
 

 

 

 
 

 
  



Milý dobrovoľník, milá dobrovoľníčka,  
 
tento manuál slúži na tvoju základnú orientáciu v programe a jeho pravidlách. Nájdeš v ňom 
informácie o svojich povinnostiach, ale aj právach v programe a aj o tom aké sú zásady 
komunikácie s ľuďmi, ktorí potrebujú tvoju pomoc, a rady a tipy čo a ako komunikovať.  
 
Ďakujeme, že si sa rozhodol/rozhodla pridať, ak budeš mať počas dobrovoľníčenia akékoľvek 
otázky alebo nejasnosti, nezabudni, že sa môžeš ozvať osobám, ktoré tento program koordinujú 
alebo budú tvojimi tútormi.  
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V čom bude spočívať tvoja pomoc v programe Uši k duši 
 
Tvoja úloha v dobrovoľníckom programe je byť v telefonickom kontakte s osamelým človekom 
(maximálne 2 osobami), 3 krát týždenne, pričom jeden hovor trvá približne 20 minút.  
 
Tvojou úlohou je byť „bútľavou vŕbou“, pomôcť udržiavať sociálne kontakty, prekovať pocit 
osamelosti a udržiavať ľudí v pohode. 
 
Medzi ďalšie tvoje povinnosti patria:  

- Byť v aktívnom  kontakte so svojim tútorom/tútorkou; 
- Viesť raz za týždeň evidenciu telefonických hovorov; 
- Zúčastňovať sa minimálne raz jeden a pol mesiaca supervíznych stretnutí.    

 
Tvoja pomoc by mala trvať aspoň 3 mesiace. 
 
 

Čo ťa čaká v programe Uši k duši 
 

On-line školenie  Po prihlásení sa a úvodnom rozhovore ťa v programe čaká on-line 
školenie. Bude výborné, ak si pred ním prečítaš tento manuál 
a pripravíš si otázky, ktoré by si sa chcel/chcela spýtať.  

Uzatvorenie zmluvy 
o dobrovoľníctve  

Po školení ti pošleme na podpis na tvoju poštovú adresu zmluvu 
o dobrovoľníctve, spolu s ostatnými dokumentmi, všetky ich nájdeš 
na konci manuálu a preberieme si ich na školení.   

Spojenie sa 
s tútorom/tútorkou  

Po školení ťa spojíme s tvojim tútorom alebo tútorkou. Na neho sa 
môžeš obrátiť kedykoľvek budeš potrebovať. Aktívne ťa bude tiež 
kontaktovať a bude sa pýtať na tvoje skúsenosti.  

Spojenie s osamelým 
človekom, s ktorým 
budeš v kontakte 

Na tvoj mail ti pošleme kontakt na osamelého človeka/ľudí, 
s ktorými budeš v pravidelnom telefonickom kontakte. Ako sa ti 
darilo pri prvom kontakte, môžeš informovať tvojho tútora alebo 
tútorku.  

Realizácia rozhovorov 
a ich reportovanie  
a podpora 
tútora/tútorky 

Po prvom kontakte ťa čakajú ďalšie rozhovory. Každý týždeň je tiež 
tvojou úlohou vyplniť vo formulári koľko rozhovorov si 
zrealizoval/zrealizovala a v priemere koľko minút si nimi 
strávil/strávila a pripojiť tvoju krátku reflexiu.  Bude ťa tiež 
pravidelne kontaktovať tvoj tútor/tútorka. 

Skupinová on-line 
supervízia  

Každý mesiac bude k dispozícii niekoľko termínov pre účasť na 
skupinovej supervízii, na ktorej môžeš s ďalšími dobrovoľníkmi 
a dobrovoľníčkami zdieľať svoje skúsenosti, nápady a výzvy. Tvojou 
povinnosťou je zúčastniť sa jej cca raz za mesiac a pol.   

Ukončenie 
spolupráce  

Náš program je nastavený na 3 mesiace. V prípade, ak budeš mať 
pocit, že potrebuješ program ukončiť, môžeš ho ukončiť aj skôr. Ak 
by si však chcel/chcela s nami spolupracovať aj naďalej, budeme 
radi. Po ukončení našej spolupráce ťa čaká potvrdenie 
o dobrovoľníckej činnosti.  



