
Aktívne dobrovoľníctvo v Nitrianskom 

kraji 
Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne 

občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a 

SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien. 

 

Projekt: Rozvoj potenciálu mladých dobrovoľníkov v Nitrianskom kraji 

Obdobie realizácie: september 2013 - december 2014 

Príjemca podpory: Nitrianska komunitná nadácia (nadácia), Nitra  

Financovanie: 29 336,00 € (AOI 90 % = 26 402,00 €) 

 

Nitrianska komunitná nadácia 

Nitrianska komunitná nadácia vznikla v roku 2002. Poskytuje granty aktívnym 

obyvateľom a organizáciám v nitrianskom kraji a je stabilným partnerom pre tých, 

ktorí chcú strategicky podporovať svoj región. Počas svojho pôsobenia podporila 944 

projektov za viac ako 729 000 €. NKN viac ako 10 rokov  realizuje rovesnícky 

program Mladí nitrianski filantropi, ktorý je  zameraný na podporu dobrovoľníctva 

mladých ľudí od 15 do 30 rokov v Nitrianskom kraji. 

 

Projekt 

Cieľom projektu bol  rozvoj dobrovoľníckeho potenciálu mladých ľudí v 

Nitrianskom kraji a posilnenie ich občianskej participácie. Aktivity projektu 

prebiehali v štyroch rovinách. 

 

Rovesnícky grantový program 

 Pomohol identifikovať nové skupiny mladých dobrovoľníkov z NR kraja na 

základe realizovanej grantovej výzvy. 

 Pomohol vytvárať osobné kontakty a rozvíjať neformálnu spolupracujúcu sieť 

dobrovoľníkov v NR kraji. 

Tento grantový program je osobitý tým, že konzultácie a výber projektov svojich 

rovesníkov – ostatných dobrovoľníkov z NR kraja, zabezpečujú Mladí nitrianski 

filantropi a konzultácie predložených mládežníckych projektov a monitoringy sú 

realizované na báze osobných stretnutí. Na základe dlhodobej realizácie takejto 

formy grantového programu sa vytvorili osobné kontakty medzi mladými 

dobrovoľníkmi v celom NR kraji a vznikla neformálna spolupracujúca sieť. Grantové 



výzvy pomáhajú identifikovať nové skupiny mladých dobrovoľníkov v NR kraji, 

pracujúcich v rámci  MVO ako aj neformálnych skupín. Do grantového kola 

realizovaného v rámci projektu bolo predložených rekordných 30 projektov, z toho 

bolo 15 nových predkladateľov. Výzva sa niesla v znamení mapovania  potenciálu 

mladých dobrovoľníkov, preto všetkých 30 predkladateľov projektov bolo do 

mapovania zapojených. Boli oboznámení s prípravou mapovania, dotazníkovým 

prieskumom aj zámerom realizovať mládežnícke podujatie. Takto získali do projektu 

„nové tváre“ mladých dobrovoľníkov.  

 

Vzdelávanie mladých dobrovoľníkov a mapovanie 

 Pomohlo dobrovoľníkom  získať  vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach 

občianskej participácie 

 Pomohlo rozvíjať ich osobné kontakty a spoluprácu 

 Vytváralo priestor na výmenu skúseností 

 Pomohlo pripraviť proces mapovania dobrovoľníckeho potenciálu mladých 

ľudí a vytvoriť  DOBROMAPU informujúcu o aktivitách mladých 

dobrovoľníkov a vytvárajúcu nový komunikačný priestor 

V rámci vzdelávania mladých filantropov boli uskutočnené viaceré  tréningy 

zamerané na občiansku participáciu. Hlavným výsledkom je interaktívna 

DOBROMAPA uverejnená na dobromapa.sk, pričom do prípravy a realizácie boli 

zapojení samotní dobrovoľníci. Pomáhali pripraviť jej obsah, dizajn, zámer. V 

súčasnosti  informuje o  66 MVO a neformálnych skupinách z NR kraja, ktoré pracujú 

s mladými dobrovoľníkmi.  

 

Inovatívne spôsoby  spolupráce neformálnej  siete dobrovoľníkov 

 Podporila sa vzájomná spolupráca medzi mladými dobrovoľníkmi  

 Zlepšilo sa informovanie verejnosti o ich dobrovoľníckych aktivitách 

 Zvýšil sa záujem médií o aktivity dobrovoľníckych organizácií a 

neformálnych skupín 

Na základe stretnutí a školení bol pripravený aj inovatívny formát prezentácie 

dobrovoľníckeho potenciálu mladých ľudí. Dobrovoľníci pripravili veľké podujatie 

pre verejnosť „Živá mapa alebo dobrovoľníci na ulici“ s cieľom informovať verejnosť 

o svojich dobrovoľníckych aktivitách ako aj o existencii DOBROMAPY.  

