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Bez pozorného prečítania tejto inštrukcie nesmie ísť žiadny dobrovoľník vydávať stravu 
do terénu! 
 
 
1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

 
1.1 DOBROVOĽNÍCI 

 
Dobrovoľník môže byť vzhľadom na charakter dobrovoľnej pomoci a bezpečnosti iba dospelá osoba nad 
18 rokov! Kvôli bezpečnosti a nepredimenzovaniu počtu personálu sú na službe štyria dobrovoľníci, vo 
štvrtky piati dobrovoľníci. Výnimka je možná po dohode s koordinátorom (napr. v prípade zaškolenia 
nových dobrovoľníkov).  
 
Dvaja dobrovoľníci tvoria tím č. 1, ktorý zabezpečuje vyzdvihnutie a výdaj polievky, privezenie 
zahradzovacích stĺpikov a počas štvrtkových výdajov aj privezenie šatstva. Ďalší dobrovoľníci tvoria tím 
č. 2, ktorý zabezpečuje vyzdvihnutie pečiva, odvoz potrebných vecí na výdaj, prípravu a výdaj nápojov. 
Vo štvrtok má tím č. 2 troch dobrovoľníkov vzhľadom na množstvo úkonov. Na celú službu potrebujete 
približne 3 hodiny času. Tímy si navzájom pomáhajú, medzi sebou komunikujú a potrebujú mať na seba 
telefónne čísla. 
 

 
1.2 VÝDAJ STRAVY 

 
Od 1. apríla do 30. septembra sa strava varí a vydáva dvakrát týždenne: v utorky a štvrtky.  
Od 1. októbra do 30. marca sa strava varí a vydáva trikrát týždenne: v utorky, štvrtky a soboty. 
Počas týždňa v utorok a štvrtok začína výdaj o 19:30 h. V sobotu výdaj začína o 17:00 h. 

 
1.3 ČASOVÝ HARMONOGRAM A ROZDELENIE SLUŽIEB 
 

Tím č. 1 (dvaja dobrovoľníci) vyzdvihnutie a výdaj polievky: 

Čas Miesto Úlohy 

18:30 hod. Ambroseho 6 Cca o 18.30 hod. na Ambroseho 6 vyzdvihnite varnicu na 
polievku,  reflexné vesty a zahradzovacie stĺpiky, vo štvrtok aj šatstvo 
pripravené na výdaj. V prípade nepriaznivého počasia (najmä v 
zime), alebo ak sa polievka varí ďaleko od Ambroseho alebo od 
miesta výdaja, si vyzdvihnite varnicu aj skôr. Po dohode 
s koordinátorom si môžete varnicu vyzdvihnúť aj deň vopred. 
 

19:00 hod. Miesto varenia 
podľa rozpisu 

Choďte k dobrovoľníkom, ktorí varia polievku. Polievku vyzdvihnite 
najneskôr o 19:00 hod. a prelejte ju do varnice, ktorú si donesiete so 
sebou. 
 

19:25 hod. Most Lafranconi  Na mieste výdaja buďte najneskôr o 19:25 hod. Počkajte, kým dorazí 
aj tím č. 2 s nápojmi a vecami potrebnými na výdaj. Potom spoločne 
pripravte miesto na výdaj, t.j. rozložte stolíky, umiestnite vrecia na 
odpad, pripravte jednorazové riady, vyneste jedlo. Zahradzovacími 
stĺpikmi si vyhraďte miesto tak, aby vám klienti nechodili za chrbát 
a nemali prístup k sebaobsluhe.  
 

19:30 hod. Most Lafranconi 
 

Pred samotným výdajom sa jeden dobrovoľník nahlas pomodlí.  
Na výdaji vydávajte polievku a pečivo. Lyžičku si musí každý klient 
priniesť vlastnú. 
 

20:00 hod. 
 
