS projektov tiež mnoho výhod, 

ako napríklad:

• pomohli pri napĺňaní poslania organizácie;

• prispeli k zlepšeniu a rozšíreniu projektov, činností a služieb v organizáciách;

• posilnili personálne kapacity;

• prispeli k osobnému a profesionálnemu rozvoju organizácie a jej pracovníkov. Pracovníci si 

zlepšili interkultúrne kompetencie, komunikačné zručnosti, schopnosť komunikovať v cudzom 

jazyku, zručnosti v oblasti riadenia medzinárodných projektov, organizačné schopnosti;

• zvýšili kvalitu projektov;

• priniesli nové nápady, myšlienky a perspektívy;

• posilnili vplyv organizácie na miestne komunity, v ktorých pôsobia;

• posilnili viditeľnosť organizácie;

• viedli k spolupráci s miestnymi a regionálnymi partnermi a partnermi v EDS;

• zlepšili celkovú prácu v organizáciách;

• zlepšili PR organizácií a zvýšili ich prestíž;

• prispeli k novému vnímaniu organizácie a jej fungovania;

• organizácie sa stali rozmanitejšie a ich prostredie je viac tolerantné;

• posilnili finančné kapacity organizácie;

• priniesli interkultúrne skúsenosti.

EDS je Európskou komisiou označovaná ako „učenie sa službou“. Myslí sa tým, že účasťou na 

dobrovoľníckej službe mimo svojej komunity môžu mladí dobrovoľníci rozvíjať nové zručnosti, 

vzdelávať sa a osobne aj profesionálne sa rozvíjať.
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PREDTÝM, AKO ZAČNETE PRACOVAŤ S DOBROVOĽNÍKMI EDS

Ak sa vaša organizácia rozhodne pracovať s dobrovoľníkmi EDS, je dôležité vedieť, aké sú vaše ciele 

a dôvody vedúce k  využitiu tejto príležitosti. Dobrovoľníctvo je prospešné pre všetky zúčastnené 

strany, ale realizácia projektu EDS má svoje špecifické podmienky a požiadavky.

Skupina dobrovoľníkov môže byť veľmi rozmanitá. Môžete mať jedného dobrovoľníka, 

s ktorým sa pracuje ľahko, ale v rovnakej skupine môžete mať ďalšieho dobrovoľníka, 

 s ktorým môžete čeliť rôznym problémom. Odporúčame vám zhodnotiť vaše vlastné kapacity, ak 

uvažujete o práci s  týmto typom dobrovoľníkov. Mali by ste si urobiť SWOT analýzu vašej organizácie 

so zameraním na prácu s dobrovoľníkmi EDS.

SWOT analýza je komplexná metóda, ktorá vám pomôže vyhodnotiť vnútorné i vonkajšie prostredie 

organizácie. Ponúka pohľad na funkčnosť organizácie a analýzu základných faktorov rozdelených do 

vnútorných silných a slabých stránok a vonkajších príležitostí a hrozieb. SWOT analýza je veľmi dobrým 

nástrojom vyhodnocovania nových nápadov. Pracuje s predpokladom, že organizácia dosiahne svoje 

ciele tým, že bude ťažiť zo svojich vnútorných silných stránok a vonkajších príležitostí a zároveň 

minimalizuje slabé stránky a vyhne sa hrozbám. 
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PRÍKLAD SWOT ANALÝZY – ZAPOJENIE DOBROVOĽNÍKOV EDS DO DOBROVOĽNÍCTVA V 

KONKRÉTNEJ ORGANIZÁCII

Silné stránky 
• dobré aj zlé skúsenosti s  hosťovaním 
dobrovoľníkom EDS
• partneri na medzinárodnej úrovni – možné 
vysielajúce organizácie
• veľa skúseností s miestnymi dobrovoľníkmi
• veľa kontaktov s miestnymi organizáciami
• priestor pre dobrovoľníkov EDS na vlastné 
projekty a nápady
• atraktívny priestor pre mladých ľudí
• mnoho príležitostí pre dobrovoľníkov EDS
•koordinátor má skúsenosti s  dobrovoľníctvom 
v zahraničí

Slabé stránky

• koordinátor nemá veľa času na dobrovoľníkov 
EDS
• zmeny v organizácii a noví ľudia
• málo skúseností s vysielaním dobrovoľníkov
•  žiadna stratégia pre vysielanie dobrovoľníkov a 
žiadna osoba zodpovedná za projekt
• žiadny systém v školení mentorov
• chýba systém jasných zodpovedností pri 
realizácii projektov EDS

Príležitosti

• finančné zdroje pre organizáciu
• nové nápady, projekty
•posilnenie personálnych kapacít organizácie
• interkultúrny rozmer projektov a organizácií

• spolupráca so strednými školami a obcami
 

Ohrozenia
• vysielajúca organizácia nenájde 

dobrovoľníka
• môžeme prísť o  ďalšie finančné zdroje pre 

organizáciu 

Na základe výsledkov SWOT analýzy môže organizácia vyvodiť závery a ďalšie postupy práce s   EDS 

dobrovoľníkmi. SWOT analýza je metóda použiteľná v   organizáciách, ktoré chcú začať pracovať s 

dobrovoľníkmi EDS, ale aj v organizáciách, ktoré realizujú projekty EDS už dlhšiu dobu.

Ida Adolfová

Alžbeta Brozmanová Gregorová
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3.        MANAŽMENT

DOBROVOĽNÍKOV 

V KONTEXTE 

PROJEKTOV 

EDS
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ÚVOD DO SYSTÉMU MANAŽMENTU EDS

Začlenenie dobrovoľníkov EDS do organizácie je plánovaný a štruktúrovaný proces. 

Koordinátor dobrovoľníkov je hlavným aktérom, ktorý zaisťuje dosiahnutie cieľov 

projektu na úrovni komunity, ako aj celkovú spokojnosť dobrovoľníkov EDS. V ďalších 

kapitolách budeme spoločne objavovať proces manažmentu dobrovoľníkov EDS 

a poukážeme na niektoré prvky, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť. Budeme sa  

na tento proces pozerať z rôznych perspektív: hosťujúcej organizácie, projektového manažéra 

 a koordinátora dobrovoľníkov.

Existujú rôzne teoretické modely, ktoré popisujú jednotlivé etapy manažmentu dobrovoľníkov. 

Z nich sme vybrali tie, ktoré sa najlepšie vzťahujú na projekty EDS. Teoretický model 

 je zložený z  týchto 9 krokov alebo fáz:

• Príprava organizácie na zapojenie dobrovoľníkov EDS

• Nábor dobrovoľníkov EDS

• Výber dobrovoľníkov EDS

• Orientácia a tréning dobrovoľníkov EDS

• Koordinácia a mentorovanie v EDS

• Supervízia EDS

• Motivácia dobrovoľníkov EDS

• Ocenenie prínosu dobrovoľníkov EDS

• Monitoring aktivít dobrovoľníkov EDS

• Evaluácia dobrovoľníkov EDS a projektov EDS

Na ďalších stránkach nájdete viac podrobností, ako teóriu, tak aj niektoré praktické prístupy (každá 

kapitola obsahuje na konci sekciu tipy a triky).
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Príprava organizácie na prijatie dobrovoľníkov EDS je porovnateľná so stavbou základov domu.  

Čím viac pozornosti budeme venovať tejto fáze, tým viac úžitku nám to prinesie do budúcnosti. EDS 

je zameraná na osobný rozvoj dobrovoľníkov a na podporu tohto procesu. Zapojenie dobrovoľníkov 

EDS do organizácie však musí byť zároveň v úzkej a priamej súvislosti s deklarovanou misiou, 

víziou a hodnotami organizácie. To je dôvod, prečo je pred nadviazaním kontaktu s potenciálnymi 

dobrovoľníkmi absolútne nevyhnutné investovať do prípravy/plánovacej fázy. Ak sa rozhodneme 

tento proces urýchliť a preskočiť fázu plánovania, namiesto podpory fungovania organizácie prijatím 

dobrovoľníkov vznikajú ťažkosti a problémy.

Rozhodnutiu zapojiť dobrovoľníkov EDS do organizácie by malo predchádzať zváženie nákladov 

a  prínosov EDS projektov. Medzi dôvody, ktoré podporujú zapojenie dobrovoľníkov EDS 

do organizácií, je možné zaradiť: rozšírenie ponúkaných služieb, zvýšenie kvality služieb, zlepšenie 

vzťahov s komunitou, začlenenie multikultúrneho pohľadu na každodennú prácu v organizácii  

a rôzne výhody, ktoré prinášajú samotní dobrovoľníci. Nie vždy je však realizácia projektu EDS  

pre organizáciu najlepším riešením. Je potrebné vziať do úvahy aj prípadné náklady a špecifické 

riziká, ktoré projekty EDS prinášajú, ako napríklad odchod dobrovoľníkov pred ukončením projektu, 

zmena partnerskej organizácie, problémy, ktoré majú dobrovoľníci pri integrácii do práce a  života, 

neúspech dobrovoľníkov pri finalizácii zadaných úloh a  pod.

3.1               PRÍPRAVA 
ORGANIZÁCIE 
NA PRIJATIE 

DOBROVOĽNÍKOV EDS
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Pracovníci organizácie by mali tiež starostlivo zvážiť jeden z hlavných aspektov, ktorý môže viesť 

ku konfliktom a problémom v medzinárodných dobrovoľníckych programoch: interkultúrny rozmer 

a rozdiely, ktoré existujú na úrovni kultúrnej rozmanitosti. Hlavnou otázkou, ktorou by sme sa 

mali v  tejto súvislosti zaoberať, je, či sme pripravení zabezpečiť efektívne riadenie dobrovoľníkov 

v programe: majú naši zamestnanci potrebné zručnosti (zvládanie konfliktov, teambuildingové 

zručnosti, komunikačné schopnosti atď.), ponúka naša organizácia dobrovoľníkom príležitosti 

integrácie, ponúkne miestna komunita možnosti pre integráciu a vzdelávanie atď.

Rozhodnutie o spustení projektov EDS by malo prísť až po reflexii a analýze negatív a  pozitív práce s  

dobrovoľníkmi EDS a  vplyve tohto typu projektov na organizáciu. 

Príprava organizácie na zapojenie dobrovoľníkov EDS by mala zahŕňať aj niekoľko ďalších krokov, 

ktoré analyzujeme nižšie. 

Posúdenie potrieb je priamo spojené s identifikáciou možných úloh pre dobrovoľníkov.  

Z tohto hľadiska je obzvlášť dôležité dosiahnuť priamu súvislosť medzi úlohami, ktoré sme dali  

dobrovoľníkom, a poslaním organizácie. Dobrovoľníci musia pochopiť svoju úlohu a miesto  

v organizácii a to, akým spôsobom prispejú svojou prácou k napĺňaniu jej cieľov. Medzi otázky,  

na ktoré organizácia musí odpovedať v tejto fáze, patria: Nadobudnú dobrovoľníci pocit dôležitosti 

a významu a bude to pre nich aj jeden z vysoko motivačným faktorov? Ponúka naša organizácia 

prostredie, v ktorom sa dobrovoľníci EDS môžu učiť a  rozvíjať sa? Vieme identifikovať dostatok úloh 

pre dobrovoľníkov EDS? Nemali by byť tieto úlohy vykonávané plateným personálom (dobrovoľníci by 

nikdy nemali nahrádzať prácu zamestnanca)? Môžeme vytvoriť flexibilné pracovné prostredie, ktoré 

bude dobrovoľníkom ponúkať príležitosť realizovať svoje vlastné nápady prostredníctvom vlastných 

projektov? Aké sú potreby našej organizácie a našich klientov? Môže dobrovoľník EDS tieto potreby 

uspokojiť? 
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Úzko spojené s  posúdením potrieb je aj posúdenie kapacít, ktoré skúma celkové zdroje (skúsenosti, 

motivácia, skúsený personál atď.) organizácie s cieľom rozhodnúť, či bude zapojenie dobrovoľníkov 

EDS pozitívnou skúsenosťou pre dobrovoľníkov a  organizáciu.
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AKREDITÁCIA PRE PODÁVANIE PROJEKTOV EDS

Akreditácia pre podávanie projektov EDS je proces, ktorý zabezpečuje, aby boli pri realizovaných 

projektoch zachovávané štandardy kvality. Získanie akreditácie je povinný krok pre každú 

organizáciu, ktorá sa chce zapojiť do realizácie tohto typu projektov. Vzťahuje sa na všetky 

organizácie z programových krajín, krajiny susedné k partnerským krajinám pri západnom Balkáne 

alebo Východného partnerstva a Ruskej federácie. Počnúc rokom 2015 sa akreditácia stala 

povinnou aj pre organizácie južného Stredomoria. Akreditácia istí, že všetky zúčastnené organizácie  

a ich zamestnanci si uvedomujú hodnoty, ciele a zásady, ktorými sa riadia projekty EDS. Akreditácia  

je k dispozícii vysielajúcim aj   prijímajúcim organizáciám, neformálne skupiny sa o   ňu uchádzať 

nemôžu.

Proces akreditácie je koordinovaný národnou agentúrou, ak sa organizácia nachádza v jednej  

z programových krajín, organizáciou SALTO EECA pre všetky subjekty so sídlom v krajinách 

Východného partnerstva a Ruskej federácie, SALTO SEE pre všetky organizácie nachádzajúce 

sa v západnej časti Balkánu a SALTO Euromed pre všetky subjekty so sídlom v krajinách južného 

Stredomoria. Na predloženie akreditácie nie sú stanovené žiadne termíny, ale mala by byť schválená 

v čase podania žiadosti o podporu projektu (a platná po celú dobu trvania projektu). Schvaľovací 

proces trvá minimálne 6 týždňov, ale organizácia by si mala nechať dostatok času medzi schválením 

akreditácie a podaním projektu.

Maximálna doba požadovanej akreditácie organizácie môže byť počas doby trvania programu 

Erasmus+. Organizácia môže požiadať o kratšiu dobu platnosti a Národná agentúra/SALTO môže udeliť 

akreditáciu aj na kratšiu dobu. Po skončení platnosti môže byť akreditácia obnovená, ak organizácia 

predloží novú prihlášku.
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Hneď ako organizácia predloží žiadosť o akreditáciu prostredníctvom on-line formulára spolu  

s potrebnými dokladmi, Národná agentúra/SALTO menuje akreditačné orgány/hodnotiteľov, ktoré 

akreditačnú prihlášku vyhodnotia. Každú žiadosť hodnotia najmenej dva akreditačné orgány  

v oblastiach: motivácia a skúsenosti organizácie, znalosť Erasmus+ a EDS, ciele organizácie, jej aktivity 

a kapacity, prevencia rizika, zavedený systém práce s dobrovoľníkmi, nábor dobrovoľníkov atď. Pokiaľ 

ide o organizácie uchádzajúce sa o hosťovanie dobrovoľníkov, proces hodnotenia sa zameriava aj na 

možné úlohy pre dobrovoľníkov, schopnosť organizácie vytvárať prostredie, ktoré bude napomáhať 

procesu učenia, osobnú podporu, ktorú ponúka organizácia prostredníctvom mentorov, na podporu 

integrácie do miestnej komunity, praktické opatrenia pri hosťovaní atď. Na konci tohto procesu môžu 

akreditačné orgány požadovať ďalšie vysvetlenie alebo informácie, ako aj podať návrhy na zlepšenie 

alebo dokonca požiadať o  prepracovanie žiadosti o akreditáciu, čo je možné vykonať opätovným 

odoslaním formulára. 

O schválení žiadosti o  akreditáciu je organizácia informovaná a dostáva číslo akreditácie. Zároveň je 

uverejnená v databáze na Európskom portáli pre mládež, kde si potenciálni dobrovoľníci môžu nájsť 

bližšie informácie. Konkrétne informácie o krokoch, ktoré je potrebné urobiť pre získanie akreditácie, 

nájdete na webovej stránke vašej národnej agentúry alebo SALTO.
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ZÁSADY A POSTUPY PRE MANAŽOVANIE DOBROVOĽNÍKOV EDS

Efektívny manažment dobrovoľníkov v rámci projektov EDS vyžaduje, aby formálne pravidlá a postupy 

boli organizáciou vytvorené v prípravnej fáze. Výhodami pre dobrovoľníkov aj organizáciu sú: tvorba 

jednotného vzoru na zapojenie dobrovoľníkov EDS, zvýšenie efektivity tým, že dobrovoľníci vedia, 

na koho sa v  akej situácii obrátiť, zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania a objektívne posúdenie 

konkrétnych situácií, vyjasnenie úloh dobrovoľníkov EDS a ich konkrétnych práv a  povinností atď.

Niektoré zásady a postupy by sa mohli zdať relevantnými len pre zamestnancov organizácie, avšak 

uistite sa, že vaša organizácia je transparentná a informuje dobrovoľníkov EDS o  všetkých aspektoch, 

ktoré sa ich priamo dotýkajú. Je možné to urobiť niekoľkými spôsobmi: osobné diskusie, tvorba 

brožúry informujúca dobrovoľníkov EDS o  politike organizácie a jej postupoch atď.

Niektoré zo zásad a postupov používaných pri práci s  lokálnymi dobrovoľníkmi alebo aj  

so zamestnancami organizácie môžu byť adaptované na prácu s dobrovoľníkmi EDS: postupy  

pri preplácaní cestovného alebo iných nákladov spojených s vykonávaním aktivity, pravidlá týkajúce 

sa využívania pracovného priestoru, postupy vykazovania pracovného času atď. Súčasne by 

organizácia mala pri vytváraní zásad a postupov brať do úvahy špecifiká projektov EDS a  zabezpečiť, 

aby obsahovali: pravidlá náboru a výber dobrovoľníkov EDS, plánovanie a informovanie organizácie 

o voľných dňoch dobrovoľníkov, na ktoré majú nárok podľa Charty EDS, pravidlá a zásady prostredia, 

v  ktorom žijú, zodpovednosť za spôsobené škody, postupy podávania správ mentormi, vyvažovanie 

práva na súkromie dobrovoľníkov s potrebou komunikácie medzi mentorom a  koordinátorom atď.

Posledné dva prvky, na ktoré by sa organizácia mala zamerať vo fáze prípravy, sú príprava potrebných 

dokumentov a  ľudí, ktorí budú súčasťou tímu. Príprava dokumentov by mala brať do úvahy všetky 
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kroky manažmentu dobrovoľníkov od náboru až po evaluáciu dobrovoľníkov a projektu. Medzi 

prvky, ktoré vyžadujú pozornosť v tejto fáze, patria: popisy práce, formy podávania správ mentormi, 

dochádzkové listy pre dobrovoľníkov, hodnotiace formuláre (pre mentorov, dobrovoľníkov, príjemcov 

práce dobrovoľníkov, vysielajúcu organizáciu atď.).

Uistite sa, že v  tíme, ktorý bude pracovať s dobrovoľníkmi EDS, je identifikovaný koordinátor 

zodpovedný za podporu dobrovoľníkov pri plnení úloh a mentori, ktorí ponúknu osobnú podporu 

dobrovoľníkom, a že sú na plnenie svojich úloh pripravení. Ich príprava sa môže realizovať 

prostredníctvom školení, informačných zdrojov, zdieľaním skúseností s ostatnými koordinátormi 

alebo mentormi atď. Za koordinátora dobrovoľníkov EDS možno vymenovať jedného z pracovníkov 

organizácie alebo môže byť prijatý človek len na túto pozíciu. V oboch prípadoch je potrebná 

odborná príprava. S  cieľom zabezpečiť objektivitu mentorov (najmä v konfliktných situáciách medzi 

dobrovoľníkmi a koordinátorom) je dobré vybrať ľudí spojených s organizáciou (dobrovoľníci, bývalí 

zamestnanci a pod.), ale ktorí nie sú priamo organizáciou platení. To môže mentorom pomôcť uľahčiť 

proces integrácie dobrovoľníkov do pracovného prostredia a života, ale taktiež v  prípade náročnejších 

situácií byť prostredníkom medzi organizáciou a dobrovoľníkom.

Príprava organizácie na zapojenie dobrovoľníkov EDS je investovaním zdrojov (čas, ľudia, energia 

atď.), ale zároveň je to proces, ktorý zabezpečuje, že dobrovoľník EDS a organizácia budú v dlhodobom 

horizonte ťažiť zo vzájomnej spolupráce.

Oana Ticle

Ioana Bere
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• Pred prijatím rozhodnutia, či ísť touto cestou, nájdite skúsené organizácie, ktoré už pracujú 

s  dobrovoľníkmi EDS a  pokúste sa zistiť, aké sú hlavné výzvy pri zapájaní dobrovoľníkov EDS.

• Zvážte argumenty pre zapojenie a proti zapojeniu dobrovoľníkov EDS vo vašej organizácii  

a prijmite toto rozhodnutie spoločne ako tím.

• Rozhodnite sa v tíme, kto bude mať úlohu koordinátora dobrovoľníkov EDS.

• Investujte prostriedky do prípravy tímu, ktorý bude s dobrovoľníkmi EDS pracovať.

• Finančné plánovanie je dôležitou súčasťou prípravy organizácie na zapojenie dobrovoľníkov 

EDS, lebo financovanie EDS funguje na základe mesačných paušálnych súm a plánovanie  

je zásadné pre zabezpečenie potrieb dobrovoľníkov a všetkých nákladov spojených s  aktivitami, 

ktoré sú zahrnuté do tohto paušálu.

• Príprava príchodu dobrovoľníka je tiež jeden z krokov počiatočnej fázy EDS a môže obsahovať 

veľmi rôznorodé prvky: od logistických príprav (ubytovanie, bankové účty, doprava atď.) po 

komunikáciu s dobrovoľníkmi pred príchodom, zaslanie balíka informácií s detailmi atď.

TIPY                 A 
TRIKY
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Je veľmi zriedkavé, že dobrovoľníci vhodní pre EDS do dverí vašej organizácie vkročia sami. Vo 

väčšine prípadov znamená hľadanie dobrovoľníkov, akých organizácia potrebuje, aktívny proces 

šírenia informácií o dobrovoľníckej príležitosti. To je presne to, čo sa deje počas náboru.

Nábor nie je o tom, že presvedčíte ľudí, aby robili niečo, čo nechcú robiť, ale skôr je o  ponúknutí 

príležitosti zapojiť sa do niečoho, na čo už sú motivovaní. Cieľom náboru je nájsť ľudí, ktorých 

dobrovoľnícka ponuka vašej organizácie láka a sú motivovaní.

Nábor dobrovoľníkov v projektoch EDS je podobný ako akýkoľvek iný náborový proces dobrovoľníkov, 

ale zároveň má niektoré špecifické prvky a pozostáva z týchto hlavných krokov:

1. Príprava náboru.  Odpovedzte si na dve hlavné otázky: Akých dobrovoľníkov potrebujeme?  

Čo budú dobrovoľníci v našej organizácii robiť? Zahŕňa to posúdenie potreby dobrovoľníka 

v organizácii, popis práce, ako sme opísali v  predchádzajúcej kapitole, rovnako ako profil 

dobrovoľníka.

2. Plánovanie náboru. Zameranie náboru (výber cieľových skupín na základe vypracovaných popisov 

práce), tvorba časového plánu náboru a príprava procesu (vytvorenie ponuky, výber techník 

náboru, identifikácia potrebných zdrojov a zainteresovaných osôb).

3.2                
NÁBOR 
DOBROVOĽNÍKOV 

EDS
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3. Samotný nábor. Znamená realizáciu stratégií navrhnutých vo fáze prípravy a plánovania.

