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1.     Komunitné centrum Fiľakovo 

V súčasnosti KC sídli v areáli futbalového štadiónu, Biskupická 1779/49B, 986 01 Fiľakovo a je 

dostupné pre obyvateľov zo všetkých častí mesta.  

Komunitné centrum (KC) bolo zriadené na základe reakcie mesta na výzvu Implementačnej 

agentúry pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a žiadosti o zapojenie do Národného projektu 

Komunitné centrá. Následne na to IA ZaSI uzavrela s mestom Zmluvu o spolupráci pri 

implementácii NP KC, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci 

OP ZaSI.    

Komunitné centrum je poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 

v znení neskorších predpisov. Poslaním KC je prostredníctvom poskytovania komplexných, 

odborných činností a ďalších činností a aktivít prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb 

sociálne vylúčených a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni a hľadať vhodné formy 

a programy na riešenie zistených sociálnych problémov. KC spolupracuje s organizáciami, ktoré 

rozširujú jeho pôsobnosť. Podporuje presadzovanie sociálnej zmeny v komunite, posilňovanie 

spolupatričnosti medzi členmi alebo skupinami v komunite. Komunitné centrum poskytuje 

sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri 

príprave na školskú dochádzku a na školské vyučovanie, poskytuje záujmové činnosti, 

preventívne aktivity, poskytuje sprevádzanie klienta do inštitúcií rôzneho druhu, participuje na 

budovaní sociálnych sietí, podporuje dobrovoľníctvo, presadzuje sociálnu inklúziu vylúčených 

skupín.   

KC patrí medzi služby s nízkoprahovým charakterom, je dostupné pre všetkých záujemcov       

v lokalite a zároveň je zacielené na sprístupňovanie iných služieb podľa potrieb cieľových skupín.  

 

2.  Základné informácie o dobrovoľníckom programe KC 

Aktívna komunita je priestor pre jednotlivcov, skupiny a subskupiny, kde sa obyvatelia spoločne a 

aktívne snažia o naplnenie svojich legálnych potrieb. Jedným z nástrojom, ako sa aktívne zapojiť 

do tohto snaženia, je aj dobrovoľníctvo, ktoré vytvára priestor na praktickú a emocionálnu 

podporu v každodennom živote členov komunity. 

 Dobrovoľníctvo aj v dnešnej trhovo orientovanej spoločnosti existuje, sú tu ľudia, ktorí nezištne 

pomáhajú vo svojom okolí. Možno si to ani neuvedomujeme, ale každý z nás už poskytol pomoc 

iným a od druhých aj pomoc prijal.    

 

Dobrovoľnícky program „ Sme tu pre Vás“  je program, ktorého podstatou je naplnenie potrieb 

členov komunity ale aj samotného komunitného centra. V rámci tohto programu sa realizujú 

dobrovoľnícke pozície s názvom „Pomocná ruka“ a „Kamoši“. 

 

Činnosť dobrovoľníka na pozícii „Pomocná ruka“ bude zahŕňať pomoc pri príprave a realizácii 

záujmových a preventívnych aktivitách pre deti aj dospelých  v KC , pomoc pri vedení prehľadu 

oblečenia, obuvi a iných domácich potrieb v komunitnej šatni, spoluúčasť na podujatiach, 



 

aktivitách, výletoch, exkurziách organizovaných komunitným centom ako dospelý dozor. Okrem 

toho bude nápomocná pracovníkom KC pri mapovaní a zbere údajov od obyvateľov.  

 

Dobrovoľník na pozícii „Kamoši“  bude pomáhať pracovníkom komunitného centra  pri rôznych 

záujmových aktivitách so zameraním na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby 

a v príprave na vyučovanie žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia s cieľom zlepšenia ich 

študijných výsledkov a školskej dochádzky, tiež motivovať žiakov k pokračovaniu v štúdiu na 

strednej škole a pomáhať pri zabránení predčasného ukončenia štúdia.   

