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Úvod
Dobrovoľníctvo je spoločenský fenomén. V Košickom kraji o to významnejší, že
Košice boli v roku 2019 Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva. Práve z pozície kraja,
ktorom v nedávnej

minulosti

rezonoval titul v tejto téme, je možnosť tvorby stratégií

a naklonenie si pozitívnej spätnej väzby, či tvorby verejných politík o to vhodnejšia
a reálnejšia.
Dobrovoľníctvo sa dotýka celej našej spoločnosti. Mladým ľuďom dodáva potrebnú
prax, skúsenosti, či zručnosti. Ľuďom v zrelom veku dodáva potrebný pocit zadosťučinenia,
keď samotný pracovný proces neprináša naplnenie, seniorom dodáva pocit vážnosti
a dôležitosti, či užitočnosti.
Dobrovoľníctvo sa okrem rôznych cieľových skupín nachádza aj v rôznych sférach.
Samotné krajské mesto Košice sú dennodenne svedkom dobrovoľníctva v environmentálnej,
sociálnej, kultúrnej, či športovej oblasti.
Trebišov je mestom, v ktorom je veľký potenciál rastu dobrovoľníctva a to najmä
v oblasti dobrovoľníctva marginalizovaných skupín obyvateľstva, ale taktiež tvorby
vodozádržných opatrení. Do popredia sa tu dostáva práve dôraz na environmentálnu oblasť
dobrovoľníctva a na sociálnu oblasť. Veríme, že práve táto stratégia, ktorá sa opiera o reálne
dostupné poznatky, bude východiskom pre ďalšiu efektívnu prácu s dobrovoľníkmi v širokom
spektre aktivít, ale najmä pri práci s rómskou komunitou, ktorá je vstupnou bránou do mesta
a nelichotivou vizitkou mesta, najmä, ak sa do mesta vchádza od oblasti Tokaj.
O tom, že podpora dobrovoľníctva je reálna na celom Slovensku, svedčia aj tieto
fakty:
-

V roku 2011 bol prijatý zákon NR SR č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

-

Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení v roku 2012 uviedla zámer podporovať
rozvoj dobrovoľníctva.

-

V roku 2013 bol v nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 68, bod C.15 navrhnutý
Program podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier

-

V uznesení vlády sú definované nasledujúce oblasti podpory rozvoja dobrovoľníctva
na Slovensku:
1. Dobrovoľníctvo ako súčasť celoživotného vzdelávania
2. Podpora inkluzívneho dobrovoľníctva
3. Jednotný

záchranný

systém

postavený

na

spolupráci

profesionálov

a dobrovoľníkov
4. Výskum dobrovoľníctva
5. Infraštruktúra dobrovoľníctva
6. Propagácia a osveta v oblasti dobrovoľníctva
Jasným trendom v dobrovoľníctve, ktorý predpovedajú viacerí odborníci, je
nejednoznačnosť dobrovoľníctva a jeho vlastné definície v rôznych oblastiach sveta. Znamená
to, že dobrovoľníctvo sa podľa mentality, štruktúry obyvateľstva či aktivít vykonávaných na
danom území, môže vnímať odlišne. Aj z toho dôvodu je potrebné vytvorenie stratégie, aby
sme v našej mestskej časti vnímali dobrovoľníctvo rovnako a spoločnými silami sa dokázali
pričiniť o jeho rozvoj.