 
 
 

Most Lafranconi Po výdaji spolu s tímom č. 2 pozbierajte odpadky a upracte miesto 
výdaja. Zoberte všetky veci z výdaja späť na Ambroseho (4 reflexné 
vesty, 3 varnice na nápoje, 2 varnice na polievku, 3 naberačky, 3 
stolíky, 2 stojany na smetné koše, zvyšný jednorazový riad, plastové 
vrecia), zahradzovacie stĺpiky, nepoužité zaváracie poháre. 
 

21:00 hod. Ambroseho 6 Koniec služby je cca o 21:30 h. 
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Pozn: Uvedené časy v tabuľkách sú nastavené pre výdaje v utorky a štvrtky, kedy samotný výdaj začína o 19:30 hod. 
V soboty, kedy výdaj začína o 17:00 hod., si treba hodiny vyrátať o 2,5 hod. skôr. 

 
 

Tím č. 2 (dvaja dobrovoľníci)  vyzdvihnutie pečiva, príprava a výdaj nápojov: 

Čas Miesto Úlohy 

17:45 hod. Ambroseho 6 Na Ambroseho buďte o 17:45 hod. Zoberte si vrecia na pečivo, 
prípadne veľkú priehľadnú plastovú debničku určenú na pečivo 
a reflexné vesty s logom a choďte do Terna na Romanovej 20. Počas 
zimy, kedy sa pripravujú 3 varnice teplých nápojov, je dobré sa 
rozdeliť – jeden člen tímu zostáva na Ambroseho pripravovať nápoje 
a jeden člen tímu ide vyzdvihnúť pečivo. 
 

18:00 hod. Terno, 
Romanova 20 

V Terne buďte o 18:00 hod. Zaparkujte v bočnej uličke pri briežku 
k podzemnej bráne. Pri bráne je zvonček, na ktorý treba zazvoniť. 
Pracovníci Terna vám odovzdajú v plastovej prepravke pečivo, ktoré 
je určené pre nás. Prázdnu plastovú debničku, ktorú ste zobrali 
z Ambroseho tam nechajte na výmenu. Reflexné vesty s logom vás 
oprávňujú na vyzdvihnutie pečiva, majte ich preto vždy oblečené!  
 

18:30 hod. Ambroseho 6 Z Terna sa vráťte na Ambroseho a uvarte 10 l kávy a 20 l čaju (v lete 
malinovky). Zoberte 5 plastových vriec na odpad, 3 naberačky, 100 
ks bio misiek, 100 ks plastových pohárov, 3 rozkladacie stolíky, 2 
stojany na smetné koše, jednorazové rukavice, antibakteriálny gél na 
ruky. Vyrazte tak, aby ste o 19:25 hod. boli na mieste výdaja. 
 

19:25 hod. Most Lafranconi Na mieste výdaja počkajte, kým dorazí aj tím č. 1 s polievkou. Potom 
pripravte miesto na výdaj, t.j. rozložte stolíky na varnice, umiestnite 
vrecia na stojany na odpad (žlté vrece na stojan s označením plasty, 
čierne vrece na stojan s označením zmiešaný odpad), pripravte si 
jednorazové riady, vyneste varnice s nápojmi. 
 

19:30 hod. Most Lafranconi 
 

Na výdaji vydávajte kávu a čaj. 
 

20:00 hod. 
 
 
 
 

Most Lafranconi Po výdaji pozbierajte odpadky a upracte miesto výdaja. Vrecia so 
smeťami zoberte so sebou a vyhoďte ich. Veci, ktoré ste doviezli na 
výdaj, vezme späť na Ambroseho tím č. 1.   
 

20:30 hod. Most Lafranconi Koniec služby je cca o 20:30 h. 
 