Aké sú zásady komunikácie s osamelým človekom  
 
Sme v situácii, kedy sa stretávame jednak so zvýšeným stresom a pocitom 
bezmocnosti z aktuálneho diania, ale aj zvyšujúcim sa pocitom osamelosti 

a izolácie. Je potrebné uvedomiť si, že v súvislosti s vírusom sa jedná o 
neprirodzenú, “nenormálnu” situáciu, a tak aj reakcia človeka, ktorú môžeme vnímať ako 
nenormálnu, je úplne prirodzená. 
 
Je dôležité si uvedomiť, že na online linku sa môžu dovolať nie len seniori, ale aj akýkoľvek 
osamelí ľudia, pre ktorých je tento spôsob posledná záchrana. Majú pocit, že si zachovávajú 
anonymitu a nič im nehrozí. S ľuďmi, s ktorými budete robiť rozhovory, sme síce absolvovali 
telefonické rozhovory a vysvetlili sme im pravidlá programu, ale stále sa môže stať, že sa medzi 
nimi nájdu ľudia, ktorí úplne neporozumeli, o čom program Uši k duši je.    
 
Je preto dôležité selektovať v rozhovoroch témy a uvedomiť si, že nie si 
odborníkom/odborníčkou (psychológom/psychologičkou, lekárom/lekárkou) a nie je tvojou 
úlohou poskytovať odborné rady. 
 

Tvojou úlohou je byť „bútľavou vŕbou“, pomôcť udržiavať sociálne kontakty, prekovať pocit 
osamelosti a udržiavať ľudí v pohode. 

 
Dôležité je v úvode: 

• Predstaviť sa 

• Informovať, že rozhovor nie je zaznamenávaný a je dôverný. 

• Informovať, že dĺžka hovoru je cca– 20 minút ( počas rozhovoru, upovedomiť 
volajúceho cca pár minúť pred skončením). 

• Ponúknuť možnosť zavolať si opakovane, ale na ďalší deň. 
 
Tu je niekoľko dobre mienených rád pri komunikácii: 

• Načúvať druhému človeku znamená vnímať, čo hovorí, ako to hovorí, napríklad starší ľudia 
nespracúvajú informácie tak rýchlo. 

• Rešpekt predstavuje ocenenie človeka ako ľudskej bytosti, rešpektovanie napr. tempa, témy 
rozhovorov, trpezlivé načúvanie. 

• Empatiou rozumieme vcítenie sa do duševného stavu druhého človeka, vedieť, čo prežíva 
a aké sú jeho pocity.  

• Prejav porozumenia predstavuje uistenie človeka, že rozumieme jeho zdravotnému stavu, 
názorom, myšlienkam a pocitom. Prejav porozumenia môže byť vykonaný prikývnutím - 
áno, zopakovaním, zdôraznením alebo zhrnutím už povedaného.  

• Výkladom objasňujeme situácie, vzťahy a súvislosti, ktoré človek sám nepostrehol alebo si 
ich nebol vedomý. Výkladom v stresovej situácii uvoľňujeme napätie.  

 Všeobecné zhrnutie zásad komunikácie s osamelým človekom:   

• Dôležité je i oslovenie a vykanie.  

• Základom je nedirektívny rozhovor, pri ktorom sú si obe strany rovné a ani jeden nemá pocit 
menejcennosti, byť trpezlivý, dať človeku priestor a čas 



• Aj keď sú reakcie staršieho človeka pomalšie, nevie nájsť vhodný výraz, na prvýkrát nepočul 
alebo nepochopil, čo ste mu povedali stále je potrebné komunikovať s úctou a rešpektom, 
nehodnotiť a nekritizovať.   

• Nepoužívať cudzie slová, odborné výrazy či zdravotnícky slang, vyvarovať sa aj infantilným 
výrazom a zdrobneninám. Na druhej strane nie je malé dieťa, ale dospelý človek.  

• Dôležitou súčasťou komunikácie by mal byť aj humor, práve ten prekonáva bariéry 
a zľahčuje komunikáciu. 

 
 

O čom komunikovať 

 
Témy, o ktorých sa s osamelými ľuďmi rozprávať, sú veľmi individuálne a závisia od 

osobnosti. Všeobecne platí, že ľudia radi komunikujú o veciach, ktoré ich 
zaujímajú a o činnostiach, ktorým sa radi venujú. Pokús sa negatívne témy obrátiť 
na pozitívne a na ich záujmy. 
 

