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MOŽNOSTI VYUŽITIA SERVICE-LEARNING V PREGRADUÁLNEJ 

PRÍPRAVE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK 

 

POSSIBILITIES OF SERVICE-LEARNING USING IN PREGRADUAL 

EDUCATION OF SOCIAL WORKERS  
 

ALŽBETA BROZMANOVÁ GREGOROVÁ 

 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá možnosťami využitia koncepcie service-learning 

v pregraduálnej príprave sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Prezentuje základné prvky 

tejto koncepcie a skúsenosti autorky príspevku pri zavádzaní koncepcie do vzdelávania.  

 

Kľúčové slová: service-learning, dobrovoľníctvo, sociálna práca, vzdelávanie. 

 

Abstract: The contribution deals with application of service-learning in education of social 

workers. It presents main parts of this conception and experiences with service-learning 

activities as a part of education.  
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ÚVOD 

 

Študenti a študentky sociálnej práce získavajú v rámci vysokoškolského vzdelávania 

množstvo kompetencií, vedomostí a zručností súvisiacich s ich budúcim profesijným 

uplatnením. Dôležitou súčasťou rozvoja ich osobnosti počas štúdia je aj rozvoj kľúčových 

kompetencií (napr. schopnosti komunikovať, pracovať v tíme a pod.) a praktických 

skúseností. Univerzitné vzdelávanie je však v prevažnej miere postavené na teoretickom 

štúdiu a absolventi a absolventky sociálnej práce prichádzajúci do praxe mnohokrát 

nedisponujú práve uvedenými predpokladmi. Jednou z možností, ako vhodne prepojiť 

formálne a neformálne vzdelávanie a učenie sa a reagovať na uvedené potreby praxe je práve 

stratégia service-learning. Táto stratégia sa už niekoľko rokov úspešne aplikuje najmä v USA 

(kde je rozvíjaná aj v rámci základného a stredného školstva), ale aj v mnohých európskych 

krajinách. Na Slovensku sa so zavádzaním tejto stratégie stretávame napr. pilotne na 

Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
21

 a na Univerzite Mateja Bela v Banskej 

Bystrici.  

Cieľom príspevku je bližšie predstaviť koncepciu service-learning ako súčasť 

vysokoškolského vzdelávania sociálnych pracovníkov a pracovníčok a prezentovať skúsenosti 

s jeho zavádzaním v rámci niektorých predmetov na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici. Aj keď stratégia service-learning nie je určená len pre študentov 

a študentky sociálnej práce, zameriavame na skutočnosť, prečo je využiteľná práve pri ich 

vysokoškolskom vzdelávaní.    

                                                 
21

 O zámeroch projektu informovali v príspevku na konferencii v Prešove M. Lipčáková a T. Matulayová (2012), 

o jeho realizácii sa môžeme dočítať v príručke Service-learning v Prešove. Metodická príručka pre učiteľov a 

učiteľky (Hanečáková, Skyba, Šoltésová, 2012) a o jeho výsledkoch v manuály Service-learning v Prešove. 

Manuál pre organizácie (Skyba, Šoltésová, 2012).  



78 

 

1 CHARAKTERISTIKY A CIELE SERVICE-LEARNING 

 

National Commision on Service-learning (Národná komisia pre service-learning v 

USA) definuje service-learning nasledovne: „service-learning kombinuje ciele služby so 

vzdelávacími cieľmi so zámerom priniesť zmenu obom stranám – prijímateľovi 

i poskytovateľovi služby. To sa dosahuje prostredníctvom kombinácie úloh súvisiacich so 

službou so štruktúrovanými príležitosťami, ktoré zahŕňajú úlohy vo vzťahu k sebareflexii, 

sebarozvoju a nadobudnutiu a porozumeniu významu hodnôt, zručností a vedomostí“ (Fiske, 

2001). V súčasnosti existuje viacero definícií service-learning, ich spoločným znakom je, že 

service-learning je chápané ako vyučovacia a učebná stratégia, ktorá integruje zmysluplnú 

dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou.  

