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1248 DOBROVOĽNÍKOV PRE NITRU!  

Nitra sa opäť stala jedným z dobrých miest! Spolu s viacerými mestami na Slovensku sa od 16. do 22. 

septembra 2019 zmenila na mesto dobrovoľníkov. 1248 dobrovoľníkov pracovalo na rôznych aktivitách v 

14 organizáciách a v štyroch školách. Zapojili sa mladí i starší, študenti i dôchodcovia. Zapojil sa každý 

s dobrým srdcom a časom.  

Ako hodnotí tohtoročný priebeh Týždňa dobrovoľníctva Andrea Kosírová Hugáňová – koordinátorka 

aktivít? „Tento rok sme mali naozaj výbornú a rozmanitú skladbu aktivít a veľmi ochotných dobrovoľníkov. 

Dokonca sme mali aj takých nadšencov, ktorí sa zúčastnili aj 3-4 aktivít. Mali tak možnosti si vyskúšať 

paletu činností – od pomáhania pri organizovaní festivalu, cez lepenie sviečok na kampaň až po 

administratívne či upratovacie práce. Veľmi sa teším, že sa tento rok prihlásili aj dve firmy – Ledvance 

a Slovenská sporiteľňa, ktorí vyslali svojich zamestnancov pomáhať. Verím, že ďalší rok sa zapoja viacerí. 

Spolu dobrovoľníci odpracovali 1819 hodín.“ 

Týždeň dobrovoľníctva prebiehal na celom Slovensku pod záštitou  Platformy dobrovoľníckych centier a 

neziskových organizácií. Nitra sa zaradila na druhé miesto najdobromiest. Do Týždňa dobrovoľníctva sa na 

Slovensku zapojilo 6846 ľudí.  Dobrovoľnícky program pripravilo pre širokú verejnosť viac ako 400 

organizácií a spolu dobrovoľníci nezištne odpracovali neuveriteľných 14 513 dobrovoľníckych hodín. Piaty 

ročník Týždňa dobrovoľníctva tak prepísal doterajší rekord v počte zapojených ľudí do dobrovoľníckych 

aktivít.  

V Nitre sa prihlásilo dokopy 14 organizácií a 4 školy. Išlo o organizácie: Asociácia Divadelná Nitra, 

Budúcnosť n.o., Centrum pre rodinu, Fórum života, Hospic sv. Bernadetky, Hide park, SČK Nitra, Krajské 

stredisko UNSS v Nitre, ZSS „V Kaštieli“, Denný stacionár, Senior centrum, SPDDD Úsmev ako dar, OZ 

KlauDia, Združenie STORM.  Zo škôl sa zapojila ZŠ Kráľa Svätopluka, ZŠ Fatranská, Stredná zdravotná škola 

a SŠ Mudroňova. 

A čo to dáva dobrovoľníkom? Natália pomáhala na 4 aktivitách a hodnotí to nasledovne: „Som veľmi 

spokojná. Spoznala som super nových ľudí a získala nové skúsenosti. Dúfam, že aj budúci rok sa budem 

môcť zúčastniť.“ „Nám na SŠ Mudroňovej dobrovoľníci veľmi pomohli. Maľovali plot a upravovali okolie, 

ktoré bolo už dosť zarastené a divoké. Veľmi im za to ďakujeme.“ konštatuje a uzatvára p. učiteľka 

Bradáčová. 

Týždeň dobrovoľníctva bol podporený aj Nitrianskou komunitnou nadáciou v grantovom kole Inovatívne 

s Foxconnom a Nadáciou Slovenská sporiteľňa. Nitrianske centrum dobrovoľníctva okrem tejto akcie 

pravidelne organizuje aj prednášky o dobrovoľníctve na školách, zabezpečuje dobrovoľníkov na rôzne 

podujatia a oceňuje ich prácu na každoročnom slávnostnom stretnutí Srdce na dlani. Jeho hlavnou úlohou 

je podporiť dobrovoľníctvo v ľuďoch a ukázať rôzne možnosti na sebarealizáciu.  

V Nitre, 22.9.2019  
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