 
 
 

2. PODROBNÝ POPIS ÚLOH: 
 
2.1 KUCHYNKA A SKLAD NA AMBROSEHO 
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V kuchynke a predsieni na Ambroseho 6 máme uskladnené veci potrebné na výdaj: 
 

 4 ks reflexné vesty s logom platformy Kresťania v meste 

 1 varnica na polievku (25 litrová) v červenej prepravke 

 1 varnica na polievku (5 litrová) v šedej prepravke 

 1 varnica na polievku (31 litrová) nahrádza dve menšie varnice (25 l a 5 l) 

 2 varnice na nápoje (10 litrové) v šedej prepravke 

 1 varnica s pipou (10 litrová na čaj/malinovku) v šedej samostatnej prepravke 

 3 naberačky (1 veľká na polievku, 2 menšie na nápoje) 

 120 l vrecia na pečivo a odpadky, 30 l vrecia na sladké pečivo 

 jednorazové rukavice  

 bio misky a poháre 

 3 rozkladacie stolíky 

 2 stojany na smeti 

 4 zahradzovacie stĺpiky s reťazami 

 prázdne zaváraninové fľaše (v prípade, že polievka zostane, môžete klientom nabaliť polievku so 
sebou) 

 čaj, káva, cukor, kyselka 
 

 
Reflexné vesty s logom a nápisom „Pomáhame ľuďom v núdzi“ si oblečte do Terna, aby vám 
vydali pečivo. Vesty majte oblečené aj na samotnom výdaji. 
 
 
 
 

2.2 VYZDVIHNUTIE PEČIVA 
 
Čo potrebujete? 

 igelitové vrecia (120 l) na pečivo 

 veľkú priehľadnú plastovú debničku 

 reflexné vesty s logom platformy 
Kresťania v meste 

 auto 
                                                                     
Adresa potravín Terno: 
Romanova 20, Petržalka - Bratislava 
 
 
Dohoda o preberaní pečiva v Terne: 
Pečivo sa môže preberať dvakrát týždenne počas letného režimu a trikrát týždenne počas zimného 
režimu v utorok a vo štvrtok medzi 18:00 - 18:30 hod a v sobotu od 15:30 do 16:00 hod.  

Do Terna treba prísť autom, oblečený vo veste s logom Kresťania v meste, zaparkovať v bočnej uličke pri 
briežku k skladovej bráne. Pri bráne je zvonček, na ktorý treba zazvoniť. Pracovníci Terna vám odovzdajú 
nachystané pečivo v plastovej debničke. Vy im na výmenu odovzdajte prázdnu debničku, ktorú ste zobrali 
z Ambroseho. V prípade, že je pečiva viac, presypte ho do vriec.  

V prípade, že v Terne dostanete celé chleby, je potrebné ich na Ambroseho nakrájať. Na výdaj neberte 
celé chleby (nemáme ich tam ako krájať, je to nepraktické) a s nožom na miesto výdaja nikdy 
nechodíme kvôli bezpečnosti!  

Ak vám po výdaji zostane pečivo, nedávajte ho do chladničky. Neodovzdané pečivo je potrebné 
vyhodiť. V prípade, že poznáte niekoho, kto by pečivo vedel zužitkovať, tak ho môžete odovzdať. 
Nespotrebované pečivo nesmie zostávať  vo vreciach na Ambroseho, aby nesplesnivelo. 

Ak v Terne nie je dostatok pečiva na výdaj, prípadne je sanitárny deň, sviatok alebo nie je dostatok 
pečiva, choďte nakúpiť cca 150 ks pečiva do obchodu. Pokladničný blok z nákupu si uschovajte 
a ohľadne preplatenia napíšte na e-mail antalikova@krestaniavmeste.sk 
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2.3 PRÍPRAVA NÁPOJOV 
 
V kuchyni na Ambroseho sú tri 10-litrové varnice na nápoje. Do jednej pripravte 
kávu a do dvoch (vrátane tej s pípou) čaj/ malinovku. Vnútorné nerezové varnice 
sú po vytiahnutí z vonkajšieho obalu označené káva alebo čaj, a tak ich treba aj 
používať (kávovú len na kávu a čajovú len čaj). 
 
Vo varných kanviciach, ktoré sú v kuchyni, si pripravte vriacu vodu. Na prípravu 10 
l kávy potrebujete pol fľaše instantnej kávy a pol kila cukru. Kávu a cukor nasypte 
do varnice a postupne zalievajte prevarenou vodou. Na konci dobre premiešajte. 
Na prípravu 10 l čaju potrebujete 1 celú krabičku čaju, pol kila cukru a kyselku 
podľa chuti. Na uvarenie kávy a čaju rátajte cca 30 - 45 minút času. 
 