Skupina autorov a autoriek J.C. Koliba, K.E. Cambell a C. Shapiro (2006), ktorá sa 

zaoberala praxou service-learning v lokálnom kontexte vybraných školských komunít, 

definovala šesť charakteristík service-learning: 

 kľúčovou charakteristikou akejkoľvek service-learning skúsenosti je zreteľne 

artikulovaný partner v komunite, ktorým môžu byť lokálne inštitúcie a organizácie, ale 

i jednotlivci, 

 existencia poskytnutej služby, 

 existencia učebných cieľov, ktoré sprevádzajú skúsenosť v rámci service-learning; 

 existencia reflexie používanej na facilitáciu učebných cieľov, 

 dlhodobejšie trvanie, 

 vysoký stupeň participácie študentov a študentiek. 

Podľa National Comission on Service-Learning, service-learning je spojené 

s akademickým obsahom a štandardmi, pričom môže byť praktikované v akejkoľvek oblasti 

primerane dosiahnutiu učebného cieľa. Jeho osobitnosťou je, že je recipročné, čiže získavajú 

obe strany – komunita i dobrovoľníci a dobrovoľníčky, a to kombináciou dobrovoľníckej 

a učebnej skúsenosti. Vo svojej podstate zahŕňa najmä mladých ľudí, ale i ostatné vekové 

skupiny do pomoci, ktorej potreba je určovaná potrebami komunity. Service-learning však nie 

je: 

 epizodický dobrovoľnícky program, 

 pripojenie dobrovoľníctva na existujúce kurikulum, 

 absolvovanie dobrovoľnícky odpracovaných hodín len za účelom ukončenia kurzu, 

 alternatívna služba určená ako trest určený súdom alebo školou, 

 len pre vysokoškolských študentov a študentky, 

 zamerané jednostranne, t. j. získava len dobrovoľník alebo len komunita (Fiske, 2001).  

V kontexte pregraduálnej prípravy sociálnych pracovníkov a pracovníčok považujeme 

za dôležité vyjasnenie pozície service-learning vo vzťahu k ostatným formám participácie 

a učenia/učenia sa študentov a študentiek. Ako uvádzajú M. Lipčáková a T. Matulayová 

(2012), tieto formy je možné rozlíšiť na základe cieľa, respektíve zamerania a časového 

hľadiska. Kým dobrovoľníctvo je zamerané viac na službu, odborná prax sa zasa viac 

zameriava na vzdelávanie a rozvíjanie špecifických kompetencií potrebných pre výkon 

profesie. Pri service-learning dochádza k spojeniu služby a vzdelávania. Rozdiel medzi 

service-learning a odbornou praxou, ako súčasťou prípravy na profesiu, je najmä v reciprocite 
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(získava nielen študent, ale aj komunita/organizácia) a zameraní aj na rozvoj občianskej 

angažovanosti študentov a študentiek.  

V odbornej literatúre a na medzinárodných fórach sa však stretávame aj so zaradením 

service-learning medzi modely alebo formy dobrovoľníctva. V tomto prípade sa zdôrazňuje 

najmä skutočnosť, že kredity alebo body, ktoré študent/študentka získava za absolvovanie 

service-learning aktivít, nie sú spojené so službou, t.j. nie sú udelené za samotnú 

dobrovoľnícku aktivitu, ale za to, čo sa študentka či študent naučil. „Odmena“ je teda spojená 

s procesom učenia, nie s procesom služby. Zároveň je service-learning chápané ako model 

dobrovoľníctva založený na rozvoji zručností („skills based volunteering“). V tomto modeli 

dobrovoľníctva sa dôraz kladie nielen na prínosy pre prijímateľa pomoci, ale najmä pre 

dobrovoľníčku ,dobrovoľníka, ktorému má umožniť rozvoj špecifických vedomostí, zručností 

či kompetencií
22

.   

