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získavame ľudí na dobrovoľnícku činnosť
vytvárame priestor na nové dobrovoľnícke príležitosti
poskytujeme školenia a tréningový program pre
záujemcov o dobrovoľnícku prácu
realizujeme kampane, prednášky, besedy, podujatia   
 a akcie, ktorých zámerom je zvýšenie povedomia
verejnosti o problematike dobrovoľníctva
sieťujeme organizácie a dobrovoľníkov, čím
prispievame k tomu, aby sa dobrovoľník mohol
uplatniť v danej organizácii a vykonávať v nej
dobrovoľnícku činnosť
zabezpečujeme organizáciám odborné konzultácie    
 a školenia, týkajúce sa celého procesu manažmentu
dobrovoľníckej práce
oceňujeme dobrovoľníkov na regionálnej úrovni za ich
činnosť a spoločenskú angažovanosť

Nitrianske centrum dobrovoľníctva (NCD) je nezisková
organizácia, ktorej hlavným cieľom je šíriť povedomie 
o dobrovoľníctve. 
Sústavne sa venujeme náboru dobrovoľníkov, ktorých
informujeme o možnostiach a benefitoch dobrovoľníckej
činnosti. Ponúkame školenia, konzultácie a pomoc pri vý-
bere tej správnej formy dobrovoľníctva pre každého
jednotlivca. Taktiež sa venujeme organizáciám či spo-
ločnostiam, ktoré sa rozhodli pre spoluprácu s do-
brovoľníkmi. 

NCD vzniklo v roku 2011. Je členom Platformy
dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCO), ktorá je
zastrešujúcou organizáciou viacerých dobrovoľníckych
centier na Slovensku.

Čo robíme?

Ako sa môže človek stať dobrovoľníkom Nitrianskeho
centra dobrovoľníctva? 

Stačí sa zadarmo registrovať na webovej stránke
www.ncdnitra.sk, vyplniť formulár a pozrieť si aktuálne
ponuky. Ak záujemca nemá predstavu, aká forma
dobrovoľníctva je pre neho tá pravá, pomôžeme mu v pro-
cese výberu.

O NITRIANSKOM
CENTRE
DOBROVOĽNÍCTVA

1.



práca s deťmi a mládežou
práca v zdravotníckych alebo sociálnych inštitúciách
práca v oblasti životného prostredia
práca v oblasti kultúry a pod.

Dobrovoľník môže pracovať v týchto oblastiach:

Nitrianske centrum dobrovoľníctva má aktuálne zare-
gistrovaných 65 organizácií či inštitúcií z Nitrianskeho kraja,
ktoré ponúkajú rôzne krátkodobé i dlhodobé formy do-
brovoľníctva. 

V nasledujúcom krátkom prehľade je možné vidieť, aký
počet organizácií pracuje v rôznych oblastiach, pričom
uvádzame aj príklady dlhodobých partnerov NCD. 

Ďalšími výraznými spolupracujúcimi subjektami sú aj
Mesto Nitra a viaceré školy na území Nitrianskeho kraja. 

Záujemca sa môže registrovať na našej web stránke
www.ncdnitra.sk a automaticky môže publikovať svoje
dobrovoľnícke ponuky. 

AKÉ AKTIVITY
MÔŽE
DOBROVOĽNÍK
VYKONÁVAŤ? 

jednorazové – napr. pomoc na
festivaloch alebo iných podujatiach
dlhodobá pomoc organizácií, keď sa
stáva súčasťou tímu
vlastné projekty, pri ktorých centrum
vykonáva funkciu sprievodcu a men-
tora

http://www.ncdnitra.sk/




Skúsenosť s dobrovoľníctvom, ktorú sa chystáte spro-
stredkovať deťom a mladým ľuďom, je kľúčová pri vy-
tvorení ich dlhodobého vzťahu k pomoci druhým a rozvoju
ich charakteru. 