1. Vymedzenie základných pojmov
Teoretickejšia časť stratégie nie je zbytočne rozsiahla, definuje iba najzákladnejšie
pojmy, ktoré sa týkajú oblasti environmentálneho a sociálneho dobrovoľníctva. Je potrebná
z toho dôvodu, aby sme v praktickej časti stratégie jednotne chápali pojmy súvisiace
s dobrovoľníctvom a environmentálnou oblasťou.
Za dobrovoľníctvo sa vo všeobecnosti považuje neplatená, uvedomelá činnosť, ktorá
je vykonávaná z vlastnej vôle, v prospech druhých ľudí, zvierat, v prospech životného
prostredia, alebo svojej komunity.
Dobrovoľník je človek, ktorý bez nároku na finančnú odmenu venuje svoj čas, svoje
schopnosti, vedomosti, energiu v prospech iných ľudí alebo spoločnosti.
Neformálne dobrovoľníctvo je neplatená pomoc jednotlivca susedom, kamarátom,
obci, prírode. Je vykonávaná spontánne, často aj ako voľno časová aktivita. Zvyčajne má
vzájomne prospešný charakter. Ide však iba o individuálne aktivity, ktoré nie sú nijak
formálne zastrešené.
Formálne

dobrovoľníctvo

je

naproti

tomu

organizovaná

neplatená

práca

prostredníctvom skupín, klubov, organizácií, ale aj orgánov samosprávy v prospech ostatných
ľudí či spoločnosti. Ide jednorázové, ale aj pravidelne sa opakujúce aktivity, či podujatia,
ktoré majú svojho organizátora.
Dobrovoľnícky program je označením pre komplex aktivít zameraných na riadenie
dobrovoľníkov v konkrétnej organizácii, firme, komunite, či samospráve. Pozostáva najmä z
týchto etáp:
-

Zistenie potrieb v danej problematike, v ktorej sa dobrovoľnícky program ide
realizovať.

-

príprava programu na základe reálnych potrieb,

-

nábor dobrovoľníkov,

-

pohovor s dobrovoľníkom,

-

príprava dobrovoľníka,

-

vlastná dobrovoľnícka činnosť,

-

hodnotenie programu.
Environmentálne aktivity sú také, ktoré dbajú na životné prostredie a jeho

udržiavanie, či zlepšovanie podmienok životného prostredia: pôdy, vody, živočíchov, rastlín,
či odstraňovanie odpadu a revitalizácia území.
Environmentálna výchova je výchova k sebavedomému a zdravého vzťahu žiaka
k prírode a životnému prostrediu. Prostredníctvom formálnych aj neformálnych metód
vzdelávania má za cieľ vychovať takých jedincov, ktorí sa správajú k životnému prostrediu
zodpovedne, snažia sa o jeho udržateľnosť a rozvoj.
Výchova k dobrovoľníctvu je forma vzdelávania, pri ktorej je možné praktickými
ukážkami dobrovoľníckych činností ukázať žiakom dobrovoľníctvo a jeho oblasti, pričom sa
v budúcnosti môžu sami rozhodnúť, či sa dobrovoľníctvu budú venovať.
Štátny vzdelávací program je súbor predmetov a počtov povinne odučených hodín
v danom predmete pre každý ročník základnej a strednej školy počas školského roka. Tento
program je nemenný a rozsah týchto hodín v jednotlivých predmetoch si nesmie škola
znižovať.
ˇ

Školský vzdelávací program súbor hodín v každom ročníku, ktorý si môže škola

sama určiť, tým sa jednotlivé triedy v súčasnosti členia na počítačové, prírodovedné,
matematické, športové a podobne. Každý ročník má určený rozsah hodín, ktoré je povinný
zaplniť vyučovaním (nie je možné, aby ich nezaplnil), avšak je na rozhodnutí vedenia
jednotlivej základnej školy, akými predmetmi doplní tento stav voliteľných hodín.
Sociálne dobrovoľníctvo je súborom tých dobrovoľníckych aktivít, ktoré sú
upriamované priamo na ľudí, teda klientov, či poberateľov benefitov z práce dobrovoľníka.
Môže ísť o dobrovoľníctvo v rôznych sociálnych zariadeniach, školách, ale taktiež aj terénne
dobrovoľníctvo, či komunitné dobrovoľníctvo.
Seniorské dobrovoľníctvo je typ dobrovoľníctva, ktoré je realizované seniormi, teda
ľuďmi nad 60 rokov veku. Môže ísť z ich strany o akýkoľvek druh aktivity, ktorou pomáhajú
mestskej časti, organizáciám, školám, či iným inštitúciám nachádzajúcim sa v mestskej časti.

