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11. Manažérske zhrnutie:
Témou stretnutia bolo dobrovoľníctvo. To je obrazom vyzretosti osobnosti, nakoľko dokazujem
schopnosť vykonávať činnosť v prospech niekoho iného, vo svojom voľnom čase a bez nároku na
finančnú odmenu. Súčasťou komplexnej osobnosti by mal byť aj tento rozmer, preto sa členovia klubu
zamýšľali nad rozvojom seba aj žiakov práve v tomto smere.
Výsledkom stretnutia bola dohoda na oslovenie Komunitnej nadácie Liptov v prospech dobrovoľníckych
aktivít a možnej budúcej spolupráce a vytvorenie dobrovoľníckeho tímu zo žiakov a zamestnancov školy
pri sťahovaní a zariaďovaní nových priestorov školy počas letných prázdnin.
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
-

Vstup do problematiky spoločenskej zodpovednosti
Možnosti zavádzania spoločenskej zodpovednosti do prostredia školy

Dobrovoľníctvo je činnosť, vykonávaná vo voľnom čase, v prospech niekoho iného mimo členov svojej
rodiny a domácnosti a bez nároku na finančnú odmenu. Dobrovoľníci venujú voľný čas, vedomosti
a schopnosti v prospech iných, pričom odmenou im môže byť ich osobnostný rast, pocit zadosťučinenia,
niekedy nové kontakty, priateľstvá, no najmä nové skúsenosti.
Dobrovoľnícke aktivity je možné vykonávať:
✓ jednorazovo aj pravidelne,
✓ individuálne aj skupinovo,
✓ vonku aj vnútri,
✓ intelektuálne aj manuálne,
✓ na lokálnej, regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni,
Vo všeobecnosti je však najlepšie s dobrovoľníctvom začať po malých krokoch a vo svojom blízkom
okolí. Často je práve dobrovoľníctvo veľmi cenené u budúcich zamestnávateľov a niekedy aj jediným
spôsobom získania praxe ešte pred nástupom do zamestnania.
Žiaci nášho konzervatória už majú skúsenosti s organizovaním benefičných akcií (naposledy koncert pre
deti s narušenou komunikačnou schopnosťou), ktoré sú dôkazom ich záujmu o iných. Išlo však vždy
o spoločne organizované akcie s rôznym individuálnym prístupom žiakov. Podporou dobrovoľníctva sa
sleduje práve individuálna pomoc každého dobrovoľníka bez zásahu inej osoby. Ide teda o jednoznačný
prejav pomoci každej osoby zvlášť, pričom o rozsahu pomoci rozhoduje každý zvlášť. Takýto model
pomoci sa na našej škole doteraz neuskutočnil a preto sa členovia klubu zamýšľali nad možnosťou
rozvoja dobrovoľníctva v budúcnosti.
Členovia klubu si vzájomne vymieňali svoje skúsenosti a dopĺňali si informácie v oblasti
dobrovoľníctva. V diskusii zaznelo niekoľko dobrých nápadov, ktorými by sme mohli dať najavo svoj
záujem a osobný príklad pred žiakmi. Na návrh Eriky Menkynovej sa prijala dohoda o skontaktovaní
Komunitnej nadácie Liptova, ktorá na lokálnej úrovni vytvára priestor pre benefíciu aj dobrovoľnícke
činnosti. P. riaditeľka sa zaviazala osloviť zástupcov nadácie, pozvať ich na návštevu školy a diskusiu so
žiakmi o možnostiach dobrovoľníctva v našom regióne.
V období letných prázdnin dôjde k sťahovaniu priestorov školy do budovy gymnázia v L.Hrádku. S tým
bude súvisieť veľa práce, úprav priestoru, zariaďovanie, sťahovanie nábytku a pod. E. Menkynová preto
navrhla práve toto využiť ako prvý krok k dobrovoľníctvu. Navrhuje z radov žiakov aj zamestnancov,
ktorí prejavia záujem, vytvoriť pracovný tím a pomôcť urýchliť proces sťahovania a zariaďovania novej
školy. Členovia klubu s návrhom súhlasili a všetci zhodne vyjadrili záujem a prácu v dobrovoľníckom
tíme.
13. Závery a odporúčania:
- Vytvorenie dobrovoľníckeho tímu žiakov a učiteľov, ktorí pomôžu pri sťahovaní a zariaďovaní
nových priestorov školy v čase letných prázdnin,
- Oslovenie Komunitnej nadácie Liptov s pozvaním na diskusiu so žiakmi a prípadnú spoluprácu
v oblasti dobrovoľníctva.
14. Vypracoval (meno, priezvisko)
15. Dátum
16. Podpis

Mgr. Anna Jágerská
24.06.2021

17. Schválil (meno, priezvisko)
18. Dátum
19. Podpis

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.
24.06.2021