Čo je vlastne dobrovoľníctvo? 
Dobrovoľníctvo je uvedomelá neplatená aktivita alebo
práca vykonávaná na základe slobodnej vôle v prospech
iných ľudí, spoločnosti či životného prostredia, mimo
členov rodiny a domácnosti dobrovoľníka/dobrovoľníčky. 
Dobrovoľnícka činnosť môže byť vykonávaná v rámci rôz-
nych typov organizácií alebo môže byť nimi spro-
stredkovaná. Dobrovoľníctvo sa však odohráva aj mimo
kontextu organizácií (ako susedská pomoc, práca v ko-
munite a pod.). Tomuto typu dobrovoľníctva hovoríme
neformálne dobrovoľníctvo (Brozmanová Gregorová (ed.),
2012). 

Základný právny rámec pre oblasť formálneho
dobrovoľníctva poskytuje zákon č. 406/2011 Z. z. o do-
brovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

Dobrovoľníkom podľa zákona je fyzická osoba (staršia ako
15 rokov), ktorá na základe svojho slobodného roz-
hodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu
s jej súhlasom a v jej prospech alebo vo verejný prospech
dobrovoľnícku činnosť, založenú na svojej schopnosti,
zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené
týmto zákonom. (1) 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
O DOBROVOĽNÍCTVE PRE
DETI A MLADÝCH ĽUDÍ

2.

Pozn.: 
Dobrovoľník podľa zákona vykonáva dobrovoľnícku činnosť najmä
a) pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej
príslušnosti, osoby počas VTOS alebo ochrannej výchovy a po prepustení z VTOS,
z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, závislé osoby, nezaopatrené deti,
osoby odkázané na starostlivosť, seniorov, osoby trpiace domácim násilím a ne-
zamestnané osoby alebo pri poskytovaní verejnoprospešných činností a ďalších
činností v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva,
b) v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v činnostiach v oblasti práce 
s mládežou, 
c) pri odstraňovaní následkov prírodných, ekologických katastrof, pri humanitárnej
pomoci, záchrane života a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred požiarmi a pri
uskutočňovaní rozvojových programov...
d) pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri
starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri organizovaní
kultúrnych, športových, charitatívnych, vzdelávacích, osvetových a iných podujatí,
e) pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a zne-
výhodnenia vyplývajúceho z dôvodu veku a zdravotného postihnutia, ktorého
cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi podľa osobitného zákona,
f) pri začleňovaní osôb žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti,
najmä pri odstraňovaní všetkých foriem ich znevýhodnenia,
g) pri administratívnych prácach pre verejnú správu.



Dobrovoľník, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, môže dobrovoľ-
nícku činnosť vykonávať len so súhlasom svojho zákonného
zástupcu a len pod dohľadom zodpovednej plnoletej fyzickej
osoby.
Dobrovoľnícku činnosť na území Slovenskej republiky môže
vykonávať aj dobrovoľník, ktorý nie je štátnym občanom
Slovenskej republiky, ak spĺňa podmienky na pobyt v Sloven-
skej republike ustanovené osobitným predpisom. (2) 

Čo prináša dobrovoľníctvo?
O prínosoch dobrovoľníctva sprostredkovane svedčia aj oča-
kávania mladých ľudí, ktoré uviedli v rámci prieskumu tvorby
štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobro-
voľníčok (Brozmanová Gregorová et al., 2014).