Komunikáciu najlepšie naštartuje úprimný záujem.  
Ak napr. pani, s ktorou voláš, rada varí, spýtaj sa jej na obľúbené recepty alebo typické jedlá 
z kraja, odkiaľ pochádza.  
Ak človek kedysi rád cestoval, spýtaj sa ho, kde všade bol a potom mu môžete porozprávať, kde 
ste boli vy. 
Niektorí ľudia radi spomínajú na staré časy a rozprávajú historky, iní aj na dôchodku pozorne 
sledujú aktuálne dianie a zaujímajú sa o moderný život, moderné technológie. 
Môžeme sa rozprávať o čom bola kniha, ktorú práve dočítali.  
 
Rozhovory s osamelými ľuďmi nemusia byť nudné, práve naopak, môžu byť veľmi inšpiratívne 
a obohacujúce. Staroba v sebe skrýva mnoho múdrosti, ktorá môžu byť prínosom pre mladšie 
generácie. 
 
Čas strávený osamote môže byť niekedy strašidelný, ale môže nám tiež ponúkať možnosti na 
sebavzdelávanie, oddych a relaxáciu, splnenie vecí doma, ktoré sme už dlho odkladali. 
Môže byť nápomocné myslieť na to, že izolácia je slovo a opatrenie, ktorému my sami alebo 
s rodinou môžeme dať význam, aký len chceme a je len na nás, aké spomienky si na ňu 
vytvoríme. 
 

A ešte na záver:  

• Nedávať na seba súkromný kontakt 

• Nevyjadrovať svoje politické presvedčenie, zostať apolitický, nestranný 

• Povedať „neviem a nie“ je v poriadku 

• Nesťažovať sa a nehovoriť o vlastných problémoch 

 
 

Najčastejšie témy a ako na ne reagovať 

 
Pravdepodobne najčastejšími témami bude: 



1. informácie o koronavíruse – aký je stav, aké sú príznaky, čo mám robiť, keď si myslím, že 
som nakazený..... 

V tomto prípade, môžeš ponúknuť základné informácie - volať obvodnému lekárovi, ostať doma 
nikam nechodiť a ponúknuť ďalšie linky, na ktorých sú odborníci 

Oficiálna infolinka pre COVID 19 – 0800 22 12 34 

• Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove - 0917 121 946 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade - 0911 635 260, 0903 

905 080 
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach - 0948 518 954   

V prípade akútneho zhoršenia volať  155, 112. 

Považujeme za dôležité upozorniť, že kontaktovať tiesňové linky 155 alebo 112 by sme mali len 
v prípade, ak sa jedná o akútne ohrozenie zdravia či života. 

2. obavy o budúcnosť, strach, úzkosť, osamelosť 

Ak máte pocit, že je to náročná téma, bojíš sa jej, resp. ak po krátkom rozhovore zistíš, že stav 
volajúceho človeka je po duševnej stránke vážny, odporuč kontaktovať ho s rodinou, alebo 
odporučte ho na nasledujúce linky, kde sú odborníci: 

LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA - 0800 800 566 

Táto linka je prevádzkovaná Ligou za duševné zdravie SR. 

24- hodinová, bezplatná, celonárodná, anonymná 

LINKA DETSKEJ ISTOTY: (Nonstop) – 116 111 

LINKA DETSKEJ DÔVERY (v pracovných dňoch od 14,00 do 20,00) – www.linkadeti.sk, 0907 

401 749 

IPČKO – internetové psychologické poradenstvo - https://ipcko.sk/ 

Ak máte pocit, že ide o ohrozenie života, volaj 158, 159. 

3. pomoc s nákupom, liekmi, zadovážením rúšok 

Mesto Banská Bystrica zriadilo e-mailovú adresu osamelysenior@banskabystrica.sk a telefónne 
číslo 048/4330 777. Kontakty sú určené len pre tých, ktorí majú 65 rokov a viac, sú slabí, 

http://www.linkadeti.sk/
mailto:osamelysenior@banskabystrica.sk


imobilní, osamelí a odkázaní na pomoc druhých. Buď nás kontaktujú sami alebo na výzvu mesta 
reaguje okolie, susedia alebo ich rodinní príslušníci. Potrebné je zadať všetky  informácie – 
meno, adresu, telefonický kontakt a požiadavku. 

Zamestnanci MsÚ spracúvajú všetky požiadavky počas pracovných dní v čase od 9:00 hod. do 
14:00 hod. Upozorňujeme, že kontaktovať e-mailom nás môžete aj mimo tohto časového 
obdobia.  

