Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
Máte záujem spolupracovať na zavedení medzinárodne platnej metódy merania ekonomickej
hodnoty dobrovoľníckej práce Štatistickým úradom SR podľa manuálu Svetovej organizácie práce
(ILO)?
- Áno. Meranie ekonomickej hodnoty dobrovoľníctva má veľký význam napríklad v prípade rodinných
a „neformálnych“ opatrovateľov, kedy štát ani spoločnosť náležite nedoceňujú ich prácu.
Opatrovateľstvo často so sebou prináša finančnú, zdravotnú a emocionálnu záťaž pre opatrovateľa,
ktorá ostáva zo strany štátu nepovšimnutá. Meranie by takisto pomohlo zvýšiť povedomie o
hodnotách, ktoré dobrovoľníctvo vytvára, vrátane zlepšenia sociálneho statusu.
Máte záujem na presadení priamych dotácií, resp. grantových schém alebo iného finančného
mechanizmu štátu na podporu dobrovoľníctva na Slovensku so zameraním na rozvoj
dobrovoľníckych programov najmä v sociálnej oblasti, v zdravotníctve, v kultúre a životnom
prostredí? Máte záujem podporovať dobrovoľníctvo znevýhodnených skupín, ako sú napr.
seniori, nezamestnaní ľudia, ľudia s rôznym postihnutím a tak im umožniť prostredníctvom
dobrovoľníctva získať kompetencie pre ich osobný a pracovný život?
- Dobrovoľníctvo je dlhodobo podporované zo strany Európskej únie formou programov, ako
napríklad Európska dobrovoľnícka služba. V minulom programovom období sa dokonca z programu
Grundtvig dala získať podpora aj pre dobrovoľnícke aktivity seniorov. Problémom je, že tieto
možnosti boli a sú málo propagované a málokto sa o nich dozvie. Na druhej strane je potrebné
oceniť, že na Slovensku vzniká mnoho dobrovoľníckych iniciatív. Napríklad veľká časť práce s
mládežou je vykonávaná práve na základe dobrovoľníctva, v čom sa líšime od mnohých západných
susedov.
Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti sa určite bude zasadzovať za rozvoj dobrovoľníctva.
Hodnotu, ktorú prikladáme dobrovoľníctvu odráža aj naša kandidátka - mnohí kandidáti sa angažujú
v mimovládnom sektore ako aktivisti, venujú sa sociálne znevýhodneným, bezdomovcom, alebo iným
občianskym aktivitám. Našim cieľom je, aby všetci mladí ľudia mali vo svojom živote aspoň jednu
dobrovoľnícku skúsenosť.
Dobrovoľníctvo vedie k nezištnosti a spoločenskej angažovanosti, ktorá má pre zdravý rozvoj krajiny
obrovský význam.
Akým spôsobom bude Vaša politická strana prispievať k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku?
- V prvom rade by sme chceli zvýšiť angažovanosť mladých ľudí v európskych programoch, ak to bude
potrebné, budeme podporovať rozvoj dobrovoľníctva aj štátnymi grantami. Takisto chceme zásadne
presadzovať systémovú podporu občianskych aktivít. Občiansku spoločnosť nie je možné budovať bez
podpory mimovládnych organizácií. Je potrebné občanom ponechať možnosť zasielať časť svojich
daní mimovládnym organizáciám a táto možnosť by sa nemala obmedzovať. S cieľom zvýšenia
povedomia o hodnote dobrovoľníctva, chceme naďalej verejne oceňovať občianske aktivity a
vytvárať podmienky pre financovanie aktivít, ktoré posilňujú sociálny kapitál z verejných aj
súkromných zdrojov.

Daniel Mitas, tlačové oddelenie