Literatúra o nábore dobrovoľníkov definuje rôzne typy náborov. S.  McCurley, R.  Lynch a  R.  Jackson 

prezentujú 5 typov náboru dobrovoľníkov:

• „Warm body recruitment“ – je užitočný pri dobrovoľníckych príležitostiach, ktoré nevyžadujú 

špeciálne zručnosti alebo vyžadujú zručnosti, ktoré sa dajú naučiť v  krátkom čase. Tento typ 

náboru používa princíp šírenia správy čo najširšej verejnosti za predpokladu, že niekde sa nájdu 

ľudia, ktorých organizácia potrebuje. Táto metóda využíva nástroje ako letáky a plagáty, reklama  

na webových stránkach alebo v médiách (noviny, rozhlas atď.), webová stránka organizácie 

ponúkajúcej dobrovoľnícke príležitosti, kontaktovanie ľudí v  komunite, šírenie správy medzi 

členov (napríklad skauti), rozposielanie e-mailov a sms.

• Cielený nábor – táto forma náboru je veľmi užitočná vtedy, keď dobrovoľnícka príležitosť 

vyžaduje určité špecifické kompetencie (napríklad účtovníctvo, maľovanie na tvár alebo iné 

umelecké schopnosti, ovládanie cudzích jazykov a pod.). V plánovacej fáze náboru by ste si mali 

odpovedať na tieto otázky: Akých dobrovoľníkov potrebujeme? Aké špeciálne kompetencie by 

mali mať? Kde môžeme nájsť ľudí s takýmito zručnosťami? Ako by sme s  nimi mali komunikovať 

a čo by sme mali komunikovať? Hneď ako si odpoviete na tieto otázky, budete mať základ 

cielenej náborovej kampane.

• Nábor „sústredené kruhy“ – tento typ náboru je založený na predpoklade, že najlepším cieľom 

náborovej kampane sú ľudia, ktorí už sú napojení na organizáciu nielen ako dobrovoľníci, ale 

aj tí, ktorí dokážu motivovať ostatných k dobrovoľníčeniu. Najlepšie skupiny na budovanie 

sústredených kruhov náboru zahŕňajú aktuálnych dobrovoľníkov, priateľov a rodinných 
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príslušníkov dobrovoľníkov, klientov danej organizácie, priateľov a rodinných príslušníkov 

klientov, zamestnancov alebo darcov, ľudí v okolí a   pod. Ako to funguje? Požiadajte ľudí 

okolo organizácie o  to, aby informáciu o hľadaní dobrovoľníka šírili ústne, a  využijete tak už 

existujúce pozitívne prepojenie s organizáciou na motiváciu dobrovoľníkov.

• Nábor v okolí – kampaň v rámci tohto náboru je smerovaná do uzavretého systému, ako sú 

školy, podniky, sídlisko, cirkevné skupiny atď., s   cieľom rozvíjať zapojenie medzi členmi 

komunity. Tento typ náboru však nefunguje u všetkých skupín.

• Sprostredkovaný nábor – slúži na prepojenie vašej organizácie s inými skupinami, ktorých 

cieľom je zabezpečiť dobrovoľníkov pre miestnu komunitu. Takéto skupiny môžu zahŕňať 

dobrovoľnícke centrá, miestne firemné dobrovoľnícke programy, skupiny mládeže v školách 

a na univerzitách atď. Tieto skupiny vás môžu skontaktovať s jednotlivcami, ktorí hľadajú 

dobrovoľnícke príležitosti a môžu mať záujem o to, čo vaša organizácia ponúka.
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AKO TO VŠETKO FUNGUJE V PROJEKTOCH EDS?

Jedným z najdôležitejších princípov, ktorý naša organizácia aplikuje pri nábore dobrovoľníkov 

EDS, je: robiť nábor dobrovoľníkov a nie partnerskej organizácie. Je skvelé, ak ste v minulosti mali 

s partnermi dobrú spoluprácu, zároveň je na prvom mieste, aby sme sa ubezpečili, že dobrovoľník 

je čo najviac kompatibilný s ponúkanou pozíciou. Propagujte svoju voľnú príležitosť medzi všetkými 

predchádzajúcimi partnerskými organizáciami, ale nakoniec si vyberte dobrovoľníka na základe 

profilu, ktorý si definujete v plánovacej fáze náboru, a nie na základe jeho vysielajúcej organizácie.

Ďalším prvkom špecifickým pre projekty EDS sú časové limity pre nábor stanovené v projekte. Nábor 

dobrovoľníkov EDS možno vykonať buď pred podaním návrhu projektu, alebo potom, ako je projekt 

schválený, pred samotným začiatkom aktivít (ak je na to dostatok času). Odporúčame realizovať nábor 

dobrovoľníkov pred podaním projektu. Aj napriek tomu, že existuje riziko straty dobrovoľníkov pred 

začatím aktivít, táto stratégia umožní do projektu nielen zahrnúť skutočné potreby dobrovoľníkov, 

ale tiež umožní dlhšie rozvíjať vzťah s budúcimi dobrovoľníkmi. Napríklad môžete použiť skupiny 

na Facebooku a neustále s  dobrovoľníkmi komunikovať, klásť im otázky alebo zdieľať informácie  

s ďalšími zapojenými ľuďmi.

Jednou z výziev pri nábore dobrovoľníkov EDS je, že organizácia, ktorá robí nábor, nie je na rovnakom 

mieste (mesto, dokonca ani krajina) ako cieľová skupina. Okrem toho existujú početné kultúrne 

a prírodné rozdiely, ktoré môžu mať vplyv na účinok vášho náboru. Ako organizácia hľadajúca 

dobrovoľníkov EDS môžete tieto potenciálne prekážky eliminovať tým, že vytvoríte jasný a úplný 

opis dobrovoľníckej príležitosti a tiež budete využívať správne spôsoby jej zverejnenia.
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Nevyhnutným nástrojom používaným pri nábore dobrovoľníkov EDS je výzva pre dobrovoľníkov,  

čo je krátky a jasný opis toho, čo vaša príležitosť potenciálnym dobrovoľníkom ponúka. Počas písania 

výzvy pre dobrovoľníkov sa uistite, že ste do nej zahrnuli nasledujúce informácie: stručný popis 

vašej organizácie, detaily o mieste aktivít a   časovom pláne, informácie o úlohách dobrovoľníkov 

a ich hlavnej úlohe, výberové kritériá (zmienka o akýchkoľvek skúsenostiach, ktoré by dobrovoľníci 

mali mať a   špeciálne kompetencie, ktoré požadujete), o postupe podávania žiadostí a uzávierke 

prihlášok. Uistite sa, že do výzvy zahrniete kompletné kontaktné údaje osoby zodpovednej za nábor 

a  dáte potenciálnym dobrovoľníkom priestor na ďalšie otázky.

Po dokončení výzvy nastáva otázka, ako sa táto výzva dostane k želaným dobrovoľníkom. Existujú 

rôzne spôsoby propagácie, niektoré sú účinnejšie ako ostatné. Vo všetkých prípadoch je však efektívny 

nábor kombináciou niekoľkých z nasledovných:

• Databáza potenciálnych dobrovoľníkov („warm body” nábor) – hneď ako máte schválenú 

akreditáciu, popis vašej organizácie sa objaví v európskej databáze a potenciálni dobrovoľníci 

vás môžu začať kontaktovať. Dokonca aj keď nemáte aktuálnu výzvu, je dobré vytvoriť si vlastnú 

databázu dobrovoľníkov, ktorí prejavili záujem o dobrovoľníctvo vo vašej organizácii, a   hneď  

ako sa rozhodnete prijať dobrovoľníkov EDS im môžete poslať výzvu.

• Súčasné alebo bývalé partnerské organizácie (sprostredkovaný nábor) – pošlite vašu výzvu 

akreditovaným organizáciám, s ktorými ste pracovali v minulosti. Samozrejme, ak vaša skúsenosť 

s  partnerom nebola pozitívna (zlá komunikácia, neplní svoje povinnosti načas atď.), môžete  

si vybrať, koho informovať a koho nie. Pokiaľ sa rozhodnete zahájiť cielený nábor (napríklad pre 

dobrovoľníkov, ktorí majú skúsenosti v divadle alebo s tvorbou videa), môžete tiež zúžiť výber 

partnerov podľa oblasti ich pôsobenia.
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• Bývalí dobrovoľníci EDS (nábor „sústredné kruhy”) – spokojní dobrovoľníci sú najlepšími 

propagátormi, akých vaša organizácia môže mať. Môžete do náboru zapojiť dobrovoľníkov,  

s  ktorými ste spolupracovali v  minulosti, aby propagovali vašu výzvu medzi svojimi priateľmi alebo 

príbuznými. Môžu využiť svoje osobné skúsenosti a motivovať ostatných stať sa dobrovoľníkmi 

EDS vo vašej organizácii.

• On-line platformy a yahoo skupiny („warm body” nábor) – platformy ako  

www.youthnetworks.eu  alebo yahoo skupiny (EVS_host-sending_possibilities@yahoogroups.com;  

EVSpartners@yahoogroups.com atď.) vám ponúkajú možnosť propagovať vašu výzvu mladým 

ľuďom, ktorí sa zaujímajú o EDS.

• Európsky mládežnícky portál – European Youth Portal („warm body” nábor) – k  databáze 

akreditovaných organizácií umožňuje portál pridať aj ich výzvy. Návod, ako to urobiť, nájdete na 

tomto linku: https://europa.eu/youth/eu/article/46/19564_en.

• Využite sociálne siete – buďte kreatívni pri využívaní sociálnych sietí pri nábore dobrovoľníkov 

EDS. Využívajte facebookovú stránku vašej organizácie, ako aj rôzne skupiny, kde môžete zdieľať 

dobrovoľnícke príležitosti.
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Veľmi dôležitým princípom pri budovaní náborovej stratégie je vyvážiť množstvo použitých 

kanálov a zdrojov investovaných do tohto procesu s počtom dobrovoľníkov, ktorých hľadáte. Ak je 

napríklad vaším cieľom získať 2 dobrovoľníkov EDS a  po intenzívnej kampani dostanete 100 žiadostí, 

budete musieť investovať veľa času do procesu overovania a rozhodovania o tom, kto budú tí dvaja 

vybratí záujemcovia. V tomto prípade je možno efektívnejší postup prezentovať projekt svojim 

predchádzajúcimi partnerom a  potom, čo vám nedokážu poslať vhodných kandidátov, šíriť výzvu 

prostredníctvom iných kanálov.

Oana Ticle

Ioana Bere
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• Urobte si časový plán náborového procesu s jasnými uzávierkami. Uistite sa, že si nechávate 

rezervný čas na posunutie uzávierky, pokiaľ sa vám nepodarí získať dostatok žiadostí.

• Prispôsobte svoje úsilie počtu dobrovoľníkov, ktorých chcete získať.

• Zamerajte sa na nábor dobrovoľníkov, ktorí vyhovujú vášmu profilu, a to aj v prípade,  

že ste nikdy nepracovali s ich vysielajúcou organizáciou ako partnerom.

• Poznajte svoju cieľovú skupinu: keďže je EDS zameraná na mladých ľudí (od 18 do 30 rokov), 

bude skvele fungovať kreatívna a originálna výzva. Využívajte Prezi, videá, infografiky a  pod.

• Prejavte záujem a   odpovedzte na otázky, ktoré vám potenciálni dobrovoľníci posielajú, hneď  

ako vám to dovolí čas. Toto bude váš prvý kontakt s dobrovoľníkom a  na prvom dojme predsa 

záleží.

TIPY A   
TRIKY PRI  
NÁBORE  
DOBROVOĽNÍKOV                 EDS:
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Výber dobrovoľníkov je úzko spätý s  náborom a je založený na tom, ako si organizácia vopred pripravila 

profil a  úlohy dobrovoľníkov, na základe ktorých si bude vyberať spomedzi uchádzačov.

Literatúra popisuje proces výberu dobrovoľníkov veľmi všeobecne, keďže je to veľmi odlišný 

proces v porovnaní s výberom platených pracovníkov. Berieme do úvahy charakter dobrovoľníckej 

práce, ktorá je o venovaní svojho času a schopností v prospech druhých bez očakávania finančnej 

odmeny. Z tohto pohľadu by sme v prípade dobrovoľníkov namiesto pojmu „výber” mali skôr hovoriť  

o „procese párovania”, o hľadaní vhodného dobrovoľníka na vykonávanie aktivít organizácie alebo o 

nájdení vhodných aktivít pre nováčika, pokiaľ sa nevie ujať žiadnej z  existujúcich pozícií. S určitými 

obmedzeniami danými projektmi je táto perspektíva platná aj pre dobrovoľníkov EDS.

Proces výberu dobrovoľníkov vyvažuje dve strany tej istej mince: kontext a potreby organizácie  

na jednej strane a potreby, záujmy a schopnosti dobrovoľníka na strane druhej. Dobrovoľník by nemal 

byť umiestnený na pozíciu, o ktorú nemá záujem a nie je ani motivovaný len preto, že mu sadne  

na základe profilu. Nemal by tiež dostať úlohy, na ktoré je veľmi motivovaný, ale nemá na ne potrebné 

kompetencie. Výber dobrovoľníkov by sa mal usilovať o dosiahnutie „win-win” situácie pre obe strany.

Spárovanie dobrovoľníka s úlohami a pracovným prostredím, v ktorom sa mu bude páčiť, je jedna z 

výziev, ktorým musí koordinátor dobrovoľníkov čeliť. K dispozícii je niekoľko užitočných nástrojov: 

prihlášky, odporúčacie listy a osobný rozhovor. Vo väčšine prípadov nie sú tieto nástroje používané 

3.3. 
VÝBER 

DOBROVOĽNÍKOV 
EDS
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jednotlivo, ale organizácie používajú ich kombinácie tak, aby sa zabezpečilo, že od uchádzačov boli 

získané všetky informácie potrebné na konečné rozhodnutie.

Prihlasovacie formuláre sú individuálne pre každú organizáciu a majú niekoľko dôležitých výhod: 

poskytujú konkrétne informácie, predstavujú jednotný spôsob zberu a evidencie informácií  

o všetkých záujemcoch, môžu pomôcť pri štruktúrovaní tém pri ďalšom výbere prostredníctvom 

rozhovorov. Prihlasovacie formuláre vo väčšine prípadov predstavujú informácie dôležité pri 

predbežnom posúdení vhodnosti dobrovoľníka (motivácia, schopnosti, záujmy atď.) pred samotným 

pohovorom. Je bežné, že formulár musí byť vyplnený v  angličtine, musí mať priložený životopis  

a, čo je ešte dôležitejšie, motivačný list, ktorý popisuje hlavné dôvody, prečo si uchádzač vybral daný 

projekt a organizáciu.

Referencie alebo odporúčania môžu byť použité ako doplnok k ďalším metódam výberu. Referencie 

môžu potvrdiť existenciu zručností a zároveň môžu ponúknuť dôležité informácie týkajúce sa 

uchádzača, ktoré nemôžu byť získané prostredníctvom formulára alebo pohovorov. Základným 

princípom pri budovaní dôveryhodnosti je odporúčanie, že autor odporúčania by mal mať 

s  uchádzačom profesionálny vzťah a  nemal by to byť priateľ alebo člen rodiny.

Nástroj, ktorým môžeme dostať čo najúplnejšie informácie o uchádzačoch o EDS, je výberový pohovor. 

Akýkoľvek výberový pohovor je obojstranný, recipročný proces, ktorý umožňuje organizácii získať 

potrebné informácie o uchádzačovi, ale zároveň ponúka uchádzačovi základné informácie, ktoré 

objasňujú misiu, víziu a aktivity organizácie. Z tohto dôvodu sú hlavné témy diskusie v priebehu 

pohovoru zamerané na informácie o histórii, misii, hodnotách organizácie, detailoch aktivít  

a očakávania organizácie a na informácie týkajúce sa vzdelania a odbornej prípravy, skúseností, 

vlastností, zručností, postojov a  hodnôt uchádzača.
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AKO TO PREBIEHA V  PROJEKTOCH EDS?

V  tejto časti vám ponúkame naše postupy pri výbere dobrovoľníkov EDS, ktoré sme v  našej organizácii 

testovali a  vylepšovali 6 rokov.

Výber dobrovoľníkov EDS pozostáva z dvoch krokov: zhodnotenie životopisov a motivačných listov 

uchádzačov a  rozhovory cez skype s predbežne vybratými uchádzačmi (tento postup je prezentovaný 

od začiatku vo výzve a  uchádzači sú informovaní o konkrétnych termínoch každého z týchto krokov).

Životopisy a motivačné listy ponúkajú prvé informácie o potenciálnych dobrovoľníkoch vrátane 

kritérií výberu (napríklad požiadavky na vek, národnosť – ak je relevantné, či je projekt podaný  

alebo schválený národnou agentúrou, existencia určitých obmedzení podľa vysielajúcich krajín atď.), 

ale aj aspekty týkajúce sa motivácie dobrovoľníkov. Ak je to potrebné, kontaktujeme tiež vysielajúcu 

organizáciu dobrovoľníkov, ktorá môže o žiadateľovi poskytnúť viac informácií. Táto prvá fáza  

je ukončená užším výberom uchádzačov pozvaných na rozhovor a informovaním ostatných 

uchádzačov o rozhodnutí. Pri rozhodovaní o  kritériách užšieho výberu uchádzačov pozvaných na 

rozhovory je potrebné vziať do úvahy, že niektorí z  pozvaných už nebudú dostupní, takže sa uistíme, 

že máme zabezpečený počet uchádzačov (nie príliš veľký, nie malý), ktorý nám umožní urobiť konečné 

rozhodnutie. Rozhovor overí a doplní informácie získané prostredníctvom životopisu a motivačného 

listu. Možný je rozhovor prostredníctvom Skypu alebo telefónu. 
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Základné kroky pri príprave rozhovoru:

1. Urobte si jasný harmonogram rozhovorov – dohodnite sa na časoch s tímom a oznámte ich 

dobrovoľníkom. Umožnite každému uchádzačovi zvoliť deň a hodinu, ktorá mu najlepšie 

vyhovuje. Možno to urobiť prostredníctvom e-mailu, ale aj použitím nástrojov, ako napríklad 

Doodle, ktoré vám umožnia používať preddefinované termíny, ktoré ste naplánovali, a vyzvať 

pozvaných dobrovoľníkov k  výberu nimi preferovaných termínov. Upozornite dobrovoľníkov, 

aby si skontrolovali, či nie sú v inom časovom pásme, a   opätovne im pošlite pozvánku  

na pohovor minimálne 3 až 4 dni vopred.

2. Pripravte si osnovu rozhovoru – hneď ako sa ocitnete tvárou v tvár s uchádzačmi (cez obrazovku), 

bude veľmi užitočné mať pred sebou pripravené poznámky, ktoré vám pomôžu začať 

konverzáciu. Berte na vedomie, že sa ich nemusíte striktne dodržiavať, a nechajte si priestor  

na otázky, ktoré vám napadnú a  nie sú uvedené v  osnove. Pre konkrétnejšiu predstavu o tom,  

čo môže byť súčasťou rozhovoru, uvádzame príklad našej osnovy na konci tejto kapitoly.

3. Pripravte si formulár na zaznamenanie odpovedí – je voliteľný, ale môže byť veľmi užitočné mať 

určený jednotný spôsob záznamu informácií, ktoré dostanete od potenciálnych dobrovoľníkov.

4. Rozhodnite, kto bude robiť rozhovor – môže byť dobrou stratégiou zapojiť dve osoby obzvlášť,  

ak máte plánovaný veľký počet rozhovorov. Jedna môže klásť otázky a druhá zapisovať 

poznámky. Tým sa nielen uľahčí pracovné zaťaženie zamestnancov (pýtanie sa otázok môže 

byť rovnako náročné ako ich zodpovedanie), ale proces výberu bude viac objektívny. Čo sa 

týka kompetencií osoby vykonávajúcej rozhovor, mala by mať: dobré znalosti o organizácii, 
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schopnosť komunikovať s rôznymi typmi ľudí, schopnosť počúvať a pýtať sa správne otázky 

podľa plánu, schopnosť povedať „nie“.

5. Vykonávajte rozhovory tak, ako bolo plánované – uistite sa, že ste pripojení k internetu v dobe 

každého rozhovoru a ste pripravení. Prečítajte si znovu životopis a motivačný list kandidáta  

a  zapíšte si konkrétne otázky, ktoré z  nich vyplývajú. Vyberte si správne miesto, pokojné, ktoré 

ponúkne súkromie vám aj uchádzačovi, a skontrolujte techniku, skôr ako začnete (kamera, 

mikrofón, internetové pripojenie atď.).

6. Hneď ako sú rozhovory ukončené, urobte výber uchádzačov a  predložte ho tímu, ktorý spoločne 

rozhodne o tom, kto bude vybratý. Zaraďte aj zoznam náhradníkov v prípade, že nedostanete 

kladnú odpoveď od vybraných uchádzačov.

7. Informujte všetkých uchádzačov o  rozhodnutí a  odpovedzte na ich prípadné otázky.

8. Posledný prvok, ktorý môže byť pridaný do výberového procesu, je praktická úloha pre 

uchádzača, aby sa ukázalo, ako by sa zhostil konkrétnej úlohy. Napríklad pre dobrovoľníkov, 

ktorí sa uchádzajú o  pozíciu v  animačnom programe v detskej nemocnici, to môže byť úloha 

stručne navrhnúť trojhodinový harmonogram činností, ktoré by mohli byť realizované (opis, cieľ 

činností, potrebný materiál). Dobrovoľníci majú tento plán odoslať e-mailom pred pohovorom 

a  plán je diskutovaný v priebehu rozhovoru. 
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Kladenie otázok dobrovoľníkovi nie je o porovnávaní uchádzača s prednastaveným profilom a  o 

rozhodovaní o tom, či má alebo nemá požadované vlastnosti. Ide skôr o hlbší proces poznania danej 

osoby a  o  to, ako môže organizácia vytvoriť také pracovné prostredie, ktoré bude uspokojivé pre obe 

strany. Ako už bolo spomenuté, výber dobrovoľníkov EDS by mal byť proces spárovania dobrovoľníkov 

s potrebami organizácie. Určite nebude môcť každá organizácia hosťovať všetkých dobrovoľníkov  

so záujmom o jej činnosť, ale ešte predtým, než dobrovoľníka úplne odmietne, môže urobiť niekoľko 

vecí: zapísať dobrovoľníka do zoznamu náhradníkov a dať mu príležitosť, pokiaľ niekto z vybraných 

dobrovoľníkov z projektu odstúpi, posúdiť, či sa dobrovoľník nehodí na iné miesto v  organizácii, 

odporučiť dobrovoľníka inej organizácii/dobrovoľníkovi inú organizáciu a  pod.

Výberový proces predstavuje zladenie medzi tým, čo organizácia vyžaduje alebo ponúka uchádzač. 

Preto tomu prispôsobte váš výberový proces a uistite sa, že od kandidátov nežiadate príliš veľa 

(napríklad príliš veľa úrovní výberového procesu), veď, koniec koncov, robíme výberové konanie  

na pozíciu dobrovoľníctva a nie na vysoko platenú pozíciu na Wall Street.

Oana Ticle

Ioana Bere
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• Informovať dobrovoľníkov už vo výzve o krokoch výberového procesu vrátane termínov 

rozhovorov, ak budú.