Najsilnejšie očakávania mladých od dobrovoľníctva boli: 
- umožňuje mi to učiť sa prostredníctvom priamej skúsenosti 
- poskytuje mi to možnosť vytvoriť si nové priateľstvá 
- teším sa na podujatia, ktoré sú s tým spojené 
- naučí ma to, ako vychádzať s rôznymi typmi ľudí 
- dáva mi to príležitosť rozvíjať pracovné zručnosti 
- môžem prostredníctvom dobrovoľníctva spoznávať svoje                  
   silné stránky 
- často skúsenosti z dobrovoľníctva využijem aj v osobnom
   živote 
- cítim sa vďaka dobrovoľníctvu dôležitý/á, resp. užitočný/á 
- verím, že to, čo venujem druhým/svetu, sa mi vráti 
- vytváram si prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít 
   kontakty a prepojenia dôležité pre prácu 
- vďaka vykonávaniu tejto činnosti mám pocit, že som dobrý 
  človek 
- rád/rada pomáham niekomu, lebo sám/sama som bol/a 
   v ťažkej situácii 
- cítim sa vďaka tomu menej osamelý/á (3)

Nitrianske dobrovoľnícke centrum verí, že vďaka skúse-
nostiam a zážitkom sa tieto očakávania mladých ľudí
napĺňajú a rozvíjajú. 

ČO PRINÁŠA
DOBROVOĽNÍCTVO?
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V praxi je možné identifikovať viacero modelov výchovy a vzdelávania detí a mládeže 
k dobrovoľníctvu. Modely sa líšia tým, akým podielom je do organizovania, resp.
koordinovania dobrovoľníckych aktivít žiakov a žiačok zapojená škola a jej učitelia 
a učiteľky, a do akej miery je dobrovoľníctvo prepojené s výchovným a vzdelávacím
procesom školy (Brozmanová Gregorová – Kurpielová – Bielešová, 2013). 

Druhým modelom je oslovovanie žiakov a žiačok a ich následné zapájanie do do-
brovoľníckych aktivít konkrétnych organizácií v spolupráci so zástupcami a zá-
stupkyňami školy. 
Napríklad škola poskytne priestor na prezentáciu organizáciám či inštitúciám a ich
dobrovoľníckym ponukám, pričom škola s organizáciou pri samotnej práci s dobro-
voľníkmi a dobrovoľníčkami ďalej nespolupracuje. Aj tento model dobrovoľníctva u nás
v posledných rokoch nachádza uplatnenie. Žiaci a žiačky sú najčastejšie zapájaní do
pomoci pri verejných zbierkach, ale aj do aktivít v priamej práci s rôznymi cieľovými
skupinami. Dobrovoľnícka činnosť je aj v tomto prípade, tak ako pri individuálnej forme,
vnímaná skôr ako mimoškolská aktivita. 

MOŽNOSTI
POSILNENIA
DOBROVOĽNÍCTVA
NA VAŠEJ ŠKOLE
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Prvým modelom je individuálne dobrovoľníctvo. 
Ide o dobrovoľníctvo mladých ľudí rozvíjané nezávislými dobrovoľníckymi centrami, ako
je Nitrianske centrum dobrovoľníctva alebo inými dobrovoľníckymi organizáciami. 
V tomto prípade nie je škola do organizácie dobrovoľníckych aktivít priamo zapojená.
Dobrovoľníctvo je realizované po individuálnej línií. Žiaci a žiačky, či študenti a štu-
dentky, sú vyzývaní rôznymi cestami, aby sa zapojili do činnosti organizácií. Zapájajú
sa do jednorazových, ale aj pravidelných dobrovoľníckych aktivít. Pomáhajú s orga-
nizáciou podujatí, pri rôznych administratívnych prácach, ale aj pri priamej práci s klien-
tmi a klientkami. 
Kvalita práce s mladými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v rámci organizácií môže byť
veľmi rôzna. V ideálnom prípade má organizácia určeného koordinátora alebo koor-
dinátorku dobrovoľníkov a naplánovaný systém práce s dobrovoľníkmi a dobro-
voľníčkami.