Vykonávať sa môže individuálne, alebo aj skupinovou formou v rámci organizovaných aktivít
klubov dôchodcov.

2. Analytická časť
V tejto časti by sme chceli stručne zhrnúť výskum, ktorý sa v roku 2015 a v roku 2020
vykonával v celom Košickom kraji ako podnet na tvorbu stratégie podpory rozvoja
dobrovoľníctva v celom Košickom kraji. Snáď najdôležitejšie je podotknúť:
-

Formálnemu dobrovoľníctvu sa venujú najmä ľudia v meste a neformálnemu aj ľudia
na vidieku.1

-

Do dobrovoľníctva sa viac ako z 50 % zapájajú najmä pracujúci ľudia, omnoho menej
študenti a seniori.

-

Najčastejší dôvod, prečo ľudia sú dobrovoľníci je fakt, že im to dáva pocit, že nie sú
sebeckí.

-

Za najväčšie baríéry dobrovoľníctva ľudia považujú dva aspekty a to nedostatok času
a to, že ich nikto neoslovil s prosbou o pomoc.2
Záverom z tohto krajského výskumu z roku 2015 a v roku 2020 je:
„Do dobrovoľníckej práce, či už v rámci formálneho alebo neformálneho
dobrovoľníctva bolo v v roku 2015 posledných 12-tich mesiacoch zapojených 40,98%
obyvateľov Košického kraja vo veku nad 15 rokov a v roku 2020 už tento počet stúpol
na 67 %
U formálneho aj neformálneho dobrovoľníctva prevláda dlhodobejšie a pravidelnejšie

angažovanie sa. Inak povedané, kto sa raz zapojí do dobrovoľníctva, dobrovoľníkom zostáva
a vykonáva ho pravidelne. Vypovedá o tom aj veľmi nízky počet obyvateľov Košického
kraja, ktorí prekážku v dobrovoľníctve „predchádzajúca zlá skúsenosť s dobrovoľníckou
prácou“ zaradili na posledné miesta v rámci bariér dobrovoľníctva.“

1

Fakt, že formálnemu dobrovoľníctvu sa viac venujú ľudia v meste, je jedným z pilierov, prečo potrebujeme
stratégiu dobrovoľníctva. Chceme, aby naši obyvatelia nadobudli oprávnení pocit, že nám spoločne záleží na
tom, aby formálne dobrovoľníctvo dostalo svoju hodnotu a aby vedeli obyvatelia, že si ich ako dobrovoľníkov
všímame, vážime a počítame s nimi pri spoločnej starostlivosti o veci verejné.
2

Práve na túto najväčšiu bariéru chce stratégia nadviazať a nájsť spôsob, aby mali obyvatelia mesta
jednoznačne pocit, že ich o pomoc žiadame, že adresne o nich vieme a sme im vďační za každú pomoc. Chceme
sa vyhnúť iba anonymným letákom, ale skôr osobnému kontaktu. Aby bolo zrejmé, že spolu s vedením mestskej
časti si obyvatelia budujú svoje prostredie, vzťahy, komunitu.

K tomuto záveru môžeme doplniť iba toľko, že úroveň formálneho dobrovoľníctva sa
za pár rokov výrazne zvýšila. Svedčí o tom aj fakt, že Košice mali titul Európskeho hlavného
mesta dobrovoľníctva a teda ich kandidatúra bola úspešná.
V rámci východiskovej pozície mesta Trebišov, môžeme v tejto časti stratégie uviesť:
-

Mesto sa v súčasnosti vo veľmi malej miere zapája do dobrovoľníckych aktivít
a programov.