• Dohodnite sa v   tíme, ktorý sa podieľa na výberovom procese, aké povinnosti má každý člen 

tímu. Ak plánujete veľké množstvo rozhovorov, môžete mať dvoch ľudí, ktorí ich budú viesť 

(môžu byť zapojení ľudia s odlišným prístupom s cieľom poskytnúť komplexnejší pohľad  

na konečné rozhodnutie – napríklad orientovaní na  výsledok a  orientovaní na vzťahy).

• Ideálne je mať tú istú kontaktnú osobu pre nábor aj pre výber. Uistite sa, že komunikácia  

s potenciálnymi dobrovoľníkmi nie je spomalená tým, že každá fáza má pridelenú inú  

zodpovednú osobu.

• Navrhnite pohovor ako obojsmernú komunikáciu: vytvorte uvoľnenú a priateľskú atmosféru, 

uistite dobrovoľníka o potrebe mať úprimný a poctivý prístup (platí pre obe strany), doprajte 

dobrovoľníkovi dostatok času na  formulovanie odpovedí, ukážte porozumenie voči rôznym 

úrovniam angličtiny atď.

• Dovoľte dobrovoľníkovi počas pohovoru klásť otázky.

• Robte si počas rozhovoru poznámky, ktoré vám neskôr umožnia zhodnotiť rozhovor s každým 

uchádzačom.

TIPY A 
TRIKY    PRI 
VÝBERE 
DOBROVOĽNÍKOV                 EDS:
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• Používajte otvorené otázky. 

• Používajte overovacie otázky, napríklad: Môžete mi o  tom povedať viac?

• Počúvajte, čo dobrovoľník rozpráva, aj vtedy, keď nerozpráva. Ticho má v  určitých situáciách 

tiež svoj význam. 

• Všímajte si, ako sa dobrovoľník prezentuje. 

• Do konečného rozhodnutia zapojte celý tím, ktorý bude s  dobrovoľníkom spolupracovať.

• Pošlite e-mail všetkým uchádzačom, aj tým, ktorých ste nevybrali, a   ponúknite im priestor  

na prípadné otázky.
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PRÍLOHA – OSNOVA POHOVORU

1. Prosím, povedzte nám niečo o  sebe, o  človeku, ktorý sa skrýva za životopisom.

2. Môžete nám, prosím, povedať viac o   vašom vzdelaní,   o   špeciálnych kurzoch a   tréningoch,  

ktoré ste absolvovali?

3. Máte skúsenosť s  dobrovoľníckou prácou na národnej alebo medzinárodnej úrovni?

4. Máte nejakú skúsenosť zo zahraničia – študent programu Erasmus, dlhodobé cestovanie atď.? 

Ak áno, prosím, opíšte najťažšiu situáciu, v akej ste sa v  zahraničí ocitli.

5. Prečo ste sa rozhodli stať sa dobrovoľníkom EDS?

6. Čo viete o  našom projekte? Prečo ste sa rozhodli pre náš projekt ako jedinečnej životnej 

príležitosti?

7. Akých 5 prídavných mien vás najviac vystihuje? (v súvislosti s  projektom, na ktorý ste sa 

prihlásili)

8. Popíšte najväčší problém, ktorý ste museli riešiť pri práci v  skupine. Čo sa stalo a  čo ste urobili? 

Urobili by ste nabudúce niečo inak?

9. Prosím, prezentujte v  krátkosti, ako by ste naplánovali aktivity pre deti v  škole na jednu hodinu. 

Uveďte krátky príklad vzdelávacej aktivity.

10. Aké máte očakávania od tohto projektu EDS?

11. Aké ťažkosti by ste mohli mať pri adaptovaní sa na životné a  pracovné prostredie?

12. Praktické hľadisko: Máte vysielajúcu organizáciu? Vyhovuje vám časový harmonogram projektu? 

13. Prečo si myslíte, že ste najlepší kandidát na túto pozíciu?
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Proces prípravy, ktorý pomáha dobrovoľníkom zapojiť sa do práce v rámci organizácie, môže byť 

rozdelený do dvoch častí:

Orientácia: proces prípravy a  prispôsobenia sa dobrovoľníka organizácii a  jej práci, aby sa mohol 

stať čím skôr efektívnym (tiež známe ako uvádzanie).

Tréning: proces prípravy dobrovoľníka na vykonávanie práce v  organizácii.

ORIENTÁCIA 
Orientáciou sa rozumie proces pomoci dobrovoľníkom pri pochopení fungovania organizácie a  pri 

tom, aby sa v  nej cítili dobre. Jeho cieľom je poskytnúť informácie o  pozadí vzniku organizácie  

a   o   praktických veciach v organizácii a   pomôcť porozumieť tomu, ako môžu organizácii pomôcť.  

V praxi to znamená pochopenie systému práce, prevádzky a  riadenia organizácie.

Hovorí sa, že prvý dojem zaváži. Na orientáciu sa môžeme pozerať ako na prvé rande medzi 

dobrovoľníkom a hostiteľskou organizáciou. Dosiahnutie toho, aby sa dobrovoľník cítil pohodlne, 

je dôležitou súčasťou orientácie a  je to pre organizáciu zásadné. Samotná orientácia prebieha 

predovšetkým počas orientačných stretnutí, počas ktorých sa vytvára intelektuálne, praktické  

a emocionálne puto medzi všetkými stranami. Program orientácie dobrovoľníka je oveľa viac ako len 

informovanie dobrovoľníka o organizácii. Ide o ucelené, plánované predstavenie, ktoré kombinuje 

informácie, skúsenosti a odovzdávanie hodnôt a kultúry organizácie. Ide o vytvorenie základne pre 

dobrovoľníkov, ktorú potrebujú pre svoju prácu a  začlenenie sa do organizácie a  komunity.

3.4                 ORIENTÁCIA 
A 

TRÉNING
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Odborníci na dobrovoľníctvo rozdeľujú orientáciu do rôznych kategórií. Uvádzame aktualizovanú 

verziu štruktúry podľa autorov S. McCurley, R. Lynch a R. Jackson, ktorá je podľa nášho názoru 

najjasnejšia a ľahko zrozumiteľná. Podľa týchto autorov by sa orientácia dobrovoľníkov mala týkať 

troch hlavných oblastí: vecná orientácia, systémová orientácia a sociálna orientácia.

A. VECNÁ ORIENTÁCIA

V  tejto časti je dobrovoľník informovaný o  dôvodoch existencie organizácie, o  jej poslaní a  hodnotách. 

Prostredníctvom vecnej orientácie sa vytvára medzi organizáciou a  dobrovoľníkom emocionálne 

puto. Pri vedení vecnej orientácie by mali byť prebrané tieto oblasti:

HISTÓRIA

Aj keď je organizácia nová, má svoju históriu: ako a kým bola založená a  jej vývoj do štádia, v  akom 

je teraz. Rovnako dôležité je, že dáva dobrovoľníkom možnosť kontaktu s   ľuďmi a   akciami, ktoré  

sú časťou spoločného „jazyka“ organizácie, a  tým sa môžu stať jej súčasťou.

POSLANIE A  FILOZOFIA

Každá organizácia má svoje poslanie a noví dobrovoľníci by mali mať možnosť (čas a  priestor) 

ho spoznať, prediskutovať a  prijať jeho význam. Môže to byť dobrou príležitosťou na diskusiu  

o filozofii, hodnotách a etike organizácie. Neexistuje lepší spôsob udržania motivácie než prepojenie 

dobrovoľníkov s poslaním hostiteľskej organizácie a vyjasnenie, ako môžu svojou prácou prispieť  

k tomuto poslaniu.
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KLIENTI/PRÍJEMCOVIA POMOCI

Ak je práca organizácie zameraná na určitú skupinu, dobrovoľníci by sa o  nej mali v  období orientácie 

naučiť čo najviac. Či už hovoríme o  rase, etnickom pôvode, veku, pohlaví, rodnom jazyku, zdravotnom 

znevýhodnení alebo nezamestnanosti, dobrovoľníci by mali poznať vlastnosti tejto skupiny. Cieľovou 

skupinou môže byť aj celá komunita.

PROGRAMY A PROJEKTY

Aké programy ste doteraz realizovali? Aké sú vaše hlavné oblasti práce a druhy aktivít? V akej oblasti 

máte skúsenosti? Odpovede na tieto otázky môžu pomôcť dobrovoľníkom získať jasnejšiu predstavu 

o  tom, akým smerom sa poberáte a ako môžu zapadnúť. Nezáleží na tom, či ide o  domácu starostlivosť 

o seniorov alebo organizovanie festivalov pre deti, musí byť jasné, čo robíte pre to, aby ste napĺňali 

svoje poslanie.

 B. SYSTÉMOVÁ ORIENTÁCIA 

Toto je časť, v  ktorej dobrovoľníka oboznámite so systémom riadenia organizácie. Jej účelom je 

ozrejmiť dobrovoľníkom spôsob fungovania organizácie, pomôcť im ho pochopiť, aby do organizácie 

mohli zapadnúť. Ide o  praktické aspekty fungovania organizácie: štruktúra, pravidlá, priestor, možnosti 

a  pracovné pozície.

ŠTRUKTÚRA

Akým spôsobom organizácia pracuje? Od propagácie, administratívy, účtovníctva až po realizáciu 

programov a  projektov. Kto podáva správy komu, kto je za čo zodpovedný. Táto časť by mala byť 

prezentovaná z  pohľadu začlenenia pomoci dobrovoľníka. Rovnako by mala jasne ukázať, ako 

dobrovoľnícky program zapadá do celej štruktúry, aký je jeho účel, úspechy či smer vývoja. 
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LOGISTIKA A  KAŽDODENNÁ RUTINA

Táto oblasť hovorí o „pravidlách“ na pracovisku, o nepatrných informáciách, ktoré umožňujú všetkým 

fungovať, a všeobecne odkazuje na veci, ako sú: zariadenie (dostupnosť a  umiestnenie kopírok, 

počítačov, telefónov atď., inštrukcie a obmedzenia ich používania); priestor (štruktúra kancelárie  

a ďalších miestností, miesto, kde bude dobrovoľník fungovať, miesto stretávania sa s  klientmi); 

materiál a zásoby (kde je všetko uskladnené; ako získať prístup k tomu, čo potrebuješ; hotovosť); 

kancelárska rutina (kto otvára a zatvára kanceláriu, kde sú kľúče, kto odpovedá prostredníctvom 

ktorých telefónov a bezpečnostné postupy); kvalita života (dobré miesta na obed, okolité obchody, 

pravidlá ohľadom fajčenia).

UVEDENIE NA PRACOVNÚ POZÍCIU

Každodenná práca. Aj napriek tomu, že v tejto fáze už dobrovoľníci vedia, na akú pozíciu boli vybraní, 

je fér poskytnúť im pohľad na to, čo to vlastne znamená, a to najmä tým, ktorí ešte nikdy predtým 

túto prácu nerobili. V zásade by sme mali poskytnúť odpovede na tieto otázky: Ako bude bežný 

deň vyzerať? Aké sú aktivity? Koľko času strávia priamo s klientmi/účastníkmi/príjemcami pomoci  

alebo ako spracovať papierovú agendu?

Čas. Časový harmonogram práce je vopred daný, ale niektoré organizácie očakávajú, že dobrovoľníci 

budú pracovať oveľa viac, zatiaľ čo iné sú benevolentnejšie. Ide o  nadčasy, voľné dni, postupy  

pri nahlasovaní dovolenky a oznámení pracovnej neschopnosti.

Špeciálne pracovné požiadavky. Existujú určité úlohy, ktoré nie sú súčasťou náplne práce dobrovoľníkov, 

ale môže byť od nich požadované ich vykonať. Môže to zahŕňať napríklad: vyzdvihnutie ľudí na 

autobusovej/vlakovej stanici, upratanie a zamykanie kancelárie.
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Systém supervízie a  evaluácie. Počas orientácie by malo byť stanovené, kedy prebieha supervízia, kto 

ju má na starosti, ako prebieha, koľko flexibility majú dobrovoľníci pri vykonávaní svojej práce. To isté 

platí aj pre evaluáciu: ako často prebieha, akou formou prebieha, čo sa bude diať s jej výstupmi a kto 

k  nej má prístup.

C. SOCIÁLNA ORIENTÁCIA

SOCIO-ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Jednou z najdôležitejších úloh v období orientácie je zoznámiť dobrovoľníkov s ľuďmi, ktorí  

v organizácii pracujú, a  vysvetliť im, čo každý z nich robí. Dobrovoľníci by mali osobne stretnúť 

každého človeka pracujúceho v organizácii. Predstavenie dobrovoľníkov ostatným členom personálu 

je nevyhnutné na to, aby sa cítili ako súčasť tímu.

ORGANIZAČNÁ KULTÚRA

Každá organizácia má svoju vlastnú kultúru, ktorá sa tvorí počas jej existencie. Kultúra je výsledkom 

histórie organizácie, myslenia a správania zakladateľov či bývalého a súčasného personálu. Oblasti 

organizačnej kultúry, ktorých by si dobrovoľníci mali byť vedomí, napríklad sú: obliekanie, fajčenie 

a stravovanie (Je fajčenie v objekte povolené? Je v poriadku konzumácia jedla v kancelárii? Existujú 

nejaké konkrétne pravidlá pre konzumáciu potravín a nápojov (napr. žiadne jedenie pri počítači) 

alebo pre vzťahy v práci (Ako sa ľudia k sebe správajú? Je tam rodinná atmosféra alebo je formálna? 

A čo jazyk? Vzťahy medzi pohlaviami sú aké?).

Pochopenie organizačnej kultúry pomôže dobrovoľníkom stať sa súčasťou tímu rýchlejšie a zníži 

neistotu (a stres) v novej situácii. Zjednoduší to ich začlenenie do organizácie a  na ich pracovisko. 
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AKO TO FUNGUJE V PROJEKTOCH EDS? 

Vzhľadom na dlhodobé trvanie projektov EDS a   ich medzinárodný rozmer začína proces orientácie 

ešte predtým, než dobrovoľníci dorazia do svojej hostiteľskej krajiny. Myslíme si, že práve preto 

sú prvé kontakty mimoriadne dôležité pri budovaní pocitu bezpečia a dôvery na oboch stranách. 

Nezabúdajme na to, že väčšinou sa stretávame s mladými ľuďmi, ktorí v niektorých prípadoch 

opúšťajú svoje domovy po prvýkrát. Dôveru budeme budovať tým, že im ponúkneme prístup k 

informáciám pochádzajúcich z rôznych zdrojov a prostredníctvom rôznych kanálov budeme odpovedať  

na ich otázky a pochybnosti a vyzývať ich ku kladeniu otázok a   kontaktovať ich. Konkrétne  

to znamená výmenu e-mailov, kontaktovanie dobrovoľníkov s ich mentormi, zaslanie infobalíka k  EDS 

ešte pred príchodom, zdieľanie videa o hostiteľskej krajine alebo meste a  pod. Niektoré organizácie 

tiež povzbudzujú aktuálne zapojených dobrovoľníkov ku kontaktovaniu nováčikov, ako jeden spôsob 

priateľskej a rýchlej integrácie, pretože niektoré informácie, ktoré majú z pohľadu dobrovoľníkov 

zásadný význam, by mohli byť koordinátorom prehliadnuté.

Vo fáze pred samotným príchodom hrá vysielajúca organizácia dôležitú úlohu aj v tom, že poskytuje 

orientáciu súvisiacu s programom Erasmus+ a  pravidlami projektov EDS počas tréningu alebo 

stretnutia pred odchodom. Vzhľadom na zložitosť projektu EDS (medzinárodné dobrovoľníctvo, 

odkomunikovanie veľkého množstva informácií, budovanie potrebných vzťahov a mnohí aktéri 

zúčastňujúci sa na procese orientácie) ide skôr o obdobie orientácie ako o  orientačné stretnutie. 

Orientácia sa môže zdať ako zdĺhavá najmä pre tých dobrovoľníkov, ktorí chcú začať robiť hneď,  

ako pristane ich lietadlo. V týchto prípadoch je úlohou koordinátora alebo mentora pripomenúť im, 

že je dôležité zachovať fázu vzájomnej integrácie dobrovoľníkov, organizácie a skupiny, ktorej budú 

súčasťou. Je to tiež investíciou organizácie, ktorá pomôže vybudovať pevné základy na celé obdobie 

spolupráce a pomôže predchádzať ťažkým situáciám aj potenciálnym konfliktom.
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Pre projekty EDS sú dôležité aj ďalšie dva aspekty: kultúrna a  komunitná orientácia a  orientácia v 

programe Erasmus+/EDS.

D. KULTÚRNA A  KOMUNITNÁ ORIENTÁCIA

 Čo definuje kultúru? Čo ľudia v hostiteľskej krajine jedia, nosia a   v   čo veria? Ako vyzerá rodina?  

Sú pohostinní alebo podozrievaví? Tolerantní alebo netolerantní? Sú veriaci a akým spôsobom? 

Ovládajú cudzí jazyk ako napríklad angličtinu? Majú nejaké spoločenské tabu? Toto všetko a ešte 

oveľa viac môže byť predmetom úvodného stretnutia. Tieto otázky čiastočne spadajú aj do pôsobnosti 

mentora, ktorý dobrovoľníkom pomáha objavovať kultúru hostiteľskej krajiny.

Komunitu si môže každá organizácia definovať po svojom. Môže znamenať mesto alebo dedinu,  

v ktorej sa organizácia nachádza, ale tiež to môže byť mestská časť, samostatná kultúrna alebo sociálna 

skupina. Navyše by mali byť brané do úvahy také aspekty, ako je demografia (veľkosť, rozmanitosť 

a úroveň vzdelania), ekonomika či iné všeobecné vlastnosti. Integrácia do miestnej komunity je 

spoločnou zodpovednosťou hosťujúcej a/alebo koordinujúcej organizácie a  mentora.

V období orientácie tiež upozorňujeme na aspekty bezpečnosti a bezpečia, pokiaľ sa týka komunity 

a kultúry. Informujeme dobrovoľníkov o tom: aké sú bezpečné a nebezpečné oblasti mesta, čo sa 

považuje za rizikové správanie, ako reagovať v konfliktných situáciách, aké sú čísla tiesňového volania 

a o prípadnej existencii skupín, ktoré nie sú príliš otvorené voči cudzincom, ako sú silne nacionalistické 

skupiny a  pod.
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 E. ORIENTÁCIA V  PROGRAME ERAZMUS+ A EDS 

Projekty EDS majú presne určený rámec a  dobrovoľníci by s ním mali byť vopred oboznámení. 

Prostredníctvom orientačného stretnutia však môžeme dobrovoľníkovi pripomenúť určité 

podmienky, pravidlá alebo práva a môžeme tiež vyjasniť prípadné pochybnosti, ktoré by mohol mať. 

Vo všeobecnosti platí, že orientácia v  programe EDS by mala zahŕňať:

• práva a  povinnosti dobrovoľníka uvedené v dohode o činnosti;

• časový harmonogram projektu a program (vrátane on-arrival tréningu a evaluácie organizovanej 

národnou agentúrou);

• finančné a administratívne pravidlá: vreckové, úhrada cestovného, ostatné náklady spojené  

s realizáciou projektu;

• úlohy zapojených subjektov: národná agentúra, hosťujúca organizácia, vysielajúca organizácia, 

koordinujúca organizácia, mentor, supervízor;

• praktické opatrenia: jazykové kurzy, ubytovanie a stravovanie, zdravotné poistenie, registrácia 

adresy pobytu, víza;

• EDS ako vzdelávacia skúsenosť: dohoda o vzdelávaní, kľúčové kompetencie, certifikát Youthpass.
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TRÉNINGOVÝ A EVALUAČNÝ CYKLUS V EDS

Jedným z kľúčových znakov EDS je špecifický tréning a   evaluácia a vedenie mladých 

dobrovoľníkov prostredníctvom neformálneho vzdelávania pred ich službou v zahraničí, počas nej  

a po jej ukončení. Na to, aby bolo možné zladiť školenia a  evaluáciu dobrovoľníka a  aby boli 

profesionálne, navrhla Komisia tréningový a  evaluačný cyklus EDS, za ktorý sú zodpovedné národné 

agentúry alebo regionálna kancelária SALTO v hosťujúcej krajine a obyčajne pozostáva z dvoch častí:

 „On-arrival” tréning (pri EDS v trvaní viac ako 2 mesiace);

„Mid-term” evaluácia (pri EDS v trvaní viac ako 6 mesiacov).

Doplnkami k  nim sú:

„Pre-departure” stretnutie alebo príprava poskytnutá vysielajúcou organizáciou; 

Výročné podujatie EDS, ktoré usporadúva národná agentúra vysielajúcej krajiny/evaluačné 

stretnutie vo vysielajúcej krajine.

Napriek tomu, že názov naznačuje, že ide o školenia, prvé dve časti cyklu: pred odchodom  

a po príchode sú viac spojené s prípravou dobrovoľníkov EDS na ich službu a ich adaptáciu na EDS, 

teda sú skôr orientačné.

„Pre-departure” tréning by sa mal uskutočniť 1 mesiac až 2 týždne pred odletom a je organizovaný 

a poskytovaný vysielajúcou organizáciou. Obvykle sa zameriava na témy: program Erasmus+ a EDS, 

úlohy zúčastnených strán, základné informácie o  prostredí v  hostiteľskej krajine, bezpečnostné 

pravidlá, očakávania a EDS ako vzdelávacia skúsenosť. 
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„On-arrival” tréning. Po príchode do hostiteľskej krajiny v rámci projektov s dĺžkou trvania viac ako 

dva mesiace majú dobrovoľníci právo a povinnosť zúčastniť sa na „on-arrival“ tréningu. Organizuje ho 

národná agentúra hostiteľskej krajiny alebo SALTO. Tréning je zameraný na adaptáciu dobrovoľníkov 

v hostiteľskej krajine, ktorý ich pripraví na obdobie ich služby a EDS skúsenosť. Okrem podpory 

dobrovoľníkov pri prispôsobovaní sa kultúrne a ľudsky náročným situáciám poskytuje tiež návod  

na predchádzanie konfliktom, krízový manažment, komunikáciu a interkultúrne učenie.

„Mid-term” evaluácia umožňuje dobrovoľníkom zdieľať svoje skúsenosti a zhodnotiť realizované 

aktivity a hostiteľskú organizáciu. Toto stretnutie je veľmi dôležité, pretože jeho cieľom  

je predchádzanie vzniku rizikových situácií a riešenie konfliktov, pokiaľ je to nutné. Dobrovoľníkom  

EDS dáva priestor na sebahodnotenie ich služby a zároveň sa niečo dozvedia od ostatných  

dobrovoľníkov EDS. Tiež sú dobrovoľníkom ponúknuté nástroje pre reflexiu a  plánovanie, ktoré môžu 

využiť po ukončení EDS.

Výročné podujatie EDS spája potenciálnych dobrovoľníkov EDS s  tými, ktorí už EDS absolvovali. 

Dobrovoľníci majú možnosť zhodnotiť získané vedomosti,   zručnosti a ich využitie v bežnom živote 

po EDS. Ďalším dôležitým cieľom tejto akcie je pre národnú agentúru a  SALTO získanie spätnej väzby 

o  programe.

TRÉNING
Tréning súvisí priamo zo získavaním zručností a znalostí potrebných k  výkonu konkrétnej práce. 