4.
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Vo štvrtom modeli sú dobrovoľnícke aktivity žiakov a žiačok prepojené s cieľmi 
a obsahom výchovy a vzdelávania. 
Dobrovoľníctvo sa začleňuje do akademického kurikula ako forma zážitkového učenia.
Na tento model dobrovoľníctva je zaužívané označenie service learning. Dobrovoľnícka
skúsenosť je v rámci tohto modelu začlenená do predmetov, ktoré môžu mať rôzne
ciele (môže ísť o matematiku, geografiu, históriu či akýkoľvek iný predmet). Metodika
výučby celého predmetu alebo jeho časti je založená na službe v prospech iných v ko-
munite a jej reflexii vo vzťahu k cieľom vzdelávania. Viac o tejto zážitkovej forme
vzdelávania a dobrovoľníctva píšeme v texte ďalej. (4)

04

Tretí model predstavujú učitelia a učiteľky pôsobiaci na škole ako koordinátori 
a koordinátorky dobrovoľníctva alebo dokonca samostatné dobrovoľnícke centrá,
ktoré pôsobia priamo na školách. 
Ich cieľom je propagovať dobrovoľníctvo medzi študentmi a študentkami,
sprostredkovať kontakt medzi nimi a organizáciami, ktoré potrebujú dobrovoľníkov 
a dobrovoľníčky či rozvíjanie vlastných dobrovoľníckych programov a projektov, v kto-
rých sa angažujú žiaci a žiačky (príp. sú aj ich tvorcami). V prípade, že sú do
manažovania dobrovoľníckych aktivít zaangažovaní učitelia a učiteľky školy, tento
model poskytuje priestor aj na reflexiu dobrovoľníckej skúsenosti vo vzťahu k vzde-
lávaniu. Taktiež umožňuje vzájomnú spoluprácu s organizáciami. Tento model
dobrovoľníctva sa na Slovensku v podmienkach jednotlivých stupňoch škôl zatiaľ iba
postupne rozvíja. 



Service learning je spôsob vzdelávania (sa), v rámci kto-
rého je teoretická príprava prepojená so získavaním prak-
tických skúseností. 
Pridanou hodnotou service learningu spočíva v tom, že
okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich pri-
rodzenom prostredí prostredníctvom vytvorenej aktivity.

Service learningovou aktivitou sa reaguje na potreby
vzdelávania (školy), praxe (organizácie) a sebarozvoja
(žiakov a žiačok). Service learning je v odbornej literatúre
často definovaný aj spojením „community-based learning“
alebo pedagogický prístup, ktorý kombinuje ciele služby
komunite so vzdelávacími príležitosťami ponúkanými
zapojeným študentom a študentkám. 
Service learning je popisovaný ako jeden zo spôsobov
zážitkového učenia, ktorý obsahuje vyvážené zameranie
na službu poskytovanú komunite, a učenie, ktoré pri tejto
službe prebieha.

SERVICE LEARNING 4.

reaguje na aktuálne potreby komunity
je koordinovaná v spolupráci so školou a komunitou
je integrovaná v rámci akademického kurikula
poskytuje štruktúrovaný čas na premýšľanie,
hovorenie a písanie o tom, čo človek počas
vykonávania dobrovoľníckej aktivity robil a videl 
umožňuje mladým ľuďom využiť novonadobudnuté
akademické vedomosti a zručnosti v reálnych
životných situáciách v ich vlastných komunitách
zlepšuje obsah vyučovania realizovaný v prostredí
školy rozšírením učenia sa študentov a študentiek
mimo školy či triedy, pomáha posilňovať rozvoj
zmyslu pre pomoc iným (5)

Organizovaná dobrovoľnícka skúsenosť, ktorá by ma-
la spĺňať predpoklady service learningu má nasle-
dujúce črty: 



vedené zážitkové učenie je výhodné aj preto, lebo
žiakom a študentom poskytuje autonómne učenie
založené na spoznávaní a prijímaní poznatkov
prostredníctvom osobného rozhodnutia a pri
maximálnom podporovaní kritického a nezávislého
pozitívneho myslenia
synergický efekt obohacovania a vzdelávania všetkých
účastníkov a účastníčok – všetci sa môžu učiť od
všetkých, z ich životných skúseností
možnosť preniesť a využiť získané poznatky a
výcvikovú skúsenosť do reálnych oblastí života (5)

V samotnej stratégii service learningu rozoznávame
väčšinou 4 kroky – prípravu, akciu, reflexiu a vyhod-
notenie, ocenenie s oslavou.

