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Mladí ľudia ako dobrovoľníci

- individuálne osobnosti

- s potenciálom záujmu o nové informácie, znalosti

- dostatok energie pre rôzne aktivity

- dostatok času 

- nemajú zodpovednosť za starostlivosť o rodinu

- sú adaptabilní na zmenu podmienok

- je formovateľný, mladý človek sa stále vyvíja... 
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Prieskum 

• Prieskum bol uskutočnený medzi študentmi Podnikovohospodárskej 

fakulty v Košiciach od februára do marca 2012.

• Cieľom prieskumu bolo zistiť mieru informovanosti a angažovanosti 

mladých ľudí v neziskových organizáciách.

• Bolo oslovených 116 študentov denného štúdia odboru Ekonomika 

a manažment podniku.

• Výber študentov bol náhodný, každý zo študentov mohol byť

vybraný - oslovený. 

• Do výberového súboru sa vybralo 15% študentov z každého ročníka.
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Skúsenosť študentov 
s dobrovoľníckou činnosťou

51

35

8

22

0

10

20

30

40

50

60

70

Muži 8 22

Ženy 51 35

Áno Nie



Page � 5

Najčastejší typ dobrovoľníckej aktivity
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O dobrovoľníckych aktivitách som sa dozvedel...
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Dobrovoľníctvo je podľa mňa...
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Bariéry v dobrovoľníckej činnosti



Page � 9

Aká forma odmeny by ma potešila...
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Čo ma motivuje robiť niečo zadarmo...
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Záver 

Potreba informovať
o možnostiach dobrovoľníctva,

o jeho prínosoch, o organizáciách.
...

Rodina – miesto výchovy 
k prosociálnemu správaniu, 

k nezištnosti. 
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Príklad praxe

OZ ARBORAETAS

- Petrovce nad Laborcom, okres Michalovce  (960 obyvateľov)

- vznik 2009

Poslanie - prehlbovať vzťahy medzi občanmi v dedine, podporovať
kultúrno-spoločenské aktivity a pozdvihnúť spoločenské povedomie
miestnych zvykov a tradícií.

Víziou tohto združenia je návrat k duchovným hodnotám, prejavom 
miestnej kultúry a tradíciám u detí, mládeže a širokej verejnosti.

Cieľom združenia je rozširovanie kultúrneho, spoločenského 
a vzdelanostného rozhľadu detí a mládeže. 
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OZ Arboraetas uskutočňuje tieto aktivity:

•prevádzka čajovne Arboraetas, 

•realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí,

• organizované semináre, odborné prednášky,

• podpora kresťanských hodnôt,

• voľnočasové aktivity,

• tvorivé dielne,

• workshopy pre deti a mládež. 
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Silné stránky
(Strenghts)

Faktor

Zanietenosť dobrovoľníkov 1,0

Spolupráca so samosprávou 1,0

Projektová spolupráca a podpora 
fondov EÚ 0,8

Výhodná poloha v obci 0,3

Kredit neziskovej organizácie 0,3

Propagácia na sociálnych sieťach na 
webe 0,4

Pomoc pri výchovnom procese detí
a mládeže 0,5

Celkom 4,3

Slabé stránky
(Weaknesses)

Faktor

Nedostatok zdrojov na prevádzku 1,0

Porušovanie pravidiel 0,5

Nepriame vlastníctvo priestoru 0,8

Nedostatok dobrovoľníkov 1,5

Neschopnosť prevádzky 
s obmedzeným počtom dobrovoľníkov        

0,8 

Celkom - 4,6
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Príležitosti
(Oportunities)

Faktor

Získavanie finančných prostriedkov 
z daň. odvodov (2%) 1,0

Čerpanie prostriedkov z fondov EÚ
1,0 

Spolupráca s inými podobne 
zameranými organizáciami 0,3 

Spolupráca so silnými sponzormi 1,0

Spolupráca s cirkevnými orgánmi 0,4 

Ďalšia spolupráca so samosprávou
1,0        

Celkom 4,7

Hrozby
(Threats)

Faktor

Pokles populácie 0,3

Odchod mladých za prácou 0,4

Konkurencia alternatívnych 
zariadení 0,3  

Pasivita a nezáujem občanov 1,0

Rezignácia dobrovoľníkov 1,0

Zamietnutie, neschválenie projektov
1,0

Celkom - 4
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Čajovňa Arboraetas

Miesto pre stretávanie 
sa a budovanie 

vzťahov – oddychová
zóna
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Odborné prednášky

Vzdelávacie popoludnia a večery
„S hlavou vo hviezdach“
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Súťaže
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Workshopy

Tvorivé dielne
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Náučno-poznávacie výlety
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TOUR de Petrovce nad Laborcom



Ďakujem za pozornosť.

Kontakt:

Ing. Lenka Pčolinská, PhD.

Katedra marketingu a obchodu

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Ekonomická univerzita v Bratislave