Môže zahŕňať rozvoj nových zručností, môže byť zameraný na nové nápady, na získanie praxe alebo  

na získanie spätnej väzby k  štýlu ich práce s ľuďmi. Ak chcete určiť vhodný typ tréningu pre svojich 

dobrovoľníkov, odpovedzte si na otázku: Aké zručnosti, znalosti a postoje (v skratke SKA z  anglického 
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skills, knowledge, attitudes) potrebuje dobrovoľník pre vykonávanie svojej práce?

Tréning by mal spĺňať požiadavky na pracovnú pozíciu, ale aj vzdelávacie potreby dobrovoľníkov: 

Z  čoho sú najviac nervózni? V ktorých oblastiach sa cítia najmenej pripravení alebo kompetentní?  

Čo a ako by chceli rozvíjať? Odpovede na tieto otázky vám môžu pomôcť k  vytvoreniu štruktúry 

užitočného a efektívneho úvodného tréningu. Je samozrejmé, že tréning by mal byť realizovaný čo 

najskôr po príchode dobrovoľníkov a mal by prebiehať po celú dobu trvania služby.

OBSAH TRÉNINGU

Niektoré všeobecné témy tréningu ako práca s mládežou, konzultačné zručnosti či riešenie konfliktov 

môžu byť relevantné aj pre organizácie, ktoré sa týmto témam nevenujú priamo. Niektoré sú, 

naopak, veľmi špecifické pre konkrétne pracovné pozície ako napríklad zaobchádzanie s   osobami  

na invalidnom vozíku alebo výučba cudzích jazykov pre deti.

ŠPECIFICKÉ PRACOVNÉ ZRUČNOSTI A INFORMÁCIE

Akýkoľvek tréning, najmä ten počiatočný, by sa mal týkať konkrétnych zručností a  informácií, ktoré 

dobrovoľníci potrebujú k svojej práci. Techniky vzdelávania, komunikácia so zahraničnými partnermi, 

zdravotné informácie a administrácia sú užitočné témy tréningu. Tréning ohľadom pracovnej úlohy 

by mal byť zameraný na to, čo bude dobrovoľník robiť a  čo má vo svojej práci dosiahnuť, čo a  ako má 

robiť v  akej situácii. 

Tréningový  proces by mal prebehnúť v troch krokoch:

1. preukázanie zručností, v  ktorých sa má dobrovoľník vzdelať alebo zlepšiť,

2. pozorovanie dobrovoľníka pri testovaní nadobudnutých zručností,

3. spätná väzba a  analýza.
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V niektorých prípadoch už dobrovoľníci väčšinu potrebných zručností a informácií majú. Preto by sa 

mal tréning zamerať na rozvoj týchto zručností alebo na tie zručnosti a informácie, ktoré sú nové 

alebo pre organizáciu špecifické.

TRÉNINGOVÉ METÓDY

Existuje celý rad metód tvorby štruktúry rôznych druhov tréningov. 

A. Pracovné tréningy. Odohrávajú sa v bežných pracovných podmienkach a môžu mať rôzne formy: 

zaučenie, rotácia pracovných pozícií (vystaví dobrovoľníkov bohatej škále zručností v organizácii), 

inštruktáže, konzultácie, koučovanie a mentoring. Dobrovoľník by mal dostať pre plnenie úloh 

primeranú podporu a  vedenie.

Zaučenie. Akékoľvek pracovné miesto, ktoré vyžaduje vzdelanie a  zručnosť (grafický dizajn, zadávanie 

dát do systému alebo meranie krvného tlaku), môže byť predmetom zaučenia ako tréningovej metódy. 

To znamená, že dobrovoľník pracuje pod dohľadom kvalifikovanej osoby, aby sa vyučil v  tomto 

„povolaní”.

Poradenstvo. Cieľom je pomôcť dobrovoľníkom pri riešení problémov alebo zlepšení správania. 

Koordinátor môže klásť otázky, ktoré im pomôžu identifikovať problém a jeho príčinu, nájsť alternatívy, 

identifikovať lepší priebeh aktivity a poučiť sa zo skúseností. Úlohou facilitátora nie je odpovedať,  

ale skôr posilniť dobrovoľníkov v hľadaní vlastných riešení tým, že im kladie správne otázky.

Podobne ako poradenstvo, tak aj koučovanie je o rozhovoroch s cieľom zlepšiť výkon. Povzbudzuje 

dobrovoľníkov v tom, aby dosiahli svoje ciele a  zlepšil sa ich štýl práce.
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B. Tréningy mimopracovné. Konajú sa mimo pracovnej doby a mimo pracovného prostredia. Tiež  

sú známe ako formálne školenia a zahŕňajú: prednášky, prípadové štúdie, hranie rolí, exkurzie, 

simulácie, videá, panelové diskusie a mnoho ďalších metód. 

AKO VIESŤ ORIENTAČNÉ STRETNUTIE/ TRÉNING? 

Aj keď je účel orientácie a tréningu odlišný, čo sa týka spôsobu realizácie môžu byť vedené rovnako. 

Formát stretnutia je prostriedok prezentácie daného materiálu. Zmenou formátu je možné udržať 

orientáciu/tréning zaujímavý a svieži. Ak vaša organizácia využíva špecifické vyučovacie či prezentačné 

metódy, ako napríklad metódy a nástroje neformálneho vzdelávania, malo by sa to odraziť v spôsobe, 

akým budete svoju orientáciu/tréning vykonávať. Môžu byť požité niektoré z  týchto techník:

konverzácia a  diskusia (viacerým dobrovoľníkom pomáha v učebnom procese osobný kontakt), 

pozorovanie: sledovanie činnosti, o  ktorej ste hovorili alebo sa učili,

text: čítanie teórií, postupov a  ďalšieho materiálu,

učenie s použitím počítača: na web stránke (vašej vlastnej, cez Tool Box a  iné) alebo prostredníctvom 

iného kanála (cez e-mail alebo diskusnú skupinu),

multimédiá: video a audio, počítač, audiovizuálne prezentácie,

priama skúsenosť: rolové a  simulačné hry,

skupinové aktivity: riešenie problémov v  malých skupinách, spoločné projekty, hry atď. 

pohybové aktivity: pohyb, správa zariadenia a  materiálu, 

individuálne riešenie problémov,

umelecké aktivity: tvorba obrázkov, štruktúr, básní atď.
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Bez ohľadu na to, aký typ tréningu používate, hlavným cieľom je zabezpečiť, aby sa dobrovoľník 

učil z vlastnej skúsenosti. Mix metód, ktoré si vyberiete, sa bude líšiť podľa dobrovoľníka a môže sa  

aj v  prípade toho istého dobrovoľníka meniť. 

AKO TO FUNGUJE V  EDS?

TRÉNING ROZVOJA PRACOVNÝCH KOMPETENCIÍ

Ako už bolo spomenuté, tréning priamo súvisí so zručnosťami a vedomosťami pre výkon konkrétnej 

práce. V kontexte EDS je za plánovanie tréningov a seminárov zodpovedný koordinátor dobrovoľníkov 

EDS a sú zamerané na rozvoj zručností, ktoré budú potrebovať pri práci. Napríklad organizácia, ktorá 

zapája dobrovoľníkov EDS do animačných programov v detských nemocniciach, vyvinula tréningový 

program, ktorého cieľom je vybaviť dobrovoľníkov súborom praktických zručností, ako napríklad: 

výroba balónových zvierat, maľovanie na tvár, origami, divadlo, žonglovanie a ďalšie cirkusové 

zručnosti. Všetky workshopy sú riadené odborníkmi. To pomáha dobrovoľníkom EDS rozvíjať niektoré 

praktické zručnosti pred začatím práce s deťmi a tiež má pozitívny vplyv na úroveň ich sebavedomia.

TRÉNING V OBLASTI OSOBNÉHO ROZVOJA

EDS je dôležitá vzdelávacia skúsenosť dobrovoľníkov a prostredníctvom EDS sa zvyšujú ich 

profesionálne zručnosti a kompetencie. Na to, aby vedeli svoje požiadavky na vzdelávanie prezentovať 

a  reflektovať, mala by organizácia zaviesť systém vzdelávania, ktorý by dobrovoľníkom mohol 

pomôcť pri: rozvíjaní svojich osobných cieľov počas trvania služby, plánovaní ich cesty k vzdelaniu, 

podpore reflexie alebo sebahodnotenia, rozvoji schopnosti prezentovať výsledky s použitím 

certifikátu Youthpass. Youthpass je nástrojom, ktorý podporuje mladých ľudí v  čo najväčšom využití 

nadobudnutých skúseností a popisuje budúcim zamestnávateľom alebo formálnym vzdelávacím 
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inštitúciám výsledky vzdelávania v  rámci ich projektu EDS. Viac informácií o certifikáte Youthpass 

nájdete na stránke: www.youthpass.eu/en/youthpass.

JAZYKOVÉ KURZY

Vysielajúca organizácia zabezpečuje v spolupráci s prijímajúcou organizáciou podporu  

pri vykonávaní jazykovej prípravy alebo on-line jazykového kurzu. Dobrovoľník môže získať podporu 

pri učení jazyka hostiteľskej krajiny alebo jedného zo šiestich svetových jazykov. Niektoré organizácie 

uprednostňujú organizáciu intenzívnych kurzov prostredníctvom učiteľa, zatiaľ čo iné sa rozhodnú 

pre viac neformálne spôsoby ako napríklad učenie prostredníctvom členov komunity a mentorov. 

Naším odporúčaním je využiť zdroje, ktoré máte k dispozícii. Majte pri tom na pamäti, že jazyková 

bariéra je jednou z najväčších prekážok integrácie dobrovoľníkov do organizácie a komunity.

Dana Solonean

Alicja Zachert
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TIPY A 
TRIKY

• Orientácia a tréning by mali byť tiež dostupné on-line ešte predtým, ako dobrovoľník príde do 

vašej organizácie a   to tak, že pošlete infobalík so všetkým potrebným informáciami, videami  

o vašom meste či kultúre, on-line kvízy a mnoho ďalších.

• Ak už hosťujete skupinu dobrovoľníkov EDS, prečo ich nepoprosiť o napísanie jednej alebo 

dvoch strán tipov a trikov pre ďalších dobrovoľníkov? Táto metóda ukáže pohľad dobrovoľníkov, 

ktorí už procesom prešli a môže byť pre nováčikov veľmi cenným zdrojom informácií.

• Ak máte nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu komplexného tréningového 

programu, môžete to urobiť s  ostatnými organizáciami, ktoré majú podobné potreby. Zistite, 

ktoré organizácie v  okolí hosťujú dobrovoľníkov EDS.

• Niektorí členovia pracovného tímu môžu mať odborné znalosti, nadšenie alebo chcú urobiť 

nejaký výskum, a preto by mohli byť ochotní realizovať niektoré tréningy. Opýtajte sa ich.

• EDS je skvelou príležitosťou na organizovanie zaujímavých seminárov a školení s cieľom 

povzbudiť dobrovoľníkov k  vzájomnej výmene zručností. Niekto by mohol vedieť zaujímavé 

techniky ručných prác alebo animáciu, zatiaľ čo iní ovládajú projektový manažment. Vzdelávanie 

medzi rovesníkmi robí zázraky.

• EDS Info-Kit je dokonalý nástroj pre orientáciu v  programe EDS. Nezabudnite ho dobrovoľníkom 

poslať pred ich príchodom.
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• Jedným z  účinných a  nízko nákladových spôsobov na uvedenie dobrovoľníka do pracovnej 

pozície je zorganizovanie Skype rozhovoru s  dobrovoľníkom, ktorý prácu robil predtým.

• Zoznámte dobrovoľníkov s  ich mentormi prostredníctvom e-mailu ešte pred ich príchodom. 

Pomôže im to vytvoriť si puto s miestnou komunitou a vyvolá pocit, že už v  meste niekoho 

poznajú.

• Nezabudnite pripraviť pre každého dobrovoľníka uvítaciu tašku. Mala by obsahovať uvítací list, 

mapu mesta (s vyznačenými adresami ich bytu a organizácie), tiesňové čísla a  infobalík. Okrem 

toho môže obsahovať pravidlá bývania, sprievodcu mestom a akékoľvek ďalšie informácie, 

ktoré považujete za dôležité.
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3.5 MENTORING A 
 KOORDINÁCIA 

V EDS

Organizácia, ktorá realizuje projekt EDS je v pozícii hosťujúcej alebo koordinujúcej organizácie  

a k  spolupráci potrebuje aspoň jednu partnerskú organizáciu. Projekt môžu začať realizovať  

po jeho schválení. Manažment projektu má na starosti príjemca grantu (hostiteľská alebo koordinačná 

organizácia), ktorý potrebuje na úspešnú realizáciu viacero ľudí na rôznych postoch. Existuje niekoľko 

aktérov, ktorí sú do neho zapojení a v tejto kapitole popíšeme dvoch z  nich – koordinátora a mentora. 

Obe pozície sú pre realizáciu projektu EDS nevyhnutné. Ale o  čom je koordinácia a mentoring? Aké sú 

ich roly, úlohy a vzťahy? Aký je medzi nimi rozdiel? Na to sa zameriame v tejto kapitole. 

Je dôležité pripomenúť, že názvy pracovných pozícií a náplne práce pri projektoch EDS môžu byť 

v  každej organizácii iné. Niektoré organizácie majú koordinátora, ktorý pôsobí ako supervízor. 

Niektoré budú mať oboch, supervízora aj koordinátora. My budeme vychádzať z  našich skúseností, 

ale netvrdíme, že je to ten najlepší spôsob.

MENTOR A MENTORING

Mať mentora alebo mentorov nie je v EDS iba jednou z podmienok realizácie projektu, ale je to  

aj nutnosť. Niekoľko príručiek a materiálov o EDS označuje mentora ako kľúčového aktéra EDS, pretože 

poskytuje osobnú podporu dobrovoľníkovi a  sprevádza ho v hostiteľskej krajine. Mentori podporujú 

svojich dobrovoľníkov/kamarátov spoločensky, citovo, kultúrne a tiež v  oblasti vzdelávania. Mali by 

tvoriť podpornú a dôveryhodnú atmosféru pri nastavovaní osobných cieľov dobrovoľníka.
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Úloha mentora zahŕňa niekoľko zodpovedností a vyžaduje záväzok, motiváciu a energiu. V  programe 

nie sú pri prijímaní mentora kladené žiadne odborné požiadavky, ale určite existujú vlastnosti, ktoré 

by táto osoba mala mať, aby bola v  tejto dôležitej úlohe spokojná a  šťastná. 

Jednoduchšie, mentor v  EDS nie je osoba, ktorá priraďuje a kontroluje úlohy, nie je to terapeut, rodič, 

učiteľ, riaditeľ.

Je vítané, ak má mentor vlastné skúsenosti s dobrovoľníctvom (najlepšie EDS) a pozná komunitu, 

hostiteľskú organizáciu, kultúru, jazyk, administratívne postupy v  krajine na to, aby dokázal 

dobrovoľníka správne navigovať a  podporiť. Mal by byť dobrý poslucháč, vnímavý, úctivý, spoľahlivý, 

flexibilný, motivovaný a  mal by mať záujem podporiť mladého dobrovoľníka z  inej krajiny. Samozrejme, 

navrhujeme, aby mal mentor nejaké kaučovacie zručnosti, schopnosť v podávaní a prijímaní spätnej 

väzby, povzbudzovaní a uľahčovaní neformálneho vzdelávania, zvládaní konfliktov. Je dobré, keď nie 

je súčasťou organizácie alebo má úplne odlišné úlohy a môže pracovať v tejto úlohe dlhodobo.

Hlavnými úlohami mentora sú:

• poskytovanie osobnej podpory dobrovoľníkovi po celú dobu trvania jeho služby;

• pomoc dobrovoľníkovi pri začlenení sa do miestnej komunity, socializovaní, stretávaní sa s 

ostatnými dobrovoľníkmi, ľuďmi v podobnom veku, s podobnými záujmami a presvedčením atď.;

• pravidelné sa stretávanie s dobrovoľníkom;

• podporovanie dobrovoľníka pri sebareflexii a  zhodnotení výsledkov vzdelávania počas 

vykonávania práce.
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Môžeme sa opýtať, čo vlastne vieme mentorovi za jeho prácu, odovzdané skúsenosti, vedomosti, 

zručnosti, čas a energiu v prospech nášho spokojného dobrovoľníka a úspešnej realizácie projektu 

ponúknuť. Táto skúsenosť je pre mentorov unikátnou skúsenosťou osobného rozvoja, môže si zlepšiť 

jazykové znalosti, dozvedieť sa viac o  iných kultúrach, zvykoch, presvedčeniach, histórii a tiež získať 

odborné skúsenosti v oblasti mentoringu/sprevádzania.

Po nájdení vhodného mentora je našou úlohou pomôcť pri vytváraní vzťahu mentor – dobrovoľník.

Mentor potrebuje vedieť:

• aké sú charakteristiky dobrovoľníka: vek, pohlavie, potreby, kultúra, očakávania, motivácia, 

ciele, jazykové znalosti,

• aké sú úlohy jednotlivých aktérov EDS: kompetencie a zodpovednosti všetkých zainteresovaných, 

• aké sú charakteristiky projektu EDS: cieľ, aktivity, časový harmonogram, informácie o hostiteľskej 

organizácii, vysielajúcej organizácii, o ostatných dobrovoľníkoch.

Dobrovoľník potrebuje mať jasné:

• aké sú úlohy a kompetencie mentora v projekte,

• aká je charakteristika mentora: vek, pohlavie, potreby, kultúra, očakávania, motivácia, ciele, 

jazykové znalosti.

Môže sa stať, že nájdeme mentora a  jednoducho si s dobrovoľníkom nesadnú a  nedokážu si vybudovať 

vzťah. Majte na pamäti, že mentoring nie je len o sprevádzaní, ale ide skôr o budovanie a udržiavanie 

dlhodobých vzťahov a „lepidlom“, ktoré to všetko dokáže dať, je dôvera. Dôvera je viera v niekoho,  
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kto vás považuje za čestného, spravodlivého a spoľahlivého. Emócie s ňou spojené zahŕňajú priateľstvo, 

lásku, porozumenie, pohodlie a uvoľnenie. Mentorovi môžeme pomôcť s   budovaním dôvery tým,  

že mu pred stretnutím sprostredkujeme čo najviac informácií o  dobrovoľníkovi, napr. záľuby, hodnoty, 

rodina, viera. Pokiaľ tento vzťah napriek akejkoľvek snahe nefunguje, je lepšie nájsť iného mentora 

ešte predtým, ako sa objavia konflikty.

POHODLIE MENTOROV

Byť mentorom nie je jednoduché. Mentori sú len ľudia, aj keby sme našli úplne perfektných. Taktiež ich 

musíme podporovať napr. prostredníctvom skupinových supervíznych stretnutí, umožnením stretnutí 

s  koučom, ocenením ich práce. Dôležité je pomôcť im pochopiť, že ich vzťah s  dobrovoľníkom nie je  

o  učení a  že mentor nenesie 100 % zodpovednosť za výsledky ich práce a  procesu učenia.

KOORDINÁTOR A KOORDINÁCIA

V tejto časti sa pokúsime popísať úlohu druhého dôležitého aktéra v projekte, úlohu koordinátora. 

Hlavný rozdiel medzi koordinátorom a  mentorom je, že mentor poskytuje dobrovoľníkovi osobnú 

podporu a úloha koordinátora súvisí najmä s činnosťou a úlohami dobrovoľníka počas služby. Zvyčajne 

je v projekte EDS jeden koordinátor, ktorý dohliada na aktivity, a môže v  ňom byť viac mentorov  

v závislosti od počtu dobrovoľníkov.

Úlohy koordinátora:

• poskytuje dobrovoľníkovi podporu (viac profesionálnu ako osobnú, berúc do úvahy,  

že dobrovoľník má mentora);

• pomáha dobrovoľníkom s nastavením cieľov osobného rozvoja a  vzdelávania;

• určuje úlohy a diskutuje o nich s  ohľadom na nápady, kreativitu a  skúsenosti dobrovoľníkov;
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• organizuje a facilituje pravidelné stretnutia tímu;

• nastavuje časový rozvrh;

• sleduje a vyhodnocuje proces vzdelávania dobrovoľníkov;

• zabezpečuje, aby dobrovoľníci dostali EDS Info-Kit a  zúčastnili sa celého cyklu školenia  

a  evaluácie EDS;

• zabezpečuje výučbu cudzích jazykov;

• administruje projekt (niekedy môže byť táto úloha pridelená projektovému manažérovi).

Vzťah koordinátora s dobrovoľníkmi by mal byť skôr profesionálny než osobný. Je úplne v poriadku, 

keď je koordinátor priateľský a  ochotný pomôcť. Táto pozícia „šéfa“ v rámci projektu môže pomôcť  

pri riadení úloh a aktivít, ako aj riešení prípadných konfliktných situácií.

Ida Adolfová
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3.6 PODPORA 
A    SUPERVÍZIA 
V              PROJEKTOCH 
EDS 

Všetci dobrovoľníci EDS potrebujú podporu a supervíziu. Formy, akými prebiehajú, sa budú značne 

líšiť. Krátkodobí dobrovoľníci EDS a dobrovoľníci, ktorí pracujú s deťmi v nemocnici, budú potrebovať 

inú podporu a supervíziu ako dlhodobí dobrovoľníci EDS a dobrovoľníci, ktorí vykonávajú prevažne 

administratívnu prácu. Je dôležité, že je prispôsobená role a osobnosti dobrovoľníka. Slová „podpora“ 

a „supervízia“ sa často v praxi používajú takmer synonymne, a  preto sú poskytované prostredníctvom 

rovnakých aktivít alebo metód. Tiež existuje veľa definícií a  vysvetlení slova supervízia. V tejto 

kapitole ponúkame náš pohľad na podporu a supervíziu ako na kľúčové nástroje manažmentu 

dobrovoľníkov EDS pri vyvažovaní potrieb organizácie s potrebami dobrovoľníka v záujme dosiahnutia 

produktívnej a plnohodnotnej dobrovoľníckej skúsenosti. Tento pohľad je založený na literatúre  

a našich skúsenostiach so supervíziou v pomáhajúcich profesiách, najmä v sociálnej práci a  pri práci 

s miestnymi dobrovoľníkmi a dobrovoľníkmi EDS.

PODPORA A SUPERVÍZIA

V oblasti manažmentu dobrovoľníkov EDS je užitočné uvažovať o podpore a  supervízii ako o kontinuu 

medzi potrebami dobrovoľníka na jednom konci a požiadavkami na jeho rolu na druhej strane:

    Podpora

 Osoba            Úloha

           Supervízia
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Pomoc je definovaná ako „záujem, pochopenie a starostlivosť, ktorá je poskytovaná dobrovoľníkom 

počas celého obdobia a tiež v čase krízy a umožňuje im uspokojiť svoje potreby a potreby organizácie” 

(As good as they give, 2012). Podpora je zameraná na osobu.

Supervízia je popisovaná ako „spôsob sledovania výkonu dobrovoľníkov so zámerom umožniť im 

ťažiť z  ich pracovného umiestnenia, aby bolo isté, že primerane plnia úlohy, podporovať ich v riešení 

problémov a poskytnúť im vedenie“ (As good as they give, 2012). Piers a Rowell (2006) definujú 

supervíziu ako proces rozvoja určeného na podporu a rozvoj motivácie jednotlivca, samostatnosti, 

sebauvedomenia a zručností potrebných k  efektívnemu vykonávaniu práce.