-

Mesto môže v budúcnosti vo väčšej miere podporovať základné školy k tomu, aby
spolu s rodičmi, žiakmi, pedagógmi a priateľmi škôl mali vytvorený vlastný
dobrovoľnícky

program

revitalizácie

školských

pozemkov,

či

sociálnych

dobrovoľníckych programov pre širokú verejnosť, alebo pre seniorov.
-

Mesto môže vo väčšej miere podporiť dobrovoľnícky program zdravotnej školy
prepojenej na nemocnicu a DSS Lumen.

-

Mesto má na svojom území viacero priestorov, kde by sa dali realizovať veľmi
efektívne vodozádržné opatrenia, čím by sa zlepšovala mikroklíma mesta a taktiež by
mesto prispelo k schválenému Programu obnovy krajiny.

-

Mesto má časti, kde by bolo potrebné pomôcť aj v environmentálnej oblasti, napríklad
výsadzbou mestského sadu a pod.

-

Mesto má jednu základnú školu, ktorá má väčšinový podiel marginalizovaných žiakov
a je potrebné viac začleniť celé rodiny prostredníctvom škôl do dobrovoľníckych
aktivít.
V súčasnosti sa mesto usiluje o prípravu a realizáciu projektov, ktoré by pomáhali

zlepšovaniu životného prostredia a mohli by

pravidelne zapájať dobrovoľníkov do

environmentálnych aktivít, do ktorých by sa vedela teda zapájať verejnosť. Buduje sa tak na
jednej strane komunita, na druhej strane je to odkaz pre obyvateľov, že samospráve záleží na
prostredí, v ktorom žijú. Taktiež však tieto aktivity je potrebné prepojiť s odkazom, ktorý by
jednoznačne stanovil, že environmentálne aktivity a ich realizácia nie sú priestorom pre
nekontrolovateľné vyhadzovanie odpadu vo svojom okolí s dôverou, že „samospráva to
v rámci svojich aktivít uprace“.
Medzí tým, že ľudí podporujeme a dávame im možnosť upravovať svoje prostredie
a tým, že ľudí vychovávame k tomu, že môžu byť nezodpovední a niekto to za nich uprace, je
veľmi tenká čiara. Práve aj z toho dôvodu je dôležité, aby mesto mala svoju stratégiu
dobrovoľníctva, ktorá aktivitám v meste dá štruktúru, systém, a bude mať cieľ a víziu

dosiahnuť, aby ľudia boli zodpovednejší sami voči sebe, susedom, svojmu okoliu a snažili sa
vytvárať čo najmenej odpadu vo svojom okolí.
Na to, aby sa tento systém podarilo vytvoriť a cieľ stratégie naplniť, je potrebné, aby
boli prepojené priame aktivity v teréne, s vhodným marketingom, spoluprácou so školami,
firmami a organizáciami a vzdelávaním všetkých zaiteresovaných partnerov.

3. STRATÉGIA PODPORY ROZVOJA DOBROVOĽNÍCTVA NA
ÚZEMÍ MESTA SEČOVCE
Cieľom stratégie je navrhnúť systém podpory rozvoja
Trebišov

dobrovoľníctva v meste

v rokoch 2021 do 2025, teda na najbližších päť rokov s dôrazom na reálnu

východiskovú situáciu.
Systém, ktorý na najbližších päť rokov navrhujeme, reflektuje aktuálny stav v oblasti
dobrovoľníctva v meste, atmosféru v oblasti ochrany životného prostredia v meste, sociálnu
situáciu v meste, vzťahy medzi obyvateľmi. V súčasnosti je vo vzťahoch napätá situácia,
keďže okres Trebišov má vysoký počet minoritných obyvateľov. Majú pocit okrem
diskomfortu v bývaní, že mesto tým, ako v ňom expanduje marginalizovaná skupina, stráca
na hodnote a aj ich majetky sa stávajú bezcennými. Je potrebné tento pohľad zmeniť.
Dobrovoľníctvo to môže veľmi výrazne ovplyvniť, aby prostredie, do ktorého je mesto
situované, vyznievalo pekne, čisto, príjemne.
Okrem toho je tento systém prepojený s cieľmi, ktoré si mesto v tejto oblasti stanovilo
a to sú:
-

