(Ne)obyčajní ľudia
Publikácia, ktorú držíte v rukách, prezentuje osobné príbehy ľudí –
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Neobyčajní ľudia – mladí, v strednom
veku, starší, muži, ženy, pracujúci, nezamestnaní, slobodní, vydaté,
ženatí, bezdetní, s deťmi, zdravotne znevýhodnení, z miest i dedín.
Pomáhajú, starajú sa, obetujú sa, zaujímajú sa, participujú, sú aktívni,
zapájajú sa, angažujú sa, venujú svoj čas, energiu, vedomosti a schopnosti. Takýchto ľudí sú medzi nami stovky. Sme radi, že Vám môžeme
priniesť príbehy aspoň niektorých z nich a nahliadnuť cez ne do sveta
dobrovoľníctva. Veríme, že budú pre Vás inšpiráciou na Vašej ceste
k dobrovoľníctvu či impulzom k uvažovaniu o význame a hodnote
dobrovoľníckej služby v živote každého z nás a celej spoločnosti.
Ďakujeme dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam za to, že sa o svoje príbehy
podelili. Viac inšpirácií si môžete prečítať na stránke www.dobrovolnici.centrumdobrovolnictva.sk, ktorá bude postupne dopĺňaná o ďalšie
príbehy.

Nevieme, ako dlho budeme žiť na tomto svete,
ale pretože sme žili,
chceme zanechať po sebe svedectvo
Život bez pomoci jeden druhému nie je možný a ako každý,
tak aj my dvaja sa už odjakživa zapájame do dobrovoľníckej činnosti.
Inšpiráciu nám dal sám život. Nie každý však zanecháva po sebe viditeľné stopy. Už vyše 30 rokov sa my dvaja snažíme, aby naše kroky boli
viditeľné. Snažíme sa odovzdávať deťom naše skúsenosti, organizujeme pre ne stretnutia a učíme ich vyrábať ozdobné a úžitkové predmety zo slamy, z prútia, z papiera a iných prístupných materiálov. Tieto
skúsenosti sme získali z rôznych školení.
Naši predkovia nám zanechávajú svoje duševné a kultúrne hodnoty
v rôznych formách, aby sme to dedičstvo obnovovali, zveľaďovali
a odovzdávali ďalej našim potomkom. Jedno z posolstiev našich
predkov sme prevzali vo forme zbierok piesní, historických udalostí,
ľudovej kultúrnej tvorby a spomienok z ich života. Po domácnostiach
sme zozbierali a naďalej zbierame staré fotografie, ktoré po úprave
spracúvame a v knižnej forme zanechávame budúcim generáciám.
Vydali sme knihu historických fotografií z okolia našej obce Brehy.
Na základe zozbieraných rukopisov ľudových piesní, ktoré nám zanechala zberateľka, jedna zo zanietených dobrovoľníčok z minulého
obdobia, Rozália Michalcová, sme spracovali 525 ľudových piesní,
tie sme pripravili na tlač a vydali ako spevník ľudových piesní.
Naším najväčším zážitkom je, že sme nenechali jej dobrovoľnícku prácu
ležať „v prachu“, ale docielili sme aj pre ňu odmenu udelením ceny Srdce
na dlani In memoriam, a vďaka Centru dobrovoľníctva sa knihe, ktorá
nesie názov „Nad Brehami jasní mesiac zvečera vichoďí...“, dostalo
cti, aby bola uvedená do života starostom obce Brehy Ing. Jurajom
Tencerom.
Naďalej pracujeme na úprave a obnove zozbieraných rukopisov
a chceme vydať knihu o živote a kultúre našich predkov.
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Anton a Anna

Až keď som stretla rovnako „trafené“ osoby
ako ja, zistila som, že môžem urobiť viac
Bolo to v roku 2013 a s troma ďalšími pármi rúk a väčším počtom
nápadov sme chceli zachrániť svet. Ten mačací.
Len pomocou tvrdej práce to však nejde. V roku 2014 sme sa preto
rozhodli založiť občianske združenie Mačky Zvolen, pomocou ktorého
vieme získavať potrebné financie na našu činnosť. Odchytávame
pouličné mačky, kastrujeme ich, liečime a pomáhame im nájsť nové
domovy. Bojujeme s ľahostajnosťou, nedostatkom dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok, ľudskými predsudkami, proti ktorým sa snažíme
bojovať šírením osvety.
Neuveriteľne dobrý pocit z každého zachráneného mačacieho kožucha
dáva tomu celému pre mňa zmysel aj napriek zničenej domácnosti, neustálym zmenám plánov, nekonečným diskusiám s ľuďmi
bez pochopenia či pomenovaniu „šialená mačkárka“.
Každá úspešná adopcia je pre mňa malým sviatkom. Zároveň
je to ale prekonávanie túžby chrániť ich navždy a ťažkou skúškou
dôvery v ľudí, ktorým mačky zverujeme. Je to však jediná možnosť,
ako dokázať pomôcť ďalším.
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Augustína

„Máš možnosť zmeniť všetko, čo len chceš,
stačí mať chuť, odvahu, byť aktívny
a neštítiť sa pracovať.“
Možno moja cesta za dobrovoľníctvom a objavenie dobrovoľníckej
činnosti boli jednoduchšie ako u iných ľudí. Cestovanie z mesta
„kde sa nič nedeje“, „kde nič nie je“ niekam „kde niečo je“. Po rozbitých
nekvalitných cestách do tých väčších miest, kde sa vždy niečo deje.
Prečo aj u nás v meste nemôže byť tak ako inde? Prečo musíme chodiť
tak ďaleko, aby sme mohli dostať to, čo chceme? Po troch rokoch odštudovaných v Brne som stále chcel, aby sa náš región tomu rozvinutému
svetu priblížil.
Prečo u nás chodníky zarastajú a vedľa hlavnej cesty oproti mestskému úradu rastie takmer metrová burina? Prečo ľudia neustále
hovoria, čo by zmenili a ako sa im život v našom meste nepáči? Prečo
nevieme stavať na tom dobrom, čo v meste a okolí máme, ale vieme
sa len sťažovať na to zlé a nič nerobíme pre to, aby tomu bolo inak,
lepšie, tak ako chceme? Veľa ľudí je pasívnych a len diskutuje a komentuje aktuálnu situáciu, a keď aj prinesú riešenia na ich problémy,
tak tam to končí, a dúfajú, že s tými riešeniami príde niekto iný a všetko
za nich urobí. Niekto, kto to za nich spraviť má. Avšak čo ak tí, čo to za nich
spraviť majú, to neurobia? Potom sa problémy ľudí nikdy nevyriešia.
Myslíte, že máme čas čakať na to, kým veci za nás spraví niekto iný?
Ja myslím, že nie, a myslím si tiež, že práve dobrovoľníctvo je jednou
z ciest, ktorou sa môžeme vydať.
Za rok a pol sme spolu s ostatnými členmi a členkami občianskeho
združenia RASTÚCA a dobrovoľníkmi vyčistili prírodu v okolí mesta
od odpadkov, vypleli zarastené chodníky a štrkové športové ihrisko, zorganizovali niekoľko akcií pre rodiny s deťmi v prírode a iné akcie pre ľudí
v Revúcej. Odmenou za dobrovoľnícku činnosť je dobrý pocit z vykonanej práce, viditeľná zmena k lepšiemu, vďaka ľudí a spoločnosti,
ktorá zmeny, ktoré prinášame, víta. Dobrovoľnícka činnosť mi určite
viac dáva, ako berie, pretože mám rád, keď sa moja práca iným páči,
určitým spôsobom ma to napĺňa a pocit po takej práci je nenahraditeľný. Ak by som mal zmeniť niečo vo svojom živote v danej oblasti,
tak by som určite s dobrovoľníctvom a s ním súvisiacimi aktivitami začal
oveľa skôr, ešte na strednej škole, keď som nemal toľko povinností,
ako mám teraz.
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David