Podpora a supervízia by mali reflektovať nasledujúce štyri kľúčové zásady:

• Klíma. Je dôležité, aby ste vytvárali atmosféru, ktorá dobrovoľníkovi dovoľuje požiadať o 

pomoc. Kontakt pre podporu by mal byť vždy k dispozícii. Supervízia musí byť chápaná ako 

súčasť dobrovoľníckej skúsenosti a nie ako niečo, čo sa bude diať v  prípade problému.

• Prístupnosť. Podpora a  supervízia musia byť poskytované v čase a na mieste vhodnom pre 

dobrovoľníkov.

• Flexibilita. Schopnosť prispôsobiť sa potrebám jednotlivých dobrovoľníkov.

• Primeranosť. Poskytovaná podpora musí súvisieť s   prácou, ktorú dobrovoľníci vykonávajú  

a   je pre nich užitočná. Mala by byť zachovaná rovnováha medzi primárnymi potrebami 

organizácie vo vzťahu k  dokončeniu úloh a poskytovaniu služieb (supervízia) a osobnými 

potrebami dobrovoľníka (podpora). (As good as they give, 2012).
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PODPORA A  SUPERVÍZIA V  MANAŽMENTE EDS 

V  manažmente dobrovoľníkov EDS majú hlavnú zodpovednosť za podporu a  supervíziu mentor, 

koordinátor a  supervízor.
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PODPORA ZAMERANÁ NA OSOBU V EDS

Hlavná podpora dobrovoľníkov v  projektoch EDS je spojená s rolou mentora. Podpora však môže byť 

poskytovaná aj koordinátorom, supervízorom, ostatnými pracovníkmi/dobrovoľníkmi alebo členmi 

hosťujúcej organizácie. Môže byť tiež ponúkaná vysielajúcou organizáciou. Podpora dobrovoľníkov 

EDS môže byť zameraná na:

• tvorbu prostredia, v  ktorom sa môžu dobrovoľníci voľne vyjadrovať;

• eliminovanie izolácie;

• pomoc dobrovoľníkovi vyjadriť a riešiť osobné problémy;

• pomoc dobrovoľníkom cítiť sa dobre pre to, čo urobili a  ukázať,  že je to cenené;

• pomoc dobrovoľníkovi získať alebo rozvinúť životné zručnosti;

• vybavenie dobrovoľníkov informáciami, ktoré potrebujú vo svojom osobnom živote a vo svojej 

práci (napríklad relevantné kontakty);

• asistenciu dobrovoľníkom pri získavaní dodatočných zdrojov (povedomie o komunite, 

vzdelávacie a dostupné ekonomické zdroje a spôsob prístupu k týmto zdrojom);

• zlepšenie schopnosti dobrovoľníka komunikovať s ľuďmi/skupinami v rôznych oblastiach 

(kultúra, rasa, sociálno-ekonomická oblasť atď.).

Podpora dobrovoľníkov EDS môže byť v  oboch prípadoch ponúknutá formálnym/štruktúrovaným 

spôsobom (napr. uvedenie, školenie, osobné alebo skupinové stretnutia) a neformálnym/

neštruktúrovaným spôsobom (napr. počúvanie a komunikácia s dobrovoľníkom). Dobrý podporný 

systém môže byť zložený z jednej stratégie alebo z kombinácie stratégií a mal by využívať rôzne 

metódy a aktivity.
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SUPERVÍZIA PRÁCE V EDS

Supervízia dobrovoľníkov v programoch EDS je hlavnou úlohou supervízora. V niektorých prípadoch 

môže byť koordinátor a  supervízor tá istá osoba, ale je lepšie, keď zodpovednosť za tieto úlohy 

preberú dve osoby. Koordinácia nie je to isté ako supervízia dobrovoľníkov EDS a pri práci môže 

nastať potreba riešenia problému medzi koordinátorom a dobrovoľníkmi EDS.

Supervízia je často vnímaná s  pochybnosťami, keďže dobrovoľníci, ale aj profesionáli majú obavy  

z kontroly. Keď počujú slovo „supervízia“, napadne im obraz veľkého zlého človeka, ktorý im nahliada 

ponad chrbát a  snaží sa nájsť chybu vo všetkom, čo robia. Možno niektorí supervízori tomuto popisu 

vyhovujú, ale v pomáhajúcich profesiách a  v manažmente dobrovoľníkov by mala byť supervízia 

opakom. Je užitočná a často vítaná ako zdroj rád, informácií a emocionálnej podpory v práci, ktorá 

môže byť náročná a ťažká. Tak isto sú aj supervízori zodpovední za to, že ľudia robia dobrú prácu  

a že sú tam, kde majú byť, vtedy, keď tam majú byť, a že ich práca je kvalitná.

Supervízia má tri hlavné funkcie: manažérsku alebo administratívnu, vzdelávaciu a podpornú. Sú 

spojené pevne dohromady, ale v procese supervízie môže jedna funkcia prevažovať nad ostatnými. 

(Vaska, 2012). Tieto funkcie môžeme aplikovať aj na supervíziu dobrovoľníkov EDS.

Manažérska alebo administratívna funkcia je spojená so zodpovednosťou za kvalitu, t. j. dobrovoľníci 

robia to, čo sa od nich očakáva. Cieľom tejto funkcie je podpora a zachovanie štandardu kvality práce 

a koordinácie dobrovoľníckej práce s  politikou organizácie. Môže tiež zahŕňať sledovanie toho, ako sú 

vyvažované očakávania, ktoré na dobrovoľníkov kladie organizácia a klienti, rovnako ako ich vlastné 

štandardy a hodnoty.



76 EVSification

Vzdelávacia funkcia je zameraná na rozvoj vedomostí, porozumenia a schopností dobrovoľníka. 

Dôležitým aspektom je poskytovanie spätnej väzby na to, aby ľudia mohli uvažovať o konkrétnej 

situácii a  poučiť sa z nej, identifikovať silné, slabé stránky a preskúmať oblasti pre rozvoj a vzdelávanie. 

Zameriava sa najmä na umožnenie dobrovoľníkovi čerpať poznatky z vlastnej skúsenosti, ale môže 

tiež zahŕňať zdieľanie informácií supervízorom za účelom rozvoja porozumenia alebo znalosti 

niekoho ďalšieho.

Podporná funkcia je v procese supervízie často prítomná súbežne s administratívnou a vzdelávacou 

funkciou. (Vaska, 2012). Je zameraná na spracovanie emócií spojených s dobrovoľníckou prácou. 

Hlavnou úlohou supervízora je vytvoriť bezpečný priestor, v ktorom môžu dobrovoľníci hovoriť o 

svojich pocitoch, o ich práci a prípadných problémoch. Môže zahrnúť skúmanie a analýzu pocitov 

v osobnom živote, ktoré ovplyvňujú ich prácu. Cieľom nie je vyriešenie týchto problémov, ale 

identifikácia spôsobov získania potrebnej podpory. Ďalším kľúčovým aspektom podpornej funkcie je 

uznanie a povzbudenie, ktoré pomáha dobrovoľníkom získať pocit ocenenia a  posilní ich.

Nielen dobrovoľníci EDS potrebujú supervíziu, je tiež dôležitá pre mentorov a koordinátorov. Je 

ideálne, keď má mentor aj koordinátor priestor pre pravidelné externé supervízie. Cieľmi supervízie 

pre dobrovoľníkov a  platených zamestnancov v  projektoch EDS sú:

• identifikácia a riešenie problémov;

• učenie sa novým zručnostiam;

• profesionálny a osobný rozvoj;

• motivácia;

• overenie pracovných metód;

• riešenie konfliktných situácií na pracovisku;
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• podpora efektivity práce;

• rozšírenie možností práce s klientmi;

• posilňovanie dobrých vzťahov;

• podpora postojov, ktoré motivujú ľudí k ich výkonu;

• interpretácia a používanie zásad, systémov a štandardov organizácie;

• prevencia vyhorenia;

• získanie spätnej väzby;

• posilnenie autonómie;

• búranie bariér a obáv;

• ochrana klientov pred nekvalifikovanou prácou;

• zavedenie základných etických noriem;

• ochrana záujmov klientov a organizácie.

Proces supervízie musí prebiehať v  dôveryhodnej atmosfére, kde sa dobrovoľníci cítia byť vypočutí 

a  prijatí. Supervízne stretnutia nemusia byť vhodné pre všetky modely zapájania dobrovoľníkov 

EDS, ale je to najlepší spôsob, ako dať dobrovoľníkom šancu dávať a  prijímať spätnú väzbu. Ponúka 

príležitosť na otvorený rozhovor o práci dobrovoľníka. Supervízne stretnutia môžu byť individuálne 

alebo v skupine. Najdôležitejšou zásadou je dôvera medzi dobrovoľníkom a supervízorom a  v  prípade 

skupinovej supervízie aj medzi dobrovoľníkmi navzájom.

Supervízia nie je to isté ako podpora alebo priateľská konverzácia. Supervízia zabezpečuje,  

že potreby a záujmy jednotlivca sú v rovnováhe s potrebami a záujmami organizácie. (As good as they 

give, 2012).
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Tri užitočné otázky pri supervízii dobrovoľníkov

Sarah H. Elliston (1999) ponúka tri pomocné otázky, ktoré je možné použiť pri supervízii dobrovoľníkov 

EDS. Otázky sú orientované na sebahodnotenie dobrovoľníkov ako kľúč k neustálemu zlepšovaniu 

a boli vyvinuté pred rokmi Mame Porter.

1. Čo sa vám páči na tom, čo ste urobili?

2. Ak by ste mali možnosť urobiť to znovu, čo by ste mohli urobiť inak?

3. Akú pomoc odo mňa potrebujete?

Položenie týchto otázok a odpovede na ne môžu pomôcť dobrovoľníkom, aby cítili hrdosť na svoju 

prácu, aby boli schopní uvažovať o tom, čo fungovalo a čo nie, aby mohli požiadať o pomoc. Všetky tri 

otázky dávajú supervízorovi príležitosť zdieľať expertízu bez toho, aby musel kritizovať.

Zoznam otázok na supervízne stretnutie

Ostatné typy otázok, ktoré je možné využiť pri supervízii dobrovoľníkov:

• Dobrovoľníctvo vo všeobecnosti: Aký máte pocit zo svojho dobrovoľníctva?

• Čo funguje dobre:   Čo v programe funguje? Je niečo, čo ste urobili a teší vás to?

• Čo až tak dobre nefunguje:   Čo nešlo dobre? Je tu niečo, čo sa stalo a ste z toho neistý?

• Vzťahy: Ako vychádzate so zvyškom tímu/organizáciou?

• Nápady pre zlepšenie: Ako sa môže tento dobrovoľnícky program/projekt zlepšiť? Získali ste 

potrebné školenie a podporu?

•  Osobný rozvoj: Máte pocit, že existuje podpora alebo školenia, ktoré potrebujete?

• Vývoj role: Ste vo svojej úlohe spokojný? Máte pocit, že váš čas trávite produktívne? Existujú 

nejaké úlohy v organizácii, ktoré chcete robiť? Existujú oblasti, kam by ste sa radi pohli?
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• Aktivity odsúhlasené na poslednom stretnutí: Na poslednom stretnutí ste súhlasili, že urobíte..., 

porozprávajme sa o posune.

• Nové aktivity? Sú nejaké aktivity, ktoré by sme si mali naplánovať?

Alžbeta Brozmanová Gregorová

TIPY
A TRIKY 

PRE      SUPERVÍZIU 
DOBROVOĽNÍKOV EDS

• Majte pravidelné supervízne stretnutia (napríklad týždenne) s dobrovoľníkmi a  uistite sa,  

že o  nich každý vie a chápe ich dôležitosť.

• Odložte odpovede na otázky, ktoré nie sú urgentné, na supervízne stretnutie – to pomôže 

koordinátorovi alebo supervízorovi vyhnúť sa niekoľkonásobnému odpovedaniu na rovnakú 

otázku a  tiež to pomôže udržať si denný rozvrh.

• Pri stretnutiach vytvorte dobrú atmosféru a využite ich k oslave úspechu a  dosiahnutých 

výsledkov dobrovoľníkov.

• Namiesto ukazovania prstom na to, kto je zodpovedný za „zlyhania“, sa zamerajte na to,  

ako môžete prekonať ťažké situácie ako jednotlivci aj ako tím.

• Buďte vnímaví k potrebám dobrovoľníkov a iniciujte ďalšie individuálne alebo skupinové 

stretnutia, ak vidíte, že je to pre nich potrebné.

• Počas stretnutia sa venujte individuálnym potrebám dobrovoľníkov a spoločne vytvorte akčné 

plány (koordinátor, supervízor, mentor) na uspokojenie týchto potrieb.

• Použite kreatívne spôsoby na zdôraznenie posunu a výsledkov dobrovoľníkov. Použite napríklad 

„krabicu želaní“, v  ktorej si každý dobrovoľník nastaví individuálny cieľ pre konkrétny týždeň  

a potom sa im venujte na ďalšom supervíznom stretnutí.
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3.7 
MOTIVÁCIA 
DOBROVOĽNÍKOV              EDS
Ako motivujeme dobrovoľníkov? Ako môžeme udržať dobrovoľníkov nadšených a zapálených počas 

celej doby realizácie EDS projektu? Prečo dobrovoľníci strácajú motiváciu a ako im môžeme pomôcť? 

To sú len niektoré z otázok, ktoré nám organizácie zvyčajne kladú, keď zdieľame naše skúsenosti 

s  manažmentom miestnych a   dobrovoľníkov EDS. Udržanie motivácie dobrovoľníkov je horúcou 

témou konverzácie.

V tejto kapitole sa chceme s vami podeliť o náš pohľad na motiváciu dobrovoľníkov, ale mali by sme 

už na začiatku povedať, že neveríme, že existuje univerzálny recept na zvýšenie motivácie použiteľný 

v akejkoľvek situácii. Ako zdôrazníme na konci, veríme, že motivácia dobrovoľníkov by nemala byť 

reakciou na nemotivovaných dobrovoľníkov, ale sústavný súbor rozhodnutí a aktivít organizácie, 

ktoré organizácia robí ešte pred príchodom dobrovoľníkov.

Motivácia je jedným z prvkov, ktorý podporuje, dodáva energiu a riadi ľudské správanie. Žiadne 

rozhodnutie jednotlivca alebo aktivita nemôže byť oddelená od motivačných prvkov. Pri  

dobrovoľníctve rozlišujeme faktory, ktoré motivujú ľudí pri počiatočnom zapojení sa do  

dobrovoľníctva, a  faktory, ktoré ich motivujú v  zotrvaní v  krátkodobej alebo dlhodobej dobrovoľníckej 

činnosti. Ich poznanie môže pomôcť koordinátorovi dobrovoľníkov nielen pri podpore dobrovoľníkov 

počas ťažkých chvíľ, ale tiež pri vytváraní pracovného prostredia, ktoré bude vyhovovať individuálnym 

potrebám každého dobrovoľníka. 

V literatúre venujúcej sa tejto oblasti sa okrem všeobecných teórií týkajúcich sa motivácie (napríklad 
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Maslowova pyramída potrieb alebo Herzbergov model dvoch faktorov) stretneme aj s analýzou 

špecifických modelov motivácie k  dobrovoľníctvu. Prvé štúdie motivácie k  dobrovoľníctvu 

pochádzajú zo sedemdesiatych rokov. Viac štruktúrované teórie sa začali rozvíjať od 80-tych rokov 

minulého storočia. Medzi týmito teóriami môžeme identifikovať tri hlavné smery: 

• Model založený na dvoch alebo troch faktoroch – Horton Smith v roku 1981 tvrdil, že motivácia  

v začiatkoch dobrovoľníckej činnosti je založená buď na altruistických motívoch (nehmotné 

odmeny ako napríklad snaha pomáhať ostatným), alebo sebeckých motívoch (hmatateľné 

odmeny). V roku 1987 Fitch pridáva k  týmto dvom ďalší faktor – spoločenské povinnosti,  

a tak vzniká trojfaktorový model.

• Uni-dimenzionálny model – Cnaan a Goldberg-Glenová spozorovali v roku 1991 v zhromaždených 

dátach, že motivácia jednotlivcov k dobrovoľníckej práci nie je založená len na určitom type faktora, 

ale skôr na kombinácii možných kategórií motivácie. Identifikovali 28 motívov k dobrovoľníctvu 

a s ich použitím zostavili škálu na meranie motivácie k dobrovoľníctvu (MTV scale – z anglického 

Motivation To Volunteer). Cnaan a Goldberg-Glenová pozorovali, že dobrovoľníci nerozlišujú 

medzi rôznymi typmi motívov a nekonajú len na základe jedného motívu alebo jednej kategórie 

motívov (altruistické a egoistické motivácie). Prišli k záveru, že ide o kombináciu rôznych motívov, 

ktoré sú súčasťou celej dobrovoľníckej skúsenosti a preto práve uni-dimenzionálny model je 

vysvetlením motivácie k dobrovoľníctvu.

• Multifaktorový model – Clary Snyder a kol. identifikoval 6 rôznych faktorov, ktoré sa podieľajú 

na motivácii ľudí k dobrovoľníctvu – hodnoty, potreba učiť sa a získavať nové vedomosti, kariéra, 

sociálna zhoda, sebaúcta a ochrana pred vlastnými negatívnymi pocitmi.

Ďalší model, ktorý bol pôvodne vyvinutý v nadväznosti na správanie súvisiace s prácou a potom sa 

prispôsobil na dobrovoľnícku činnosť, je teória autorov McClellanda a Atkinsona. Je založená na troch 
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motívoch, ktoré sú dostatočne všeobecné na to, aby zahŕňali ďalšie motívy, ktoré by človek mohol  

k  dobrovoľníctvu mať:

• potreba dosahovania výkonu – medzi charakteristiky týchto dobrovoľníkov patria: nielenže chcú 

byť najlepší, ale chcú, aby to vedeli aj ostatní. Porovnávajú ich úspech s ostatnými dobrovoľníkmi 

a dokonca aj platenými pracovníkmi, radi preberajú na seba zodpovednosť a majú veľmi dobré 

výsledky aj v stresujúcich podmienkach. Chcú dosiahnuť dôležité vecí a dosiahnuť konkrétne 

ciele;

• potreba autority a moci – tento typ dobrovoľníkov má: túžbu mať veľký vplyv, túžbu vytvárať 

zmeny a byť iný, starostlivo sa zaujímajú o  svoju povesť a spoločenské postavenie, majú 

potešenie z poskytovania rád a prezentácie svojich myšlienok;

• potreba príslušnosti – dobrovoľníci sú motivovaní potrebou príslušnosti, potrebou byť 

akceptovaný a milovaný, potrebou interakcie. Uprednostňujú prácu v tíme, starostlivosť 

o ostatných v okolí, túžia lepšie poznať kolegov, pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú.

Nemožnosť využiť motivačnú silu peňazí vedie úspešných koordinátorov dobrovoľníkov k dobre 

naplánovanému dobrovoľníckemu programu, ktorý zohľadňuje špecifické potreby dobrovoľníkov  

a určuje spôsoby, ako tieto potreby naplniť, aby sa zvýšila motivácia dobrovoľníkov a tým aj šanca 

dosiahnuť pozitívnu skúsenosť u  všetkých účastníkov (dobrovoľníkov a organizácií).

AKO TOTO VŠETKO FUNGUJE V  PROJEKTOCH EDS?

Ako sme už spomenuli v úvode tejto kapitoly, veríme, že princíp „lepšia je prevencia ako liečenie“ 

sa dá adaptovať vo vzťahu k motivácii dobrovoľníkov EDS. Ak sa na to pozrieme cez prezentované 
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kroky manažmentu dobrovoľníctva, sú v  nich už obsiahnuté početné prvky, ktoré majú silný vplyv na 

motiváciu dobrovoľníkov EDS:

• Hodnoty (príprava organizácie) – keď dobrovoľníci a organizácie pracujú na základe rovnakých 

hodnôt, nastavenie je veľmi motivačné; dobrovoľníci budú ochotnejší prekonávať ťažké situácie 

a kultúrne rozdiely, keď dostanú jasný signál, že práca, ktorú robia, je v súlade s hodnotami 

prezentovanými organizáciou, s hodnotami, v ktoré tiež veria;

• Zásady a postupy (príprava organizácie) – tie tvoria jasné pracovné prostredie a redukujú 

frustráciu z toho, že nie je jasné, čo sa má v špecifických situáciách robiť, ako reagovať, koho 

požiadať o pomoc a podobne;

• Vzťah k platenému personálu (príprava organizácie) – zabezpečenie pozitívneho pracovného 

prostredia pre dobrovoľníkov a predovšetkým dobrý vzťah s pracovníkmi organizácie bude 

vždy prispievať k udržaniu zapájania a motivácie dobrovoľníkov. S dobrovoľníkmi by sa malo 

zaobchádzať ako s členmi tímu, ako zdrojom organizácie, ktorý má rovnaký význam ako platení 

zamestnanci;

• Dizajn dobrovoľníckej pozície (príprava organizácie) – vzťahuje sa k jasnému opisu pozície  

a vytvorenému odkazu, jasnej spojitosti medzi ním a poslaním organizácie, stanoveniu reálnych 

cieľov, delegovaniu odmeňujúcich úloh;

• Dobrovoľnícka dohoda (príprava organizácie) – vytvára rovnocenný vzťah medzi dobrovoľníkom 

a organizáciou a prezentuje, ako pracujú na dosiahnutí spoločného cieľa;

• Výzva (nábor dobrovoľníkov) – výzva je jedným z prvých prípadov priamej komunikácie, 

ktoré má organizácia s potenciálnymi dobrovoľníkmi. Pri vytváraní náborovej výzvy by mali 

organizácie premýšľať o tom, ako prezentovať prvky, ktoré sú pre dobrovoľníkov motivačné, ako 
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sú hodnoty, potenciálne benefity, príležitosti rozvoja atď.;

• Výberový proces (výber dobrovoľníkov EDS) – zachovanie transparentnosti, informovanie 

všetkých kandidátov o výsledkoch každej fázy výberu, vytvorenie priestoru na požiadanie o 

spätnú väzbu k svojej žiadosti, podpora obojsmernej komunikácie, priestor na otázky atď. – toto 

všetko poukazuje na profesionálny prístup a má vplyv na motiváciu dobrovoľníkov EDS;

• Výsledky výberu (výber dobrovoľníkov EDS) – zaslanie gratulačnej správy vybraným 

dobrovoľníkom a ich privítanie do tímu bude prvým krokom pri tvorbe osobného vzťahu medzi 

dobrovoľníkom a organizáciou;

• Uvádzací proces (orientácia a tréning dobrovoľníkov EDS) – facilituje ďalší rozvoj spojenia medzi 

oboma aktérmi (dobrovoľníkmi a organizáciou); dobrovoľníci začínajú chápať, že sú niečoho 

súčasťou a stotožňujú sa s tímom a poslaním organizácie;

• Ponuka tréningov je príležitosťou k ďalšiemu rozvoju kompetencií (orientácia a tréning 

dobrovoľníkov EDS) a vysiela správu, že „organizácia sa o nás stará natoľko, že im záleží na 

našom rozvoji“, a teda motivuje dobrovoľníkov;

• Ponuka spätnej väzby (supervízia dobrovoľníkov EDS) – poskytovanie konštruktívnej spätnej 

väzby a to nielen pozitívnej tiež podporuje motiváciu;

• Rozvinutá štruktúra podpory počas supervíznych stretnutí a supervízia (supervízia  

dobrovoľníkov EDS) – facilitované poznávacie stretnutia s ďalšími dobrovoľníkmi  

a zamestnancami, zdieľanie úspechov a zlyhaní v tíme, diskusia o možnostiach vylepšenia 

aktivít, existencia profesionálneho a osobného príkladu v osobe supervízora atď. – to všetko je 

nesmierne motivačné;

• Stupeň autonómie ponúknutý dobrovoľníkovi (supervízia dobrovoľníkov EDS) – mala by byť 
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zachovaná rovnováha medzi potrebou sebadisciplíny a kontroly dobrovoľníka zo strany 

organizácie;

• Vyjadrenie uznania a ocenenie za prácu dobrovoľníkov bude mať vždy motivačný účinok;

• Brať ohľad na návrhy a názory dobrovoľníkov a ich zapojenie do procesu evaluácie (evaluácia 

dobrovoľníkov a projektov EDS) bude tiež prispievať k motivačnému procesu.