 

Obrázok č. 1  Rozlíšenie medzi service-learning a ostatnými formami participácie 

a učenia sa študentov a študentiek 

 

 
 

Ciele service-learning sú formulované vo viacerých oblastiach:  

 zlepšiť proces učenia sa žiakov, žiačok a študentov, študentiek spojením teórie so 

skúsenosťou a uvažovania s akciou, 

 uspokojiť potreby komunity prostredníctvom priamych zmysluplných a potrebných 

služieb, 

                                                 
22

 Medzi tento model dobrovoľníctva je možné zaradiť napríklad aj dobrovoľníctvo nezamestnaných, u ktorých 

má dobrovoľníctvo zvýšiť ich zamestnateľnosť .  
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 dať možnosť žiakom, žiačkam a študentom, študentkám pomáhať iným a vstúpiť do 

vzťahu pomoci s inými, 

 pomôcť vidieť študentom a študentkám prepojenie akademických predmetov 

s reálnym svetom, 

 zvýšiť sebaúctu a sebadôveru študentov a študentiek, 

 rozvíjať priestor pre vzájomnú spoluprácu študentov a študentiek, školy a komunity, 

 dať študentom a študentkám príležitosť robiť dôležitú a potrebnú prácu, 

 rozvíjať občianstvo a občianske zručnosti, 

 pomôcť organizáciám v poskytovaní lepších služieb klientom a klientkam, 

 vystaviť žiakov, žiačky a študentov, študentky sociálnemu nedostatku 

a nespravodlivosti a posilniť ich v boji proti nim, 

 rozvíjať bohatší kontext učenia sa, 

 získavať multikultúrnu skúsenosť, 

 lepšie pripraviť žiakov, žiačky či študentov a študentky pre ich budúce profesijné 

pôsobenie, 

 dať študentom a študentkám väčšiu zodpovednosť za ich učenie, 

 ovplyvňovať lokálne zámery a potreby (Cooper, 2005).  

 

 

2 ZÁKLADNÉ PRVKY SERVICE-LEARNING 

 

Stratégia service-learning je postavená na prvkoch, ktoré prezentuje Obrázok č. 2. Prvou 

fázou je fáza plánovania a  prípravy, ktorá zahŕňa najmä: 

 prípravu samotného predmetu (začlenenie service-learning do existujúceho predmetu 

alebo vytvorenie nového predmetu, výber modelu service-learning, stanovenie 

učebných cieľov, definovanie úloh jednotlivých subjektov), 

 prípravu jednotlivých subjektov (školy, učiteľov a učiteliek, organizácie, študentov  

a študentiek a prípadne dobrovoľníckeho centra), 

 vytvorenie organizačných podmienok pre realizáciu, 

 vytvorenie syláb predmetu s aplikáciou service-learning.  

Teoretická príprava študentov a študentiek sa vzťahuje k cieľu predmetu a je prepojená 

so službou v komunite. Samotná služba v komunite môže prebiehať rôznym spôsobom (ako 

aktivita počas celého semestra alebo ako jednorazová aktivita s rôznym časovým 

vymedzením).  

Poslednou, dôležitou fázou je fáza reflexie skúsenosti študentov a študentiek a jej 

prepojenie na časť teoretickej prípravy.  
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Obrázok č. 2  Základné prvky modelu service-learning 

 

 
     

Bez ohľadu na to, v akom modeli service-learning prebieha, či aká dlhá je služba 

študentov a študentiek v komunite a čo obsahuje, je dôležité, aby predmet, ktorý v sebe 

zahŕňa service-learning, obsahoval všetky uvedené prvky a aplikoval ich ako vzájomne 

prepojené.   

 

 

3 SERVICE-LEARNING AKO SÚČASŤ FORMÁLNEHO VZDELÁVANIA A JEHO 

PRÍNOSY 

 

Service-leraning má pravdepodobne najstaršiu a najbohatšiu tradíciu v USA, kde bolo 

uskutočnených mnoho výskumov a čiastkových štúdií týkajúcich service-learning programov 

vo všeobecnosti, ale aj ich vplyvu na študentov a študentky, komunity, prijímateľov služieb, 

pedagógov, pedagogičky i školy. 

