
Dobrovoľník na víkendové 
pobyty



,,Až na samotnom pobyte som si uvedomila, ako veľa znamenala 
prítomnosť nás dobrovoľníkov pre rodičov, deti, zamestnancov Návratu, 
aj pre mňa samotnú. Od detí som sa naučila vďačnosti za každú 
maličkosť, veľa som sa dozvedela o obavách a radosti z inakosti, o 
dôležitosti niekam a niekomu patriť ... Vždy z pobytu odchádzam s 
pocitom, že sme si počas tých pár dní všetci vzájomne dopomohli o 
trošku vyrásť. Tak, ako to chodí v rodine.“  dobrovoľníčka Lucia

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

 

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



Čo budem robiť?
Ako bude pomoc prebiehať?  
• príprava programu pre deti  pred pobytom

• príprava a nákup pomôcok potrebných na program

• trávenie času s deťmi pobyte, najmä počas rodičovskej skupinky - realizácia hier a 
ich usmerňovanie, tvorivé aktivity, rozhovory s deťmi...

Kam budem chodiť?
Na pobyty  pre náhradné rodiny/rodiny v ohrození/mladých dospelých 
organizované v rekreačných zariadeniach v okolí jednotlivých Centier Návratu.

Koľko času si to bude odo mňa vyžadovať?
• príprava pred pobytom - približne 1 deň
• samotný víkendový pobyt - piatok, sobota a nedeľa najmä počas dopoludňajších 

blokov
• termíny pobytov závisia od potrieb rodín a plánov jednotlivých Centier Návrat



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?
• príležitosť spoznať nových ľudí z kolektívu dobrovoľníkov 
• zdokonalenie zručností pre prácu s deťmi

Ako to vyzerá na víkendových pobytoch si môžete pozrieť v aktualitách na
www.navrat.sk.  