Motivovanie dobrovoľníkov EDS je umenie. Niektorí tvrdia, že za to môže multikultúrny kontext 

projektov. Dva veľmi jednoduché prvky však predstavujú vo väčšine prípadov kľúč k úspechu: 

skutočný záujem o blaho dobrovoľníkov prezentovaný od prvej interakcie s nimi a individuálny 

prístup založený na ich špecifických potrebách.

Oana Țicle

Ioana Bere
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TIPY 
A TRIKY:

• Motivácia dobrovoľníkov EDS je proces, ktorý začína ešte predtým, než dorazia do organizácie.

• Pokiaľ ide o  motiváciu, aplikujte princíp „lepšia je prevencia ako liečba“.

• Na motivovanie dobrovoľníkov používajte individuálne metódy v závislosti od ich potrieb.

• Poznajte svojich dobrovoľníkov a stavajte na ich vnútorných motivačných faktoroch.

• Motivácia dobrovoľníkov nemusí byť nákladná, niekedy sú najúčinnejšie jednoduché nástroje, 

ktoré nestoja veľa.

• Zapojte do tohto procesu ostatných a to najmä pri identifikovaní potrieb dobrovoľníkov – 

mentorov, lokálnych dobrovoľníkov atď.
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3.8 
UZNANIE 

DOBROVOĽNÍKOV 
EDS

Uznanie je stála, integrovaná súčasť každého efektívneho dobrovoľníckeho programu. Uznanie je pri 

práci s dobrovoľníkmi EDS dôležitým nástrojom ich udržania a motivácie. Dobrovoľníci EDS by mali byť 

ocenení za ich prínosy pre miestnu komunitu, organizáciu, klientov a platených zamestnancov. Slúži 

to nielen k uspokojeniu základných ľudských potrieb, ale aj k motivácii dobrovoľníkov k ďalšiemu 

zapájaniu. Prostredníctvom uznania je potrebné oceniť úsilie dobrovoľníkov EDS za prácu, ktorú robia 

pre organizáciu. Uznanie im poskytuje pocit spolupatričnosti a užitočnosti. Dáva im pocit tepla, radosti 

a úspechu. Uznanie je tiež verejná prezentácia toho, že úsilie dobrovoľníkov EDS je cenné a vytvára 

zmenu nielen v organizácii, ale rovnako aj v komunite. Uznanie dobrovoľníkov je viac než len odznaky 

či diplomy. Je tvorené organizačnou kultúrou, ktorá dobrovoľníkom ukazuje, že sú hodnotní, cenení 

a dôležití pri úspešnej realizácii programu. Uznanie môže byť formálne alebo neformálne, vonkajšie 

alebo vnútorné. Pri uznaní v programoch EDS môže dôležitú úlohu hrať mentor, koordinátor, školitelia 

a ďalší pracovníci v hostiteľskej organizácii. Konkrétnym nástrojom pre uznanie v projektoch EDS je 

aj Youthpass.

Uznanie je potvrdenie a osvedčenie o osobnom raste jednotlivca alebo skupiny (Michigan 4-H 

Recognition Handbook). A. Lippová (2011) uvádza, že medzi ocenením a  uznaním je rozdiel. Ocenenie 

vyjadruje „ďakujem“ za čas a  úsilie a možno ho vykonať rôznymi formálnymi aj neformálnymi 

spôsobmi. Uznanie alebo uznať s  koreňom slova „znať“ odovzdáva posolstvo o  tom, že sme si vedomí 

jedinečného prínosu dobrovoľníka. Je dôležité oceňovať aj uznať. Ako uvádza Merrillová (2005), 

koordinátor dobrovoľníkov by mal vnímať uznanie skôr ako proces, nie ako produkt.
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Uznanie dobrovoľníkov je dôležité, lebo:

• Prispieva k morálke. Demonštruje záujem o dobrovoľníkov tým, že priradené úlohy a pracovné 

miesta uspokojujú ich potreby, je uznávaný ich prínos a  už to samotné môže zvýšiť spokojnosť 

a ochotu dobrovoľníka naďalej pokračovať v  práci pre vašu organizáciu.

• Prispieva k produktivite. Ak dobrovoľníci dostávajú zmysluplné úlohy, sú za to zmysluplne a 

primerane ocenení, budú mať pocit spolupatričnosti a dobrý pocit z vykonanej práce. To bude 

mať za následok rast produktivity.

• Prispieva k udržaniu. Do náboru dobrovoľníkov do organizácie investuje manažér dobrovoľníkov 

veľa času, úsilia a   energie, preto je prospešnejšie, aby ste zabezpečili, že títo dobrovoľníci 

budú pokračovať ďalej. Dobrovoľníci ostanú u  vás skôr vtedy, keď cítia, že práca, ktorú robia, je 

cenená, a cítia sa s vašou organizáciou prepojení. (Humphrey-Pratt, 2006).

UZNANIE DOBROVOĽNÍKOV V  PROGRAME EDS

Uznanie dobrovoľníkov v programe EDS má rovnaké zásady ako v iných typoch dobrovoľníckych 

programov. Ale sú tu aj niektoré špecifiká.

Pri uznaní zásluh dobrovoľníkov EDS hrá dôležitú úlohu celá hostiteľská organizácia a  nielen osoba so 

zodpovednosťou koordinátora. Uznanie dobrovoľníkov v programe EDS nie je výlučne v kompetencii 

koordinátora, ale hrá kľúčovú úlohu. Do uznania práce dobrovoľníkov EDS by sa mali sústavne zapájať 

aj platení zamestnanci hosťujúcej organizácie. Každé pracovisko má svoju vlastnú a jedinečnú firemnú 

kultúru, atmosférou organizácie a  to môže mať výrazný vplyv na skúsenosť dobrovoľníkov EDS. 

Dobrovoľníci EDS sú väčšinou dlhodobými dobrovoľníkmi a prácou pre hosťujúcu organizáciu trávia 
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viac času než miestni dobrovoľníci. Zamestnanci organizácie po niekoľkých mesiacoch začínajú často 

vnímať dobrovoľníkov EDS ako platený personál a zabúdajú, že sú „len“ dobrovoľníci, a zabúdajú 

na zvláštne uznanie ich práce. Pritom je pre dobrovoľníkov EDS dôležité, aby sa cítili vítaní, boli 

súčasťou tímu, boli cenení a oceňovaní. Potvrdilo sa to aj v   našom výskume s dobrovoľníkmi EDS: 

Väčšina dobrovoľníkov cíti, že ich práca pre hostiteľskú organizáciu bola ocenená. V  tomto smere bol 

kľúčovou osobou väčšinou koordinátor. Spôsoby, akým organizácia prejavovala uznanie, boli podľa 

pocitov dobrovoľníkov rôzne. Najbežnejšie bolo, že sa cítili byť súčasťou tímu alebo komunity („Cítim, 

že som súčasťou tímu.“; „Po 6-tom mesiaci som mal pocit, že som bol pre organizáciu viac ako člen 

rodiny. Taký istý pocit mali aj oni. Stal som sa členom komunity.“; „Aktívne ma začleňovali do tímu, 

skvelá integrácia do miestnej komunity.“).

Uznanie je úzko spojené s motiváciou. Ak sú ľudia odmeňovaní vecami, ktoré sú pre nich významné 

alebo relevantné, tak potom je proces uznania najúčinnejší. Pretože dobrovoľníci sú stimulovaní k   

výkonu svojej práce rôznou motiváciou, nebude vhodný vo všetkých situáciách ani rovnaký spôsob 

uznania (Merrill, 2005). Je to rovnaké pri dobrovoľníkoch EDS. Kľúčom k udržaniu dobrovoľníkov 

EDS v organizácii je určiť, čo ich motivuje, a potom im prejaviť uznanie na základe tejto motivácie. 

Prepojením motivácie s uznaním potvrdzujete dôvody zapojenia dobrovoľníkov do organizácie 

a  priraďujete tomuto zapojeniu hodnotu zmysluplným spôsobom. (Humphrey-Pratt, 2006).

McClelland, Atkinson a kol. (1953) zistili, že existujú tri druhy informácií, na ktoré ľudia poukazujú: 

prepojenie, úspech a moc/vplyv. Túto typológiu je možné použiť aj pri dobrovoľníkoch EDS.



92 EVSification

Typ motivácie 
dobrovoľníka

Charakteristiky dobrovoľníka Nápady na uznanie 

P r i d r u ž e n i e / 
pričlenenie

Zapája sa do skupinových projektov.
Má rád osobný vzťah so 
supervízorom.
Potrebuje byť vnímaný ako dobrý 
človek.
Potrebuje byť milovaný.
Hľadá príležitosti na socializáciu.

Pohľadnice, darčeky atď. k  narodeninám, 
špeciálnym sviatkom.
Listy od supervízora o  prínose ich práce.
Nečakané poďakovania.
Ocenenie od samotných klientov, ktorým pomáha.
Príležitosť vstúpiť do toho, čo klienti špeciálne 
potrebujú.
Bankety, obedy, pikniky, výlety, zúčastňovanie sa 
komunitných podujatí v skupine.
Zobrazenie dobrovoľníkov na fotkách  
a  prezentáciách, ktoré ukazujú ich prácu.

Úspech

Potreba konkrétnych cieľov 
s  hranicami a hodnotením.
Túžba po dosahovaní jedinečných 
úspechov.
Potreba merať úspech tým, že si 
stanovuje ciele.
Vyhľadávanie zodpovednosti.
Potreba hmotnej odmeny.

Hmotné ceny, plakety alebo odznaky, ktoré 
dobrovoľníkovi môžeme vystaviť. 
Ďakovné listy za konkrétne úspechy od správnej 
rady alebo uverejnenie v  novinách.
Príležitosť využívať vlastné nápady pri 
dosiahovaní cieľov.
Zapájanie do porád organizácie, pokiaľ je to 
vhodné.
Nominácie na ocenenia v mieste pôsobnosti alebo 
na národnej úrovni.
Dbanie o  to, aby nestrácal čas.
Farebné menovky, odznaky na počesť času 
stráveného v organizácii.

Moc/vplyv

Potreba ovplyvňovať ostatných.
Radosť z  učenia iných.
Schopnosť reagovať na potreby ľudí a 
programov.
Vyhľadávanie pozície, kde môže byť 
zodpovedný a autoritou.
Reagovanie na tituly, ktoré vyvolávajú 
autoritu; status a  prestíž sú pre neho 
dôležité.

Pôsobivý názov pozície.
Viditeľné uznanie, ktoré vnímajú ľudia pri moci 
a autority.
Správy o uznaní ich vplyvu a  dôležitosti zaslané   
novinám, školám a časopisom.
Účasť na seminároch pre dobrovoľníkov a výučba 
ostatných.
Predstavenie ľuďom, ktorí majú vplyv, a  tiež 
médiám.

Zdroj: Fox, Arcemont, Martin: Ideas for Volunteer Recognition. 
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Uznanie by malo byť osobné a individuálne. Koordinátor EDS by mal vynaložiť všetko úsilie na 

personalizované uznanie s cieľom vybudovať trvalý vzťah s každým dobrovoľníkom EDS. Nemôže 

existovať žiaden jednotný druh uznania pre všetkých. Druhy uznania môžu byť rovnako rozmanité 

ako jednotlivci. Uznanie, ktoré je dobre prijímané a  dobrovoľníkom ocenené v jednej situácii, nemusí 

byť najvhodnejšie a efektívne pre dobrovoľníkov v inej situácii. Každý dobrovoľník EDS je jedinečný. 

Úspech každého projektu EDS je založený na pochopení, že jedinci sa objavujú vo všetkých „tvaroch, 

veľkostiach, farbách“, majú širokú škálu zručností a  schopností a chcú byť dobrovoľníkmi EDS z 

mnohých dôvodov. Tento poznatok umožňuje koordinátorom EDS vyvinúť vhodné, účinné a citlivé 

uznanie na základe individuálnych preferencií.

Pri rôznych typoch dobrovoľníkov EDS musí existovať rovnováha medzi formálnymi a neformálnymi 

formami uznania. Neformálne uznanie by malo byť bežnou súčasťou každého dobrovoľníckeho 

programu EDS. Všetci pracovníci hostiteľských organizácií hrajú pri neformálnom uznaní dôležitú 

úlohu. Spôsoby, ktorými každodenne vítajú dobrovoľníkov EDS a  pristupujú k nim sú dôležitými 

prvkami neformálneho uznania. Všetci zamestnanci v hostiteľskej organizácii by mali vynaložiť všetko 

úsilie na to, aby poznali mená dobrovoľníkov, rešpektovali ich prítomnosť a oceňovali ich prínos. U 

niektorých dobrovoľníkov EDS je oveľa dôležitejšie a motivačné formálne uznanie. Formálne uznanie 

dobrovoľníkov zahŕňa viac tradičných a štruktúrovaných metód. Certifikáty a  špeciálne odznaky a iné 

medaily môžu dobrovoľníkom EDS pripomínať ich prínos pre organizáciu. Formálne uznanie môže 

tiež zahŕňať verejné uznanie prostredníctvom novín, rozhlasu alebo televízie. Ďalšie tipy na formálne 

i neformálne uznanie nájdete nižšie.

V spôsoboch uznania dobrovoľníkov EDS je dôležitý aj kultúrny kontext. Dobrovoľníci EDS pochádzajú 

z rôznych kultúr. Čo je obvyklé vo vašej kultúre, môže byť v ich krajine neobvyklé. Napríklad dotyk 

alebo pobozkanie pri pozdrave môže byť normálne v jednej kultúre, ale môže byť nevhodné pri 

ľuďoch, ktorí na to nie sú zvyknutí.
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TIPY A 
TRIKY

• Buďte pohotový a spontánny. Čím dlhšie budete čakať, tým ťažšie sa to vyslovuje a tým 

sa kompliment stane menej účinným. Povedzte to teraz a   neodkladajte to na podujatie k 

výročnému oceňovaniu.

• Buďte úprimný. Ak to tak nemyslíte, nehovorte to. Ak sa pokúsite klamať, neverbálna komunikácia 

vás prezradí a  bude to znieť umelo a  vykonštruovane.

• Buďte špecifický. Venujte pozornosť detailom. Označujte presne to, čo človek urobil a  prečo to 

bolo dôležité. Vyzdvihnite „malé“ rovnako ako „veľké“ veci.

• Vyjadrite to neverbálne. Potľapkanie po pleci, žmurknutie, úsmev, súhlasné kývnutie hlavou, 

nadšenie vo vašich očiach bude mať trojnásobne väčší účinok než slová. Očakávaný účinok 

chvály môže byť posilnený (alebo oslabený) podľa toho, ako je podaný.

• Robte to často. Uznanie dobrovoľníkov by sa malo diať po celý rok, často a  na neformálnej báze. 

Začnite tým, že budete často hovoriť „ďakujem“.

• Uznanie adresujte osobe, nie práci. Najlepší výraz uznania je zdôraznenie prínosu jednotlivca a 

nie konečného výsledky. „Odviedol si skvelú prácu!“ ako protiklad k „Je to skvelá práca!“.

• Buďte dôsledný. Vedzte, že zavedené štandardy uznania môžu byť vo vašej organizácii trvalo 

udržiavané roky. Zorganizovanie výročnej večere pri príležitosti oceňovania dobrovoľníkov 

nastaví očakávania pre budúcich dobrovoľníkov.

• Prispôsobujte. Poznanie každého dobrovoľníka a  jeho záujmov vám pomôže identifikovať, ako 

najlepšie oceniť každého jednotlivca a  dopriať mu pocit jedinečnosti. (Volunteer Recognition 

Guide, 2005)
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YOUTHPASS AKO SPÔSOB UZNANIA 

Youthpass je súčasťou stratégie Európskej komisie na podporu uznávania neformálneho vzdelávania. 

Je k dispozícii pre projekty, ktoré sú financované z programu Erasmus+. Ako nástroj k zdokumentovaniu 

a uznaniu výsledkov vzdelávania zavádza politiku do praxe a prax do politiky:

Účastníci projektov majú možnosť pri tvorbe certifikátu Youthpass spoločne s podpornou osobou 

opísať to, čo vo svojom projekte urobili a  aké zručnosti získali. Youthpass tak podporuje reflexiu 

osobného neformálneho vzdelávacieho procesu a výsledkov.

Ako celoeurópsky uznávaný nástroj pre neformálne vzdelávanie v oblasti mládeže prispieva Youthpass 

k posilneniu spoločenského uznania práce s mládežou.

Popisom pridanej hodnoty projektu podporuje Youthpass aktívne európske občianstvo mladých ľudí 

a pracovníkov s mládežou.

Youthpass má taktiež za cieľ podporiť zamestnateľnosť mladých ľudí a pracovníkov s mládežou tým, 

že dokumentuje získavanie kľúčových kompetencií na osvedčení.

Všetci účastníci projektov schválených v týchto rámcoch majú nárok na certifikát Youthpass a tým aj 

na uznanie za výsledky ich neformálneho vzdelávania.

Ak sa chcete dozvedieť viac certifikáte Youthpass, jeho význame a ako ho môže dobrovoľník získať 

navštívte webovú stránku: https://www.youthpass.eu/en/youthpass/ 

Niekoľko nápadov a  tipov na uznanie dobrovoľníkov EDS (Mc Curley, Lynch, 2005):
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Každodenné vyjadrenie uznania:  

• Povedzte „Ďakujem“.

• Povedzte dobrovoľníkom „Odviedli ste dobrú prácu“.

• Prizvite dobrovoľníkov, keď si robíte kávu.

• Zaujímajte sa o ich názory.

• Privítajte dobrovoľníkov, keď prídu ráno.

• Prejavte záujem o ich osobné záujmy.

• Usmejte sa, keď ich stretnete.

• Pochváľte ich pred šéfom (v ich prítomnosti).

• Nechávajte im malé odkazy ako poďakovanie.

• Dajte si po práci občerstvenie spolu.

• Pochváľte osobné kvality dobrovoľníka.

• Porozprávajte dobrovoľníkom, čo sa v organizácii stalo od ich poslednej návštevy.

Menej časté prejavy uznania:

• Vezmite dobrovoľníkov na obed.

• Na poradách dobrovoľníkov ponúknite občerstvenie.

• Nechajte dobrovoľníkov označiť menom produkty, ktoré vyrobili.

• Napíšte im pochvalný list.

• Zapojte dobrovoľníkov do dôležitých pracovných skupín alebo výborov.

• Uverejnite grafické znázornenie pokroku smerom k cieľu.

• Uveďte menovite hlavných prispievateľov v obsahovej správe pre vedenie.

• Vyzývajte dobrovoľníkov k prezentácii svojich výsledkov.

• Umožnite dobrovoľníkom ísť na seminár, podujatie alebo odborné stretnutie.
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• Napíšte články o ich práci do spravodajcu organizácie alebo novín.

• Vyzdobte pracovné miesto dobrovoľníkov na ich narodeniny.

• Oslávte úspech dobrovoľníkov.

• Dovoľte dobrovoľníkom reprezentovať organizáciu na dôležitých stretnutiach.

Špeciálny význam uznania:

• Vyrobte špeciálne čiapky, tričká, tašky.

• Podporte dobrovoľníkov v napísaní článku o úspechu v práci.

• Udeľte plaketu alebo certifikát za dosiahnutie najlepších výsledkov.

• Kúpte dobrovoľníkom dobré vybavenie.

• Uverejnite fotku dobrovoľníka v novinách.

• Dajte dobrovoľníkovi ďalšiu zodpovednosť a nový titul.

• Zaplaťte si priestor v novinách a poďakujte dobrovoľníkom.

• Vytvorte škatuľu (priestor) pre návrhy a odporúčania.

• Vtipné správy počas stresujúceho obdobia.

• Exkurzie.

• Príležitosti na sieťovanie.

Na tejto stránke nájdete ďalšie tipy na oceňovanie dobrovoľníkov, ktoré navrhuje organizácia 

Volunteering Australia: http://volunteeringaustralia.org/wp-content/uploads/VA-Managers-101-

Ways-to-Recognise-Your-Volunteers.pdf 

Alžbeta Brozmanová Gregorová
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3.9 MONITORING 
AKTIVITY 

DOBROVOĽNÍKOV EDS

Monitoring v  manažmente dobrovoľníctva je definovaný ako priebežné hodnotenie činnosti 

dobrovoľníka, aby sa zabezpečilo, že sú pri dosahovaní cieľov správne nasmerovaní a  všetko ide podľa 

časového plánu. Jednoduchšie povedané, znamená to pozorovanie a  zaznamenávanie práce a rozvoja 

dobrovoľníkov s cieľom potvrdiť, že je všetko v súlade s  plánom, ktorý ste si stanovili. Monitorovanie 

pomôže identifikovať problémy skôr, než bude príliš neskoro, ale tiež to znamená, že ste uvedomelý 

a pozorný.

V  ČOM SA MONITORING LÍŠI OD EVALUÁCIE?

Monitoring je veľmi príbuzný evaluácii. Pre lepšie pochopenie tohto pojmu sa budeme snažiť 

prezentovať rozdiely medzi týmito dvoma manažérskymi nástrojmi. Monitoring a evaluácia kladú veľmi 

odlišné druhy otázok. Pri monitoringu sa pýtame: Ako boli dobrovoľnícke aktivity implementované? 

Evaluáciou zisťujeme: Ako dobre boli aktivity implementované? Pri monitoringu sa pýtame: Na 

koľkých ľudí mali naši dobrovoľníci EDS dosah?, evaluácia uvažuje: Mali dosah na dostatok ľudí? Boli 

to tí správni ľudia? Tieto dva pojmy sú nezávislé a aj vzájomne závislé. Môžeme dokonca povedať, 

že monitoring je „surový materiál“: informácie, ktoré evaluácia premení na kompletnú analýzu 

realizovaných aktivít s cieľom plánovať do budúcnosti.
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Položka Monitoring Evaluácia
Frekvencia Pravidelný, pretrvávajúci Občasná, momentálna
Hlavná činnosť Sledovanie Posúdenie
Účel Zvýšiť efektivitu/upraviť plán 

práce

Zvýšiť účinnosť, dosah, plánovanie do 

budúcnosti
Zameranie Vstupy, výstupy, plány práce Efektivita, vplyv, relevantnosť
Zdroje informácií Rutinný systém, pozorovanie 

prostredia, správy o postupe

Prieskumy, štúdie, rutinný systém, 

voľné pozorovanie, správy o  postupe

(zdroj: A UNICEF Guide for Monitoring and Evaluation, 1990)

AKO TO FUNGUJE PRI PROJEKTOCH EDS? 