Z kuchyne vyrazte tak, aby ste boli najneskôr o 19:25 hod. na mieste výdaja v utorky a štvrtky a v sobotu 
o 16:55  hod. 
 
DÔLEŽITÉ! Ak by ste meškali, telefonicky kontaktujte druhý výdajový tím. Kontakty na dobrovoľníkov sú 
uvedené v rozpise služieb na webovej stránke (ako zistiť kontakty – pozrite poslednú stranu tohto 
manuálu). 
 
 

2.4 VYZDVIHNUTIE POLIEVKY 
 
V rozpise služieb na webovej stránke www.krestaniavmeste.sk/rozpis je uvedené 
ku komu pôjdete vyzdvihnúť polievku. Cestu si vopred pozorne naštudujte. 
Nezabudnite si zobrať kontakt na osobu, ktorá varí polievku i na druhý výdajový 
tím. Kontakty nájdete, keď na webovej stránke pod tabuľkou s rozpisom kliknete na  
„Zobraziť zoznam s kontaktmi“. Po zadaní hesla ludialudom sa vám otvorí súbor, 
v ktorom nájdete všetky kontakty. 

U dobrovoľníkov, ktorí varia polievku, buďte o 19:00 hod. Polievku prelejte do 
varnice, ktorú si donesiete so sebou. S polievkou choďte na miesto výdaja, kde 
buďte o 19:25 hod. 
 
POZOR: Po príchode na miesto nevynášajte von polievku, pokiaľ nepríde aj druhý 
tím dobrovoľníkov s nápojmi a vecami potrebnými na výdaj.  Buď seďte v aute, resp. vystúpte a 
nenápadne pozorujte, kedy prídu. Keby bezdomovci zistili, že máte polievku, mohlo by prísť ku 
konfliktom!  
 
DÔLEŽITÉ! Ak by ste meškali k dobrovoľníkom, ktorí varia polievku alebo na miesto výdaja, 
telefonicky dobrovoľníkov kontaktujte, koľko cca budete meškať. 

 
 
 

3. VÝDAJ STRAVY 
 
3.1 MIESTO A ČAS 
 
Miesto výdaja stravy: parkovisko pod mostom Lafranconi 
Čas výdaja: 19:30 hod. v utorky a štvrtky (príďte o 19:25 hod., zaparkujte auto a počkajte, kým príde aj 
druhý výdajový tím) a o 17:00 hod. v soboty (na miesto výdaja príďte o 16:55 hod.). 
 
V mesiacoch október až apríl sa strava vydáva 3-krát týždenne: utorok, štvrtok, sobota. 
V mesiacoch máj až september sa strava vydáva 2-krát týždenne: utorok, štvrtok. 
 
 
 
 
 
 
 

varnice na nápoje 

Varnica na polievku – 
zaobchádzajte šetrne 
najmä s ventilom a 
klipmi pri  ich zatváraní. 

http://www.krestaniavmeste.sk/rozpis
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3.2 VYNÁŠANIE STRAVY 
 
Pri vynášaní majte oblečené reflexné vesty s logom platformy Kresťania v 
meste, ktoré vás jasne identifikujú a odlišujú od ľudí bez domova. Vesty 
vám zároveň dávajú potrebnú autoritu na mieste výdaja. 
 
Zásada: nevynášajte jedlo a nechoďte do kontaktu s klientmi predtým, ako 
príde aj druhý výdajový tím! 
 
V prípade meškania druhého výdajového tímu, ich kontaktujte telefonicky (ak 
meškajú, mali by vás vopred informovať).  
 
Keď všetci prídete, pripravte miesto na výdaj – rozložte stolíky, upevnite vrecia na odpad, pripravte si 
plastové riady a naberačky. Vyneste varnice s nápojmi, pečivo a polievku. Vymedzte si váš výdajový 
priestor zahradzovacími stĺpikmi, aby vám klienti nechodili za chrbát. 
 
