
Dobrovoľník na kluby pre 
rodiny



Robí vám radosť tráviť čas s deťmi? Radi by ste sa 
pravidelne venovali deťom z náhradných rodín? 
Chcete ich podporiť v budovaní vzťahov s 
kamarátmi? 

 

„Milá Janka, ťažko slovami popísať, čo všetko pre nás znamenala 
Vaša práca pre naše deti. Ja som mohla dobiť baterky, Simonka sa 
zatiaľ zabávala - ale to zďaleka nie je všetko. Zistila, že môže 
dôverovať. Veľmi si Vás obľúbila. Za to Vám patrí veľké ĎAKUJEM. 
Nech sa Vám to v dobrom vráti.“ Martina (náhradná mama)  dobrovoľníčke Janke

Kontakt:  Centrum Návrat v Bratislave - zuzana.kucharova@navrat.sk, Centrum Návrat v Banskej 
Bystrici - eva.tetakova@navrat.sk, Centrum Návrat v Žiline  - eva.stankova@navrat.sk, Centrum Návrat 
v Prešove - adriana.krotka@navrat.sk. 
Zoznam klubov podľa miest: www.navrat.sk/nase-sluzby/kluby-nahradnych-rodin.



Čo budem robiť?
• príprava programu pre deti - výber a príprava témy, programu, potrebných 

pomôcok

• trávenie času s deťmi - realizácia hier a ich usmerňovanie, tvorivé aktivity...

Kam budem chodiť?
Do jedného z Centier Návratu alebo prenajatého priestoru (rodinné centrum, škola a 
pod.).

Koľko času si to bude odo mňa vyžadovať?
• raz do mesiaca – približne 1,5 až 2 hodiny na klube

• príprava programu v dobrovoľníckom tíme pred klubom - približne 1 hodina

• balenie pomôcok a upratovanie po klube – cca 30 min

• trvanie dobrovoľníckej činnosti počas minimálne 1 roka s pravidelnou účasťou na 
kluboch

 



Čo sa odo mňa očakáva? 
• radosť z hry a trávenia času s deťmi 

• zmysel pre zodpovednosť (byť dobrým príkladom pre deti :))

• zvedavosť a otvorenosť učiť sa nové veci

• tvorivosť je výhodou

Čo mi Návrat ponúka?
• vzdelávanie vedené zaujímavými odborníkmi 

• možnosť zúčastniť sa každé 3 mesiace na skupinovej supervízii* 

* supervízia poskytuje priestor na konzultáciu s odborníkom z Návratu, lepšie porozumenie sebe, 
deťom a práci s nimi , pričom jej forma sa v jednotlivých Centrách Návrat líši

Čo mi to môže dať?
• zoznámenie sa so zaujímavými a podobne naladenými ľuďmi

• zdokonalenie zručností pre prácu s deťmi