Vychovať obyvateľov mesta aby si po lokalitách (4 až 5 ulíc spolu) dokázali na jar
zrealizovať revitalizačnú brigádu, kedy by sa spoločné priestranstvá vyčistili od
odpadu po zimnom období, natreli by sa ploty, detské preliezky, psie výbehy,
odpadkové koše a iné priestranstvá, ktoré potrebujú natrieť. Mesto Trebišov je jedným
z mála miest, ktoré sa takmer vôbec nezapájajú do revitalizačných aktivít obyvateľov
a práve tu je to potrebné. Aj do dobrovoľníckeho septembra, do ktorého sa iné mestá
zapájajú veľmi intenzívne, sa Trebišov zapájajú maximálne jednou aktivitou, alebo
vôbec a keď tak iba vďaka aktivite stredných škôl a DSS Lumen. To by sme chceli
touto koncepciou zmeniť a v každom roku zvýšiť počet revitalizačných aktivít aspoň

o päť aktivít. Zapojiť aj marginalizované obyvateľstvo a verejnosť, nielen uzatvorené
spoločenstvá ako sú školy a domovy sociálnych služieb.
-

Vychovať základné školy, ktoré sa nachádzajú na území mesta, aby sa v rámci
školského vzdelávacieho systému venovali environmentálnej výchove a prakticky toto
vyučovanie realizovali aj v uliciach mesta.

-

Podporovať základnú školu priamo v osade, aby realizovali aktivity v osade priamo
s celými rodinami, vytvárali krajšie prostredie. Čistili, vysádzali, maľovali a podobne.

-

Vytvoriť dobrovoľnícky program BBS pre rómske deti, ktoré sú súčasťou mesta.
V čase predkladania stratégie je doučovanie rómskych detí o to dôležitejšie, že často
nemajú prístup k online vzdelávaniu počas pandémie.

-

Vytvoriť so seniormi systém seniorského dobrovoľníctva, ktoré by bolo založené
najmä na komunitných aktivitách v prostredí ich domovov.

-

Podporiť dobrovoľníctvo a revitalizačné aktivity pri Múzeu v Trebišove. Ide
o rozsiahly areál, kde je možné realizovať aj každý mesiac nejakú dobrovoľnícku
aktivitu. Pričom by vždy mohla byť zameraná na inú cieľovú skupinu. Raz do roka by
mohli prísť pomôcť žiaci stredných škôl, raz žiaci základných škôl, niekedy matky na
materskej, pričom by sa sprievodný program urobil aj samotným deťom....

-

Stredné

školy

v meste

Trebišov

výrazne

zapájajú

svojich

žiakov

do

environmentálnych aktivít pri školských areáloch. Ide o veľmi pozitívne príklad
v meste, kde dobrovoľníctvo nie je veľmi rozšírené a preto je potrebné tieto pozitívne
príklady medializovať. Mesto by mohlo vedenia stredných škôl zapojiť do vzdelávania
service learningu, poprípade tieto školenia pre svojich pracovníkov v školstve aj
zafinancovať.

PRIORITA 1:
PODPORA

VYTVÁRANIA

KULTÚRY

DOBROVOĽNÍCTVA

V MESTE.
Je potrebné v meste

prepájať a informovať o dobrovoľníctve kľúčových aktérov

(zamestnávatelia, orgány štátnej správy a samosprávy, inštitúcie a neziskové organizácie, ako
aj školy a školské zariadenia). Je veľmi dôležité, aby boli obyvatelia mesta informovaní
o význame dobrovoľníctva, o jeho prínose pre život a o možnostiach zapojenia sa do

dobrovoľníctva, v našom prípade s dôrazom na environmentálne a sociálne dobrovoľníctvo.
Napriek tomu, že to môže znieť náročne, DCKK rado pomôže v správnej komunikácii, kde by
aj obyvatelia získali nádej, že zapojením sa do pravidelných dobrovoľníckych aktivít môžu
zmeniť ráz celého mesta.