V projektoch sa nikdy nevzdávam
Ako rodená Banskobystričanka som mala vždy pozitívny vzťah k môjmu
rodnému mestu. Ale kto by ho nemal? Bol rovnako pozitívny ako u ostatných ľudí. Všetko sa začalo meniť s voľbami do samosprávy v roku 2010,
keď som zistila, že človek na to, aby pomohol mestu a okoliu, v ktorom
žije, nepotrebuje byť politicky aktívny, ale potrebuje byť aktívny. V tomto
období som v rádiu počula rozhovor o okrášľovacích spolkoch, ktoré
v minulosti fungovali v našich mestách a vďaka bohatým mešťanom menili
mestá na krajšie. Veľmi ma to zaujalo a rozhodla som sa založiť takýto
spolok aj v Banskej Bystrici. Dnes okrášľovacie spolky existujú aj v iných
mestách, aj keď naše osudy a cesty sú rozdielne a samostatné, dokonca
sa veľmi málo medzi sebou poznáme. Po založení OZ Banskobystrický
okrášľovací spolok sme sa rozhodli spolu s Bystričanmi vytvoriť zoznam
a rebríček najviac zanedbaných stavieb na území nášho mesta.
Tak vznikli legendárne Bystrické strašidlá, ktorých názov až zľudovel. Nezdalo sa nám fér len kritizovať, tak sme začali dobrovoľníčiť
a okrášľovať v praxi. To bola moja cesta k dobrovoľníctvu. Cesta
náročná aj tŕnistá, ale veľmi hodnotná, na ktorej som sa o ľuďoch veľa
naučila. Každý jeden projekt, ktorý realizujem, so sebou nesie množstvo
„zákulisnej mravenčej“ práce, ktorú proste musím „odmakať“ ja alebo
niekto iný z nášho OZ. Od návrhov, povolení, konzultácií, stretnutí
s odborníkmi a odborníčkami, nákupov, komunikácie s dobrovoľníkmi
a dobrovoľníčkami aj médiami až po samotnú realizáciu si v združení
lámeme hlavy aj nad základnou vecou – kde na aktivitu vziať peniaze.
Tieto všetky detaily sú veľmi vyčerpávajúce, ale bez nich to nejde. Nápad
má totiž veľa ľudí, ide však o to, aby sa zrealizoval a dotiahol do konca.
Po všetkých prípravách príde ten „Deň D“, keď sa aktivita realizuje, prídu
ľudia ochotní dobrovoľne pomáhať a tí ďakujú, tešia sa, majú úsmevy
od ucha k uchu, rozprávajú sa s nami aj medzi sebou, spomínajú, nadväzujú nové priateľstvá. Ten pocit na duši, keď niekto uzná, že vaša snaha
nebola zbytočná. Keď viete, že s problémom, ktorý riešite, ste trafili
do čierneho. Keď je zrazu z „problému“ obľúbená časť mesta, o ktorej
všetci hovoria. Keď vám niekto jednoducho poďakuje. Som šťastná,
keď vidím, že dobrovoľníčiť prídu rodiny s deťmi, dospelí aj seniori.
Keď sa dobrovoľníctvo šíri medzi ľudí, do firiem, klubov aj škôl. A toto
všetko sa v našom meste deje aj vďaka dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam
z Banskobystrického okrášľovacieho spolku. Osobne som najviac hrdá
na to, že v projektoch sa nikdy nevzdávam, ku každému pristupujem
veľmi zodpovedne a vždy ho dotiahnem do konca. A to je proti mojej
povahe, keďže v súkromí je to presne naopak.
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Diana

Záchrana psov nie je práca,
ale poslanie, ktoré ma napĺňa
Záchrane psov na Slovensku sa venujem od roku 2008, keď som zistila,
že situácia v tejto oblasti je veľmi zlá. Vzťah k zvieratám ma priviedol
k myšlienke, že ak chcem niečo zmeniť, musím pre to niečo urobiť,
a tak vzniklo občianske združenie Pes v núdzi. Hoci začiatky boli ťažké
a ja som sa pustila do niečoho, o čom som netušila, čo všetko zahŕňa,
dnes sme vďaka celému tímu Pes v núdzi jedno z najznámejších
OZ na Slovensku a ja som hrdá na to, že sme zmenili životy toľkým
psom, že sme inšpirovali ďalších ľudí, ktorí neskôr tiež založili organizácie s rovnakým zameraním, a že sme tu každý deň pre tých, ktorí
si sami pomôcť nevedia.
Práca v dobrovoľníctve mi berie veľa voľného času aj súkromia,
ale som šťastná, pretože útulok pre psy je mojím splneným
detským snom, ktorý zmenil môj život. Tejto aktivite vďačím aj za to,
že mi do života priviedla ľudí s rovnakými hodnotami a cítením, ktorí
sa stali mojimi blízkymi priateľmi, a spojila nás práve láska k zvieratám.
Za tie roky som mala možnosť zistiť, že sa od zvierat máme ešte čo učiť
a že každý pes je jedinečný, ale všetkých ich spája túžba po jednom –
aby sa k nim človek správal ako k živej cítiacej bytosti.
Každý z nás má šancu zmeniť tento svet k lepšiemu, a hoci nezachránime všetkých, ak môžeme zmeniť život čo i len jednému psovi v núdzi,
tak to má význam.
„Naším hlavným zmyslom v živote je pomáhať druhým, a ak im nemôžete
pomôcť, tak im aspoň neubližujte.“ (Dalajláma)
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Dominika

Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.
(Mahátma Gándhí)

ročných dlhodobejších dobrovoľníkov. Proste vidieť, ako sa posúvajú
oni, ja, my, enviro, ako sa to naše poslanie „venovať svoj čas a energiu
zvyšovaniu environmentálneho povedomia o ochrane životného prostredia a podnikať k tomu konkrétne kroky“ reflektovalo v rôznych aktivitách a smerovaniach.