Podľa výskumov zahrnutých v  publikácii At A Glance: What We Know about The 

Effects of Service-Learning on Colege Students, Faculty, Institutions and Communities, 1993 

– 2000 (Eyler et al., 2001) boli vplyvy service-learning preukázané v nasledovných štyroch 

oblastiach: 

 vplyv service-learning na študentov a študentky, 

 vplyv vybraných charakteristík dobrovoľníckych programov na študentov a študentky, 

 vplyv service-learning na školy a univerzity, 

 vplyv service-learning na komunity. 

Zistenia výskumov v oblasti vplyvu service-learning na študentov a študentky 

poukazujú na to, že service-learning má pozitívny vplyv na: 

 personálny rozvoj študentov a študentiek v oblasti osobnej identity, spirituálneho rastu 

a morálneho rozvoja, 

 interpersonálny rozvoj v oblasti schopnosti spolupracovať s inými, vodcovstva 

a komunikačných zručností, 

 redukciu stereotypov a podporu kultúrneho a rasového porozumenia, 
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 zmysel pre sociálnu zodpovednosť a občianstvo; 

 angažovanie sa v dobrovoľníckych aktivitách v budúcnosti, 

 učenie sa študentov a študentiek, 

 rozvoj schopnosti aplikovať to, čo sa študent naučil „v skutočnom svete“, 

 schopnosť riešiť problémy, rozvoj kritického myslenia a kognitívny rozvoj, 

 rozvoj profesijnej orientácie, 

 bližší vzťah k škole. 

Zaujímavé sú v tomto smere aj výskumné zistenia vplyvu vybraných charakteristík 

service-learning na študentov a študentky. Pozitívny vplyv na rôzne oblasti rozvoja študentov 

a študentiek má:  

 kvalita umiestnenia dobrovoľníckeho programu, 

 kvalita a kvantita reflexívnych aktivít, 

 aplikácia dobrovoľníckych služieb do akademického kontextu, 

 trvanie a intenzita dobrovoľníckej skúsenosti, 

 rozmanitosť dobrovoľníckych aktivít, 

 zapojenie komunity do dobrovoľníckych programov, 

 obdržanie kvalitnej spätnej väzby od pedagógov, pedagogičiek alebo klientov a 

klientok. 

Uvedené výskumy dokumentujú skutočnosť, že service-learning môže prispievať nielen 

k rozvoju spoločnosti, komunít a jednotlivcov, ktorým je pomoc adresovaná, ale môže byť aj 

významným prostriedkom rozvoja samotných študentov a študentiek, čo je cieľom ich 

pregraduálnej prípravy.  

K podobným výsledkom sme dospeli aj v rámci výskumu realizovaného v roku 2007 na 

Pedagogickej fakulte UMB, ktorý bol súčasťou dizertačnej práce autorky na tému 

„Dobrovoľníctvo ako súčasť vysokoškolskej prípravy študentov sociálnej práce a sociálnej 

pedagogiky“. Výsledky nášho výskumu potvrdzujú, že dobrovoľnícke aktivity študentov 

a študentiek sociálnej práce:  

 napĺňajú jednotlivé funkcie praktickej prípravy v rámci vysokoškolského vzdelávania 

sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Na jednej strane dobrovoľníctvo vytvára 

priestor na uplatnenie vedomostí a zručností študentov a študentiek, ktoré získali 

počas štúdia, na druhej strane možno konštatovať, že vysokoškolské štúdium 

umožňuje aplikovať vedomosti a zručnosti získané v rámci dobrovoľníctva. Je to 

významná skutočnosť, ktorá napomáha tomu, aby sa zovšeobecnené skúsenosti 

získané počas dobrovoľníckej praxe transformovali do podoby novej teórie, ktorá 

následne pozitívne ovplyvní prax; 

 môžu prispieť k rozvoju osobnej a sociálnej zodpovednosti, formovaniu postojov 

k cieľovým skupinám, postoju k aktivite v komunite a rovnako i k plánovaniu 

profesijného uplatnenia študentov a študentiek sociálnej práce (Brozmanová 

Gregorová, 2007). 
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4 SKÚSENOSTI S UPLATŇOVANÍM SERVICE-LEARNING V PREGRADUÁLNEJ 

