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V piatok, 26.6.2009, sa v 38 organizáciách v 19 mestách na Slovensku konal Dobrovoľnícky 
deň 2009. Dobrovoľnícke organizácie zapájali dobrovoľníkov do konkrétnych aktivít ako 
napríklad do úpravy okolia, posedenia alebo výletu s klientmi, maľovania priestorov, či 
dokonca titulkovania filmu o hľadaných deťoch, alebo pre nich pripravili prezentáciu aktivít  
organizácie a uskutočnili nábor dobrovoľníkov. 
  
Do tohto dňa označeného mottom „Aj keď ľudia nevedia, čo dobro je, majú ho v sebe...“, sa 
od 10:00 do 17:00 hod. do dobrovoľníckych aktivít  zapojilo 941 jednotlivcov. Všetci 
dobrovoľníci strávili v každej  organizácii minimálne dve hodiny svojho času, čo znamená, 
že spolu sa odpracovalo minimálne 1882 dobrovoľníckych hodín.   
  
Z výsledkov Dobrovoľníckeho dňa je zrejmé, že verejnosť uprednostnila organizácie, ktoré 
ponúkli priame zapojenie sa do dobrovoľníckych aktivít a menej si všímala organizácie, 
ktoré ponúkali napríklad iba prezentáciu aktivít a nábor dobrovoľníkov. Úroveň 
návštevnosti v jednotlivých organizáciách taktiež veľmi záležala od toho, koľko úsilia 
venovali propagácii Dobrovoľníckeho dňa, ale takisto sme zaznamenali väčšiu popularitu u 
organizácií, ktorých meno a aktivity sú všeobecne známe. Viac navštevované boli 
prirodzene aj organizácie, ktoré sú dobre dostupné – dobrovoľníci častejšie uprednostnili 
tie organizácie, ktorých sídlo sa nachádza v centre mesta.    
  
„Pri hodnotení výsledkov Dobrovoľníckeho dňa je potrebné zobrať do úvahy fakt, že šlo 
o prvú aktivitu, ktorá sa konala naraz v mnohých organizáciách na Slovensku a tiež 
skutočnosť, že dobrovoľníctvo – pokiaľ ide o všeobecnú verejnosť – nie je na Slovensku 
veľmi udomácnené. Táto akcia bola pre nás úspešná. Veríme, že sa nám podarilo dokázať, 
že dobrovoľníctvo má na Slovensku potenciál“,  hovorí Alžbeta Mračková, projektová 
manažérka C.A.R.D.O.  
Výsledky konkrétnych aktivít realizovaných v rámci Dobrovoľníckeho dňa sú uvedené na 
www.dobrovolnictvo.sk – Dobrovoľnícky deň. V prílohe tlačovej správy nájdete fotografie 
s popisom.  
Dobrovoľnícky deň na Slovensku sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie otvorenej 
spoločnosti a Hlavného mesta SR – Bratislavy, ktorým touto cestou veľmi pekne ďakujeme. 
Na úspešnej realizácii projektu sa podieľali regionálne konzultantky Alžbeta Brozmanová 
Gregorová z Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a Juliana Hajduková z Prešovského 
dobrovoľníckeho centra, ktorým tiež ďakujeme.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Občianske združenie C.A.R.D.O. pôsobí na Slovensku od roku 2004. Venuje sa rozvoju 
dobrovoľníctva na Slovensku a spolupracuje s partnerskými dobrovoľníckymi 
organizáciami a dobrovoľníckymi centrami na Slovensku a v zahraničí.                  
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