
PROJEKT 

„POMÁHAME ODÍDENCOM“ 

Opatrenie č. 3 – Dobrovoľnícke činnosti 

 

Projekt je zameraný na zmiernenie dopadov utečeneckej krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine, 

a to konkrétne na poskytovanie finančných príspevkov na vzdelávanie, podporu mobility, 

dobrovoľníckej činnosti a zapracovanie občanov, ktorí v dôsledku vojny utiekli z Ukrajiny a 

získali na území SR štatút odídenca. 

 

Cieľovou skupinou sú odídenci, t. j. osoby, ktoré majú v SR udelené dočasné útočisko 

(vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením 

„ODÍDENEC“) a ktoré prejavia záujem o poskytnutie podporných opatrení v rámci tohto 

projektu a vyplnili Dotazník pre občana Ukrajiny na zistenie jeho zaradenia na trh práce. 

 

Dobrovoľníckou činnosťou sa v zmysle tohto projektu rozumie forma aktivácie odídenca 

vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre 

potreby trhu práce, ako aj podpora udržiavania a rozvíjanie pracovných návykov.  

 

Dobrovoľnícka činnosť je možné vykonávať v nasledujúcich oblastiach: 

- starostlivosť o  osoby odkázané na starostlivosť iných osôb vrátane detí, občanov so 

zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, 

drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti,  

- pomoc pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti 

sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, 

udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a 

zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových 

charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, 

- pomoc pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou,  

- tvorba, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia (napr. údržba a čistenie 

komunikácií a verejných priestorov, odpratávanie snehu, lístia, posypového materiálu 

zo zimnej údržby), 

- ochrana pred prírodnými a ekologickými katastrofami a odstraňovanie následkov 

prírodných a ekologických katastrof, 

- aktivity sociálneho typu, 

- poskytovanie a rozvoj sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti, 

- starostlivosť o domácnosť, 

- podpora ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva, historických pamiatok, 

- rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 

- doplnkové vzdelávanie detí a mládeže, rozvoj a podporu komunitnej činnosti,  

- rozvoj športových aktivít, 

- podpora ochrany verejného poriadku, občianske hliadky 

- rozvoj a podpora komunitnej práce, 

- zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, 

tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov 

obce/mesta, 

- starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva,  

- podpora vzdelávania,  

- pomoc pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov. 



Dobrovoľnícku činnosť vykonáva účastník projektu/ odídenec v odporúčanom rozsahu 

max. 80 hodín mesačne, nepretržite najviac počas 6 kalendárnych mesiacov s možnosťou 

opakovania max. 6 mesiacov u iného/ďalšieho oprávneného subjektu. Účasť na vykonávaní 

dobrovoľníckej služby je dobrovoľná. 

VÝŠKA PRÍSPEVKU – oprávnené náklady  

1. Paušálny príspevok účastníkovi dobrovoľníckej služby (odídencovi) 

 Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad na základe žiadosti a uzatvorenej 

dohody poskytuje účastníkovi/odídencovi paušálny príspevok vo výške sumy životného 

minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona o životnom 

minime.  

Do 30.6.2022 je príspevok poskytovaný vo výške 218,06 €.  

Od 1.7.2022 vo výške upravenej v zmysle zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2. Príspevok oprávnenému subjektu - zamestnávateľovi  

Príspevok oprávnenému subjektu, ktorý organizuje a zabezpečuje dobrovoľnícku 

činnosť sa poskytuje na základe žiadosti a uzatvorenej dohody s úradom. Príspevok na 

dobrovoľnícku činnosť pozostáva z príspevku na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s 

vykonávaním dobrovoľníckej služby a z príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce 

zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu (organizátor). 

 

a. príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním 

dobrovoľníckej činnosti 

Príspevok sa poskytuje mesačne, najviac vo výške 4% z celkovej ceny práce pre 

príslušný kalendárny rok, t.j. 63,27 € pre rok 2022 na jedného účastníka / odídenca 

a to najmä na úrazové poistenie UoZ, na úhradu poplatku za doklad preukazujúci 

zdravotnú spôsobilosť účastníka, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné 

pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s 

vykonávaním dobrovoľníckej činnosti. 

 

b. príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca - organizátora 

Príspevok sa poskytuje mesačne, najviac vo výške 3 % z celkovej ceny práce na 

príslušný kalendárny rok, t.j. 47,45 € pre rok 2022 na jedného účastníka / odídenca 

vykonávajúceho dobrovoľnícku činnosť.  