 

 Hlavnou myšlienkou programu „Sme tu pre Vás“ je vzájomná pomoc, dobrovoľníkov 

a komunitného centra, vytvorenie priateľského a podporného prístupu medzi pracovníkmi KC 

a dobrovoľníkom, tiež medzi dobrovoľníkom a užívateľmi KC.  Okrem toho dobrovoľníci 

výkonom svojej činnosti môžu nadobudnúť, respektíve rozvinúť svoje zručnosti, schopnosti 

a vedomosti, ktoré môžu v budúcnosti využiť v iných pracovných alebo dobrovoľníckych 

pozíciách. Dobrovoľníci taktiež svojou činnosťou vedia pomôcť pri realizácii činností 

komunintného  centra, pri ktorých pracovníci nevedia pokryť dané činnosti .  

 

Dobrovoľnícky program je nastavený k naplneniu potrieb komunity, ako aj samotného 

komunitného centra.  Dobrovoľníctvo v našom KC je potrebné z dôvodu lepšieho súladu -  

prepojenia MRK so zvyškom komunity. KC potrebuje preto dobrovoľníctvo aby motivovalo 

užívateľov k aktivitám a prilákalo väčší počet užívateľov aby sa zúčastňovali aj na nepravidelných 

aktivitách organizovaných KC. Z mapovanie potrieb vyplynulo, že komunita má potrebu 

participovať na riešení svojich problémov. Dobrovoľnícky program komunitného centra je 

program, ktorého podstatou je možnosť podpory a rozvoja detí, ako aj pomoc komunitnému centru 

s jeho aktivitami činnosťami pre komunitu 

 

2. 1 Cieľové skupiny dobrovoľníckeho programu  

 

  1.Deti a mladí ľudia vo veku od 5 do 15 rokov so sociálnym znevýhodnením  

2.Mnohodetné rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii 

 

2. 2 Ciele dobrovoľníckeho programu: 

     1.)   eliminovanie bariér  v učení žiakov zo znevýhodneného sociálneho prostredia a MRK 

     2.)   zmysluplné využívanie voľného času dieťaťa 

     3.)   umožniť dieťaťu pocit priateľstva, dôvery a pozornosti pre neho samého 

     4.)   zlepšenie sociálnej inklúzie, resp. prevencia sociálneho vylúčenia dieťaťa 

     5.)   zvýšenie úrovne kompetencií a zručností s modernými zariadeniami 

     6.)   podpora budovania svojpomocných kapacít – spolupodieľanie sa členov miestnej  

            komunity na plánovaní a realizácii aktivít KC 

     7.)   podpora členov komunity pri realizácii vlastných nápadov 

     8.)   participácia užívateľov SS v poskytovaní pomoci  miestnej komunite 

 



 

Dobrovoľnícka pozícia „Kamoši“ 

 

Cieľ:  

Pripraviť deti lepšie do školy cez pozitívne príklady iných ľudí.  

Efektívne vyplnenie voľného času mládeže, zabránenie vzniku patologických javov. Osobnostný 

rozvoj detí pomocou rozhovorov.  

Motivácie detí k zodpovednému prístupu, vzdelávaniu a životu všeobecne. 

 

Navrhované aktivity:  

Priateľstvo a mentorský vzťah medzi dobrovoľníkom a dieťaťom; dobrovoľník sa stretáva s 

dieťaťom a pomáha mu s prípravou do školy; keď sú s prípravou hotoví, môžu sa hrať rôzne hry a 

rozprávať sa o všetkom možnom. 

 

Časový rámec:  

Minimálne raz za týždeň počas školského roku, najmenej dve hodiny. Konkrétne dni budú 

dohodnuté podľa preferencií dobrovoľníkov a detí/žiakov. 

 

Miesto:  

KC Fiľakovo a exteriér počas aktivít KC. 

 

Spolupráca:  

Dobrovoľník/čka spolupracuje s pracovníkmi KC. 

 

Podpora dobrovoľníkov:  

     Raz za mesiac   

- skupinový rozhovor za účasti ostatných dobrovoľníkov a pracovníkov  KC,  prípadne iných 

odborníkov  

- intervízia    

Čo od dobrovoľníka/čky potrebujeme:  

Základné vedomosti zo základnej školy, schopnosť aktívne počúvať a komunikovať s deťmi, bez 

predsudkov voči Rómom.  