Banskobystrický samosprávny kraj spustil službu donášky potravín a voľnopredajných liekov pre 
seniorov a ohrozené skupiny obyvateľstva – STARÁME SA O STARKÝCH. Donáška je bezplatná, 
platí sa len za nákup priamo pri doručení domov. Možná platba v hotovosti aj kartou. 

Objednávajte v pracovné dni od 8:00 do 15:00 na telefónnom čísle 0800 221 235 – doručenie 
nákupu nasledujúci pracovný deň. 
UPOZORNENIE: Službu je možné si objednať už v rámci celého BBSK. 
 
4. len porozprávanie sa, ako tráviť čas, čo mám robiť.... 

 
Je dôležité si uvedomiť, že svojím rozhovorom a „spoločnosťou“ prispievaš k lepšej pohode ľudí. 
 
 

Ako komunikovať v problémových situáciách    
 

Počas tvojho rozhovoru môžu nastať aj nepríjemné situácie, preto je dobré 
vedieť, ako na ne vhodne reagovať. 

Osamelí môžu napríklad „otočiť“ svoj hovor k nevhodným témam (napr. 
sexistické alebo sexuálne narážky). V tomto prípade platí staré známe – 

najlepšia obrana je útok (rázne a jednoznačné zastavenie rozprávajúceho). Tvoja 
prvá reakcia by mala smerovať k okamžitému zastaveniu volajúceho s upozornením, 

že takéto témy na rozhovor sú mimo pravidiel dobrovoľníckeho programu Uši k duši a sú 
nevhodné. Zároveň je potrebné osamelého poučiť, že pokiaľ by v takýchto témach pokračoval 
alebo sa k nim vracal, hovor bude ukončený a môže byť z programu vyradený.  

Ak osamelého jeho obavy paralyzujú až v takejto miere, že nenadviaže ani na jednu z viacerých 
tém, ktoré mu ponúkneš, je dobré sa ho opýtať, ktoré konkrétne informácie by mu jeho obavy 
pomohli rozptýliť. U niekoho zase pomôže, ak s rozprávaním na ponúkanú tému začneš ty a po 
chvíli otočíš hovor opäť na osamelého, aby pokračoval v začatej téme. Ak nezaberú ani tieto 
pokusy, je potrebné osamelého oboznámiť s linkami psychologickej pomoci, kde mu vedia 
poskytnúť odbornú pomoc. 

Pokiaľ osamelý prežíva svoje obavy ako hnev na „svet a druhých“, prípadne začne tento hnev 
obracať na teba, opäť platí, že treba prejavy hnevu zastaviť už v počiatkoch. Je potrebné 
osamelému povedať, že rozumieš jeho hnevu a že je prirodzené v tejto situácii prežívať hnev. 
Ale povedz mu, že ty si tu pre neho preto, aby ste sa spolu rozprávali o príjemných a radostných 
témach. Rada pre teba: je dobré vedieť, že hnev nie je v skutočnosti namierený proti tebe, ani 
ty nie si ten / tá, ktorý / ktorá hnev u osamelého vyvolal / vyvolala, preto nie je namieste, aby si 
si z rozhovoru odniesol / odniesla zlý pocit. 



Problémovou situáciou môže byť aj plač a sebaľutovanie osamelého. Opäť platí – rozptýľ jeho 
obavy ponúkanými témami alebo tak, že začneš k téme rozprávať prvý / prvá a po chvíli môžeš 
nabádať k pokračovaniu osamelého.  Ak ani toto nepomôže, opäť ponúkni linky psychologickej 
pomoci. Aj v tomto prípade platí, že si netreba z rozhovoru s plačúcim osamelým odnášať zlý 
pocit, pretože ty si nebol / nebola príčina, kvôli ktorej osamelý plače. 

 