Viac informácií o samotných fázach stratégie je možné
dohľadať na stránkach Platformy dobrovoľníckych
centier a organizácií na www.dobrovolnickecentra.sk.

epizodický dobrovoľnícky program
pripojenie dobrovoľníctva na existujúce kurikulum
absolvovanie dobrovoľnícky odpracovaných hodín len 

alternatívna služba stanovená ako trest určený súdom
alebo školou
len pre vysokoškolských študentov a študentky
zameraný jednostranne, t. j. získava len dobrovoľník
alebo len komunita (Fiske, 2001)

Zároveň service learning nie je: 

       s cieľom ukončenia kurzu

potrieb študentov a študentiek
potrieb školy 
potrieb komunity

Service learning vychádza z prieniku troch skupín potrieb: 

Prienik týchto potrieb tvorí vhodný priestor na realizáciu
service learningu v akomkoľvek predmete.  

PREČO MÁ 
SERVICE LEARNING  
ZMYSEL?

http://www.dobrovolnickecentra.sk/




Service learningové aktivity, ktoré prebiehali počas
uplynulého obdobia, je možné prihlásiť aj na ocenenie
Angažovaná škola. Viac informácií nájdete na
www.angazovanaskola.sk. My vyberáme pár z nich ako
príklad, aby sme priblížili spektrum možností, ktoré má
škola na výber pri tejto metóde.

UKÁŽKY DOBREJ PRAXE
ŠKÔL V METÓDE
SERVICE LEARNING 

5.

Lipy pre oddych i úžitok
Materská škola Bystré 172

Projekt vznikol na podnet otca jedného z detí, ktorý je
členom zväzu včelárov v Bystrom. Ten vyvinul iniciatívu
na vysadenie stromov (líp) v obci s cieľom podporiť̌
miestne včelstvo a zabezpečiť v obci dostatok zelene 
a oddychových zón. Škôlka bola oslovená ako jedna z or-
ganizácii, v ktorej areáli by sa lipy mohli vysadiť. 
Materská škola s deťmi sa aktívne podieľali na samotnom
procese sadenia a starostlivosti o stromy.

Aké bolo prepojenie výučby so service learningovou
aktivitou v praxi?

Materská škola v Bystrom je rodinného typu a ponúka
rodičom i deťom priateľské prostredie a kvalitné pred-
školské vzdelávanie. V materskej škole sa zameriavajú
na výchovu k tvorivosti, prosociálnu výchovu a inkluzívne
vzdelávanie. V rámci ranného kruhu v triedach rozoberali
pani učiteľky s deťmi problematiku včelárstva a potreby
stromov a kvetov pre populáciu včiel. Zároveň sa s deťmi
dohodli, že priložia svoje ruky k dielu a pomôžu včelám 
v obci. Deti sa naučili rozpoznávať prírodné materiály,
oboznámili sa so zvieracou ríšou, životným cyklom včely
a zároveň sa naučili, ako chrániť životné prostredie. 
V obci Bystré je veľká komunita včelárov, s ktorými
spoločne dané stromy vysadili. Lipy sa vysadili ako alej
pri cyklistickom chodníku, v areáloch školy a materskej
školy, i na ďalších verejných priestranstvách v obci.
Včelári z včelárskeho zväzu zasvätili deti do tajov vče-
lárstva, ktoré zahŕňa nielen výrobu medu, ale aj sta-
rostlivosť o včely a životné prostredie.