Schopnosť pohybovať sa v rámci mesta.  

Dobrovoľník/čka sa môže zúčastniť špeciálneho školenia zameraného na prácu s danou cieľovou 

skupinou. 

 

  Prínosy pre dobrovoľníka/čku:  

- získanie pravidelnej spätnej väzby 

- zabezpečená spoluúčasť na podujatiach a aktivitách organizovaných KC 

- dobrý pocit z vykonanej práce a z poskytnutej pomoci 

- osobnostný rozvoj 

- zručnosti pre zamestnanie 

- inšpirácia 

- získavanie nových vedomostí, skúseností a zručností 



 

- spoznávanie nových ľudí, sieťovanie 

- socializácia 

- preplatenie cestovných nákladov a občerstvenia 

 

Dobrovoľnícka pozícia „Pomocná ruka“ 

 

Cieľ:  

-   pomáhať v komunitnej šatni  

-   poskytnúť pomoc pri realizácii aktivít KC 

-   vypomáhať pri skupinových výletoch ako dospelý dozor 

  

Navrhované aktivity:  

Roztriedenie darovaného šatstvo, pripravenie na expedíciu. 

Vedenie prehľadu o oblečení, obuvi a doplnkoch v šatníku. 

Zúčastnenie sa na rôznych výletoch a exkurziách ako dozor.  

 

Časový rámec:  

Minimálne raz za týždeň, konkrétne dni budú dohodnuté podľa preferencií dobrovoľníkov a podľa 

potreby. 

 

Miesto:  

KC Fiľakovo a exteriér počas aktivít KC 

 

Spolupráca:  

Dobrovoľníci spolupracujú s pracovníkmi  KC 

 

Podpora dobrovoľníkov:  

       Raz za mesiac  

- skupinový rozhovor za účasti ostatných dobrovoľníkov a pracovníkov KC, prípadne iných 

odborníkov  

- intervízia 

Čo od dobrovoľníka/čky potrebujeme: 

Schopnosť počúvať a komunikovať s ľuďmi, bez predsudkov voči Rómom.  

Schopnosť pohybovať sa v rámci mesta a okolia. 

Ďalšími predpokladmi sú: flexibilita, zodpovednosť, morálne hodnoty, manuálne zručnosti, 

pracovitosť. 

 

Prínosy pre dobrovoľníka/čku:  

- získanie pravidelnej spätnej väzby 

- zabezpečená spoluúčasť na podujatiach a aktivitách organizovaných KC 

- dobrý pocit z vykonanej práce a z poskytnutej pomoci 

- osobnostný rozvoj 

- zručnosti pre zamestnanie, 

- inšpirácia 



 

- získavanie nových vedomostí, skúseností a zručností 

- poznávanie nových ľudí, sieťovanie 

- socializácia 

         

3. Náplň práce a  profil dobrovoľníka/čku 

        

  Činnosť – aktivity: 

- pomoc, príprava a realizácia voľnočasových aktivít organizovaných KC, 

- pomoc pri doučovaní a príprave na vyučovanie detí,  

- počúvanie, rozprávanie sa s deťmi resp. dieťaťom, 

- zrealizovanie počas stretnutia zaujímavé aktivity vhodné na hru s dieťaťom, 

- venovanie sa počas stretnutia s deťmi resp. dieťaťom voľnočasovým aktivitám, 

spoločenským hrám, počas ktorých si dieťa oddýchne, zrelaxuje či sa odreaguje. 

 

 Miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti :    KC Fiľakovo    

 

Časový rozsah vykonávania dobrovoľníckej činnosti:  

Pravidelne každý týždeň, najmenej 2 hodiny. Dobrovoľník/čka sa riadi pokynmi            odborného 

garanta KC, svoju činnosť vykonáva  v súvislosti harmonogramu aktivít KC. Dobrovoľník/čka sa 

dopraví sám/sama do priestorov KC.  