Môj dobrovoľnícky príbeh začal v roku 2007, keď som bola počas vysokej
školy členkou medzinárodnej študentskej organizácie AIESEC a spolu
s kamarátkou sme rozbehli environmentálny projekt separovaného
zberu odpadu na Ekonomickej fakulte UMB. Začali sme s tým preto,
lebo nás hnevalo, že všade na svete sa odpad triedi, len tu poriadne nie.
Chceli sme krajšiu budúcnosť, jeden čas sme to mali aj v slogane, ktorý
znel „Vytvorme spoločne krajšiu a zelenšiu budúcnosť“. Postupne
sme rozširovali tím, začali sme riešiť aj osvetové podujatia na envirotémy pre vysokoškolákov, pretože sme zistili, že rozmiestnenie nádob
na separovaný zber odpadu nestačí, ľudí treba neustále vzdelávať.
V roku 2010 sme sa osamostatnili od AIESECu a vzniklo občianske
združenie. Volám toto obdobie zlaté časy EnviroFuture, keď v našom
tíme bolo 10 ľudí, boli sme z rôznych fakúlt, študenti a študentky cestovného ruchu, politológie, učiteľstva, environmentálneho manažmentu. A práve táto rôznorodosť a to, že každý bol dobrý v niečom inom,
bolo zárukou úspechu. Bola to pre mňa brutálna škola života a vedenia
tímu. Od marketingu cez jednoduché účtovníctvo, ako vzdelávať rôzne
cieľové skupiny, toto všetko sme sa učili za pochodu a ešte oveľa viac.

Moje ďalšie dobrovoľnícke aktivity sú spojené s participatívnym
rozpočtom. Jednou z aktivít na podporu občianskej spoločnosti je aj participatívny rozpočet, pomáhala som pri jeho zrode a počas jeho troch
ročníkov, keď sa podporilo 14 projektov sumou 60-tisíc eur. V súčasnosti som členkou Rady primátora pre mimovládne neziskové organizácie mesta Banská Bystrica, ktorá je poradným orgánom primátora.
Vďaka tejto mojej etape à la aktívna občianka a svojim ďalším aktivitám
som spoznala veľa ľudí. Zistila som, že pre mňa sú medziľudské vzťahy
alfou a omegou, vidím význam v prepájaní, spájaní ľudí, projektov.
Ako sa hovorí pri definícii synergického efektu, 1 a 1 sú 3.

Zaviedli sme na UMB ako na prvej univerzite na Slovensku
separovaný zber na všetkých fakultách, následne si od nás pýtali
know-how a rozumy aj ďalšie univerzity (z Bratislavy, Zvolena, Trnavy,
Žiliny, Prešova). Rozšírili sme naše envirovzdelávanie na ďalšie stupne
(vzdelávali sme od materských škôl až po vysoké školy). Zorganizovali
sme konferenciu na tému EkoUniverzít, čím sme medzi akademickú
obec priniesli nový pojem.
Zrealizovali sme veľký projekt vzdelávania na západnom Slovensku,
čo nám zlepšilo kredit. Teraz sa venujem enviru, ako ho familiárne
nazývame, ako dobrovoľníčka vo svojom voľnom čase. Skrášlili
sme okolia fakúlt UMB výsadbou kríkov, trvalkových záhonov. A keďže
sa náš tím postupne zmenil a v tíme máme aj pracujúcich ľudí, začali
sme sa viac zaoberať komunitným rozvojom a verejnými priestormi,
konkrétne na banskobystrickom Sídlisku (maľovali sme lavičky, spravili
sme krásnu mozaiku z kachličiek na nefunkčnej fontáne, skrášľujeme,
vysádzame a v poslednej dobe sa zas vraciame k envirovzdelávaniu
a pripájame k tomu aj kultúrne aktivity, aby sme na Sídlisku rozprúdili
život). Je skvelé vidieť pri organizáciách, ktoré sú na svete niekoľko
rokov, ako sa ten tím mení. Spomedzi vysokoškoláčok a vysokoškolákov,
ktorí sa popri celom svojom štúdiu venovali enviru, sme vždy mali viac14

Eva

Byť dobrým a láskavým človekom sa oplatí...
Volám sa Eva Mališová a žijem v Turčianskych Tepliciach. Už viacerí
sa ma pýtali, prečo sa venujem dobrovoľníctvu, ale musím sa priznať,
že na to nepoznám odpoveď. Možno to bolo vo mne od kolísky ako samozrejmosť. Ako dievča som rada pomáhala susedkám pri opatrovaní detí
či starším ľuďom s nákupmi. Myslím si, že kedysi to bolo samozrejmosťou, že sme si navzájom pomáhali bez nároku na pochvalu alebo
akúsi odmenu. Potreba pomáhať a nestarať sa len sama o seba mi zostala
aj v staršom veku. Spolu s ďalšími nadšencami sme v roku 2001 založili
občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice (ďalej
len ZMaRTT), aby sme mali možnosť získať pre svoje aktivity aj finančné
prostriedky. Vďaka tomu sa nám podarilo vybudovať náučný chodník
v lesoparku Bôr v Turčianskych Tepliciach a v ten istý rok rozbehnúť
podujatie pre deti pri príležitosti MDD „Cesta rozprávkovým lesom“,
na ktorom sa okrem celej mojej rodiny zúčastnilo ďalších 140 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Na podujatí, ktoré som organizovala, moderovala a maľovala deti na tvár 9 rokov sa obvykle zúčastňovalo okolo
400 detí s rodičmi. Napriek únave z celého dňa boli pre mňa odmenou
rozžiarené oči detí a radosť z dobrého výsledku. Nevenujem sa však
len deťom. Keďže všetkým nám roky len pribúdajú a starám sa aj o svoju
matku, blízka mi je aj práca so seniormi a seniorkami. Aby bola moja
práca kvalitná, absolvovala som vzdelávací kurz „Sociálnych konzultantov 50+“ v projekte SAGE+ prostredníctvom organizácie C.A.R.D.O.
Bratislava. Vďaka občianskemu združeniu ZMaRTT sa nám podarilo získať
prostriedky z grantov na aktivity aj pre seniorov. Pretože obe skupiny,
deti aj seniori, sú mi blízke, aj aktivity pre seniorov boli zamerané
na spoluprácu detí a mladých ľudí so seniormi a seniorkami. Spokojnosť
a ich nadšenie boli pre mňa aj v tomto prípade dostatočnou odmenou.
S prácou Centra dobrovoľníctva Banská Bystrica som sa prvýkrát stretla
v roku 2011, keď som iniciovala zapojenie sa mesta Turčianske Teplice
do Dní dobrovoľníctva 2011. Vtedy sa zapojilo množstvo dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok z rôznych neziskových organizácií, školy na území
mesta, dokonca aj Apoštolská cirkev, keď sme spoločne s bezdomovcami čistili mesto od odpadkov. Akcia sa stretla s dobrou odozvou,
a tak sme sa do Dní dobrovoľníctva zapojili aj v roku 2016 aj napriek
tomu, že patríme do Žilinského kraja.
Okrem práce s deťmi a so seniormi sa venujem aj voľnočasovým aktivitám žien. V meste som rozbehla kurzy orientálneho tanca a venujem
sa aj kreatívnym kurzom, v ktorých ženy prídu nielen na iné myšlienky,
ale odskúšajú si aj svoju šikovnosť.
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Keďže ma to stále ťahá k mladým ľuďom, v roku 2012 sa mi podarilo
obnoviť činnosť Mestského parlamentu mladých Turčianske Teplice,
kde ako dobrovoľníčka koordinujem činnosť mladých ľudí vo veku
od 16 do 18 rokov. Viacerí sa za tie 4 roky vystriedali, pretože po 18. roku
veku odchádzajú na vysoké školy, ale potešujúce je, že sa radi vracajú
a zapájajú sa do aktivít opäť ako dobrovoľníci a dobrovoľníčky. Verím,
že myšlienka dobrovoľníctva sa v nich zakorenila a budú pomáhať
aj v iných sférach svojho pôsobenia po ukončení školy. Na túto činnosť
som obzvlášť hrdá, pretože na návrh mojich mládežníkov som v roku
2015 získala ocenenie Verné srdce za dlhodobý prínos v oblasti práce
s mládežou v Žilinskom kraji. Je to pre mňa to najvyššie ocenenie, ktoré
som mohla dostať, hlavne preto, že mládež ho poslala bez akéhokoľvek
nátlaku a bez môjho vedomia. Bolo to pre mňa veľké prekvapenie
a pocta od mladých. Potvrdilo sa mi, že byť dobrým a láskavým sa oplatí
aj v dnešnej uponáhľanej a komerčnej dobe. Toto je vlastne aj mojím
heslom a odkazom pre všetkých, ktorým nie je ľahostajný život iných.