Jedlo z auta vynášame sami. Nenechávame klientom pomáhať kvôli hygiene a kvôli tomu, že často 
mávajú následne manipulatívne spôsoby s tým, že chcú od nás niečo „nadštandardné ako prejav vďaky“. 
 
 

3.3 AKO PREBIEHA VÝDAJ 
 
Pred samotným začiatkom výdaja utíšte klientov a jeden z tímu (vopred sa dohodnite, kto to bude) sa 
nahlas pomodlí. Nezabudnite pripomenúť, že dobrovoľníci, ktorí varia polievku a aj tí, ktorí vydávajú, to 
robia vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu. Je dobré, aby si to klienti uvedomovali a správali 
sa s rešpektom. 
 
Výdaj stravy prebieha približne pol hodinu. Polievku a pečivo vydáva tím č. 1, ktorý priviezol polievku. 
Nápoje vydáva tím č. 2, ktorý pripravoval nápoje. 
 
Je potrebné vopred sa dohodnúť na mieste, kde bude výdaj prebiehať. Pre množstvo áut to nie je vždy 
možné na jednom mieste. Miesto zvoľte tak, aby klienti nestáli v ceste chodcom a cyklistom. Aak tak 
robia, treba ich pekne upozorniť a poprosiť ich, aby sa presunuli. 
 
Počas celého výdaja je vhodné mať nasadené gumené jednorazové rukavice, kvôli prenosu infekcií. 
Rukavice sú pripravené na Ambroseho, kde sú taktiež antibakteriálne gely, ktoré si treba na výdaj nosiť. 
V Záujme vlastnej bezpečnosti, nepodceňujte hygienu! 
 
Je potrebné vymedziť si výdajový priestor vymedzovacími stĺpikmi, nakoľko inak majú klienti 
tendenciu obslúžiť sa sami a chodiť nám za chrbát, čo nie je vhodné. Pre vlastnú ochranu je potrebné 
vymedziť hneď na začiatku hranice.  
 
Na jedlo stojí dlhý rad (cca 60 - 80 ľudí). Na jej začiatku jeden dobrovoľník vydáva polievku z varnice. 
Hneď vedľa neho ďalší dobrovoľník vydáva pečivo.  
 
Hneď vedľa sa vydávajú nápoje (káva, čaj alebo v lete malinovky). Kávu vydáva jeden dobrovoľník a čaj 
druhý dobrovoľník. 
 
Klient si najprv vezme polievku, potom dostane pečivo a potom si ide pre nápoj. Je dobre naberať rýchlo, 
aby nevznikal dlhý rad brzdiaci tých, čo rozdávajú polievku.  
 
Nápoje je možné dať iba tým klientom, ktorí už majú v ruke polievku (aby klienti neodbiehali z radu pre 
polievku a nevznikali predbiehania). Môžete si vopred ponalievať nápoje do pohárov a potom už len 
podávať klientom. 
 
Keď už všetci dostanú jedlo, varnica sa zatvorí na cca 2 - 5 min. a počká sa, kým ľudia zjedia. Potom sa 
dáva dupľa. Tí, ktorí prídu počas prestávky s tým, že ešte nemali (pretože meškali), môžu jedlo dostať. 
 
Koľko pečiva dať 1 klientovi: 

 na prvýkrát sa dávajú 2 kusy,  

 na dupľu po jednom alebo viac, v závislosti od počtu ľudí a množstva pečiva. 
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Káva a čaj: 

 Vždy sa dáva 1 pohár pre 1 osobu, t.j. aj keď si klient príde znovu po nápoj, stále používa jeden 
pohár. 

 Až keď všetci dostanú a už je aj dupľa nápojov, a na konci ostalo a už nik nechce, môže sa dať 
niekomu do fľašky. Do fľašiek nalievame z varnice s pipou, je to hygienickejšie. Ak už v tej nie je 
čaj, na nabratie do fľaše používame lievik. 

 Jedlo a nápoje nedávame tomu, kto nestojí v rade. 