 

Dobrovoľnícky program je program, ktorého podstatou je kamarátsky vzťah medzi 

dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou a dieťaťom, komunikáciou, motiváciou, ochotou. Hlavnou 

myšlienkou programu priateľský a podporný prístup. V rámci programu sa dobrovoľník/čka 

venuje  

- deťom od 3-15 rokov veku,  

- mnohodetným rodinám 

- pravidelnej krátkodobej činnosti – triedenie šatstva 

 

 Profil dobrovoľníka/čku k programu  je vytvorený na základe potrieb KC: 

- vek nad 15 rokov  

- dobrovoľník/čka osobne pozná pracovníkov KC,  

- je v kontakte s členmi miestnej komunity, RMK 

- ochota zúčastniť sa na aktivitách KC – napr. športové aktivity, turistické vychádzky,  

komunitná aktivita,  Deň detí, pomáhať pri záujmových činnostiach 

- flexibilný/á – stretávanie s deťmi v interiéri KC  a v exteriéri – príroda, ihrisko 

- zodpovedný prístup - vie sa zorganizovať čas tak, aby mohol/la chodiť na stretnutia podľa 

dohody 

- empatický/á – má cit pre prácu s deťmi 

- je schopný/á pravidelne si vyhradiť čas a to každý týždeň minimálne na dve hodiny 

- je tvorivý/á vie aktívne vyhľadávať a zoznamovať sa s nápadmi na aktivity, spoločenskými 

hrami a voľnočasovými aktivitami pre dieťa 



 

- je vnímavý/á k potrebám dieťaťa – budovanie priateľstva s dieťaťom 

- komunikatívna -  komunikuje  s odborným garantom a pracovníkmi KC  

- zúčastní sa individuálnej či skupinovej supervízie v priebehu účasti v programe 

- manuálne zručný/á – krátkodobá výpomoc pri triedení, balení  a rozdávaní šatstva 

 

3. 1 Získavanie a výber dobrovoľníka/čky 

 

- využijeme terénne a osobné rozhovory  

- kontaktujeme zástupcov stredných škôl resp. priamo študentov 

- oslovíme ľudí/užívateľov SS z miestnej komunity 

Výber dobrovoľníkov prebieha na základe prejaveného záujmu zo strany oslovených 

dobrovoľníkov. Výber bude prebiehať formou rozhovoru cieľom ktorého je zistiť o záujemcovi 

základné informácie. Počas neho dobrovoľníka bližšie informujeme o obsahovom rámci 

programu, o náplni práce dobrovoľníka/čky a ďalších aktivitách v procese dobrovoľníckeho 

programu: 

      - zúčastňovanie sa pravidelných individuálnych/skupinových stretnutí pracovníkov KC, 

      - komunikácia s odbornou garantkou KC,  

       - evidovanie stretnutí s dieťaťom a podobne.  

Vstupným rozhovorom budeme mapovať motiváciu, očakávania, ale aj obavy stať sa 

dobrovoľníkom v programe. Vyjasníme si časové možnosti ale aj zručnosti, ktoré by mohli 

potenciálni dobrovoľníci v dobrovoľníckom programe využiť.  

3. 2 Zaškolenie a príprava dobrovoľníka/čky 

 

Prípravu zabezpečuje odborný garant komunitného centra. Príprava sa realizuje formou 

zaškolenia, ktorý je podľa potreby realizovaný buď skupinovou alebo individuálnou formou. 

Trvanie individuálneho/skupinového výcviku je v rozsahu 2 -4 hodín. V rámci prípravy prebieha: 

- informovanie o komunitnom centre, 

- informovanie o roli a náplne práce dobrovoľníka v programe, 

- vyjasnenie očakávaní, obáv dobrovoľníkov voči dobrovoľníckemu programu, 

- informovanie o charakteristike detí, ktoré sú do programu zapojené,  

- informovanie o rodinách v nepriaznivej sociálnej situácii, 

- zoznámenie sa s postupom a kontaktnými informáciami v prípade vzniknutia problému, 

- informovanie o vedení evidencie dobrovoľníckej činnosti. 

