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KOMPETENČNÝ PROFIL DOBROVOĽNÍKOV 

 

ZÁHORÁCKY FÉNIX pracuje s deťmi a mládežou na báze dobrovoľníctva. Cieľom je ich 

motivovať k dobrovoľnej a dobrovoľníckej práci, podporovať ich iniciatívu, stretávanie mládeže 

z iných krajín, najmä susediacich krajín a regiónov.   

 

1.  schopnosť identifikovať sa s misiou a poslaním ZÁHORÁCKEHO FÉNIXU 

- v zásade pozná všeobecné princípy činnosti mládežníckych a detských organizácii; 

- má záujem získať o ZÁHORÁCKOM FÉNIXE čo najviac vedomostí; 

- chce vystupovať ako reprezentant ZÁHORÁCKEHO FÉNIXU;  

- vie sa stotožniť s rolou facilitátora, efektívne komunikovať s deťmi, so sociálnymi 

partnermi oddielu, vie prezentovať vlastné skúsenosti v rozhovore; 

- dokáže pri komunikácii s deťmi a mládežou používať spisovný jazyk a adekvátnym 

spôsobom využívať rôzne profesie. 

 2. schopnosť vytvárať pozitívnu klímu v základných kolektívoch 

- poznajú faktory, ktoré rozhodujúcou mierou ovplyvňujú činnosť detí a mládeže 

v ZÁHORÁCKOM FÉNIXE; 

- dokážu komunikovať s mládežou – členmi ZÁHORÁCKEHO FÉNIXU, a vytvárať 

priaznivú emocionálnu, pracovnú a sociálnu klímu v ZK;  

- akceptujú prostredie v základných kolektívoch, ktoré chápu ako faktor, ktorý významne 

ovplyvňuje kvalitu činnosti a úspešnosti základných kolektívov a klubov 

v ZÁHORÁCKOM FÉNIXE.    

3. povinnosť zúčastniť sa vzdelávacieho podujatia pre dobrovoľníkov 

- získajú potrebné vedomosti o cieľoch, poslaní a víziách ZÁHORÁCKEHO FÉNIXU; 

- získajú potrebné informácie o obsahu Strategického plánu činností, Dohovoru 

a právach dieťaťa, Všeobecnej deklarácie  o ľudských právach a iných dôležitých 

dokumentov 

- zoznámia sa s obsahom činnosti ZÁHORÁCKEHO FÉNIXU v oblastiach: 

environmentálnej; turistickej; športovej; kultúrno-osvetovej; tvorivej; neformálnom 

vzdelávaní; odbornej príprave dobrovoľníkov; športové súťaže a hry; a mnoho iných;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- získajú potrebné informácie o pravidelnej a systematickej činnosti ZÁHORÁCKEHO 

FÉNIXU; 

- získajú potrebné vedomosti o aplikovaní stratégie a metód sociálneho rozvoja 

základných oddielov (komunikácia, empatia, asertivita, vzájomná pomoc, darovanie, 

delenie sa, spolupráca); 

- v potrebnom rozsahu sa zoznámia sa stratégiou a metódami personálneho rozvoja 

členov základných kolektívov ZÁHORÁCKEHO FÉNIXU (sebapoznania, 

sebahodnotenia, sebaúcty, sebadôvery, sebaregulácie a sebarealizácie); 

 

POUŽÍVANIE KOMPETENČNÉHO PROFILU: 

a) pri zabezpečovaní podujatí v základných kolektívoch – pri ich inovácii tak, aby činnosť 

zodpovedala požiadavkám 21. storočia; 

b) pri ročnom hodnotení vedúcich základných kolektívov a pri výbere/voľbe do funkcií; 

c) pri výbere do spolupráce s obecnými a mestskými samosprávnymi orgánmi 

a poslancami; 

d) pri dopĺňaní riadiacich orgánov v ZÁHORÁCKOM FÉNIXE; 

e) pri analýze kritérií, nástrojov hodnotenia a výsledkov základných kolektívov a pri 

analýze spätných väzieb od členov, nečelenov, rodičov a iných účastníkov 



 

Strana 3 z 3 

f) pri hodnotení participácie s obecnými a mestskými úradmi;   

g) u dobrovoľníkov pri ich zaraďovaní do funkcií vedúcich základných kolektívov 

v ZÁHORÁCKOM FÉNIXE. 

 

 
MEDZINÁRODNÁ PRIHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA DOBROVOĽNÍKOV 

 
Program medzinárodnej prihraničnej spolupráce je výsledkom spoločného úsilia 

ZÁHORÁCKEHO FÉNIXU a prihraničných oblastí z Česka (Moravy) a Rakúska s cieľom 

umožniť mládežnícku spoluprácu na širokej báze a v potrebnej intenzite. V programe sa 

zameriavame na vybudovanie cezhraničného partnerstva zameraného na športové, kultúrne 

a environmentálne aktivity. Partneri a ďalšie zapojené subjekty vytvárajú spoločný záhorácko 

–moravský a záhorácko–rakúsky klaster, ktorého cieľom je vzájomné partnerstvo, posilnenie 

spolupráce a podpora trvalo udržateľného rozvoja, turizmu, športových aktivít a kultúrnych 

podujatí.  

 

Konkrétne aktivity medzinárodnej prihraničnej spolupráce:  

a. Záhorácky detský bežecký pohár 

- organizuje sa dlhodobo, každoročne a je to spoločná súťaž Juhomoravské kraja 

a Trnavského kraja, základným motívom je priviesť deti a mládež k pravidelnému športovaniu, 

zdravému životnému štýlu a návratu do prírody. Súťaž prebiehala v 14 obciach na Slovensku, 

a v 10 obciach na Morave.                                                                                  

b. Dni kultúry, športu a tvorivosti - perspektívy európskeho občianstva                                                                                

- detská organizácia ZÁHORÁCKY FÉNIX v spolupráci s mestom Senica usporiadali 

medzinárodné mládežnícke podujatie.  Podujatie bolo usporiadané s podporou Európskej únie 

z prostriedkov programu Európa pre občanov (Europe for Citizens). Cieľom podujatia je 

priblížiť mladým ľuďom možnosti ponúkané európskym spoločenstvom v oblasti neformálneho 

vzdelávania sa, pracovných príležitostí, cestovania a podnikania. 

c. ZÁHORÁCKY FÉNIX spolupracuje s Radou mládeže Slovenska                                                                                                                                                                       

- úzka spolupráca prebieha najmä pri spolupráci na aktívnom zabezpečení rôznych 

medzinárodných grantov. Dôkazom toho bol grant Európskej únie mladých dobrovoľníkov za 

účasti dobrovoľníkov zo Slovinska, Maďarska, Česka Slovenska. 


