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KÓDEX DOBROVOĽNÍKA SČK 
 

I. CHARAKTERISTIKA DOBROVO ĽNÍCTVA 

 

Kódex dobrovoľníka je súbor práv a povinností osôb 
dobrovoľne spolupracujúcich so Slovenským Červeným 
krížom (SČK) na všetkých úrovniach. Pri svojej práci 
dobrovoľník získava základné vedomosti 
o Medzinárodnom hnutí Červeného kríža a Červeného 
polmesiaca (ČK/ČP), dodržiava smernice a vnútorné 
predpisy SČK. 

Dobrovoľník SČK  je osoba, ktorá sa príležitostne, alebo 
pravidelne zapája do aktivít SČK, pričom môže, ale 
nemusí byť členom SČK. 

Dobrovoľnícka činnosť v SČK je motivovaná 
slobodnou vôľou človeka. Jednotlivec sa do nej zapája 
dobrovoľne, bez nátlaku. Jej cieľom je prospech 
zraniteľných skupín obyvateľstva v súlade so základnými 
princípmi ČK/ČP pod záštitou oficiálnych štruktúr SČK. 

Dobrovoľnícka činnosť nie je činnosť ani aktivita 
motivovaná materiálnym alebo finančným ziskom, ani 
vonkajšími tlakmi spoločnosti. 
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II.  PRÁVA DOBROVOĽNÍKOV SČK 

 
Kódex dobrovoľníka sa riadi medzinárodnými dohodami 
o ľudských právach, pôsobí v súlade s dokumentmi 
prijatými Medzinárodným hnutím ČK/ČP a  princípmi 
hnutia Červeného kríža. 
 
Dobrovoľník SČK má právo: 

- získať informácie o aktivitách SČK, 

- vybrať si alebo navrhnúť aktivitu, v ktorej sa chce 
realizovať a zároveň má možnosť sa k nej 
vyjadrovať, 

- získať za jasne stanovených podmienok, 
komplexný a kvalitný tréning (resp. zaškolenie) 
vrátane preškolení, 

- na zabezpečenie primeraných podmienok práce, 
primerané poistenie a adekvátne zabezpečenie  
ochrany zdravia,  

- na vhodné materiálne a technické vybavenie  
a pomoc pri zabezpečení vhodných priestorov. 
Tieto prostriedky by nemali zabezpečiť len 
efektívnu realizáciu, ale aj prípravu, 
monitorovanie, či vyhodnocovanie aktivít, 

- na preplatenie všetkých dohodnutých položiek 
súvisiacich s výkonom dobrovoľníckej práce, 

- odmietnuť ponúknutú dobrovoľnícku prácu, 

- na morálne ocenenie, prejav uznania a dôvery za 
svoju dobrovoľnú prácu. 
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III.  POVINNOSTI  DOBROVOĽNÍKA    

                               SČK 
Slovenský Červený kríž si zakladá na kvalite 
zabezpečenia služieb. Kvalitu poskytnutia garantuje 
každý, kto reprezentuje organizáciu. 

Dobrovoľník SČK má povinnosť: 

- riadiť  sa  Kódexom dobrovoľníka SČK, 

- konať  v súlade so základnými princípmi 
Medzinárodného hnutia ČK /ČP a  podporovať 
ich šírenie, 

- používať identifikačné znaky hnutia a emblém iba 
pri konkrétnych aktivitách v spolupráci s SČK, 
rešpektovať ďalšie pravidlá týkajúce sa 
používania emblému, a tak predchádzať jeho 
zneužívaniu a prípadné zneužitie hlásiť  SČK, 

- rešpektovať volených predstaviteľov a 
zamestnancov SČK, ich rozhodnutia, ako aj 
riadiacu hierarchiu v rámci realizovanej 
dobrovoľníckej aktivity, projektu či programu 
a zároveň rešpektovať prácu a osobnosť ostatných 
dobrovoľníkov, 

- vopred vyžiadať písomný súhlas príslušného 
územného spolku SČK s pripravovanou aktivitou, 

- dodržiavať vopred dohodnuté podmienky a  
pracovné povinnosti prijatej dobrovoľníckej 
práce, 

- vykonávať zverenú úlohu s cieľom dosiahnuť 
najvyššiu kvalitu služieb, 
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- reagovať na potreby prijímateľov vykonávanej 
služby, posilňovať svojpomoc u zraniteľných 
skupín a podporovať dobrovoľníctvo v miestnej 
komunite, 

- odovzdávať  svoje skúsenosti a poznatky ostatným 
dobrovoľníkom a profesionálnym zamestnancom, 

- dodržiavať zásady mlčanlivosti o všetkých 
informáciách, s ktorými príde počas svojej 
dobrovoľníckej práce do styku, 

- svojou prácou a správaním šíriť dobrého meno 
SČK. 

 

 

IV. ZÁVERE ČNÉ USTANOVENIA 
 

Svojím podpisom v evidenčnom liste sa zaväzuje 
dodržiavať obsah Kódexu dobrovoľníka SČK. 

Porušenie kódexu je dôvod na vylúčenie dobrovoľníka 
z vykonávania aktivít SČK. 

 

 

 

 

 
 

Slovenský Červený kríž si vyhradzuje právo zmeny tohto dokumentu. 