 

     3. 3 Podpora a vedenie dobrovoľníka  

Dobrovoľník/čka je pred začiatkom výkonu dobrovoľníckej činnosti oboznámený/á s možnosťami 

podpory a vie, na koho sa môže obrátiť. Dobrovoľníka/čku podporuje vo svojej činnosti celý tím 

KC: 

- informovaním o jeho/jej pomoci na Fb stránke KC 

- motiváciou a pochvalou. 



 

- skupinový rozhovor za účasti ostatných dobrovoľníkov a pracovníkov KC,  prípadne iných 

odborníkov  

- intervízia 

 

4.    Evidencia dobrovoľníkov  

Odborný garant KC vedie evidenciu o: 

- informácií o dobrovoľníkoch/čkach (zmluva, výcvik, výsledky rozhovorov a testu osobnosti, 

začiatok a ukončenie činnosti), 

- informácií o dieťati a rodine zapojenej do programu (zmluva, kontaktné údaje, záznam 

z rozhovorov, začiatok a ukončenie činnosti), 

- stretnutí dobrovoľníkov/čok s dieťaťom a krátky popis aké činnosti boli počas stretnutia 

vykonané  

- počtu vyškolených dobrovoľníkov/čok aktívnych a neaktívnych dobrovoľníkov/čok 

- fotodokumentáciu zo zrealizovaných aktivít v rámci dobrovoľníckeho programu 

Koordinácia dobrovoľníkov 

V dobrovoľníckom programe je určená konkrétna osoba, ktorá je zodpovedná za koordináciu 

dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a celkový chod programu. Takouto osobou je odborná garantka 

KC,  ktorá je kľúčovou kontaktnou osobou pre dobrovoľníkov/čky, rodičov a ich detí. 

Úlohy  určenej osoby: 

Vo vzťahu k dobrovoľníkom/čkam              

- nábor a výber dobrovoľníkov/čok 

- realizácia vstupných rozhovorov s dobrovoľníkmi/čkami 

- zrealizovanie podpisu dobrovoľníckej zmluvy 

- príprava a realizácia školenia/výcviku dobrovoľníkov/čok  

- zabezpečenie sebapoznávacích aktivít 

- zabezpečenie a zrealizovanie prvého stretnutia, rodič - dieťa/žiak –  dobrovoľník/čka 

- pravidelná komunikácia s dobrovoľníkmi/čkami a informovanie o aktuálnych novinkách 

v rámci programu a KC 

- pravidelné stretnutia s dobrovoľníkmi/čkami, motivácia dobrovoľníkov/čok 

- pomoc dobrovoľníkom/čkam pri riešení problémov  

- kontrola záznamov dobrovoľníkov/čok zo stretnutí 

- zabezpečovanie vydania potvrdení súvisiacich s dobrovoľníctvom 

- zabezpečovanie supervíznych stretnutí pre dobrovoľníkov/čky 

- ukončenie spolupráce s dobrovoľníkmi/čkami 

 

Vo vzťahu k mnohodetným rodinám 

- propagácia dobrovoľníckeho programu smerom k rodičom 

- realizácia vstupného rozhovoru s rodičmi  

- komunikácia s rodičmi v prípade problémov v programe  



 

- zabezpečenie a zrealizovanie prvého stretnutia, rodič – dieťa/žiak –  dobrovoľník/čka 

- pravidelná komunikácia a spolupráca medzi rodičmi a KC za účelom získania spätnej väzby 

 

Vo vzťahu k dobrovoľníckemu programu: 

- vypracovanie a aktualizácia dobrovoľníckeho programu 

- administratíva a evidencia spojená s dobrovoľníckym programom (evidencia týkajúca sa 

dobrovoľníkov, dieťaťa a rodičov) 

- informovanie o dobrovoľníctve smerom dovnútra i navonok organizácie 

- propagácia dobrovoľníckeho programu 

- organizovanie a zabezpečovanie individuálnej a skupinovej supervízie dobrovoľníkov/čok 