Eva

Dobíjanie bateriek
Čo ma priviedlo k dobrovoľníctvu? Moju motiváciu treba hľadať
už v detstve, keď som videla, ako moji rodičia nezištne pomáhali svojim
susedom a známym. V tých dobách bolo bežné, že ľudia žili viac komunitne, poznali sa navzájom a držali spolu.
Ovplyvnilo to aj môj výber povolania v zdravotníctve. Celý život
pracujem s telesne a zdravotne znevýhodnenými deťmi a teraz aj dospelými klientmi ako fyzioterapeutka. Okrem toho ma ľudia poznajú
ako spoločenského človeka, ktorý sa rád stretáva s ľuďmi a aj organizuje stretnutia, prepája ľudí a podporuje rôzne aktivity. To je aj mojou
motiváciou, prečo popri cvičení a rehabilitovaní so svojimi klientmi
a klientkami veľmi rada vypomáham v OZ Margarétka pri organizovaní
rôznych kultúrnych, športových a iných aktivít (napr. karnevaly, výlety
a turistika, oslavy Mikuláša, pyžamová párty, klobúková párty...). Tieto
aktivity tiež výrazne pomáhajú k zlepšovaniu zdravotného stavu
našich návštevníkov a návštevníčok, ale prispievajú najmä k ich psychickej pohode.
OZ Margarétka vzniklo z iniciatívy rodičov detí so zdravotným
a telesným znevýhodnením a od roku 2013 prevádzkuje denný stacionár pre tieto osoby. Moja spolupráca s Margarétkou začala v roku
2003, keď zorganizovali pre svojich klientov a klientky rehabilitačný
pobyt v Grécku. Popri cvičeniach na súši sme prirodzene formou hier
deti zapojili aj do cvičenia v mori, ktoré si náramne užívali.
Momentálne sa v Margarétke pravidelne venujem rehabilitácii a cvičeniam s členmi a členkami individuálne i v skupinkách. Po cvičení
ako odmenu absolvujú masáž, na ktorú sa vždy tešia.
Dobrovoľníctvo znamená aj rozhodnutie venovať svoj čas – to najvzácnejšie, čo máme – tam, kde to vidím zmysluplné. Do Margarétky chodím
rada, vždy sa teším na stretnutia s našimi pravidelnými návštevníkmi
a návštevníčkami. Sú to čisté, úprimné duše bez náznaku zákernosti
a falše. Sú to dobíjači mojich bateriek do ďalších dní.
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Helena

Verím, že prispievame k rozvoju
občianskej spoločnosti
Pracovať ako dobrovoľník som sa rozhodol pred piatimi rokmi. Hlavnou
motiváciou mi bola túžba aktívne meniť a pretvárať veci okolo seba.
Ako architekt-urbanista sa venujem najmä pretváraniu verejných
priestorov, odhaľovaniu pamäti miesta a zapájaniu komunity do týchto
procesov. Verím, že rozvojom občianskych iniciatív a učením sa,
ako môžeme veci zlepšovať sami, prispievame k rozvoju občianskej
spoločnosti v tejto krajine.
Od začiatku mi inšpiráciou boli všetci aktívni, ktorí veria, že sa oplatí ostať
na Slovensku, ostať v regióne, z ktorého pochádzame. Dobrovoľníctvo
mi za tie roky dalo nové priateľstvá, rozširovanie kontaktov, učí ma,
ako vychádzať s ľuďmi. Pri udeľovaní cien Srdce na dlani v roku 2014
ma potešilo, keď prezident Andrej Kiska vyzdvihol môj príbeh
ako inšpiráciu pre všetkých, ktorí pochádzajú z regiónov, kde je problém
nájsť si dobrú prácu. Dobrovoľníctvo a občiansky aktivizmus ma naučili
novým schopnostiam a umožnili mi spoznať ľudí, ktorí mi neskôr
dali prácu v odbore, ktorý som vyštudoval a v ktorom sa angažujem
aj ako dobrovoľník. Dnes už druhý rok aktívne podnikám, som doktorand
na Fakulte architektúry STU v Bratislave a dobrovoľníctvu sa venujem
naďalej.
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Ivan