Špecifický cieľ 1.1 Zvýšiť zapojenie obyvateľov mesta do dobrovoľníckych
aktivít
Opatrenie 1.1.1: Pripraviť a realizovať v kalendárnom roku jednu informačnú kampaň pre
verejnosť v meste. Ideálne je ju naplánovať v novom roku, kedy je možné informovať
o chystaných väčších revitalizačných aktivitách jednotlivých zón mesta. Tieto aktivity by
v roku mohli byť rozdelené na tri základné časové úseky:
-

Marec- apríl – jarná revitalizácia, pričom by sme okrem oslovenia obyvateľov bytov
a domov realizovali aj aktivity v marginalizovaných komunitách.

-

Jún – aktivita s nadáciou Pontis, Naše mesto

-

September – aktivita s Dobrovoľníckym centrom Košického kraja, Dobrovoľnícky
september

-

Sociálne dobrovoľníctvo BBS pre rómske deti, ktoré chodia na ZŠ v osade pred
mestom.

-

Sociálne komunitné dobrovoľníctvo pre seniorov (súťaž o najkrajšie udržiavanú
predzáhradku, hačkovanie pre seniorské ženy, možnosť tvorby a údržby komunitnej
záhrady seniormi)

-

Rozšíriť dobrovoľníctvo o aktivity pri vodozádržných opatreniach v celom meste

-

Rozšíriť dobrovoľnícke aktivity a programy aj v DSS Lumen, najmä počas víkendov
a večerných hodín.

Obyvatelia mesta, na to, aby sa viac zapojili, by mali byť začiatkom roka informovaní
o tom, že sa v meste budú realizovať environmentálne a sociálnej aktivity a mali by do konca
januára dávať tipy, ktoré lokality by chceli zmeniť, zlepšiť, revitalizovať a ako by si zmenu
predstavovali. Poprípade taktiež vedia dávať tipy aj na sociálne aktivity, teda aj na
obyvateľov, ktorí by pomoc dobrovoľníkov potrebovali. Tie, ktoré uzná mesto za
realizovateľné, by sa aj skutočne počas roka navrhli na realizáciu, či už vo vyššie uvedených
troch termínoch, alebo aj v súčinnosti s dobrovoľníckym centrom aj s autormi návrhu. Tým
pádom budú obyvatelia cítiť aj určitú spolupatričnosť a skôr oslovia aj susedov, rodinných

príslušníkov, aby sa na dobrovoľníckych aktivitách spolupodieľali. Pozitívne príklady takejto
dobrovoľnícke susedskej

súdržnosti

by mohli

byť

prezentované

v TV Trebišov,

Východoslovenská regionálne TV a podobne. Svojim podielom by samozrejme mali byť
taktiež zastúpené pozitívne príklady rómskeho dobrovoľníctva.
Túto kampaň začiatkom roka je potrebné realizovať na sociálnych sieťach, vývesných
tabuliach, ale taktiež formou občasníka, či formou letákov vyvesených na potraviny v meste,
či na školy a školské zariadenia. Keďže stredné školy sú v tomto meste najviac prínosné
v súčasnosti pri rozvoji dobrovoľníctva, je možné im odporúčiť, aby niektoré aktivity, ktoré
realizujú so svojimi žiakmi na pozemkoch škôl, presunuli z pracovných dní na dni
pracovného pokoja a skúsili do aktivít zapojiť aj rodinných príslušníkov a rodičov žiakov.
Opatrenie 1.1.2: Zapojiť marginalizované skupiny do dobrovoľníctva formou celodennej
akcie. Rómske rodiny prostredníctvom programu KREDO môžeme zapojiť do rozvoja
rekreačnej oblasti Tokaj. Vytipovať rómske rodiny, ktoré by aj s deťmi prišli pomôcť
s revitalizačnými aktivitami na Tokaji, dostali by dobrý obed, pre deti by bol pripravený
kreatívny dobrovoľnícky program a rodičia by pomohli pri revitalizácií tejto oblasti. Tieto
výlety, ktoré by okrem Tokaja mohli byť aj do oblasti Dargov, či Slanec, majú slúžiť na to,
aby si tieto rodiny uvedomili, že môžu takéto aktivity iniciovať aj vo svojich komunitách.
Tieto aktivity by sa realizovali pre väčšie množstvo rómskych dobrovoľníkov a spolu aj
s rodinami z oblasti mesta Sečovce. Pokiaľ by boli pre minoritu prínosom, je možné na Tokaji
realizovať aj pobytové aktivity, kde by mohli mať deti z komunít letné školy
s dobrovoľníkmi.