 Dávame vždy len konkrétnej osobe. Nedávame klientovi rožky alebo nápoj pre niekoho iného, 
kto sedí alebo stojí obďaleč. Každý si musí prísť po jedlo/pitie sám vyčkajúc rad! 

 
 
3.4 UPRATANIE PO VÝDAJI 
 
Po výdaji pozbierajte odpadky do vriec a urobte na mieste výdaja poriadok. Kvôli hygiene použite 
jednorazové rukavice. Odpad nikdy nenechávajte na mieste výdaja. Vrecia s odpadkami tím č. 2 zoberie 
so sebou a vyhodí. Ak sú vrecia so smeťami a zvyškami jedla prederavené, dajte si ich do náhradných 
vriec, aby ste si nezašpinili auto. Pre tím č. 2 sa odvozom a vyhodením odpadkov služba končí. Keď však 
vidíte, že tím č. 1 má problém zmestiť všetky veci do auta, prosím pomôže im s odvozom späť na 
Ambroseho. Keď budete odchádzať, dajte si navzájom vedieť, že už odchádzate, aby druhý tím vedel, že 
už s vami nemajú rátať a že ste sa nestratili. Nikdy neodchádzajte bez vzájomného upovedomenia. 
 
V rámci štvrtkového výdaja môžu určení dobrovoľníci vydávať šatstvo, vykonávať zdravotné 
ošetrenie, poskytovať duchovné a sociálne poradenstvo. 
 
Po ukončení celého výdaj požiadajte ľudí bez domova, aby opustili výdajové miesto. Neodíďte predtým, 
ako sa všetci rozídu. 
 
 

3.5 VRÁTENIE VARNICE A DALŠÍCH VECÍ Z VÝDAJA 
 

Po výdaji tím č. 1 odnesie na Ambroseho všetky veci z výdaja (aj tie, ktoré priviezol tím č. 2): 

 2 varnice na polievku s prepravkami 

 3 varnice na nápoje s prepravkou 

 3 naberačky 

 3 stolíky 

 2 stojany na smetné koše 

 4 reflexné vesty s logom platformy Kresťania v meste 

 zvyšné plastové vrecia a plastový riad 

 jednorazové rukavice 

 zamedzovacie stĺpiky s reťazami 
 

 
V prípade, že sa výdajovému tímu č. 1 všetky veci nezmestia do auta, pomôže im výdajový tím č. 2. 
 
V kuchyni na Ambroseho umyte varnice, utierkou ich vysušte a dajte na miesto. Vrchnáky varníc 
nezatvárajte, nechajte varnice pootvorené, aby nezatuchli. Umyte aj prepravky. Niekedy, keď polievka 
trochu vytečie alebo sa zamaže na výdaji, ostáva najmä zvnútra mastná a špinavá. Prepravku najmä pod 
varnicou utrite do sucha. Veci, ktoré ste priniesli z výdaja uložte v kuchyni tak, aby ich ďalší výdajový tím 
našiel na mieste pripravené pre ďalšiu službu. 

 
 
 
4. AGRESÍVNA SITUÁCIA, KONFLIKTY 

 
Predbiehanie 
Ak sa niekto v rade na polievku predbieha, dobrovoľník vyzve predbiehajúceho sa klienta, aby sa postavil 
do radu. Kým sa nezaradí do radu, polievka sa nevydáva (vrchnákom sa zavrie varnica na polievku 
a čaká sa, kým sa klient nepostaví do radu). 
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Familiárne správanie, osobné rozhovory s klientmi 
Je dôležité, aby počas celého výdaja dobrovoľníci striktne dohliadali na dodržiavanie pravidiel na výdaji 
(aby klienti stáli v rade, nepredbiehali sa, dodržiaval sa poriadok ai.). Dodržiavanie pravidiel je dôležité 
pre dlhodobé fungovanie pomoci núdznym, nakoľko ak sa pravidlá nedodržiavajú, resp. robia pre 
niektorých výnimky, ďalší klienti sa tiež dožadujú výnimiek z pravidiel, čo komplikuje a narúša službu 
výdajov. Na osobné rozhovory a familiárnosti je možné využiť čas po samotnom výdaji. 
 