„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte...“
Volám sa Jakub Forgács, mám 28 rokov a od roku 2007 sa v Banskej
Bystrici venujem parkouru. K relatívne mladej atletickej disciplíne
som sa dostal čírou náhodou, keď som sa raz prišiel pozrieť na stretnutie
nadšencov umenia pohybu. Na moje prekvapenie nakoniec nezostalo iba pri pozorovaní. Hoci som ostatných parkouristov nepoznal,
boli kamarátski a viedli ma, obzvlášť v začiatkoch, keď som bol slabý
a sám sebe som neveril. Venovali mi svoj čas a povzbudzovali ma,
keď som to chcel vzdať. Práve to ma zasiahlo najviac. Postupom času
som tiež začal cítiť potrebu posúvať skúsenosti a pomáhať druhým,
vďaka čomu sa nám v Banskej Bystrici podarilo rozbehnúť pravidelné
a bezplatné tréningy, ktoré trvajú dodnes. No pri nich to neskončilo.
Založili sme akrobatickú skupinu Slovak Freerun Family, vďaka ktorej
sme sa snažili šíriť radosť a povedomie o tejto nesúťažnej disciplíne
medzi ostatnými ľuďmi. Zároveň sme sa s ďalšími priateľmi pustili
do organizácie najväčšieho stretnutia parkouristov na Slovensku –
akcie, ktorá je pre každého bez rozdielu veku, pohlavia či skúseností.
Rovnako ako tréningy, aj toto podujatie pripravujeme iba ako partia
dobrovoľníkov a ďalšie desiatky ľudí nám pri tom pomáhajú. Samotní
parkouristi na ňom bez nároku na honorár vedú workshopy a prednášky.
A okrem tohto všetkého sa v meste objavila mladá generácia detí, ktoré
nadchol parkour. Práve pri nich som začal vidieť najväčší zmysel nášho
snaženia. Usilujem sa im vštepovať parkourové hodnoty ako „buď silný,
aby si bol užitočný“, „nezanechaj stopu“ či „buď štítom slabším“. Neskôr
z nich vznikla skupina Slovak Freerun Family Junior, ktorá pokračuje
v šľapajach jej predchodkyne. V roku 2015 som sa po rokoch tréningu
stal držiteľom ocenenia Srdce na dlani 2015 v kategórii Dobrovoľník
do 30 rokov.
V jednej múdrej knihe sa píše: „Zadarmo ste dostávali, zadarmo
dávajte.“ Hoci som tento citát v mojich parkourových začiatkoch
nepoznal, už ho chápem. Tak, ako sa mne venovali prví parkouristi
v začiatkoch, teší ma možnosť pomôcť iným. Parkour ma naučil komunikovať, organizovať a našiel som si vďaka nemu aj prácu. To, čo robím,
nepovažujem za obetu. Je to niečo, čo ma baví, a najkrajšou odmenou
je, keď vidím mojich zverencov, ako učia iných. Vtedy človek pochopí,
že to všetko malo zmysel.
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Jakub

Garantujem vám úsmev na tvári
Úprimne povedané, k mojej prvej dobrovoľníckej činnosti som sa odhodlal
len z jediného dôvodu. Vedel som, že to bude dobre vyzerať v životopise, pretože som pomáhal známej organizácii. Čo som však nečakal,
bol pocit naplnenia z tohto dobrého skutku. Bol to príjemný vedľajší
účinok dobrovoľníctva. Od toho momentu dobrovoľníctvo radím
medzi svoje hobby. Radšej ako veľkým a známym organizáciám
pomáham menším, lokálnym. Mám šancu osobne spoznať ľudí, ktorí
tam pracujú, vidím výsledky mojej pomoci a tie úsmevy a úprimné
poďakovania sú na nezaplatenie. Zuzka je pani, ktorá robí v banskoštiavnickom útulku od stredy do piatka. Je na nej badať, že je naozaj
rada, keď sa tam objavím so spolužiačkou každú stredu a zoberieme
venčiť psov. Ona dá medzičasom do poriadku útulok a má o starosť
menej. Pre psíky je to tiež jediná hodina v dni, keď sú vonku. Hodinu
voľného času týždenne využívame na pomoc iným a skrášlime
tým deň jednej žene a niekoľkým zvieratkám. Na druhej strane človek
musí obetovať svoj čas, mať vôľu robiť to a nepýtať si za to nič,
čo nie je ochotný každý. Vďaka dobrovoľníctvu sa taktiež dá zažiť veľa
za málo peňazí. Mne sa takýmto spôsobom podarilo cez leto absolvovať
najväčší festival animovaného filmu na Slovensku. Ako dobrovoľník
som mal všetky filmy, jedlo a ubytovanie zdarma a tie priateľstvá
a zážitky by som dnes nemenil za nič. Dobrovoľníctvo samo osebe
je šľachetné, ale ak si v ňom sami nájdete pozitívne vedľajšie účinky,
tak vám garantujem úsmev na tvári vždy pri jeho vykonávaní.
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Jakub

Práca dobrovoľníka nie je o veľkých činoch,
ale o ochote pomôcť svojmu okoliu
a začína sa každodennými dobrými skutkami
Volám sa Jerguš Ridzoň, mám 19 rokov a študujem na Gymnáziu
Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Dobrovoľníckym aktivitám sa venujem vyše roka. Moja doterajšia práca spočívala hlavne
v organizácii rôznych podujatí pre verejnosť najmä v mojom kraji.
Podujatia pre mojich rovesníkov a rovesníčky sa týkajú najmä boja proti
extrémizmu, ale aj občianskeho aktivizmu.
Ako to už v živote býva, nerozhodol som sa zo dňa na deň, že sa stanem
dobrovoľníkom, ale postupne som sa začal týmto aktivitám venovať.
Mojou motiváciou bolo hlavne pomôcť ľuďom. Človek si možno
povie, že ľuďom organizáciou diskusie alebo iného podujatia priamo
nepomôžem, lenže mojím cieľom je pomôcť budovať otvorenú,
modernú, transparentnú a tolerantnú spoločnosť, ktorá sa postará
o každého jej člena a členku bez predsudkov a nenávisti. Navyše vďaka
dobrovoľníctvu som stretol množstvo úžasných aktívnych mladých
ľudí, ale aj som sa veľa naučil. Doposiaľ som mal možnosť okrem
úžasných ľudí spoznať aj skvelé organizácie a občianske združenia,
s ktorými spolupracujem alebo som spolupracoval (Záhrada – Centrum
nezávislej kultúry, Slovenská debatná asociácia, Centrum pre otvorenú
politiku, Nadácia Zastavme korupciu, Zabudnuté Slovensko...).
Odmenou za moju prácu je pre mňa to, keď vidím, že na mojej akcii
sa človek čosi naučil alebo si niečo nové uvedomil.
Na práci dobrovoľníka je zaujímavé to, že nie je dôležité, ako ju hodnotí
jeho okolie, ale to, či ňou dokázal zlepšiť život niekomu inému,
či už priamo, alebo nepriamo. Každý z nás môže byť dobrovoľníkom
či dobrovoľníčkou. Nie je to o obrovských skutkoch, ale o ochote urobiť
niečo dobré pre svoje okolie a priložiť ruku k dielu.
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Jerguš