PRÍPRAVE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK NA PF UMB 

 

Dobrovoľníctvo študentov a študentiek je na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja 

Bela rozvíjané už viac ako desať rokov. Cieľom nie je len zvýšiť angažovanosť študentov 

a študentiek v dobrovoľníckych aktivitách v priebehu ich vysokoškolského štúdia, ale i 

aplikovať ich skúsenosť do procesu vzdelávania a rozvíjať v nich sociálnu zodpovednosť 

a angažovanosť, ktorá sa prenesie aj do ich profesionálnej praxe. 

Od roku 2000 organizovanie dobrovoľníckych aktivít študentov a študentiek prebieha 

za úzkej spolupráce s občianskym združením Centrum dobrovoľníctva. Dobrovoľnícke 

aktivity študentov a študentiek sociálnej práce sú na PF UMB zaraďované medzi alternatívne 

formy odbornej praktickej prípravy a ich vykonávanie je podporované a oceňované viacerými 

spôsobmi.  Dobrovoľníctvo sa za posledné roky zaradilo na PF UMB medzi aktivity fakulty, 

ktorými sa fakulta prezentuje i navonok. Zároveň sa stalo súčasťou života študentov a 

študentiek a procesu ich vysokoškolskej prípravy.  

Od akademického roka 2005/2006 sú dobrovoľnícke aktivity začlenené aj do vybratých 

disciplín, ktoré tvoria obsahový rámec učebných plánov v týchto študijných programoch 

sociálnej práce ako alternatívne aktivity v rámci predmetov v zmysle service-learning.  

Na začiatku akademického roka sú študentky a študenti oboznámení s cieľom predmetu, 

jeho obsahom a systémom bodového hodnotenia predmetu. Určené body môžu počas 

semestra získať aj za konkrétne aktivity v komunite alebo si vybrať ako alternatívu inú úlohu. 

Pre ponuku konkrétnych aktivít v komunite volíme dve možnosti:  

 aktivity sú dopredu naplánované s organizáciami, s ktorými spolupracuje katedra 

dlhšiu dobu; 

 aktivity plánujú a tvoria študenti a študentky.  

Ďalej analyzujeme systém začlenenia prvkov service-learning na konkrétnych 

príkladoch v rámci dvoch predmetov v študijnom programe sociálnej práce: Tretí sektor 

a mimovládne organizácie a Práca s rómskym etnikom. Všetky spočívajú na modely 

zobrazenom v Obrázku č. 2, pričom predstavujú príklady troch najčastejšie aplikovaných 

modelov service-learning.   

 

4.1 SERVICE-LEARNING V RÁMCI PREDMETU TRETÍ SEKTOR A MIMOVLÁDNE 

ORGANIZÁCIE 

 

Študenti a študentky v rámci predmetu Tretí sektor a mimovládne organizácie môžu 

získať určený počet bodov za vypracovanie a prezentáciu seminárnej práce na tému 

„Získavanie zdrojov v oblasti tretieho sektora – fundraising“ alebo sa môžu zúčastniť na 

vernej zbierke organizovanej rôznymi organizáciami. Katedra sociálnej práce PF UMB 

a Centrum dobrovoľníctva v posledných rokoch spolupracujú na zbierkach s viacerými 

organizáciami, najmä s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska „Biela pastelka“, s Ligou 

za duševné zdravie na zbierke „Dni nezábudiek“, s UNICEFOM na zbierke „Modrý gombík“, 

nadáciou Socia na zbierke „Lienka“ a s Hodinou deťom.  