Špecifický cieľ 1.2: Zvýšiť úroveň poznatkov o prínosoch dobrovoľníctva
pre

organizáciu

a manažmente

dobrovoľníctva

(vrátane

príkladov

dobrovoľníckych programov v rôznych sektoroch a pre rôzne cieľové
skupiny)
Opatrenie1.2.1: Pripraviť a realizovať sériu informačných seminárov pre zamestnávateľov
v meste. Informačné semináre majú za cieľ motivovať zamestnávateľov k podporovaní
svojich zamestnancov zapojiť sa do firemného dobrovoľníctva. Vhodné napríklad pre vedenie
Múzea v Trebišove, alebo pre vedenie kúpaliska, ktorá je vyhľadávané zo širokého okolia.

Tieto dve organizácie by mali byť schopné každoročne realizovať pre verejnosť
dobrovoľnícke podujatia.
Opatrenie 1.2.2: V spolupráci s klubmi seniorov nastaviť pomoc v rámci seniorského
dobrovoľníctva v meste.
Opatrenie 1.2.3: Podporiť základné a stredné školy v tom, aby sa ich žiaci zapájali do
inklúzie. Vytvoriť podmienky pre základné školy, aby sa mohli zúčastniť pedagógovia
programu Škola inkluzionistov. Prepojiť tento program s dobrovoľníckymi aktivitami na
škole.

Špecifický cieľ 1.3: Zviditeľniť spoločenský prínos dobrovoľníkov
Opatrenie1.3.1: Medializovať príklady dobrej praxe a príbehy dobrovoľníkov z rôznych
skupín obyvateľov v regionálnych médiách. V súčasnosti treba začať najmä dobrovoľníctvom
na stredných školách a poprípade v DSS Lumen, ktorá ma taktiež etablované dobrovoľnícke
programy.

.

PRIORITA 2 PODPORA ORGANIZÁCII PRACUJÚCICH V
KOMUNITÁCH
Mnoho organizácií často vykonáva pravidelné či nepravidelné aktivity pre rómske
deti. Či už sú to pravidelné aktivity s výchovným, vzdelávacím či zábavným cieľom, alebo
ide o jednorázové zbierky, výlety a podobne. Je potrebné aby mesto o týchto aktivitách vedelo
a aby vedelo podporiť tieto programy. Z aktivít v posledných mesiacoch sa nám ako
naprínosnejšie ukázali výlety na Tokaj, ktorý je v tesnej blízkosti mesta Trebišov. Deti tu na
naučných chodníkov a v rozprávkovom lese prišli na iné myšlienky a je potrebné v tejto
tradícií pokračovať a vytvoriť tu aj pravidelné letné školy.

Špecifický cieľ 2.1: Skvalitniť riadenie dobrovoľníkov v organizáciách
v meste

Opatrenie2.1.1:

Zanalyzovať

systém

práce

s deťmi

z marginalizovaných

skupín

prostredníctvom dobrovoľníkov či dobrovoľníckych organizácií. Mesto by malo celkovo
podporiť rozvoj organizácií v meste. Mesto má málo voľnočasových možností a aktivít pre
deti z marginalizovaných skupín. Navrhovali by sme podporu komunitných centier či
nízkoprahových zariadení.
Opatrenie2.1.2Zabezpečiť vzdelávanie koordinátorov dobrovoľníckych programov v
organizáciách. Zabezpečiť raz za polroka stretnutie predstaviteľov týchto programov pri
okrúhlom stole s predstaviteľmi mesta v oblasti sociálnych vecí, hodnotenie situácie
a prinášanie riešení pri práci s rómskymi deťmi na najbližšie obdobie.