Program Erasmus+ definuje EDS ako príležitosť pre mladých ľudí získať kompetencie a  osobnostne rásť 

prostredníctvom neformálneho vzdelávania a  to robí z monitoringu dobrovoľníkov EDS komplexnejší 

proces. Monitoring musí sledovať dva procesy, ktoré idú niekedy ruka v ruke a niekedy sú od seba 

oddelené. Jeden proces je zameraný na dobrovoľníkov a ich osobný rozvoj ako  výsledok plnenia 

svojich úloh, ako aj ich účasti na školeniach, kultúrnych akciách a ďalších pomocných činnostiach. 

Druhý je zameraný na organizáciu a miestnu komunitou a v tomto prípade monitorujeme to, či sa 

náš projekt vzťahuje hlavne na prácu dobrovoľníkov, či ide podľa plánu a či má vplyv na komunitu. V  

ďalšej časti sa na oba pozrieme zblízka.

A. MONITORING PRÁCE DOBROVOĽNÍKOV EDS 

Dobrovoľníkov EDS monitorujete prostredníctvom vytvoreného plánu. Už v  žiadosti o  podporu 

projektu by ste mali definovať svoje ciele a špecifikovať činnosti, ktoré by dobrovoľníci EDS mali 

pre splnenie týchto cieľov robiť. Majte na pamäti, že dobrovoľníci sú si tiež vedomí cieľov, pretože 
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sú jasne uvedené v dohode o činnosti. Za účelom overenia úspechu toho, čo ste si naplánovali 

(ako napr. či dobrovoľníci robia, čo majú robiť, alebo či potrebujete urobiť nejaké zmeny), by ste 

mali vytvoriť systém, ktorý umožňuje pravidelnú kontrolu stavu a vývoja projektu. Pri monitoringu 

projektu EDS s jedným dobrovoľníkom sa to môže zdať ako ľahká práca. Väčšie projekty zahŕňajúce 

niekoľko dobrovoľníkov a viac partnerských organizácií vyžadujú plánovania viac. V takom prípade 

odporúčame, aby ste mali vhodný monitorovací systém. Odporúčame vám navrhnúť svoj plán od 

samého začiatku projektu a nie len v naliehavých prípadoch, ako napríklad, keď dobrovoľník prestane 

prichádzať do práce. Plán monitoringu by mal určiť, kto bude zhromažďovať aké informácie, v akej 

forme, kedy a ako budú použité.

Správne monitorovanie posunu v projekte EDS začína definovaním ukazovateľov. Ukazovateľ je 

meradlom, ktoré poskytuje odpovede na tieto otázky: Čo nám ukáže, že sme dosiahli náš cieľ? Čo 

nám hovorí, či je náš projekt EDS úspešný? Sú dobrovoľníci EDS spokojní? Máme pozitívny vplyv na 

komunitu? 

Ukazovateľ by vám mal byť schopný povedať:

• Či váš dobrovoľník robí to, čo bolo plánované.

• Ako veľmi sa posunul pri dosahovaní cieľov projektu.

• Do akej miery sú jeho osobné vzdelávacie ciele splnené.

Ukazovatele by mali byť vždy merateľné, čo znamená, že sú prezentované v percentách alebo číslom. 

Príklady ukazovateľov zahŕňajú: počet produktov, ktoré dobrovoľníci počas ich služby vytvorili, počet 

ľudí, ktorí majú prospech z dobrovoľníckej činnosti, počet hodín školenia poskytnutých dobrovoľníkom 

organizáciou s cieľom rozvíjať ich zručnosti.
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Je dôležité vybrať konkrétny počet kľúčových ukazovateľov, ktoré sú jasné a ktoré demonštrujú, že 

ste dosiahli svoj cieľ.

KTO A  KEDY BY MAL BYŤ ZAPOJENÝ DO MONITORINGU?

V  projektoch EDS je práca spojená s monitoringom rozdelená predovšetkým medzi koordinátora 

a supervízora. Koordinátor projektu monitoruje činnosť dobrovoľníkov a  podáva hodnotenie v 

spolupráci s hostiteľskou organizáciou a dobrovoľníkom.

 AKO? 

Rozhodnite sa, ako budete informácie systematicky zbierať a  jasne zverejňovať. Môžete použiť 

rôzne metódy: pozorovanie, rozhovory, správy a návštevy. Na skúmanie určitých aspektov môžu byť 

použité formálne a neformálne, kvantitatívne a kvalitatívne metódy. Nižšie nájdete niektoré metódy 

uplatňované pri monitorovaní činnosti a osobného rozvoja dobrovoľníkov EDS.

EVIDENCIA PRACOVNÉHO ČASU. Môžete to urobiť tak, že budete zbierať pracovné výkazy osobne alebo 

elektronicky. Môžete sa rozhodnúť, či ich budú vypĺňať samostatne (a preukážete im tým dôveru) 

alebo v spolupráci s  koordinátorom/supervízorom. V súčasnosti je dostupných veľa aplikácií pre on-

line manažment ako napríklad Toggl a  odporúčame vám ich využívať. 

MONITORING PROSTREDNÍCTVOM NÁVŠTEV V TERÉNE. Návštevy v teréne môžu poskytnúť cenné 

kvalitatívne a kvantitatívne informácie, ktoré nemožno získať z písaných správ ani z diskusií. Používajú 

sa na monitorovanie vývojových procesov, výsledkov, účasti dobrovoľníkov a  na lepšie pochopenie 

celého kontextu. Mali by byť založené na aktivitách dobrovoľníka, problémoch zistených pri 

predchádzajúcich návštevách, ktoré vyžadujú nadväznosť, pozorovaniach neočakávaných udalostí a 

nepredvídaných procesov. Sú tiež príležitosťou na diskusiu o  dobrovoľníckych aktivitách s  príjemcami 
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pomoci. Napríklad, ak váš dobrovoľník organizuje sériu workshopov na školách, návšteva v  teréne 

bude zahŕňať sprevádzanie dobrovoľníka počas workshopu, sledovanie jeho zapojenia, prípravy, 

výsledkov, rozhovory s účastníkmi o  ich názoroch na workshop, ktorého sa práve zúčastnili.

MONITORING PROSTREDNÍCTVOM SPRÁV. V závislosti od štruktúry a potenciálu organizácie môžete 

tiež zvážiť podávanie správ. Napríklad organizácia zodpovedná za koordináciu ďalších hostiteľských 

organizácií, v  ktorých sú dobrovoľníci EDS umiestnení, môže požadovať týždenné alebo mesačné 

správy od osoby, ktorá má na starosti prácu dobrovoľníkov. Sú vyvinuté rôzne formy pravidelného 

podávania správ. Ich hlavné zložky sú štandardné a obsahujú:

• zoznam konkrétnych cieľov a aktivít dobrovoľníkov EDS;

• aktivity, ktoré boli dokončené, čísla (vaše ukazovatele);

• vysvetlenie, prečo niektoré aktivity neboli dokončené podľa plánu (ak sa tak stalo);

• identifikácia ďalších zdrojov, ktoré sú potrebné (napríklad, ak dobrovoľník potrebuje viac 

tréningu alebo je potrebné zvýšiť množstvo peňazí na nákup materiálu);

• ďalšie aspekty, ktoré treba sledovať.

VYUŽITIE INFORMÁCIÍ ZÍSKANÝCH MONITORINGOM NA EVALUÁCIU A  SPÄTNÚ 
VÄZBU

Informácie, ktoré zbierate, môžu byť použité pri rozhodovaní na každej úrovni: koordinátor 

dobrovoľníkov, mentor a supervízor. Okrem toho môžu byť využité pre externé účely (napríklad 

vypĺňanie priebežnej a  záverečnej správy pre národnú agentúru). Spätná väzba by mala byť daná aj 

dobrovoľníkom. Prípadné rozhodnutia o úpravách pracovného plánu musia byť urobené spoločne s 

dobrovoľníkom EDS počas evaluačného sedenia.
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B. MONITORING VZDELÁVACEJ SKÚSENOSTI DOBROVOĽNÍKOV EDS 

Ako už bolo spomenuté, pri všetkých projektoch EDS je prítomný dôležitý aspekt: meranie a monitoring 

vzdelávacej skúsenosti dobrovoľníka. Európska komisia odporúča využitie rôznych nástrojov, ako 

je napríklad dohoda o vzdelávaní alebo Youthpass, ktoré uľahčujú plánovanie a neskôr monitoring  

a  evaluáciu výsledkov vzdelávania.

Vo fáze plánovania je dostupný nástroj na definovanie cieľov v oblasti osobného rozvoja a  tým 

je zmluva o vzdelávaní. V niektorých prípadoch je založená na oficiálnej dohode o Európskej 

dobrovoľníckej službe, zatiaľ čo v iných prípadoch je vypracovaná samostatne. Zmluva o vzdelávaní 

uvádza očakávaný proces učenia a   osobné ciele vzdelávania dobrovoľníka. Typicky sa sústredí na 

osem kľúčových kompetencií vypracovaných Európskou komisiou. Rovnakých osem kľúčových 

kompetencií je súčasťou certifikátu Youthpass, monitorovacieho a evaluačného nástroja navrhnutého 

špeciálne pre monitorovanie pokroku vo vzdelaní dobrovoľníkov EDS. Ide o tieto kompetencie:

• Komunikácia v  materinskom jazyku

• Komunikácia v  cudzom jazyku

• Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky

• Digitálna kompetencia

• Učiť sa učiť

• Spoločenská a  občianska kompetencia

• Iniciatívnosť a podnikavosť

• Kultúrne povedomie a vyjadrovanie
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Mentor spolu s koordinátorom hrajú dôležitú úlohu pri diskusii o študijných výsledkoch, sledovaní 

a pomoci pri rozvoji dobrovoľníka. Dobrovoľníci môžu samostatne monitorovať svoj vlastný osobný 

rozvoj. Dôležitým nástrojom vlastného monitoringu je vedenie denníka a  sledovanie svojho pokroku. 

V závislosti od projektu, ktorý implementujeme, sú niektoré kľúčové kompetencie pre organizáciu a 

dobrovoľníkov relevantné viac, zatiaľ čo iné menej.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Cieľ: rozvoj komunikácie v rodnom jazyku.

Aktivita: výučba rodného jazyka dobrovoľníka v  miestnej komunite.

Ukazovatele: počet hodín výučby poskytovaných dobrovoľníkom vo svojom rodnom jazyku, počet 

účastníkov, počet vytvorených vzdelávacích materiálov, návštevnosť.

Metódy: prezenčné listiny, priebežné správy, návštevy workshopov, diskusia so študentmi a 

pozorovanie.

Zapojení ľudia: Koordinátor zbiera za pomoci mentora dáta (neformálne diskusie, konzultačné 

stretnutia, prezenčné listiny, návšteva v teréne) a  vyplní v stanovenom čase priebežnú správu.

Použitie: Na základe zhromaždených informácií môže nastať niekoľko akcií ako napríklad: 

návštevnosť workshopov sa môže zvýšiť, znížiť alebo zostáva na rovnakej úrovni; dobrovoľník môže 

zmeniť formát na neformálne konverzácie miesto klasickej výučby; workshopy môžu byť zamerané 

na inú skupinu atď.
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TIPY A  TRIKY

• Vyhnite sa tendencii zhromažďovať príliš veľa dát a   starostlivo vyberte niekoľko indikátorov, 

ktoré sa zameriavajú na proces a výsledky.

• Zvoľte indikátory, ktoré sú ľahko dostupné a dôveryhodné.

• Pri definovaní indikátorov sa uistite, že rozumiete ich významu. Snažte sa byť čo najkonkrétnejší. 

Ak je váš indikátor „množstvo workshopov“, presne definujte, čo znamená termín „workshop“.

• Použite „program“ nazývaný „ranná kávička“ na monitoring úrovne spokojnosti dobrovoľníkov. 

To znamená, že na začiatku pracovného dňa si dáte kávu s  dobrovoľníkmi a  porozprávate sa  

o tom, ako sa cítia.

• Ak chcete mať vysoko kvalitný monitoring, je potrebné využiť holistický prístup. Neskúmajte 

však dobrovoľnícku činnosť jednotlivo, ale využívajte informácie od najväčšieho počtu 

zapojených ľudí, ak je to možné.

• Využívajte monitoring ako spôsob motivovania dobrovoľníka. Umiestnite výstupy na stene 

kancelárie alebo v kuchyni. Napríklad: 20 hodín workshopov za jeden mesiac.

• Vo väčších projektov s viacerými dobrovoľníkmi EDS môžete použiť on-line nástroje, ako sú: 

Disk Google, Dropbox a  ďalšie.
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3.10 EVALUÁCIA 
DOBROVOĽNÍKOV 

A  PROJEKTOV 
EDS

Evaluácia – slovo, ktoré každý z nás počul mnohokrát v rôznych súvislostiach, oblastiach a významoch. 

Čo to vlastne znamená? Akú úlohu hrá v dobrovoľníctve pre všetkých jeho aktérov? A nakoniec, akú 

úlohu hrá v rámci Európskej dobrovoľníckej služby, ktorá sa, ako už vieme, líši od iných dobrovoľníckych 

príležitostí? V  tejto kapitole sa budeme snažiť poskytnúť odpovede na tieto otázky.

Koordinátori EDS majú na starosti dobrovoľníkov a ich výkon, efektivitu a osobný rozvoj. Sú 

zodpovední za poskytovanie podpory pri plnení každodenných úloh a dosahovaní dlhodobých 

cieľov. Ak chcete mať istotu, že proces učenia dobrovoľníkov a plánované aktivity sú na správnej 

ceste, evaluácia je spôsob, ako to dosiahnuť. Proces evaluácie je niečo, čo nie je vždy považované za 

niečo vzrušujúce, niečo, na čo sa koordinátori dobrovoľníkov tešia. Môže to byť spojené so zložitou 

činnosťou, ktorá neprináša žiadne praktické výhody. Navyše, evaluácia je často považovaná za 

spôsob a systém riešenia problémov vyskytujúcich sa v projekte či v  organizácii. Odporúčame však 

iný prístup, a   to chápanie evaluácie ako spôsobu inšpirácie, obohatenia organizácie a zlepšenia 

výkonu koordinátorov a dobrovoľníkov. Evaluácia je skôr prostriedok systematického hodnotenia a   

prostriedok rozvoja ako nástroj používaný v  hraničných situáciách.

Evaluácia je dôležitým nástrojom získavania spätnej väzby a zlepšovania spôsobu, akým je projekt 

EDS organizovaný. V našom ponímaní je evaluácia príležitosťou na poskytnutie spätnej väzby. 

Priebeh evaluácie musí byť kooperatívny, podporujúci dialóg medzi organizáciou a dobrovoľníkmi, 
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čo znamená, že by dobrovoľníci mali dostať možnosť vyhodnotiť celkový projekt, aktivity, vzťahy  

a  vzdelávaciu skúsenosť.

Keď hodnotíte výkonnosť dobrovoľníkov, musíte jednoducho:

• formulovať otázky,

• zbierať dáta,

• analyzovať dáta,

• prispôsobiť plány, program a aktivity (v prípade potreby).

Aké výhody prináša evaluácia organizácii, koordinátorovi a dobrovoľníkovi?

Prínosy evaluácie je možné rozdeliť do dvoch kategórií: prínosy pre dobrovoľníkov a prínosy pre 

koordinátorov a organizácie. Je zrejmé, že je medzi nimi silné prepojenie.

Výhody evaluácie z pohľadu dobrovoľníkov:

• Šanca na zlepšenie alebo upravenie ich výkonu tým, že dostanú konštruktívnu spätnú väzbu. 

Nedostatok spätnej väzby môže byť frustrujúci a interpretovaný ako ignorovanie kvality ich 

práce a v dlhodobom horizonte môže viesť k zníženiu výkonnosti, menšiemu úsiliu a dokonca 

odstúpeniu zo služby.

• Pomáha dobrovoľníkom EDS využiť ich potenciál a prijímať úlohy, ktoré zodpovedajú ich potrebám 

a možnostiam. Realizáciou pravidelnej evaluácie majú dobrovoľníci možnosť premýšľať o ich 

úspechoch, silných a slabých stránkach.

• Môže to byť pre dobrovoľníkov EDS spôsob a cesta zdieľani pochybností, sťažností alebo úspechov 

v ich práci, prostredí a pracovných vzťahoch. Nie všetci dobrovoľníci budú cítiť slobodu a hovoriť 
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priamo o veciach, ktoré neoceňujú. Niektorí z nich na to potrebujú “formálny” systém.

• Väčšie zapájanie do aktivít organizácie preto, lebo chápu, čo sa v organizácii deje a ako ju 

dobrovoľníci môžu podporiť pri dosahovaní svojich cieľov a presadzovaní hodnôt.

• Možnosť prispieť svojim vstupom do inej adaptácie aktivít v budúcich projektoch alebo v 

podobných situáciách bude pre dobrovoľníkov motivačná.

• Zaručuje, že stanovisko dobrovoľníkov sa berie do úvahy.

Výhody evaluácie z pohľadu koordinátorov a organizácií:

• Pravidelný zber informácií o výkone dobrovoľníkov (zverené úlohy, úspechy dobrovoľníkov a ich 

vývoj, realizácia projektu).

• Posúdenie, do akej miery boli dosiahnuté ciele projektu, ciele stanovené v oblasti rozvoja 

dobrovoľníctva a čo treba zlepšiť.

• Sledovanie, či cesta a aktivity potrebné na dosiahnutie cieľov vedú správnym smerom. Vďaka 

zozbieraným a analyzovaným údajom môže koordinátor posúdiť, či boli prijaté opatrenia pre 

dobrovoľníkov správne a efektívne alebo nie. Ak zistíte, že jednoducho niečo nefunguje, aktivity 

presmerujte.

• Pomáha posúdiť štruktúru organizácie. Je jasné, kto je za čo zodpovedný? Je spôsob, akým 

organizácia pracuje, efektívny?

• Pravidelná evaluácia v rôznych fázach spolupráce dobrovoľníka a organizácie poskytuje ucelený 

pohľad na výsledok a väčšiu kontrolu nad celým procesom.

• Nakoniec, posudzuje vplyv vašich aktivít, definuje odporúčania a má vplyv na budúce aktivity.
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EVALUÁCIA V PROJEKTOCH EDS

Dlhodobý projekt mobility, akým je EDS, môže byť vzdelávacou skúsenosťou z  mnohých strán. Zahŕňa 

štúdium jazykov, odborné skúsenosti, medzikultúrne učenie, autonómiu a nezávislosť, spoločenský 

život a organizačné aspekty. Evaluačné stretnutia môžu byť použité na realizáciu zmeny, oddelenie 

rôznych aspektov projektu EDS alebo ako nástroj na predchádzanie konfliktom. Pomáhajú tiež 

uvažovať o tom, ako môžu dobrovoľníci EDS meniť veci alebo spoločne rozhodovať, či a čo môže 

organizácia urobiť pre zlepšenie projektu. Dva najdôležitejšie aspekty evaluácie v EDS sú pracovný a 

osobný rozvoj.

EVALUÁCIA PRÁCE V  PROJEKTOCH EDS

Evaluácia práce sa vzťahuje na výkon dobrovoľníkov na pracovisku a plnenie zverených úloh. Jej 

cieľom je nájsť odpovede na tieto otázky:

• Aký majú dobrovoľníci pocit vo svojom postavení a zo zverených úloh?

• Ako plnia zadané úlohy?

• Potrebujú väčšiu podporu alebo väčšiu slobodu?

• Existuje nejaký priestor na zlepšenie?

• Plní práca dobrovoľníkov ich očakávania a dosahujú svoj potenciál?

• Evaluácia je tiež priestor pre dobrovoľníkov, aby sa podelili o svoje nápady na jednotlivé aktivity 

a  zdieľali s koordinátormi podrobnosti o pripravovaných aktivitách a plánoch.
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EVALUÁCIA OSOBNÉHO ROZVOJA V EDS

EDS je dobrovoľnícky program, ktorý kladie veľký dôraz na osobný rozvoj dobrovoľníkov. Osobný 

rozvoj si vyžaduje plán vytvorený dobrovoľníkom s podporou svojho koordinátora. Na začiatku 

dobrovoľníckej služby by si dobrovoľníci mali sami stanoviť, čo chcú dobrovoľníctvom dosiahnuť 

(samozrejme, môže sa to počas služby meniť a rozvíjať). Koordinátor je osoba, ktorá ich vedie a 

vyhodnocuje. Evaluácia osobného rozvoja by mala byť navrhnutá s prihliadnutím na nasledujúce 

prvky:

• Dosahujú dobrovoľníci to, čo predpokladali, že dosiahnu?

• Pomáhajú im aktivity dosahovať ich ciele? Ak nie, ako formovať úlohy, aby tento proces podporili?

• Rozvíjajú dobrovoľníci kompetencie, ktorých rozvoj nepredpokladali na začiatku?

• Ako ide proces? Sú nejaké prekážky alebo meškanie?

• Je potrebné vykonať niektoré nápravné kroky na podporu rozvoja dobrovoľníkov?

Ak chcete vedieť, čo to znamená v praxi, ukážeme to na príklade našej organizácie, kde používame 

multidimenzionálnu evaluáciu s dobrovoľníkmi EDS, zamestnancami a aktérmi projektu EDS.

• Prvý mesiac prebieha evaluačné stretnutie každý týždeň. Predmetom diskusie sú podmienky 

bývania, poznávanie kultúry a mesta, prispôsobenie sa novému životu, požiadavky, potreby a 

očakávania dobrovoľníkov. Ide o  skupinovú evaluáciu, ale ak to situácia vyžaduje, zorganizujeme 

individuálne stretnutia. Pri evaluácii používame neformálne metódy a nástroje vzdelávania. 

Pokúšame sa zapojiť ďalších významných aktérov, akými sú mentori.
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• Každý mesiac je evaluačné stretnutie zamerané na prácu dobrovoľníkov pod vedením 

koordinátora/supervízora. Zvyčajne ide o individuálne stretnutia tvárou v tvár, kde sú diskutované 

aspekty spojené s pracovným časom, aktivitami, pracovnými vzťahmi, aspekty delegovania 

a  supervízie, rovnako ako vzťahy s príjemcami a budúce pracovné plány. Niektorí koordinátori 

využívajú písomný dotazník a iní používajú neformálne metódy, ako je napríklad tvorba koláže, 

vizuálne metódy, kaučovacie nástroje, písanie denníka, modelovanie z hliny atď.

• Okrem toho, mesačne sa koná skupinová evaluácia zameraná výlučne na osobný rozvoj 

dobrovoľníkov EDS a ich vzdelávaciu skúsenosť. Na tieto evaluačné stretnutia sú pozvaní všetci 

dobrovoľníci a  hodnotia posledný mesiac, stanovený študijný plán a sebahodnotia pokrok, ktorý 

dosiahli. To všetko s  cieľom zistiť, či zachovať rovnaké ciele alebo ich zmeniť. Myslíme si, že toto 

je dôležitou súčasťou EDS, a  preto si na stretnutie zvyčajne rezervujeme celý deň a  stretnutie 

facilituje obyčajne koordinátor. Dobrovoľníci EDS majú možnosť zúčastniť sa individuálnych 

alebo skupinových cvičení, aby im pomohli reflektovať minulosť a plánovať svoju budúcnosť. 

Hlavnými témami sú: osobný rozvoj, odborná prax, jazykové kurzy, interkultúrne učenie, kľúčové 

kompetencie a Youthpass. Je to tiež príležitosť pre dobrovoľníkov zdieľať svoje pocity s ostatnými 

členmi projektu a  slúži ako prevencia konfliktov v skupine.