Alternatívu účasti na zbierke si vyberá približne 95 % študentov a študentiek. Pred 

samotnou zbierkou prebieha teoretická príprava, ktorá pozostáva z dvoch častí:  
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 prvú časť zabezpečuje vyučujúca, v rámci nej absolvujú študenti a študentky 

prednášku o verejnej zbierke, rozoberáme podmienky organizácie zbierky, ktoré musí 

organizácia naplniť, ak chce tento typ fundraisingovej aktivity realizovať a aké sú jej 

povinnosti pred, počas a po konaní zbierky, 

 druhú časť zabezpečuje pracovník alebo pracovníčka organizácie, ktorá zbierku 

organizuje, v rámci tejto časti sú študentky a študenti oboznámení s konkrétnou 

zbierkou, systémom jej organizácie a ich povinnostiach.  

Po príprave sa študenti a študentky zúčastnia na zbierke, po ktorej nasleduje reflexia ich 

skúsenosti v rámci seminárov i písomných sebareflexií. Reflexia je zameraná na získané 

vedomosti a zručnosti, pozitívne a negatívne zážitky a skúsenosti. Zároveň sa venujeme 

problematike darcovstva a darovania so zameraním na to, kto sú darcovia a darkyne, čo 

motivuje ľudí dávať, aké sú faktory ovplyvňujúce to, že niekto daruje peniaze.   

Účasť na zbierke hodnotia študenti a študentky vo svojich sebareflexiách veľmi 

pozitívne. Oceňujú najmä konkrétne vedomosti a skúsenosti, ktoré ako dobrovoľníci a 

dobrovoľníčky pri účasti na zbierke získali, a to jednak v oblasti organizácie takejto aktivity, 

jednak pri komunikácii s potenciálnymi darcami. Kým pri teoretickej príprave si nevedeli 

predstaviť, že by zbierku mali sami zorganizovať, po účasti na zbierke majú študenti 

a študentky reálnu predstavu a pocit, že by to zvládli. „Pridanou hodnotou“ sú aj finančné 

prostriedky vyzbierané na pomoc iným ľuďom. O sume, ktorú študenti a študentky vyzbierali 

na každej zbierke, ich vždy informujeme a na záver predmetu celú sumu spoločne spočítame.   

 

4.2 ORGANIZÁCIA DOBROVOĽNÍCKEJ KAMPANE NA PF UMB 

 

Ďalšou aktivitou, do ktorej sa študenti a študentky zapájali v rámci predmetu Tretí 

sektor a mimovládne organizácie na PF UMB, bola organizácia Dobrovoľníckej kampane. 

Dobrovoľnícka kampaň sa od začiatku (1998) organizovala na PF UMB v spolupráci so 

študentmi a študentkami. Účasť na tejto dobrovoľníckej aktivite má rovnako, ako 

v predchádzajúcom príklade service-learning, aktivity svoju teoretickú, zážitkovú a reflexívnu 

časť.  

Teoretická časť je zameraná na nasledovné aspekty: 

 dobrovoľníctvo, jeho definícia, znaky, formy, prínosy, 

 dobrovoľníctvo vo svete a na Slovensku, 

 dobrovoľnícke programy a ich manažment.    

Okrem týchto aspektov sme sa venovali aj systému Dobrovoľníckej kampane na PF 

UMB, ktorý sa však na základe podnetov a nápadov študentov a študentiek každý rok menil. 

Samotná účasť študenta, študentky na organizácii Dobrovoľníckej kampane mohla mať 

rôznu podobu (príprava propagačných materiálov, oslovovanie organizácií pre účasť na 

kampani, samotná propagácia kampane rôznymi spôsobmi, zabezpečenie diskusných klubov 

s organizáciami, prieskum medzi študentmi a študentkami, aktívna účasť v informačnom 

centre kampane, nákup materiálu, evalvácia kampane a iné). Pri organizácii kampane je 

dôležitá tímová spolupráca a jasné rozdelenie kompetencií a úloh, ktoré sme v posledných 

rokoch nechávali plne v kompetencii študentov a študentiek. Úloha pedagogičky bola v tejto 

časti len poradná a podporná. Študenti a študentky majú k dispozícii z Centra dobrovoľníctva, 
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ktoré sídli pri Katedre sociálnej práce PF UMB, aj určený obnos financií, ktorý môžu využiť, 

ale zároveň ho musia aj vyúčtovať. Na Dobrovoľnícku kampaň 2007 sa študentom 

a študentkám podarilo získať financie aj samostatným projektom v rámci programu Magnet 

Komunitnej nadácie Zdravé mesto v Banskej Bystrici.    

