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Ako to už chodí, nový rok na nikoho nečakal a plnou parou sa rozbehol vpred. Január ubehol ako voda, 
prinášame vám prehľad zaujímavostí. 
  

Plány s newslettrom od februára 

Už sme sa zmienili, že by sme radi v našom newslettri poskytli priestor aj vám, našim členským 
organizáciám, partnerom, sympatizantom a priaznivcom a pomohli šíriť informácie o vašich aktivitách, 
ktorým sa venujete, resp. ktoré plánujete. Radi by sme ho pripravovali ako komplexný prehľad o novinkách 
v dobrovoľníctve na Slovensku, nielen priamo o aktivitách PDCO. Pripravili sme preto pre vás formulár, do 
ktorého môžete jednoducho zadávať vaše informácie, ktorý nájdete TU. Po dôkladnom zvážení relevantnosti 
a súvise s našim poslaním, víziou a hodnotami, ho veľmi radi zaradíme do noviniek od budúceho mesiaca. 
  

Značka kvality 

Možno ste už videli naše nové video týkajúce sa značky kvality „S 
dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!“. Pozrieť si ho môžete TU.
Budeme veľmi radi, pokiaľ nám pomôžete šíriť jeho posolstvo. Značku 
kvality sme za minulý rok udelili/predĺžili 25 organizáciám a radi by sme 
toto číslo v tomto roku výrazne navýšili. Viac informácií o značke kvality sa 
dočítate TU. 
  

Pozvánka na akreditovaný tréning manažmentu 
dobrovoľníctva formou večernej školy v Bratislave 
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Akreditované tréningy manažmentu dobrovoľníctva robievame väčšinou 2 
krát ročne ako 4-dňovky, počas ktorých v rámci 32 hodín odovzdáme 
všetky potrebné informácie našim účastníkom. Tentoraz pre vás 
v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom pripravujeme 
tréning manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok vo forme večernej 
školy. Rezervujte si termíny a prečítajte si viac TU.  
  

Podávame projekt a chceme hosťovať 
zahraničného dobrovoľníka/dobrovoľníčku 

Naša Majka intenzívne pracuje na finalizácii podkladov pre podanie 
projektu na Európsky zbor solidarity, čo je nový program a pokračovanie 
pôvodnej Európskej dobrovoľníckej služby. Radi by sme v tomto roku prijali 
do našich radov na hosťovanie aj zahraničného 

dobrovoľníka/dobrovoľníčku. Viac o EZS si môžete prečítať na našej stránke TU.  
  

Predbežná pozvánka na konferenciu o dobrovoľníctve v zariadeniach 
sociálnych služieb 

16. apríla budeme v Banskej Bystrici organizovať konferenciu 
o dobrovoľníctve v zariadeniach sociálnych služieb v rámci projektu SoVol 
- CAPACITY BUILDING IN THE SOCIAL SECTOR through the 
Development of Volunteer Programs at Social Institutions in the CEE 
Region. Všetky bližšie informácie vrátane oficiálnej pozvánky pre vás 
pripravíme v priebehu februára, ale tento termín si môžete predbežne 

poznačiť. O projekte SoVol si môžete prečítať viac TU.  
   

Ak si neželáte dostávať naše novinky emailom, môžete zrušiť odber 

 

 