 

Vytvorenie plánu  ďalšej spolupráce  neformálnej siete dobrovoľníkov 

 Dobrovoľníci vyhodnotili silné a slabé stránky spolupráce  v rámci programu  

 Vytvoril sa nový strategický plán rozvoja   

 Boli navrhnuté nové témy vzdelávania 



 Bol navrhnutý rozvoj DOBROMAPY pre internú komunikáciu dobrovoľníkov 

ako aj informovanie verejnosti 

Na základe evaluačného stretnutia bola vyhodnotená  spolupráca v rámci programu 

Mladí nitrianski filantropi  s cieľom vytvoriť podklady k plánu rozvoja spolupráce na 

ďalšie tri roky.  Boli identifikované silné a slabé stránky programu ako aj možné 

príležitosti a ohrozenia budúcnosť. Plán sa stal súčasťou stratégie NKN, ktorá na jeho 

základe pripravila nový fundraisingový zámer, v rámci ktorého získava finančné 

prostriedky na jeho naplnenie. 

 

Dlhodobý prínos 

Aktivity projektu podporili sieťovanie dobrovoľníkov v NR kraji.  Mali možnosť si 

uvedomiť, že sú súčasťou „väčšej rodiny“ aktívnych mládežníkov, ktorým ide o 

zmenu svojho okolia k lepšiemu. Mapovanie pomohlo identifikovať aj neformálne 

skupiny aktivistov a priradiť ich k skupine organizácií, čo je pomerne vzácne, 

pretože činnosť neformálnych skupín nie je nikde zmapovaná  a ich pôsobenie je 

limitované väčšinou užšou komunitou. Mapovanie im pomohlo, aby sa stali 

„známejšími“ v rámci regiónu a nadviazali kontakty, ktoré môžu vyústiť do 

vzájomnej spolupráce.  Zároveň boli identifikované potreby vzdelávania 

dobrovoľníkov a posilňovania kapacity neformálnych skupín/MVO ako aj na 

zmapovanie ich potenciálu na vzájomnú spoluprácu. Bol vytvorený nový strategický 

plán rozvoja spolupráce dobrovoľníkov v nitrianskom regióne, ktorý zadefinoval 

ciele do budúcnosti. Rozvoj spolupráce bude viesť k identifikovaniu aktívnych 

mladých dobrovoľníkov v nitrianskom kraji, posilneniu ich kapacity, rozširovaniu 

osobných kontaktov a podnecovaniu ich vzájomnej spolupráce, ako aj zvýšeniu 

informovania verejnosti o ich aktivitách. 

 

Hlavné poučenia a odporúčania pre podobné projekty 

Realizácia projektov je dlhodobý proces. V období medzi ich plánovaním a 

realizáciou môže nastať veľa zmien, na ktoré treba flexibilne reagovať. Čím lepšie je 

projekt pripravený, komunikovaný, tým sú zmeny menej bolestivé.  Čím viac 

projektov  človek realizuje, tým viac skvelých  ľudí stretáva a keď sa obzrie dozadu, 

zistí, kam sa posunul na základe ich realizácie. Projekty taktiež prinášajú veľa 

dobrých výstupov, ktoré je  potrebné udržať do budúcnosti. Aj na to treba myslieť už 

pri ich príprave.   

 

English summary 

The Nitra Community Foundation is a non profit organization. Its mission is to 

improve a quality of life of people living in the City of Nitra as well as the Nitra 



region. It motivates people to volunteer work and helps to develop local 

philanthropy. It was established (in 2002). 

The goal of the project was to work on the development of the volunteer potential of 

young people in Nitra region as well as on increasing their citizen participation. The 

programmes to meet these goals were as follows: a peer cooperation grant, education 

of young volunteers, implementation of innovative ways of cooperation, and 

designing a plan of further cooperation of NGOs with other organisations and 

volunteers in Nitra region.  

Main lessons and recommendations:  

Working on a project is a long-term process. A lot of changes can happen in between 

a project planning and implementation, and these changes need flexible responses. 

The better the project is prepared and communicated, the less painful these changes 

are. The more projects we work on, the more great people we meet. Also, when 

looking backward, one can clearly see the progress that was made possible thanks to 

working on these projects. In addition, there are a lot of good outcomes of a project, 

which need to be maintained in the future. This fact should be considered already in 

the project preparation phase. 

 