Po Dobrovoľníckej kampani, ktorú okrem zrealizovania museli študenti a študentky aj 

vyhodnotiť a napísať z nej tlačovú správu, nasledovala sebareflexia a reflexia v skupine so 

zameraním na:  

 získané vedomosti a zručnosti,  

 pozitívne zážitky a skúsenosti,  

 negatívne zážitky a skúsenosti,  

 návrhy na zmeny v organizácii kampane,  

 reflexiu práce v tíme.   

Z reflexie študentov a študentiek uvádzame niekoľko príkladov, čo sa organizáciou 

kampane naučili: 

 kreatívne pracovať,  

 spolupracovať v tíme,  

 prezentovať a obhájiť svoj názor,  

 aktívne počúvať,  

 komunikovať,  

 prijať odmietnutie,  

 ako šíriť myšlienku dobrovoľníctva,  

 na čo organizácie dobrovoľníkov a dobrovoľníčky potrebujú,  

 organizovať akciu.    

V posledných rokoch sa do organizácie Dobrovoľníckej kampane zapájali všetci 

študenti a všetky študentky, ktoré sa na predmet Tretí sektor a mimovládne organizácie 

prihlásili. Táto skutočnosť bola však podľa našich skúseností spôsobená aj sociálnym tlakom 

skupiny a snahou o konformitu, nielen motiváciou získať novú skúsenosť či prosociálnou 

motiváciou. To vedie k tomu, že niektorí študenti a študentky sa aktivít zúčastňujú len „pro 

forma“ čo môže spôsobiť aj problémy v organizácii samotnej kampane. Aj takéto skúsenosti 

však študenti a  študentky hodnotia nakoniec ako pozitívne, nakoľko si uvedomujú, že aj 

konflikt v tíme ich „posúva“ dopredu. Vhodnou formou, ako získať spätú väzbu o aktivite 

jednotlivých študentov a študentiek, je preto aj sebahodnotenie a vzájomné spätné väzby. 

Okrem organizácie Dobrovoľníckej kampane sa študenti a študentky môžu zapojiť aj do 

organizácie iných kampaní a aktivít organizovaných v meste či vyplývajúcich z potrieb 

organizácií. Aby účasť na aktivitách napĺňala aj ciele vzdelávania v rámci problematiky 

tretieho sektora je nutné, aby aktivita bola spojená s teóriou, prípravou a dôkladnou reflexiou 

skúseností, z ktorej môžu veľa získať aj tí študenti a tie študentky, ktoré sa priamo do aktivity 

nezapojili.  

Prínosy začlenenia service-learning do výučby problematiky tretieho sektora 

dokumentujú aj spätné väzby študentov a študentiek v rámci záverečného hodnotenia 

predmetu Tretí sektor a mimovládne organizácie, ktoré súvisia aj s reflexiou prínosov service-

learning aktivít:  

 „Zistila som, koľko ľudí potrebuje pomoc.“   
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 „Páčilo sa mi spojenie teórie s praxou.“  

 „Mohli sme si vyskúšať niečo z činnosti MVO.“ 

 „Dozvedela som sa veľa dôležitých informácií o MVO na základe praktickej 

skúsenosti.“ 

 „Získala som veľa nových skúseností.“  

 „Alternatívne úlohy sú super skúsenosti do života.“  

 „Páči sa mi, že ste nás zaktivizovali.“ 

 „Som rada, že som sa mohla zúčastniť praktických úloh.“  

 „Naučila som sa spolupracovať aj s ľuďmi, s ktorými dobre nevychádzam.“ 

 „Zistila som, že mnohí ľudia sú egoisti, česť výnimkám, ale neodradilo ma to.“  

 „Naučila sa som prijať odmietnutie.“  

 „Vkuse niečo robíme, stále nejaké aktivity, chýba mi vydýchnutie.“ 

 „To, čo sme sa naučili na hodine, sme aplikovali do praxe a na seminároch a tým sa to 