Mama Katarína
Volám sa Katarína Fíglová. Moja najväčšia inšpirácia, môj 4-ročný syn,
ma priviedla pred asi dvomi rokmi na preliezačkách pred domom k stretnutiu s Jankou Žabkovou. Hľadala aktívnu osobu, ktorá by pomohla
s rozvojom Materského centra Podlavice. Tak sme sa našli. Projekty,
môj profesijný chlebíček, som sa rozhodla venovať aj iným mamám.
Som hrdá na projekt, kde sme si zakúpili trampolínky a fitlopty na cvičenie.
Na burzách spojených s tvorivými dielňami budujeme dobré susedské
vzťahy a zapájame dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Komunikáciou
v angličtine nielen na hodinách na fare v Podlaviciach (Ďakujem,
p. Bédi!) búrame predsudky. Sú naše milé Maude z Kanady a Yoanna
z Taiwanu také iné? Aplikáciou Nájdi sa! sme s mojimi kolegami z GAMA
pomohli Dobromilkom a Dobromilkám robiť DOBRO a ja som okúsila
čo-to z kuchyne firemného dobrovoľníctva.
Dobrovoľníctvo je ako iskra, ty škrtni a ona sa rozhorí, spáli iba to nepodstatné, to podstatné nechá horieť.

Katarína
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Ak chceš pomáhať a robiť dobro,
ani zdravotné problémy ťa nezastavia
Ak by som chcela jednou vetou vystihnúť moju prácu dobrovoľníčky,
tak by som asi napísala: „Ak chceš pomáhať a robiť dobro, ani zdravotné problémy ťa nezastavia.“
Volám sa Kristína Vozárová. Mám 19 rokov a robím dobrovoľníčku
pre Centrum dobrovoľníctva. Vždy som sa chcela venovať dobrovoľníckej
práci, keďže moja sestra robila dobrovoľníčku v Centre dobrovoľníctva,
v detskom domove a na onkológii, ale vždy som si myslela, že sa to nedá,
keďže mám zdravotné problémy (svalovú dystrofiu). Napriek tomu,
že mám ťažkosti s mobilitou a používam vozík, v Centre dobrovoľníctva
sa nezľakli a umožnili mi stať sa právoplatnou členkou siete dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Takže moja sestra ma inšpirovala a Centrum
dobrovoľníctva mi pomohlo moje dobrovoľnícke sny zrealizovať.
Ako dobrovoľníčka som sa naučila komunikovať s ľuďmi pri prezentácii dobrovoľníckej práce napriek tomu, že som v podstate introvertná osobnosť. Okrem toho som sa zdokonalila v anglickom jazyku,
či už v písomnej, alebo hovorovej forme, a tiež som sa zdokonalila
v práci s počítačom. No najdôležitejšie zo všetkého je, že som sebe
a svojmu okoliu dokázala, že každý problém sa dá prekonať a aj človek
s hendikepom môže pomáhať iným. Okrem práce dobrovoľníčky
som sa začala venovať stolnému tenisu v paraolympijskom centre
v Kováčovej a vo voľnom čase rada maľujem, čítam knihy a chodievam
na koncerty a festivaly. Som živým príkladom toho, že ani vozík nemusí
byť prekážkou, aby človek konal dobro a žil plnohodnotne.
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Kristína

Budujeme spoločné sny
Volám sa Mária Helexová, pre blízkych Majka. Rodičia ma vychovávali k spolupatričnosti a dobrovoľníctvu v podstate od chvíle,
keď som začala dýchať. Ako tínedžerka som sa začala venovať práci
s mládežou v našom kostole v Jakube, o ktorý sme sa spolu s rodičmi
dobrovoľnícky starali skoro osemnásť rokov. Chodila som s deťmi
na výlety, vymýšľala im voľnočasové aktivity. Vtedy sa o dobrovoľníctve
ešte ani nehovorilo, ale bol to zmysel môjho života, taký oheň v srdci.
Neskôr, keď som sa vydala a narodil sa nám syn, ktorý prišiel na svet
priskoro v 26. týždni, sa na dlhé roky moje aktivity sústredili na starostlivosť o jeho zdravie. Roky strávené so synom v kúpeľoch a po nemocniciach mi otvorili nový svet, svet inak znevýhodnených detí a dospelých.
Môj syn má detskú mozgovú obrnu, ale aj mnohé iné diagnózy, no podstatou jeho problémov je jeho iné vnímanie, má autizmus. Keď začal
navštevovať Špeciálnu základnú školu v Banskej Bystrici, dozvedela
som sa, že existuje aj občianske združenie, ktoré sa venuje problematike autizmu a volá sa SPOSA BB. A tak som sa vrátila k dobrovoľníctvu.
Po čase som urobila prvé stretnutie rodín s deťmi s autizmom v našej
záhrade pri dome, aktivitu podporila Komunitná nadácia Zdravé mesto
v Banskej Bystrici. Na konci roka 2013 som vystriedala na pozícii
predsedu dnes už pána profesora Martina Golemu, ktorý SPOSA
BB viedol dlhých dvanásť rokov a ako rodič-dobrovoľník vytvoril základy
pre nás mladších. Komunita sa stále zväčšuje a jej aktivity pribúdajú,
ako matka dieťaťa s autizmom som sa začala veľa učiť a tvoriť. Stať
sa dobrovoľníčkou je drina a pot, ale na konci aj odmena, keď vidíte,
že svojou prácou motivujete ďalších, ktorí spolu s vami začnú budovať
spoločné sny, a zrazu na tej ceste nie ste sami.
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Mária

Nevoľník
Môj príbeh sa začína predstavou. Predstavou, ktorú mi vnukli priatelia
organizujúci športové podujatie Parkour meeting v Banskej Bystrici.
Vytvoriť pre ľudí, ktorých so mnou spája nadšenie pre lukostreľbu, podmienky na aktívne trávenie svojho voľného času a poskytnúť im možnosť
zdokonaľovať sa v tejto športovej disciplíne. A tak keď sme zakladali
spolu s kamarátkou Dianou lukostrelecký klub na Sliači, mali sme jasnú
predstavu o tom, čo chceme ľuďom priniesť. Odvtedy uplynulo niekoľko
rokov a do aktivít klubu sa v súčasnosti zapája už niekoľko desiatok
ľudí. A potenciál týchto ľudí sme sa rozhodli využiť nielen pre dobro
klubu, ale pre dobro všetkých okolo nás.
V roku 2016 dostal náš klub do užívania veľký kus niekdajšieho kúpeľného
parku na Kozáku. Po dlhej dobe nečinnosti však z tejto lokality zostala
len nepriechodná húština. Počas celého roku sa nám však podarilo
vo voľnom čase zmobilizovať množstvo členov klubu, ich priateľov
či rodinných príslušníkov a z Kozáka sme vytvorili pekný priestor nielen
pre naše letné tréningy, ale aj zónu pre šport a oddych pre všetkých
obyvateľov a obyvateliek Sliača.
Občas musím hľadať motiváciu pokračovať v práci pre klub. Stojí
ma to veľké množstvo energie a voľného času. Presvedčiť samého seba
unaveného po celom týždni strávenom v práci zdvihnúť sa a ísť trénovať
svojich strelcov občas vyžaduje slušnú dávku sebazaprenia. Odmena
v podobe pocitu, keď náš strelec donesie domov striebornú medailu
z majstrovstiev Slovenska je však neopísateľná. Množstvo hodín práce
pri odstraňovaní náletových drevín, kosení a budovaní streleckej
trate sa vráti v podobe radosti hneď na prvom tréningu s mladými
strelcami na novej dráhe. Stáli tie roky úsilia pri budovaní klubu za to?
Stopercentne.
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Maťo

