
Názov projektu 

Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie 

Téma projektu: 

Dobrovoľníctvo v širšom spoločenskom kontexte 

Výskumný tím 

Koordinátorka projektu: PhDr. Alžbeta Brozmanová, PhD. (agregorova@pdf.umb.sk ) 

Riešiteľský tím: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. (tmatulay@gmail.com), Mgr. Alžbeta 

Mračková (a.mrackova@cardo.eu.net), PhD. Lenka Vavrinčíková, PhD. (lvavrincikova@pdf.umb.sk), 

Mgr. Jana Vlašičová (janavlasic@gmail.com), Mgr. Lucia Gregová. 

Konzultant 

Doc. PhDr. Pavol Frič, PhD. (fric@fsv.cuni.cz) 

Krátka charakteristika doterajšej praxe 

Riešiteľský tím spája odborníčky z akademickej pôdy a z praxe s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti 

dobrovoľníctva. Koordinátorka projektu rovnako ako členky riešiteľského tímu sa venujú téme 

dobrovoľníctva vo svojej vedeckej, publikačnej, vzdelávacej a praktickej činnosti. Boli a sú členkami 

viacerých výskumných projektov a autorkami odborných publikácií a článkov týkajúcich sa 

dobrovoľníctva.  

Pracovisko 

Alžbeta Brozmanová Gregorová, Lenka Vavrinčíková (Katedra sociálnej práce PF UMB, Ružová 13, 

Banská Bystrica) 

Tatiana Matulayová, Lucia Gregorová (Katedra sociálnej práce FF PU, Ulica 17. Novembra 1, Prešov) 

Alžbeta Mračková a Jana Vlašičová (C.A.R.D.O., Uršulínska 3, Bratislava) 

Stručná charakteristika projektu výskumu  

1. Časť – kvantitatívny výskum (koordinátorka: PhDr. Alžbeta Brozmanová, PhD.) 

Cieľ výskumu: zistiť a analyzovať rozsah dobrovoľníctva, jeho štruktúru a vybrané aspekty 

týkajúce sa motivácie, prínosov, bariér a informovanosti vo vzťahu k dobrovoľníctvu na 

Slovensku. 

Výskumné otázky 

Aká je miera zapájania sa slovenskej populácie do dobrovoľníctva? 

Aký je sociálny profil aktívnych dobrovoľníkov s dobrovoľníčok (ich pohlaviem, vek, 

vzdelanie, rodinný stav, ekonomická aktivita/zamestnanie, religiozita, príjem, bydlisko:kraj/ 

veľkosť sídla), členstvo v organizácii)? 

Aká je štruktúra dobrovoľníctva  (frekvencia, pravidelnost, časová dotácia, 

formálne/neformálne dobrovoľníctvo, typ/druh dobrovoľníckej činnosti, typ organizácie, 

obalsť dobrovoľníctva)? 

Aká je informovanosť o dobrovoľníctve? 

Aká je motivácia k dobrovoľníckej činnosti? 

Aké sú prínosy z vykonávania dobrovoľníckych aktivít? 

Aké sú bariéry, ktoré bránia ľuďom aktívne participovať v oblasti dobrovoľníctva? 
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Metodika výskumu 

Na zber empirických údajov bude využitý dotazník vlastnej proveniencie, pri tvorbe ktorého 

sa bude vychádzať z výskumov o dobrovoľníctve, ktoré boli realizované na Slovensku v 

minulých rokoch, z metodiky medzinárodného porovnávacieho výskumu neziskového sektora 

realizovaného v rokoch 1996 – 2000 pod vedením Lestera M. Salamona z Univerzity Johna 

Hopkinsa a Manuálu pre meranie dobrovoľníckej práce vytvoreného pre Medzinárodnú 

organizáciu práce (ILO). Zber empirických údajov bude zabezpečený externou firmou. Na 

spracovanie empirických údajov budú využité metódy kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy. 

Pôjde o reprezentatívny výskum. 

2. Časť . kvalitatívny výskum (koordinátorka: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.) 

Cieľ: Identifikovať zdroje a efektívne stratégie významné pre činnosť vybraných organizácií 

pracujúcich s dobrovoľníkmi a prognózovať budúcnosť dobrovoľníctva na Slovensku. 

Metodika výskumu 

Výskum bude zložený z dvoch častí. V prvej časti bude použitá technika interview 

s kľúčovými osobami vybraných inštitúcií a metóda obsahovej analýzy dokumentov. Bude 

spracovaných päť prípadových štúdií vybraných organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi. 

Budú prezentované príklady dobrej praxe na Slovensku. V druhej časti bude použitá 

prognostická metóda DELPHI a prostredníctvom panelu expertov bude vypracované prognóza 

budúcnosti dobrovoľníctva na Slovensku. Špecifické zameranie: identifikácia hlavných 

zdrojov a stratégií významných pre udržateľnosť dobrovoľníckych centier a programov. Na 

základe získaných údajov a prognózy budú vypracované odporúčania pre vládu, verejnú 

správu, tretí sektor a donorov v oblasti podpory rozvoja dobrovoľníctva na Slovensku. 

 

Cieľová skupina 

Kvantitatívny výskum: reprezentatívna vzorka dospelej populácie Slovenska 

Kvalitatívny výskum: pracovníci a pracovníčky organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi, experti 

v oblasti dobrovoľníctva 

Výstupy 

Výskumná správa, odborná publikácia, populárna publikácia, odborné články v časopisoch, vystúpenia 

na konferenciách, informácie o výskume a zistenia na akciách v rámci ERD 2011 

Dĺžka trvania výskumu 

február 2011 – december 2011  

 

 

 

 

 

 