Špecifický cieľ 2.2:

Zaviesť program firemného dobrovoľníctva pre

Mestský úrad
Opatrenie 2.2.1: Pripraviť konkrétne popisy dobrovoľníckych príležitostí pre zamestnancov
Mestského úradu

v spolupráci s vybranými organizáciami. Každý rok bude aj pre

zamestnancov záväzný zoznam aktivít, ktorý sa bude publikovať začiatkom roka a bude
každý zamestnanec úradu vyzvaný, aby sa zapojil aspoň do dvoch aktivít počas kalendárneho
roka. Je potrebné sa inšpirovať príkladom mesta Michalovce, ktoré je v tomto bode
najprínosnejším z celého košického kraja.

PRIORITA

3:

BUDOVANIE

KOMUNITNÉHO

DUCHA

DOBROVOĽNÍCTVA
Je dôležité, aby obyvatelia vedeli, že mestu záleží na tom, ako komplexne pôsobí mesto a aké
súdržné komunity v nej žijú. Z toho dôvodu je potrebné vytvoriť aktivity na prezentáciu
jednotlivých komunít, ideálne ulíc.
Aktivity, ktoré navrhujeme:
-

Ulica s najkrajšou vianočnou výzdobou

-

Ulica s najčistejším okolím počas roka

-

Ulica s najkrajšími predzáhradkami

-

Ulica s najkrajšou balkónovou výzdobou.

Tieto súťaže môžu prebiehať v polročných intervaloch, pričom by sa vyhlasovali výsledky
na sociálnych sieťach, v miestnym novinách, a vývesných tabuliach. Ako ceny by
obyvatelia ulíc dostávali:
-

Káva s pánom starostom pre vedúcich bytových spoločenstiev z daných ulíc

-

Alebo zorganizovanie nejakého podujatia kultúrneho pre obyvateľov týchto ulíc
bezplatne

-

Alebo symbolická nálepka mestskej časti na vchodové brány na daných uliciach, že
dostali ocenenie mesta

Záver
Táto stratégia má za hlavný cieľ najmä na roky 2021 až 2025 stanoviť, že sa pravidelne
v meste budú organizovať dobrovoľnícke podujatia a bude sa podporovať komunitné
dobrovoľníctvo, seniorské dobrovoľníctvo a dobrovoľníctvo marginalizovaných skupín.
Trebišov nie je veľké mesto, preto nemôže tak čerpať z mládežníckeho dobrovoľníctva
ako veľké mestá, kde sú univerzity, internáty, a počas pracovného týždňa množstvo
mladých ľudí, ktorí hľadajú uplatnenie. Za to môže čerpať práve zo skupín, ktoré v meste
tvoria podstatný podiel a to sú určite marginalizované skupiny. Podobne ako pár obcí na
Spiši, aj Trebišov by mohol byť príkladom toho, ako efektívne podporiť voľný čas
marginalizovaných skupín a prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít zvyšovať ich
zručnosti

a kompetencie.

Taktiež

vďaka

súčasnej

atmosfére

v meste

riešiť

environmentálne aktivity, by práve dobrovoľníctvo mohlo byť kľúčom k tomu, ako
zlepšiť životné prostredie v meste.
Veríme, že sa stratégia podarí naplniť a pomôže nielen pravidelnému dobrovoľníctvu
v meste, ale taktiež aj v príľahlej rekreačnej oblasti Tokaj, či Dargov.

„Projekt “Od BBS po KREDO“ je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je
financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia
Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