• Ako výsledok a pokračovanie týchto dvoch dôležitých mesačných evaluačných stretnutí sa 

koná evaluačné stretnutie projektového tímu. Je to čas a priestor, kde si vymieňajú informácie 

koordinátori/supervízori, koordinátori projektu a mentori. V závislosti od prípadu a  potrieb môže 

byť evaluácia individuálna alebo skupinová, tvárou v tvár alebo on-line. Napríklad mentori sa s   

koordinátorom stretávajú každý mesiac osobne a  supervízor vypĺňa on-line dotazník.

• Dobrovoľníci EDS majú mentorov, s ktorými majú pravidelné konzultačné stretnutia. Často to 
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nie sú oficiálne naplánované stretnutia, pretože dobrovoľníci stretávajú svojich mentorov často 

neplánované a  evaluačné rozhovory môžu byť súčasťou týchto stretnutí.

• Na konci projektu EDS organizujeme záverečnú evaluáciu. V priebehu rokov sme zaviedli 

„tradíciu“ organizovania záverečnej evaluácie niekde mimo mesta, vo viac prirodzenom prostredí, 

ktoré stimuluje dobrovoľníkov v procese reflexie celej skúsenosti. Dobrovoľníci sa pozrú na 

svoju celú skúsenosť s EDS, spomenú si na proces a dôležité kroky, ktoré urobili a čo sa naučili. 

Jedna časť je venovaná dokončeniu Youthpassu a  spôsobu jeho použitia na trhu práce. Záverečnú 

evaluáciu využívame aj na pomoc dobrovoľníkom pri stanovení nových cieľov pre život po EDS. 

Ďalšia časť je venovaná evaluácii projektového tímu: koordinátori a mentori posudzujú celkový 

projekt a  prinášajú návrhy na zlepšenie budúcich projektov EDS. Táto evaluácia je kvantitatívna 

aj kvalitatívna.

• Posledná časť evaluácie sa deje po návrate dobrovoľníka do vysielajúcej krajiny a je vedená z 

pohľadu vysielajúcej organizácie, pretože tá je zodpovedná za organizáciu evaluácie projektu s 

dobrovoľníkom a vyplnenie kvalitatívneho aj kvantitatívneho dotazníka zaslaného koordinujúcej 

organizácii pre potreby záverečnej správy projektu.
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TIPY, TRIKY              A VECI, 
KTORÉ 

VÁM POMÔŽU 
ROBIŤ EFEKTÍVNU 

EVALUÁCIU

• V prvom rade pamätajte na zámery a ciele: Čo chcete vo svojom projekte dosiahnuť? V akých 

oblastiach by sa vaši dobrovoľníci chceli rozvíjať?

• Nezabudnite, že evaluácia je len súčasťou cyklu manažmentu, a ak ju chcete urobiť dobre, 

zamerajte sa na celý proces.

• Evaluácia je dvojstranné stretnutie. Nie je to len priestor na diskusiu o práci dobrovoľníkov pre 

koordinátora. Je to tiež príležitosť pre dobrovoľníkov prediskutovať ich výkonnosť a potreby, 

prezentovať svoje návrhy. Čas, keď hovorí koordinátor, by sa mal rovnať času, keď počúva.

• Počúvajte aktívne. Ak vás niečo zaujme, opýtajte sa ďalšie otázky.

• Snažte sa čo najviac klásť otvorené otázky. Namiesto otázky: „Existujú nejaké úspechy minulý 

mesiac, na ktoré si pyšný?“ sa opýtajte: „Čo si minulý mesiac dosiahol?“.

• Evaluačné stretnutie by malo byť zamerané na diskusiu o výkone dobrovoľníkov v organizácii. 

Nenechajte sa zviesť k iným témam. Držte sa spôsobu RAP (z anglického: Review past – preskúmaj 

minulosť, Analyze the present – analyzuj súčasnosť, Plan the future – plánuj budúcnosť).

• Hlavným cieľom evaluácie nie je vypĺňanie papierov. Je ním rozhovor s dobrovoľníkmi o ich 

výkonnosti a úlohách. Preto sa nezameriavajte na vytváranie inovačných a komplexných 

dotazníkov, ak to nie je potrebné. Zároveň odporúčame nájsť systém vedenia záznamov z 
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evaluácie pre potreby záverečnej správy a sledovania posunu.

• A nakoniec nezabúdajte, že mesačná evaluácia nemôže nahradiť každodenný dohľad nad 

výkonom dobrovoľníka.

Dana Solonean

Alicja Zachert
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4. KONFLIKTY 

V 

EDS 

PREVENCIA 

A 

RIEŠENIE
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PREČO? – PREČO NIE?

V prostredí plnom diverzity existuje veľa dôvodov na konflikty. Keby som bola konfliktom, rada by 

som zotrvávala v  EDS. Prečo? Po prvé, existuje tam veľa rozdielov, napríklad v  očakávaniach, kultúre, 

veku, pohlaví, stereotypoch, návykoch, hodnotách, presvedčení. Po druhé, dobrovoľníci nie sú v  tomto 

procese sami, sú súčasťou rôznych vzťahov a spolupracujú s rôznymi ľuďmi. Existuje aj veľa ďalších 

prvkov, ktoré môžu ovplyvniť správanie a reakcie, keď sme v konflikte. Tie môžu byť interné (pocity, 

potreby, emócie, fyzická kondícia atď.) a vonkajšie (bariéry, životné podmienky, počasie, kultúra, čas 

atď.). 

Každý projekt EDS má viac aktérov. Dobrovoľník, koordinátor, mentor, projektový manažér, tím 

hostiteľskej organizácie, klienti, ďalší dobrovoľníci a každý z nich môže byť súčasťou konfliktu  

a zvládať ho po svojom. Každý z nich je jedinečný a má v   tom istom momente rôzne individuálne 

potreby. Všetky tieto prvky môžu viesť ku konfliktným situáciám. Konflikt môže mobilizovať pozornosť 

a úsilie, spotrebuje veľké množstvo energie. Ale to neznamená, že musí byť vždy vnímaný negatívne.

Konflikt prináša zmenu, odhaľuje problémy, pomáha pri stanovení osobných hraníc, prispieva 

k formovaniu identity, spája tých, ktorí predtým spojení neboli, a pomáha im realizovať spoločný 

záujem, posilňuje sebavedomie jednotlivca alebo skupiny.

Konflikt je výzvou pre každého, ale je dôležité z neho získať maximum výhod a  stratiť minimálne. Znie 

to jednoducho, však?

Nestačí vedieť konflikt opísať a  analyzovať. Dôležité je vedieť, čo robiť, aby sa vyriešil bez vážnej ujmy 

a  našlo sa konštruktívne a udržateľné riešenie pre obe strany.

V tejto kapitole opíšeme rôzne typy konfliktov a stručne popíšeme niektoré nástroje na predchádzanie 

konfliktom alebo ich riešenie. Pozrieme sa predovšetkým na medziľudské konflikty, lebo sú v EDS 

najbežnejšie.
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TERMINOLÓGIA. ČO JE KONFLIKT?

Slovo konflikt pochádza z latinského slova conflictus – to znamená zrážku alebo narazenie na nejakú 

prekážku. 

Pre účely tejto kapitoly budeme používať nasledujúcu definíciu podľa Bednaříka (2001): „Konflikt 

nastáva vtedy, keď si jedna alebo viaceré strany uvedomia nárok na tú istú vec alebo si uvedomia, že 

majú iný názor na situáciu, o ktorej diskutujú alebo sú do nej vtiahnutí.“

Konflikt má dve zložky, obsah a emócie. Emócie ako strach, frustrácia a agresia sú tiež súčasťou 

konfliktu a prekrývajú realistický a objektívny obsah konfliktu, čo situáciu komplikuje. Sme ľudia s 

emóciami a musíme s nimi žiť, ale môžeme ich tiež udržať pod kontrolou, aby nám to pomohlo vidieť 

obsah konfliktu. Nie je to ľahké, ale je to možné. Čím bližší a dôvernejší vzťah je, tým intenzívnejšie 

môže konflikt narásť a  môže to sťažiť jeho racionálne riešenie.

Typológia konfliktov (Christopher W. Moore, 1989)

Táto typológia sa zdá byť vhodná na účely EDS, pretože je nasmerovaná na konflikty, ktoré vznikajú 

najčastejšie. Je zostavená z psychologického hľadiska a  dôraz je kladený na zdroj, ktorý problém 

spôsobil.

Konflikt vzťahov – vzniká, keď máme tendenciu vnímať inú osobu negatívnym spôsobom na základe 

našej zlej skúsenosti, predsudkov, stereotypov, negatívnych postojov. V konflikte odmietame 

akceptovať, že druhá osoba sa správa odlišne pre svoju inakosť alebo sa nespráva tak, ako očakávame 

alebo ako sme zvyknutí. Spôsobuje ho veľmi často nedostatočná komunikácia alebo žiadna 

komunikácia.
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Konflikt hodnôt – ľudia prichádzajú do svojej dobrovoľníckej služby z  rôznych kultúr a  s  inými 

hodnotami, ktoré počas svojho života nadobudli. Zdá sa, že sú tými správnymi pre ich fungovanie ako 

aj pre fungovanie spoločnosti, v  ktorej žijú. Keď sa stretnú s  človekom alebo ľuďmi, ktorých hodnoty 

sú iné, môže sa zdať, že to už nemôže fungovať tak dobre. Môžu sa snažiť presviedčať ostatných, 

aby svoje hodnoty zmenili. Napätie môže viesť ku komplikovaným konfliktným situáciám. Ľudia sa 

svojich hodnôt ale nevzdajú, pretože tvoria ich identitu. Ale to neznamená, že aj ľudia s   rôznymi 

hodnotami by nemohli žiť a  spolupracovať bez konfliktov. Môžu, ale musia byť pripravení na to, že 

budú rešpektovať jeden druhého a  prijímať hodnoty. 

Konflikty štruktúrne – tento typ konfliktov je spojený napríklad so štruktúrou skupiny, štruktúrou 

v  organizácii a  s  definovaním kompetencií, zodpovedností a  pozícií. Vzniká obyčajne vtedy, keď sú 

nejasne komunikované úlohy, roly a  očakávania v  organizačnej štruktúre, systéme práce alebo 

v  rozhodovaní. Dá sa tomu predchádzať tým, že bude jasne prezentovaná štruktúra, o  ktorej je možné 

ďalej komunikovať, a  je priestor prijať spätnú väzbu od ľudí, ktorí sú súčasťou tímu.

Konflikt informácií – tento konflikt vzniká prirodzene preto, lebo každý má rôzne názory na základe 

rôznych zdrojov informácií, viery, hodnôt, skúseností a  vyjadruje ich svojím vlastným spôsobom. 

Niekedy je možné tieto rozdiely prediskutovať, podať doplňujúce informácie, a  tak pochopiť rozdiely 

bez toho, aby nastal konflikt.

Konflikt záujmov – vzniká vtedy, ak v  istej situácii nie sú naplnené potreby oboch strán a  jedna cíti, 

že za tie svoje musí bojovať. Vychádza to z prirodzeného rozdielu medzi ľuďmi. Na to, aby sme ich 

vyriešili, nemusíme svoje potreby meniť. Môžeme o  nich komunikovať a  pokiaľ je to v  danej situácii 

možné, potreby oboch strán uspokojiť. 
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Táto typológia je veľmi zjednodušená a   v   realite sa stretávame s   rôznymi kombináciami typov 

konfliktov. V   každej situácii je ale dobré zistiť, čo konflikt spôsobilo, či to nie je náhodou len 

nedostatkom informácií, nedorozumením. My môžeme pomôcť obom stranám diskutovať a  nájsť 

riešenie, s  ktorým by boli spokojní. Lebo niektoré konflikty sa dejú práve v  dôsledku komunikačných 

nedorozumení.

Ako zistíme, že nastane konflikt?

Konflikt zaregistrujeme vedome či nevedome vnímaním. Toto vnímanie je však veľmi subjektívne  

a   môže spôsobiť konflikt. Znamená to, že ľudia sa ani nemusia v   konfliktnej situácii nachádzať a   

konflikt vznikne.

Čo sa počas konfliktu odohráva? V. Labáth (Konflikt, zmierovanie a zmierovacie rady, 2004) popisuje 

5 fáz konfliktu:

1. Nezhoda (počiatočná fáza) – sú prezentované rozdiely sprevádzané zmenou emócií. Správanie 

oboch strán je pod kontrolou.

2. Polarizácia – obe strany konfliktu hľadajú argumenty, ktorými podporujú svoje názory. Je ťažšie 

nájsť riešenie, ide veľakrát o  to, „kto z  koho“. Emócie silnejú.

3. Segregácia – môže a  nemusí nastať. Ľudia sa jeden druhému vyhýbajú a konflikt stále existuje.

4. Deštrukcia – táto fáza je charakteristická snahou uškodiť druhému (fyzicky alebo psychicky). 

Ľudia sa môžu pokúsiť pokaziť reputáciu toho druhého, ublížiť. Spolupráca na hľadaní riešenia 

nie je možná. 

5. Únava – ľudia sú z konfliktu unavení a môžu mať zdravotné problémy. Nie sú schopní vyriešiť 

nezhodu a  konflikt ukončiť.



121EVSification

Každá fáza môže trvať rôzne dlho, niekedy dokonca roky. Konflikt tiež môže skončiť v rôznej fáze. Líši 

sa to od prípadu k  prípadu. 

PREDCHÁDZANIE PROBLÉMOM A  ICH RIEŠENIE

Každý z nás si nesieme predsudky a stereotypy o konfliktoch z   rodín, komunít, z   kultúry. To, ako sa 

pri konfliktoch správame, cítime a ako ich riešime, vychádza aj z našich skúseností. Konflikty nie sú  

o súťažení, nie sú v nich víťazi a porazení, pokiaľ nám nepomôžu vyriešiť nepriaznivú situáciu. Pri jej 

riešení pomáha viera v  to, že obe strany chcú problém vyriešiť. A to vyžaduje vysoký stupeň dôvery. 

Nedostatočná komunikácia tak isto ako štýl komunikácie môže byť dôvodom konfliktu. Predpokladáme, 

že istými komunikačnými zručnosťami môžeme konfliktom predchádzať, ba ich aj vyriešiť. Dobrá 

správa je, že tieto zručnosti sa dajú naučiť, aj keď neexistuje univerzálny vzorec, ktorý by riešil 

konfliktné situácie jednoducho. Sme emotívne bytosti a  každý sme iný, a keby sme používali metódy 

pre riešenie konfliktov s  tým, že by sme potlačili svoje vlastné ja, nikto by nám to neuveril.

Uvádzame niekoľko príkladov komunikačných nástrojov, ktoré nám môžu pomôcť predchádzať 

konfliktom:

AKTÍVNE POČÚVANIE

Veľa konfliktov sa stupňuje preto, lebo nie sme v určitej situácii schopní aktívne počúvať a hneď 

sa snažíme argumentovať a povedať svoje názory. Načúvanie je základným prvkom medziľudských 

komunikačných zručností.

Cieľom aktívneho počúvania je pochopiť druhú osobu a  vyjadriť to. Je možné ho použiť na začiatku 

konfliktu, keď vidíme, že druhá strana vyjadruje rôzne nápady, záujmy a potreby. To znamená, že 
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budeme vytvárať atmosféru, v ktorej skutočne chceme druhú stranu pochopiť, a nebudeme používať 

protiargumenty, nesnažíme sa začať „boj“. To nutne neznamená, že musíme súhlasiť so všetkým, ale 

môžeme sa pokúsiť nájsť riešenie, ktoré môže byť prijaté oboma stranami.

Aktívne počúvanie je zručnosť, ktorá sa môže zlepšiť praxou. Znamená to, že sa musíme plne sústrediť 

na to, čo bolo povedané, a nie len vypočuť si informácie od toho druhého.

JA VÝROK

Ja výrok sa skladá z opisu, ako sa cítite, o podmienkach, za ktorých sa tak cítite, a  ako tieto podmienky 

vplývajú na vaše emócie. 

Pri  Ja výroku sa používa takýto vzorec: „Cítim sa... (uveďte svoje emócie), keď... (popíšte správanie alebo 

za akých podmienok sa tak cítite), pretože... (vysvetlite, prečo správanie alebo podmienky spôsobujú, 

že sa tak cítite). Použitie Ja výroku je konštruktívnejšie než príkazy, osočovanie, moralizovanie, súdy, 

ultimáta alebo iné správanie, ktoré vytvárajú pocit, že ten druhý sa musí brániť. Nie je až také ľahké 

ho začať používať. Zámeno „vy“ sa používa stále a jeho použitie nie je zlé. Problémom je, že sa často 

zamieňajú osobné názory s faktami. 

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prvom rade musíme identifikovať problém a potom si odpovedať na otázku, či sme ho schopní 

vyriešiť sami alebo si musíme prizvať na pomoc tretiu stranu. Môže to byť akákoľvek osoba, ktorú 

konfliktné strany považujú za autoritu. V  projektoch EDS to môže byť napríklad koordinátor projektu 

alebo riaditeľ organizácie.

Mediácia – je to neformálny proces, ktorý je štruktúrovaný a  má predpísané pravidlá, neprebieha na 

súde a autorita sa nazýva mentor. Mentor nemôže byť priamo zapojený do konfliktnej situácie a jeho 
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úlohou je pomáhať pohádaným stranám, aby sa spoločne dohodli na riešení. Cieľom mediácie nie 

je zistiť, kto má pravdu a kto sa mýli. Kladie sa dôraz na budúcnosť. Úspešné mediácie sú zakončené 

písomnou dohodou.

Zmierenie – je proces hľadania dlhodobých riešení v  prospech ďalšej komunikácie, spolupráce a 

spolužitia. Dôraz je kladený nielen na vyriešenie problému, ale aj na obnovenie stratenej dôvery 

alebo ide o snahu pomôcť komunikovať bez ubližovania. Mali by byť schopní nájsť spôsob, pravidlá, 

systém, ako vo vzťahu pokračovať ďalej. Je nutné prediskutovať vnímanie, pochopenie situácie, 

emócie a správanie. Chceme sa zbaviť negatívneho pocitu, hnevu alebo sklamania.

Autoritatívne riešenie – rozhoduje autorita bez ohľadu na záujmy strán. Príkladom môže byť 

rozhodnutie sudcu na súde. Ak sa pokúsite riešiť problémy z pozície autority, môžete ich potlačiť, ale 

nie vyriešiť. Konflikt je stále nažive, ale ticho sa skrýva a čaká na svoju ďalšiu šancu.

Prispôsobenie – jedna zo strán sa vzdá svojich potrieb dobrovoľne alebo pod tlakom a prijíma 

navrhnuté riešenia druhej strany.

Únik – jedna strana alebo obe sa rozhodnú „opustiť konflikt“, čo môže byť jednoduchšie a menej 

energeticky náročné ako vyriešenie problému.

Kompromis – konfliktné strany sa snažia nájsť riešenia a  komunikujú o nich. Každý sa musí vzdať časti 

svojich potrieb na vyriešenie problému. Sú rovnaké benefity aj straty.

Konsenzus – strany hľadajú riešenia, ktoré neuspokoja všetky potreby, ale len niekoľko zásadných.
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Existuje niekoľko vecí, ktoré treba mať na pamäti pri pohľade na konflikt. Môže byť zdrojom zmeny, 

bráni stagnácii, uvoľní napätie vo vzťahoch. A to vtedy, ak ho dokážeme vnímať ako niečo, čo otvorí 

diskusiu a pomáha nám v  posune vpred, robiť veci lepšie a  ak zvládneme byť konštruktívni a máme 

motiváciu ho riešiť.

Pri spracovaní tejto kapitoly sme vychádzali z  publikácií o konfliktoch a  ich riešení, ktoré sú ďaleko 

obsiahlejšie. Ak sa tejto problematike chcete venovať hlbšie, odporúčame ďalšie štúdium. Na stránke 

organizácie PDCS nájdete na stiahnutie napríklad:

Bednařík, Aleš: Riešenie konfliktov. PDCS, 2003.

Ondrušek, Dušan – Labáth, Vladimír – Tordová, Zuzana: Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady. PDCS, 

2005.

Link: http://pdcs.sk/sk/publikacie.html

Ida Adolfová
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5. ZÁVER

Ďakujeme, že ste si prečítali tento manuál až po koniec. Než sa rozlúčime, chceme sa podeliť o niektoré 

z našich záverov získaných po rokoch manažovania dobrovoľníkov EDS.

To, čo ste si prečítali v jednotlivých kapitolách tohto manuálu, sú testované princípy, ktoré naše 

organizácie zaviedli do praxe v  realizovaných projektoch EDS. Zažili sme, ako fungujú, pomohli nám 

viesť dobrovoľníkov ich cestou učenia. Veríme, že každý dobrovoľník EDS, koordinátor alebo manažér 

by mal nájsť svoj osobný štýl pri práci s dobrovoľníkmi. Nielen, že niektoré veci, ktoré čítate, pre 

vás nebudú platiť kvôli vašej osobnosti alebo štýlu, akým veci riešite, môžu byť tiež irelevantné pre 

vašu organizáciu alebo vo vašom kultúrnom kontexte. Prevezmite informácie a tipy prostredníctvom 

vašich potrieb a nájdite spôsob, ako by mohli fungovať vo váš prospech.

Manažment dobrovoľníkom EDS je nepretržitý proces, a ak sa na to pozriete z tohto uhla, uvidíte, 

že všetky prezentované kroky sú vzájomne prepojené. Uistenie sa, že EDS je pre vašu organizáciu 

dobrý nápad a všetko, čo investujete do svojej prípravy na zapojenie dobrovoľníkov, bude mať vplyv 

na to, ako motivovaní budú dobrovoľníci. To, ako si navrhnete priebeh výberového konania, vám 

uľahčí výber a  zaistí, že oslovíte mladých ľudí, akých potrebujete pre svoje aktivity. Spôsob podpory 

a  supervízie dobrovoľníkov je priamo prepojený s  tým, koľko úsilia budú investovať do realizácie 

svojich aktivít a   to bude vplývať na vašu komunitu. Manažment dobrovoľníkov EDS je práca, ktorá 
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vyžaduje vaše sústavné investície do celého procesu. Nemôžete investovať do jednej z fáz a ignorovať 

ostatné, pretože to povedie k menej šťastným výsledkom alebo menej šťastným dobrovoľníkom. Ale 

ak budete uplatňovať zásadu prevencie a  investujete dostatok času a pozornosti každému z krokov 

manažmentu, nebudete musieť platiť vysokú cenu intervencie (čo často stojí energiu, emócie, čas, 

stres, frustráciu atď.).

Na konci čítania je tu ešte jedno dôležité tvrdenie, ktoré platí pre všetky projekty EDS a všetkých 

dobrovoľníkov EDS a chceme ho zdôrazniť: neexistuje univerzálny recept, ktorý sa vzťahuje na každý 

projekt, nie je žiadne tajomstvo, skrytá ingrediencia, ktorá urobí z manažmentu dobrovoľníkov EDS 

úspešný proces. Samozrejme, sú princípy, ktoré pri použití vašu prácu zefektívnia, alebo tipy, ktoré 

môžete nasledovať, ale nakoniec je každý dobrovoľník a každý projekt jedinečný. EDS vyzýva k 

jedinečnosti a rovnako tak aj my!
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