http://www.angazovanaskola.sk/


Budovanie medzigeneračného porozumenia
a spolupráce
Základná škola Narnia

Projekt „Piškvorky z Narnie“ sa zrodil vďaka iniciatíve sú-
časnej koordinátorky dobrovoľníckych aktivít na škole.
Spojila sa v ňom túžba pomôcť seniorom a ľuďom so
zdravotným znevýhodnením v neďalekom zariadení 
s ambíciou rozvíjať u žiakov a žiačok empatiu, vnímanie
individuality ľudí a ich rozdielne potreby. Samotná koor-
dinátorka vychádzala aj zo svojej osobnej skúsenosti, či
už s doopatrovaním starej mamy v domácom prostredí
alebo výchovou vlastného zdravotne znevýhodneného
dieťaťa.

Aké bolo prepojenie výučby so service learningovou
aktivitou v praxi?

Približne pred šiestimi rokmi oslovili zástupcovia ZŠ
Narnia vedenie neďalekého Domova dôchodcov a do-
mova sociálnych služieb Senium v Banskej Bystrici,
zmapovali potreby ich klientov a klientiek a možnosti
detí. V priebehu šiestich rokov sa do aktivity postupne
zapojilo viac ako päťdesiat detí, viacero pedagógov a pe-
dagogičiek a rodičov, ktorí pravidelne (2x týždenne)
navštevujú klientov v tomto zariadení.

Počas návštevy spoločne trávia čas – na izbách, v ich
„obývačkách“ i vonku. Deti počúvajú ich príbehy zo ži-
vota, prezerajú si s nimi fotografie, klientov taktiež
sprevádzajú na prechádzke. Snažia sa s nimi tráviť čas,
počas ktorého sa učia vnímať ich potreby a vlastné
možnosti pomoci. Ide o obojstranne obohacujúce skú-
senosti, keďže sa obe strany vzdelávajú v medzi-
generačnej spolupráci a porozumení. 

Prijímateľmi service learningovej aktivity sú primárne
klienti a klientky DD a DSS Senium v Banskej Bystrici. Tí
sú často dlhodobo umiestnení v zariadení, kde trpia so-
ciálnou depriváciou, nedostatkom fyzickej aktivity a pod-
netov, nedostatkom možností rozvíjať sa a zmysluplne
tráviť čas. Mnohí z nich sú imobilní, v mnohých prípadoch
nemajú príbuzných, ktorí by ich navštevovali.



Ekocyklo – nech príroda za nás netrpí
Základná škola Andreja Sládkoviča zo Sliača

Základná škola Andreja Sládkoviča na Sliači je dlhodobo
nositeľom titulu Zelená škola a dbá na ochranu životného
prostredia nielen v areáli školy, ale aj v celom meste
Sliač. Hlavným cieľom zrealizovaného projektu bolo zvý-
šiť úroveň čistoty v okolí cyklistického chodníka medzi
mestami Sliačom a Zvolenom. Zapojením sa do globál-
neho vzdelávacieho programu Roots & Shoots v škol-
skom roku 2020/2021 sa žiakom 8. a 9. ročníka podarilo
zrealizovať aktivity, ktoré si sami vymysleli na hodinách
etickej výchovy a spoločnými silami naplánovali. Z od-
padového materiálu vyrobili ekokôš na zber sepa-
rovaného odpadu a vďaka nákupu z druhej ruky získali
trojkolku, ktorú využijú na rýchlejšie premiestňovanie sa
po cyklistickom chodníku počas zberu odpadkov. Pri rea-
lizácii projektu žiaci využili prvky service learningu,
pretože riešili problém, ktorý vnímali oni aj miestna ko-
munita ako akútny. 
Oslovili rodičov i vedenie mesta a predstavili im svoj
zámer. Vďaka projektu získali žiaci do života veľké množ-
stvo skúseností, keďže na ich pleciach ležala celá
realizácia projektu. 

Aké bolo prepojenie výučby so service learningovou
aktivitou v praxi?

