
Úspechy a čísla 2. ročníka Dňa dobrovoľníctva na Slovensku  
 

Bratislava, 10. septembra 2010 
 
V piatok, 10.9.2010, sa v 78 organizáciách v 39 mestách na Slovensku konal 2.ročník Dňa 
dobrovoľníctva. Dobrovoľnícke organizácie zapájali dobrovoľníkov do konkrétnych aktivít - do úpravy 
okolia, posedenia alebo výletu s klientmi, maľovania priestorov, či výroby darčekov pre pacientov. Od 
10:00 do 19:00 hod. sa počas Dňa dobrovoľníctva2010 do aktivít zapojilo 2084 dobrovoľníkov. Podľa 
údajov od všetkých zapojených organizácií sa spolu odpracovalo takmer 8000 dobrovoľníckych hodín.  
 
Z výsledkov Dobrovoľníckeho dňa je zrejmé, že úroveň návštevnosti v jednotlivých organizáciách 
veľmi záležala od toho, koľko úsilia venovala propagácii Dňa dobrovoľníctva samotná organizácia.  
Takisto sa zaznamenala väčšia popularita u organizácií, kde sa pomáhalo ľuďom s určitým hendikepom, 
napr. autistom, seniorom, onkologicky chorým a nevidiacim, alebo tam, kde šlo o životné prostredie. 
Do aktivít mnohých organizácií sa zapojili aj školské kolektívy.  „Najväčší úspech zožalo sadenie 
stromčekov v Bratislave na Kolibe, kde sa zapojilo 212 dobrovoľníkov.  Na východe Slovenska to bolo na 
Ružínskej priehrade, ktorú čistilo 89 dobrovoľníkov a odkiaľ sa odviezli takmer dve tony odpadu. Stredné 
Slovensko malo najúspešnejšiu aktivitu v Stredisku sociálnych služieb, v domove pre seniorov v Banskej 
Bystrici, kde bolo v ten deň spolu 76 dobrovoľníkov,“ povedala Alžbeta Mračková, riaditeľka OZ 
C.A.R.D.O., hlavného organizátora podujatia.  
 
Do Dňa dobrovoľníctva 2010 sa zapojili aj známe osobnosti.  Herečka Bibiana Ondrejková a 
europoslankyňa Katarína Neveďalová pomáhala v Linke detskej istoty pri UNICEFe. Veronika Gabčová 
zorganizovala tvorivú dielňu pre pacientov na onkológii. Daniel Hevier sa venoval seniorom 
v Bratislavskej arcidiecéznej charite.  Denisa Fulmeková darovala svoje knižky Materským centrám 
zapojeným do Dňa v Bratislave. Lukáš Latinák, vyslanec dobrovoľníctva na Slovensku, pomáhal 
v Stredisku sociálnych služieb v Banskej Bystrici. Minister vnútra Daniel Lipšic sa zapojil do čistenia 
Ružínskej priehrady a poslankyňa Jana Žitňanská a minister dopravy Ján Fígeľ prišli do Centra KROK, 
ktoré spravuje Evanjelická diakonia v Bratislave. 
 
„V porovnaní s prvým ročníkom Dňa dobrovoľníctva sa do druhého ročníka tento rok zapojil dvojnásobný 
počet ľudí.  Všetkým dobrovoľníkom srdečne ďakujeme! Pre veľký úspech chceme v tejto tradícii 
pokračovať aj v ďalších rokoch“,  dodala A.Mračková.  Výsledky konkrétnych aktivít realizovaných 
v rámci Dobrovoľníckeho dňa sú uvedené na www.dobrovolnictvo.sk.  
 
Deň dobrovoľníctva 2010 koordinovalo OZ C.A.R.D.O., spoluorganizátormi boli Centrum 
dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Prešovské dobrovoľnícke centrum a OZ Žabky v Košiciach 
a Topoľčanoch. Deň dobrovoľníctva 2010 sa uskutočnil vďaka podpore a spolupráci nasledovných 
partnerov:  spoločnosti Slovak Telekom, Nadácii SPP, Provident Financial, reklamnej agentúre Citadela, 
spoločnosti Dolis, Železničnej spoločnosti Slovensko, Železniciam Slovenskej republiky, spoločnosti 
Slovak Lines, Slovenskej autobusovej doprave Zvolen, a.s., spoločnosti Eurobus a SAD Prešov. 
Mediálnymi partnermi projektu boli spoločnosti Reblok, Bigmedia, Rádio Regina, Jemné Melódie 
a Rádio Lumen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Občianske 
združenie C.A.R.D.O. pôsobí na Slovensku od roku 2004. Venuje sa rozvoju dobrovoľníctva na 
Slovensku a spolupracuje s dobrovoľníckymi organizáciami a dobrovoľníckymi centrami na Slovensku 
a v zahraničí.   
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