lepšie zapamätalo.“  

 „Hodiny vo mne prebudili záujem o tretí sektor a moje ďalšie možnosti.“  

 „Páčili sa mi aktivity, pri ktorých sme museli rozmýšľať nielen pasívne prijímať 

informácie.“ 

 „Nepáči sa mi, že veľa ľudí sa nezúčastňuje na aktivitách z vlastného presvedčenia, ale 

pre body.“ 

 „Mám dobrý pocit z dobre vykonanej práce a pomoci iným.“ 

 

4.3 PROJEKT RÓMSKE DOBROVOĽNÍCTVO 

 

V roku 2009 dostala Katedra sociálnej práce PF UMB a Centrum dobrovoľníctva 

ponuku od občianskeho združenia Priatelia zeme spolupracovať na projekte „Rómske 

dobrovoľníctvo“. Cieľom projektu bolo rozvinúť vedomosti, zručnosti a kompetencie 

mladých rómskych chlapcov a dievčat prostredníctvom dobrovoľníctva. Projekt  mal dve 

cieľové skupiny: jednu skupinu tvorili mladí ľudia vo veku 13 až 17 rokov zo separovanej 

rómskej komunity pri Ponickej Hute. Druhou cieľovou skupinou boli študentky a študenti PF 

UMB, ktorí absolvovali predmet Práca s rómskou komunitou. Študentom a študentkám sme 

ponúkli účasť v projekte ako aktivitu service-learning.  

Obe cieľové skupiny navštevovali spoločne kurz dobrovoľníctva. Rola študentov 

a študentiek spočívala v podpore mladých rómskych chlapcov a dievčat v ich 

dobrovoľníckych aktivitách. Po kurze pripravili spoločne obe cieľové skupiny voľno-časové 

aktivity pre deti z rómskej komunity. Aktivity nazvali „Veľký svet zábavy“ (Báro Svito 

Bašavel). Pozvali deti z rómskej komunity a zo školy, ktorú navštevovali, a zorganizovali 

štyri krúžky: maľovanie na tričká, sebaobranu, prvú pomoc a prezentáciu zvykov a tradícií 

Rómov. Po realizácii krúžkov obe skupiny evalvovali projekt. Z evalvácie vyberáme niekoľko 

reflexií študentov a študentiek:  

 „Spoznal som rómsku komunitu nielen z kníh, ale z reality.“ 

 „Zmenila som svoj názor na Rómov.“ 

 „Získala som veľa nových skúseností v oblasti práce s Rómami.“ 
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 „Zistila som, že pre dosiahnutie akejkoľvek zmeny v rómskej komunitne je nevyhnuté 

vzdelávanie.“ 

 „Uvedomil som si, že pre mnohých mladých ľudí žijúcich v rómskych komunitách je 

nevyhnuté získanie podpory mimo svojej rodiny a komunity.“  

Niektorí študenti a študentky zostali v rómskej komunitne naďalej pôsobiť ako 

dobrovoľníci a dobrovoľníčky a pomáhali deťom z projektu pri príprave na vyučovanie.  

 

 

ZÁVER 

 

Výsledky realizovaných výskumov rovnako ako reflexie študentov a študentiek na PF 

UMB  vo vzťahu k service-learning poukazujú na to, že ich service-learning môže rozvinúť 

vedomosti a zručnosti a meniť postoje študentov a študentiek sociálnej práce a ovplyvniť tak 

aj ich profesionálny rozvoj a orientáciu.  

Od roku 2013 začína Katedra sociálnej práce PF UMB v spolupráci s ďalšími 

katedrami Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pracovať na komplexnom prenose 

metodiky service-learning a jej začlenení do vzdelávania na UMB v rámci viacerých 

projektov.   
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