Pocit ohrozenia 
V prípade, že sa niekto z dobrovoľníkov necíti bezpečne, je dobre o tom okamžite informovať druhý 
výdajový tím! Ak ide o závažnú situáciu, je potrebné buď prerušiť alebo zrušiť výdaj stravy/nápojov po 
vzájomnej dohode s ďalšími dobrovoľníkmi a opustiť miesto! Nepodceňujte vlastnú bezpečnosť! 
  
Odchod autom 
V prípade vážnej situácie sa všetky veci naložia do áut (každý vezme, čo priniesol) a odchádza sa na 
bezpečné miesto, kde sa dohodne ďalší postup. V prípade veľmi akútnej situácie sa veci nechajú na 
mieste a odchádza sa autom bez nich. Pri príchode auto zaparkujte tak, aby ste ho pri odchode nemuseli 
otáčať. 
 
Zásady 
Nevyvolávam a ani sa nezapájam do konfliktnej situácie medzi klientmi. Ak je vhodné, tak verbálne 
upokojím klienta, fyzicky nikdy nezasahujem do konfliktu! Pri konfliktnej situácii s klientom sa fyzicky 
priblížim čo najbližšie k našim dobrovoľníkom, aby som v prípade potreby mal ochranu. Nikdy do 
konfliktu nejdem fyzicky! 

Konflikt, ktorý je medzi mnou a klientom riešim ja  (napr. klient sa predbieha, tak som to ja, kto ho má 
poslať do radu) a nečakám, že ho bude riešiť niekto za mňa. Ak sa na to necítim, privolám si na pomoc 
iného dobrovoľníka. 

Do terénu nenosím žiadnu zbraň (ani nôž a kaser). 
 

V prípade závažnej situácie (napr. bitka klientov, ohrozovanie druhých) privolajte bez 
váhania na miesto štátnu políciu na t.č. 158, alebo mestskú políciu t.č. 159! Nesnažte sa 
vážnu situácia vyriešiť sami. 
 
 
5. SPÄTNÁ VÄZBA 

 
Kvôli zlepšovaniu našej práce je dobré povedať si na konci služby spätnú väzbu (keď už všetko skončí 
a nie sú tam klienti) – ako služba prebiehala, ako ste to celé videli a ako oni, či niekto neurobil nejakú 
chybu a zas naopak oceniť pozitíva. Tiež ujasniť si nejasné veci.  

 
Po výdaji si prosím dohodnite, kto vyplní dotazník so spätnou väzbou, ktorá sa nachádza na našej 
webovej stránke nad rozpisom služieb. Priebeh výdaja môžete zhrnúť aj do krátkeho emailu, ktorý pošlite 
na: antalikova@krestaniavmeste.sk 
 
 

6. ZÁSADY PRÁCE POČAS SLUŽBY V TERÉNE 
 

 Situácie s klientom riešime so zachovaním čo najväčšej anonymity a bezpečia. 

 V prípade zranenia dobrovoľníka, oznámime to ďalším dobrovoľníkom a službu ukončíme. 

 Klientom vykáme. Tykanie navrhuje klient. 

 Klientovi podávame iba overené informácie  
 Problémy na službe rieši dobrovoľník hneď počas služby alebo bezprostredne po jej ukončení 

(ale nie v prítomnosti klienta). O akýchkoľvek problémoch alebo nezhodách v tíme nikdy 
nekomunikujem s klientom, je potrebné si vec vyriešiť v tíme. 

 Nikdy nič nesľubujem klientovi! 

 Klientovi nikdy nedávam peniaze ani cigarety, nič nepožičiavam a nekupujem jedlo, lieky, ani 
nič iné a to aj mimo služby! Akúkoľvek požiadavku o pomoc komunikujte s koordinátorom, aby 
sme mohli efektívne pomáhať a vyhli sa zneužitiu, kedy klienti oslovia viac dobrovoľníkov. Je 
efektívne, keď jednému klientovi pomáha jeden dobrovoľník, nie viacerí, najmä ak o sebe 
nevedia, aby pomoc bola naozaj účinná. 