Hlavným cieľom service learningovej aktivity bolo uplat-
nenie vedomostí, ktoré žiaci získali v škole a vedeli ich
realizovať v praktickom živote. Žiaci – členovia Ekocyklo
tímu – realizovali aktivity mimo rámca jedného kon-
krétneho školského predmetu. Učili sa pracovať na
realizácii projektu samostatne, vo dvojiciach, v sku-
pinách, i celkovo v tíme ako v jednom celku. 
Všetky aktivity boli zamerané na komunitné́ učenie –
učenie pre ich ďalší život mimo školského prostredia, a to
na rozvoj kľúčových kompetencií pre udržateľný́ rozvoj,
schopnosť riešiť problémy, rozvoj strategických kom-
petencií, schopnosť pracovať v tíme, empatiu a reš-
pektovanie názorov iných, kritické myslenie a rozvoj ko-
munikačných zručností. 



Kreatívna premena nepotrebného odpadu na
finančnú pomoc
Súkromná stredná odborná škola Bukovecká z Košíc

V roku 2017 vznikol na Súkromnej strednej odbornej
škole v Košiciach projekt s názvom „REVYPREDA“, s am-
bíciou upriamiť pozornosť na recyklovanie a separovanie
odpadov. Zameriava sa na štyri roviny – recykláciu, vy-
rábanie, predávanie a darovanie. 
Cieľom je viesť žiakov k ekologickému zmýšľaniu, uplatniť
ich kreativitu na nové využitie nepotrebného materiálu 
a posilniť ich sociálne cítenie i filantropiu výrobou nových
produktov a ich následným predajom na získanie
prostriedkov na ďalšie prospešné účely.
Škola sa od začiatku projektu pravidelne zúčastňovala na
dobrovoľníckych podujatiach zameraných na recykláciu 
a výrobu rôznych predmetov, a tým chránila životné pro-
stredie i šírila osvetu – príkladmi, ako sa dá z odpadu vy-
robiť zaujímavá hračka, edukačná pomôcka od hodiniek
cez populárnych „mimoňov“ a pod. 
V prvých troch rokoch škola vyrobené predmety
rozdávala, prípadne samotní žiaci učili prijímateľov
(široká verejnosť, deti, rodičia, seniori...) podobné pred-
mety vyrábať.
Od roku 2019 škola zavŕšila kompletný proces a rozšírila
aktivity recyklovania a vyrábania o „predaj“ a darovanie.
Týmito časťami projekt prostredníctvom reálnej
dobrovoľníckej skúsenosti rozvíja vedomosti, zručnosti,
postoje, ktoré mladým ľuďom umožnia aktívne sa zapojiť
do dobrovoľníctva počas celého života. Jedným z cieľov
projektu je vnímanie dobrovoľníctva ako aktivity
vykonávanej na základe slobodného rozhodnutia,
bezodplatne a v prospech iných ľudí.

Aké bolo prepojenie výučby so service learningovou
aktivitou v praxi?

Žiaci sa prostredníctvom projektu začali intenzívnejšie
zaoberať problematikou ochrany životného prostredia.
Aktívnejšie pristupujú k separovaniu odpadov v pries-
toroch školy aj rodiny, rovnako prejavujú zvýšené
sociálne cítenie a empatiu vo vzťahu ako k vlastným
spolužiakom, tak k ostatnému okoliu, seniorom či zne-
výhodneným občanom s odbúravaním predsudkov.
Zapájanie sa do projektu, ktorého nevyhnutnou súčasťou
je spolupráca, sa prejavilo takisto na lepšom zvládaní
konfliktných situácií či na zvýšení sebavedomia menej
úspešných žiakov v rámci výučby. Žiaci si tiež osvojili
realizovanie prvkov ergoterapie, arteterapie, muzi-
koterapie, rozvinuli jemnú motoriku a vo všeobecnosti
prejavujú aktívny záujem o dobrovoľnícke aktivity.
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