Metalisti pre útulok
Na začiatku bolo založenie útulku Túlavá labka v Banskej Štiavnici.
Ten sa rýchlo vypracoval na jeden z najaktívnejších útulkov na Slovensku
a pomáhal s adopciami psíkov a mačičiek u nás aj do zahraničia. Proste
pýcha nášho mesta. Potom prišla ponuka využiť priestor stredovekého
nádvoria pri Kaviarni u Jašteríc na rôzne kultúrne, hudobné či filmové
akcie. Manažérka kaviarne a penziónov je „kovaná rockerka“ a práve
ona nám navrhla smerovanie. Tak sa spojili tieto dve idey a vznikol
unikátny projekt metalového minifestivalu Jašterice Metal Festu
v centre mesta UNESCO, z ktorého výťažok bol venovaný činnosti
OZ Túlavá labka.
Dvaja sme mali na starosti produkciu festivalu a propagáciu, manažérka
zase logistické zabezpečenie. Nezištný motív akcie presvedčil mesto
a primátorku, aby festival podporili a poskytli priestory na koncert
a parkovanie. Penzióny Cosmopolitan zase ubytovali a nakŕmili kapely.
Nevyhnutné výdavky na zvukové zabezpečenie sme získali z predaja
tričiek, webová stránka, skupina na facebooku, plagáty, grafika sa tvorili
v našom voľnom čase. No a nakoniec kapely, ktoré sme oslovili, prijali
pozvanie, aby svoje vystúpenie odohrali bez nároku na honorár. Takto
sa podarilo dotiahnuť skupiny ako Brainscan, Catastrofy, Majster
Kat či ČAD s legendárnym Pištom Vandalom. Návštevnosť festivalu
bola 200 – 300 ľudí a každý ročník vyzbieral pre útulok cca 1000 €.
Náš príjem činil veľký účet za telefón a dobrý pocit.
Nakoniec by som rád dodal, že sme sa na tomto festivale podieľali
asi 20 dobrovoľníci. My traja organizátori, zvukári, kapely, servis na festivale. Mnohí kamaráti pomáhali s nosením aparatúry, celkovou organizáciou. Bolo treba ochotu mnohých ľudí, voľný čas našich priateľov,
študentov a študentiek z mojej školy, ktorí sa, či už z lásky ku psom,
alebo k metalu, sami ponúkali na dobrovoľníčenie na festivale. Všetkým
ďakujeme!
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Miron

„Vedz, že ak zapáliš svetlo niekoho iného,
tá lampa bude svietiť aj na tvoju cestu.“
(Dalajláma)
Môj príbeh o ceste k dobrovoľníctvu je krátky, no samotná myšlienka
sa v mojej mysli dlho povaľovala, už od mojich devätnástich rokov.
Čím dlhšie som podnikal, tým viac som si uvedomoval, že by sa mi zišla
pomoc odborníka na podnikanie, niekoho, kto by mi poradil a nasmeroval ma. Ako môj život pokračoval a učil som sa na svojich chybách,
stretol som človeka a nového kamaráta Lukáša Franka, s ktorým
sme v rokoch 2013/2014 založili a formovali občianske združenie MAOi,
Inštitút pre digitálnych nomádov (maoi.sk). V ňom sa venujeme podpore
nových, začínajúcich, ale aj pokročilých myšlienok ľudí, ktorí chcú podnikať a hlavne zarábať na tom, čo ich baví. Práve tu som si uvedomil,
aké skvelé je pomáhať.
Jeden letný večer som si prezeral sociálnu sieť a našiel som informáciu
o tom, že na druhý deň sa skrášľuje jedna ulička neďaleko môjho domu.
Ráno som sa vybral na Krížnu ulicu, ktorú dnes Bystričania poznajú skôr
ako „farebnú“ uličku, a tu som spoznal Dianu Javorčíkovú. Slovo dalo
slovo a BBOS a MAOi spoločne vymysleli projekt pre naše mysle a vzdelanie v oblasti histórie a vznikla Bystrická hodinka (bystrickahodinka.
sk), v ktorej máme za sebou rok a tešíme sa na ďalší. Dnes už viem,
že dobrovoľník je každý, kto pomôže komunite, je jedno, či niekomu
otvoríte dvere alebo pomôžete odniesť nákup, alebo vymaľujete posprejovanú stenu.
Páči sa mi jeden dalajlámov výrok a riadim sa ním: „Vedz, že ak zapáliš
svetlo niekoho iného, tá lampa bude svietiť aj na tvoju cestu.“ Preto
vás prosím, ak ste sa dočítali až sem, urobte dnes niečo dobré, dobrý
skutok, alebo sa len prejdite a usmievajte sa na ľudí. Prajem vám krásny
deň.
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Peter

Najlepšie veci sú zadarmo...
V čase, keď som sa rozhodla pre dobrovoľníctvo, som ležala v nemocnici, pretože som podstupovala liečbu rakoviny lymfatických uzlín.
Absolvovala som druhú transplantáciu kmeňových buniek a silnú,
život zachraňujúcu poslednú chemoterapiu. Telo potrebovalo silu
a o to sa postarali kmeňové bunky.
Dovtedy som celkom nerozumela vete: „Bolo to ako blesk z jasného
neba.“ Ale skutočne to tak bolo... ležala som na jednotke intenzívnej starostlivosti onkohematologického oddelenia a vtom
som v srdci pocítila túžbu: „Chcem robiť dobrovoľníčku v zariadení
pre seniorov Kanaán.“ Vedela som o existencii Kanaánu, no nevedela som, či by som tam mohla vykonávať dobrovoľníctvo. Rozhodla
som sa v sekunde, vôbec som nezaváhala. Bol december roku 2012.
Pred Vianocami som dostala najkrajší dar – uzdravenie z onkologického
ochorenia. Považujem to za dar od Boha.
Nemám vlastnú rodinu, ale za svoju rodinu považujem náš cirkevný
zbor evanjelickej cirkvi a. v., spevokol a zariadenie pre seniorov
Kanaán. Stretávam tam ľudí, ktorých mám rada a ktorí majú radi
mňa. Som presvedčená, že Pán Boh sa o každého človeka vždy
stará. Zjednodušene povedané, chodím do Kanaánu dávať lásku,
ale lásku vo veľkej miere aj dostávam. Veľa, veľa lásky. Čo mne dáva
dobrovoľníctvo? Myslím si, že tie najlepšie veci na svete sú zadarmo
a o tom sa presviedčam i počas mojej služby dobrovoľníčky.
A či mi dobrovoľníctvo niečo berie? Možno... trocha času, ale rozhodne
to stojí za to! Na záver by som len povedala: „Verím tomu, že každý
človek má v živote svoje poslanie, a keďže ja som dostala dar pokračovať
v živote, nechávam sa viesť Pánom Bohom.“
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Sidónia