 Fotenie, nahrávanie videa alebo zvuku na výdaji je zakázané! 

mailto:antalikova@krestaniavmeste.sk
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 Média majú vstup na výdaj len po predošlej dohode s koordinátorom. Dobrovoľníci nesmú 
poskytovať rozhovory bez ich delegovania koordinátorom. 

 Dobrovoľník dodržiava mlčanlivosť o osobných informáciách, ktoré sa dozvedel v kontakte 
s klientom.  

 
 

7. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ A HYGIENICKÉ ZÁSADY 
 

 Noste jednorazové gumené rukavice počas celého výdaja. Po výdaji si ruky umyte 
antibakteriálnym gélom.  

 Ak máte na ruke drobné poranenia (zádery, porezanie), venujte zvýšenú pozornosť tomu, čoho 
sa v teréne chytáte.   

 Jedlo v teréne nekonzumujte. S klientmi sa nebozkávajte, nepite z rovnakej fľaše, neodhryzujte 
z jeho jablka, neberte si od nich cigarety.  

 Vyhnite sa dotyku s akoukoľvek ranou klienta. 

 Po skončení služby si poriadne umyte ruky. 

 Podanie ruky klientovi je na rozhodnutí dobrovoľníka, ale zväčša klient podáva ruku prvý. 

 Hlavne ženy dobrovoľníčky rátajte, že je možné, že určití klienti môžu mať sexistické reči na vašu 
adresu, môžu flirtovať a tiež sa snažiť vás dotknúť (kdekoľvek). Nedovoľte im to a nenechajte, 
aby sa s vami zahrávali. Treba tomu predísť, dať najavo, že vám to je nepríjemné a nechcete, 
aby sa tak správali. Ak vám vchádzajú do osobnej zóny, jasne im komunikujte, že prekračujú 
vaše hranice. Poproste klienta, aby sa posunul alebo sa posuňte vy, ak je to možné. V takej 
situácii je dobre byť s niekým z tímu.  

 Dobrovoľník (hlavne ženy) nechodievajte na výdaj stravy v lete oblečené veľmi výstredne, 
aby ste nedráždili klientov. 

 Noste takú obuv, aby ste v prípade potreby mohli unikať behom (nenoste opätky, šľapky, dreváky 
apod.). 

 Nenoste na výdaj drahocenné veci (šperky, zlato apod.), aby ste tým nedráždil klientov 
(pokušenie to ukradnúť, závidieť, porovnávať sa). Peniaze, tašku, kabelku, cennosti 
a čokoľvek čo sa dá ukradnúť, si odložte do auta. 

 Vždy buďte na mieste výdaja tak vzdialení, aby ste videli na druhých dobrovoľníkov a oni na vás 
a v prípade potreby ich dokázali privolať. Ak musíte náhle niekam odísť, upovedomte vždy druhý 
tím. 

 
 

8. DÔLEŽITÉ KONTAKTY 
 
Zapíšte si tieto čísla do mobilu hneď teraz, aby ste ich v prípade potreby mohli kontaktovať! 
 
Koordinátor platformy Kresťania v meste: 
Lenka Antalíková / tel.: 0948115 515 
e-mail: antalikova@krestaniavmeste.sk 
web: www.krestaniavmeste.sk/pomoc-nudznym 
 
Vedúci výdaja v teréne: 
Vojtech Odráška / tel: 0948363520 
 
Kontakty na dobrovoľníkov, ktorí varia polievku a na výdajové tímy č. 1 a 2: 
Kontakty sú uvedené v tabuľke na webovej stránke: www.krestaniavmeste.sk/rozpis 
Pod tabuľkou treba kliknúť na „Zobraziť zoznam s kontaktmi“ a zadať heslo ludialudom 
 

http://www.krestaniavmeste.sk/pomoc-nudznym
http://www.krestaniavmeste.sk/rozpis