- komunikácia a spolupráca medzi KC,  dobrovoľníkmi/čkami, rodičmi a deťmi 

- vyhodnocovanie dobrovoľníckeho programu 

- pravidelné zisťovanie spätnej väzby od dobrovoľníkov/čok, detí a rodičov 

- spracovávanie záznamov, priebežných a záverečných správ o dobrovoľníckej činnosti pre 

možnosti evalvácie dobrovoľníckeho programu 

- zabezpečenie fotodokumentácie z aktivít dobrovoľníckeho programu 

 

5.Vyhodnotenie dobrovoľníckeho programu 

 

Do hodnotenia naplnenia cieľu programu zapojíme: 

- dobrovoľníkov 

- deti a členov komunity, ktorí budú súčasťou dobrovoľníckeho programu 

- pracovníci komunitného centra 

 

Práca dobrovoľníkov sa bude vyhodnocovať formou dotazníkov (pred začiatkom a po skončení 

dobrovoľníckej činnosti) Formou stretnutia tímu budeme zisťovať či je dobrovoľníctvo prínosné 

pre samotných dobrovoľníkov  a deti– 1 krát za 3 mesiace. 

Deti a členovia komunity ako prijímatelia programu, prebehne anketa/dotazník, ako spätná väzba 

na dobrovoľnícky program. 

Ostatní zamestnanci KC budú zapojení tiež do vyhodnotenia cez získanie spätnej väzby,                         

ktorú si spíšeme a zistíme tak čo by sa mohlo zlepšiť a čo urobiť inak, či ponechať. 

Na základe získaných výpovedí sa realizuje kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie 

dobrovoľníckeho programu (vyhodnocuje sa počet zapojených dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 

počet odpracovaných hodín, náklady na fungovanie dobrovoľníckeho programu, spätné väzby, 

odporúčania, hodnotenia od dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, zamestnancov a pod.). 

 

6.Ukončenie práce s dobrovoľníkom 

 

Dôvod ukončenia spolupráce súvisí s podpísaním dobrovoľníckej zmluvy s dobrovoľníkom/čkou.  

Činnosť dobrovoľníka/čky zapojeného/ej do programu na základe ústnej dohody, končí dňom 

ukončenia NP BOKKÚ.  

 



 

       Dôvodom predčasného ukončenia práce s dobrovoľníkom/čkou môže byť: 

• situácia, ak dobrovoľník si neplní svoje povinnosti, 

• situácia, ak dobrovoľník nezvláda svoju prácu, 

• situácia, ak dobrovoľník poruší prevádzkový poriadok KC, 

• situácia, ak sa dobrovoľník odsťahuje, či inak a zmení jeho životná situácia. 

 

 

7. Možné riziká dobrovoľníckeho programu 

        - časová a personálna náročnosť 

 predchádzanie: je dôležité nepodceňovať prípravu dobrovoľníkov, detailné plánovanie ich činnosti, 

ako aj následné vyhodnocovanie ich aktivít a riešenie prípadných problémov, ktoré sa v  priebehu 

dobrovoľníckeho programu určite vyskytnú. 

       -  strata motivácie 

predchádzanie: Motiváciu dobrovoľníkov je možné podporiť taktiež vytváraním príležitostí na ich 

osobný rast, napr. ponúknutím ďalšieho vzdelávania, ktoré môžu KC sami organizovať alebo len 

sprostredkovať. Pocit spolupatričnosti môžu podporiť tiež spoločné neformálne aktivity s tímom 

KC – posedenia či rôzne „maličkosti“, ako je zablahoželanie dobrovoľníkom k sviatku. 

- prekračovanie hraníc dobrovoľníkmi vo vzťahu k používateľom 

predchádzanie: základné zásady by mali mať písomnú podobu vo forme zmluvy o dobrovoľníckej 

činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovali: Mgr. Erika Vaššová – odborná garantka KC 

                   Mgr. Evelína Sajková – odborná pracovníčka KC 

                   Mgr. Veronika Svetová – komunitná pracovníčka KC 

                            František Varga – pracovník KC 

 

 


