
PROFIL PRACOVISKA PRE VÝKON PRAXE  ŠTUDENTA FSVaZ UKF Nitra 

Názov pracoviska  
Nitrianske centrum dobrovoľníctva 

 

Typ klientely 

 

-  

Ciele práce. 

Hlavným poslaním Nitrianskeho  centra dobrovoľníctva je  prostredníctvom myšlienky dobrovoľníctva 

zvyšovať ľudský potenciál (lásku k človeku a miestu kde žijem), tým zlepšovať kvalitu života, prispievať 

k budovaniu spoločného dobra a rozvoju miestnej komunity. 

- zvyšovať informovanosť a záujem ľudí všetkých vekových kategórií o problematiku 

dobrovoľníctva 

- získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť 

- zabezpečiť servis dobrovoľníckej práce 

- zvyšovať citlivosť obyvateľov mesta na potreby iných ľudí 

- zvýšiť kredit dobrovoľníckej práce v očiach verejnosti 

 

Nitrianske centrum dobrovoľníctva pracuje na jednej strane s organizáciami, kam vysielajú dobrovoľníkov, 

na druhej strane s dobrovoľníkmi, ktorých po zaškolení distribuuje do zariadení, ktoré majú záujem 

o pomoc dobrovoľníka.. 

 

 

Metódy práce s klientom 

 

Ponuka práce pre študenta na praxi  
(čo bude študent robiť, čo si môže vyskúšať, osvojiť, naučiť sa,...) 

Školenia a vzdelávanie: 

Centrum dobrovoľníctva (CD) poskytuje odborné konzultácie a školenia, týkajúce sa celého procesu 

manažmentu dobrovoľníckej práce v rôznych organizáciách v meste Nitra, počnúc definovaním potrieb 

organizácie a náplne práce dobrovoľníkov , až po ukončenie spolupráce s dobrovoľníkmi. 

Školenia a tréningový program pre dobrovoľníkov:  

Centrum dobrovoľníctva má vypracovaný školiaci a tréningový program pre záujemcov o dobrovoľnícku 

prácu, ktorý  bude zahŕňať najdôležitejšie teoretické a praktické aspekty práce dobrovoľníka. Program  je 

garantovaný ľuľmi s dlhoročnou skúsenosťou v oblasti manažmentu dobrovoľníctva. „Bonusom“ pre 

dobrovoľníka, ktorý zvýši jeho atraktivitu pre dobrovoľnícku prácu v neziskovom sektore, či sociálnych 

službách, ale taktiež pri oslovovaní potenciálnych zamestnávateľov v budúcnosti, bude osvedčenie 

o absolvovaní odborného školiaceho a tréningového programu pre dobrovoľníkov.  

Servis dobrovoľníckej práce: 

Centrum dobrovoľníctva disponuje databázou záujemcov o dobrovoľnícku prácu a databázou organizácií 

hľadajúcich dobrovoľníkov. Asistuje dobrovoľníkom pri výbere vhodnej organizácie, v ktorej by mohli 

dobrovoľnícku prácu vykonávať, a v ktorej by sa mohli uplatniť . Zároveň je nápomocné pri výbere 



 

dobrovoľníkov pre organizáciu s potrebou dobrovoľníkov. Centrum dobrovoľníctva zabezpečuje kontakt 

medzi obomi stranami navzájom. CD vedie databázu dobrovoľníkov aktívne pracujúcich v organizáciách 

v meste Nitra, úzko spolupracuje s mestom a občanmi v okrese Nitra. 

Mobilizačno – motivačné aktivity v oblasti dobrovoľníctvCD organizuje kampane, ktorých zámerom je 

zvýšenie informovanosti verejnosti o problematike dobrovoľníctva a získavanie  ľudí pre dobrovoľnícku 

činnosť. Centrum plánuje v blízkej dobe publikovať články o dobrovoľníctve, činnosti dobrovoľníkov 

a svojej činnosti najmä prostredníctvom lokálnej tlače.. 

Propagačná a osvetová činnosť v oblasti dobrovoľníctva:Počas významných akcií v meste a regióne 

realizuje výstavy, na ktorých prezentuje svoju činnosť, prácu dobrovoľníkov a ciele dobrovoľníckeho 

programu. Osvetovú činnosť zabezpečuje aj formou prednášok, besied a stretnutí najmä so študentmi. Pri 

získavaní nových dobrovoľníkov sú hlavnou cieľovou skupinou najmä študenti stredných a vysokých škôl, 

ale aj ostatné skupiny obyvateľov mesta. 

 

Študent , ktorí budú praxovať v NCD budú zapojení  postupne do všetkých aktivít, ktoré NCD realizuje. 

 

Špecifické požiadavky na študenta na praxi 

 

Dobré komunikačné schopnosti,  organizačné schopnosti, flexibilita v čase,  základné zručnosti 

v oblasti práce s PC. 

 

Kapacita študentov na 1 deň 

3  študenti 

 

Štatutárny zástupca + kontakt 

Mgr. Jana Andreasová,  

0905 843 656 

 

Sprievodca praxe pre študenta + kontakt 

Mgr. Beáta Dvořáková,  

0908 575 784 

 

Odporúčania na 2 ďalšie pracoviská s kontaktom 

Komunitné centrum v Nitre, Materské centrum Klokanček 

 