Správnym smerom k správnym cieľom
Dobrovoľníkom sa človek asi narodí. V rodine, z ktorej pochádzam, bolo
prirodzené byť aktívnym, vnímavým k potrebám iných a pomáhať tam,
kde je treba. Odkedy si pamätám, vždy som bola súčasťou nejakých
záujmových spoločenstiev, rada vymýšľam, tvorím, koordinujem. Počas
štúdia na VŠE ma oslovilo projektové riadenie a manažment eventov,
čo som neskôr využila ako mama na materskej dovolenke pri mojom
dobrovoľníckom pôsobení v prostredí materských centier. Prvým
väčším tímovým projektom bolo oceňovanie zariadení priateľských
k rodinám a deťom v spolupráci s Úniou materských centier Slovenska,
neskôr prišla možnosť realizácie vlastných projektových zámerov
cez občianske združenie KOMPAS-centrum rozvoja, ktoré sme v roku
2011 s priateľkami Luciou Englartovou a Alenou Kálusovou založili.
Chceli sme pomôcť našej sídliskovej komunite a ľuďom v nej profesionálnejšie realizovať moderné zmysluplné vzdelávacie, voľnočasové
a relaxačné programy, pozitívne ovplyvňovať medziľudské vzťahy,
odstraňovať generačné bariéry a venovať sa aj zámerom pre sociálne
a zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľstva i prevencii a ochrane
zdravej rodiny.
Organizácia neformálnych stretnutí, sídliskových tematických hodov,
charitatívnych zbierok, brigád, integračných programov pre zdravotne
znevýhodnené komunity, čo do počtu a výnimočných zážitkov s nimi
spojených, by už bolo aj na vydanie knihy. ;) Pôsobili sme na miestach,
ktoré nám boli blízke, organizovali sme verejnoprospešné projekty
pre MŠ a ZŠ na Fončorde v Banskej Bystrici, neskôr sme aktivity preniesli
do širšej komunity a púšťali sa i do náročnejších výziev. Jednou z nich
bolo iniciovanie a v roku 2014 založenie Komunitného centra Fončorda.
Symbolom nášho občianskeho združenia je kompas, ktorý, podobne
ako sa usilujem i ja, naviguje ľudí ísť „správnym smerom k správnym
cieľom“. Dokáže to každý, stačí len chcieť a nebáť sa. Niet krajšieho
pocitu, ako keď vidíte, že sa ľudia viac usmievajú, keď dokážu vlastnými
rukami alebo umom s dobrým úmyslom meniť prostredie, v ktorom žijú,
pracujú alebo trávia voľný čas. Veľkou inšpiráciou pri mojej dobrovoľníckej práci bola niekoľkoročná skúsenosť s neformálnym zážitkovým
vzdelávaním v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže, pri realizácii
malých projektov v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie
pre prax. Práve tu som naštartovala a otestovala dlhodobý projekt „Chyť
sa“ – model prepájania rôznorodých subjektov v rámci medzisektorovej
spolupráce. Naozaj funguje. V roku 2015 sme získali certifikát Centra
dobrovoľníctva a Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií
za splnenie vyššieho štandardu kvality manažmentu dobrovoľníkov
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a dobrovoľníčok (2 hviezdičky) „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami
to vieme“. Momentálne je pre mňa zaujímavou profesnou príležitosťou
projekt SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien „Komunitné
služby – bez partnerstva a dobrovoľníctva to nepôjde“. V pozícii lokálnej
konzultantky mám možnosť zlepšiť kvalitu a rozmanitosť komunitných
sociálnych služieb v Banskej Bystrici.
A na čo som najviac hrdá? Určite na to, že dokážem zladiť rodinný
a pracovný život spôsobom, ktorý ma napĺňa, že aj moje dve deti vidia,
že dobrovoľníctvo má význam a môžu si príklady dobrej praxe spolu
so mnou „vzorovo zažiť“. Teším sa, že sa mi so spolupracovníkmi a spolupracovníčkami darí vytvárať siete pomoci, podpory a funkčných partnerstiev v našom meste, motivujeme ľudí k tomu, aby čas, ktorý venujú
sebe a iným, nepočítali v hodnotách peňazí, ale úžitku, ktorý môže
priniesť. Táto investícia je tým najlepším benefitom dobrovoľníctva.
V to verím.

Silvia

Ľudia si to, ako sa pri vás cítili, zapamätajú...
Som 30-ročná pracujúca mladá žena – dobrovoľníčka. Do dobrovoľníckej činnosti som sa rozhodla zapojiť najmä preto, že som cítila,
že potrebujem robiť niečo zmysluplné a prospešné pre ostatných
a takýmto spôsobom získať aj praktické skúsenosti na výkon sociálnej
práce, ktorú som študovala. Prvýkrát som sa do dobrovoľníctva zapojila počas štúdia na vysokej škole – bola som mentorkou pre zdravotne
znevýhodnenú slečnu, cez ktorú som sa neskôr dostala ako osobná
asistentka do detských letných integračných táborov pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež. Dobrovoľníctvu v tejto oblasti
som sa venovala 7 rokov, teraz popri práci je to už zložitejšie, preto
v súčasnosti vyhľadávam skôr jednorazové dobrovoľnícke aktivity.
Vďaka dobrovoľníctvu som získala množstvo kamarátov, známostí
a skúseností, ktoré mi pomohli uplatniť sa aj na trhu práce, zažila
som dobrý pocit z vykonaných aktivít a utvrdila som sa v tom, že to,
čo som urobila, robím a budem robiť, je správne.

Veronika
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Centrum dobrovoľníctva
Naším poslaním je prostredníctvom dobrovoľníctva rozvíjať
potenciál ľudí a zlepšovať kvalitu života.
Naše ciele:
• Vzbudzovať záujem ľudí a organizácií
o dobrovoľníctvo
• Získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť
• Zvyšovať kredit dobrovoľníctva v očiach
verejnosti
• Skvalitňovať úroveň manažmentu
dobrovoľníctva v organizáciách
• Vytvárať dobrovoľnícke príležitosti

Kontakt:
www.centrumdobrovolnictva.sk
cd@centrumdobrovolnictva.sk
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