Aké sú tvoje práva a povinnosti  
 
ZÁKLADNÉ PRÁVA DOBROVOĽNÍKA/DOBROVOĽNÍČKY:  
● právo na úplne informácie o dobrovoľníckej aktivite, obsahu svojej činnosti a jej časovej 
náročnosti; 
● právo na kontakt a spoluprácu s koordinátorom/koordinátorkou dobrovoľníkov a 
dobrovoľníčok a tútorom/tútorkou; 
● právo na zaškolenie potrebné pre vykonávanie dobrovoľníckych činností; 
● právo na priebežnú podporu pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti; 
● právo na pomoc pri riešení prípadných problémov; 
● právo odvolať sa na koordinátora/koordinátorku,  v prípade, že niekto požaduje niečo, čo nie 
je v súlade s programom a jeho pravidlami; 
● právo povedať „nie“, ak činnosť nevyhovuje očakávaniam alebo schopnostiam 
dobrovoľníka/dobrovoľníčky; 
● právo na hodnotenie vykonanej dobrovoľníckej činnosti a právo vyžiadať si spätnú väzbu; 
● právo byť nefinančne ocenený/ocenená za vykonanú dobrovoľnícku činnosť; 
● právo na náhradu potrebných a užitočných nákladov vynaložených pri vykonávaní 
dobrovoľníckej práce; 
● právo na ochranu osobných údajov v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi; 
● právo na písomné potvrdenie o trvaní rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné 
hodnotenie dobrovoľníckej činnosti,  
● mám právo povedať nie, je to v poriadku.  
 
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI DOBROVOĽNÍKA/DOBROVOĽNÍČKY:  
● povinnosť vykonávať dobrovoľnícku činnosť podľa svojich schopností a znalostí; 
● povinnosť riadiť sa pokynmi koordinátoriek  a tútorov programu; 
● povinnosť riadiť sa etickými pravidlami programu; 
● povinnosť zúčastniť sa školení a výcvikov potrebných pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti; 
● povinnosť plniť úlohy, ku ktorým sa dobrovoľník/dobrovoľníčka zaviazal/zaviazala, pričom 
nezneužíva prejavenú dôveru; 
● povinnosť požiadať o pomoc, ak ju potrebuje; 
● povinnosť informovať koordinátora/koordinátorku o rozhodnutí ukončenia dobrovoľníckej 
činnosti; 
● povinnosť  pravidelne raz za týždeň nahlasovať svoju aktivitu prostredníctvom formulára;  
● povinnosť informovať tútora/tútorku o všetkých relevantných skutočnostiach, ktoré sa v 
procese dobrovoľníckej činnosti objavia; 
● dobrovoľník/dobrovoľníčka pozná a uvedomuje si svoje limity (časové, zdravotné a pod.) 
● povinnosť neodkladne oznámiť zmenu svojich kontaktných a osobných údajov, ktoré môžu 
vplývať na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti; 
● dobrovoľník/dobrovoľníčka zachováva mlčanlivosť o všetkých osobných či intímnych 
informáciách o osobe, ktorej pomáha, ktoré sa dozvedel/-a počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti; 
● dobrovoľník/dobrovoľníčka neposkytuje odbornú psychologickú pomoc; 
● dobrovoľník/dobrovoľníčka nevyjadruje svoje politické presvedčenie, zostáva apolitický, 
nestranný; 



Dôležité kontakty  
 
Centrum dobrovoľníctva, n. o. 
Kancelária: Lazovná 5, 974 01 Banská Bystrica 
Email: info@centrumdobrovolnictva.sk 
Mobil: 0908411917 a 0908411927 
www.centrumdobrovolnictva.sk  
www.facebook.com/Centrum.dobrovolnictva 

 
Koordinátor/-ka programu v CD:  
Meno a priezvisko: Veronika Kosková  
Email: info@centrumdobrovolnictva.sk 
Mobil: 0908411917 

 
 
Pedagogická fakulta UMB  
Kancelária: Ružová 13, 974 11 Banská 
Bystrica 
Email: alzbeta.gregorova@umb.sk  
Mobil: 0907 130 817 
www.pdf.umb.sk  

 
Koordinátor/-ka programu na PF UMB:   
Meno a priezvisko: Alžbeta Brozmanová 

Gregorová 
Email: alzbeta.gregorova@umb.sk  
Mobil: 0907 130 817 

 
 
 
Texty: Alžbeta Brozmanová Gregorová, Veronika Kosková 
 
Použité zdroje:  
https://ipcko.sk/pritomnost-koronavirusu-na-internetovej-linke-dovery-ipcko-sk/ 
https://vip-pflege.eu/sk/blog-article/5c361075663032dce300017f/ 
 
[Upútajte pozornosť čitateľa skvelým citátom z dokumentu alebo tento priestor využite na 

zdôraznenie kľúčovej idey. Ak chcete toto textové pole umiestniť kamkoľvek na stranu, stačí ho 

presunúť myšou.] 

 
 
 
 
 
 

Manuál pripravilo Centrum dobrovoľníctva, n. o. v Banskej Bystrici 
v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici  

 
 

Dokument vznikol vďaka podpore z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
„Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 
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