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Na nominovanie na Srdce na dlani nám zostávajú necelé 2 týždne. Nomináciu je možné
zaslať do 8. novembra 2021 prostredníctvom oficiálneho webu
oceňovania www.srdcenadlani.sk, na ktorom sú dostupné všetky informácie, podmienky
nominovania a nominačné hárky. Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek, kto pozná
výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci. 

O tom, prečo nominovať a ako na to, sa dozviete v našom videu.
 

Angažovaná škola 2021

Počas októbra sme vám postupne predstavili všetkých 8
finalistov oceňovania Angažovaná škola. Projekt
Angažovaná škola oceňuje materské, základné a
stredné školy, ktoré zapracovali do klasického
vyučovania progresívnu stratégiu service learning a
prispieva k rozširovaniu metódy na ďalších školách.
Viac o finalistoch a príkladoch dobrej praxe sa dozviete
TU. 

Oceňovanie Angažovaná škola pripravila Platforma
dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s

http://www.srdcenadlani.sk/
https://youtu.be/Uyx6iMZiDvc
https://www.angazovanaskola.sk/ocenene-projekty


International Organization “Interactive Open Schools”
(MIOS), v partnerstve so Service-Learning Network for Central and Eastern Europe
(CEE SL Network) a s podporou Latin-American Centre for Service-Learning (CLAYSS).
Realizácia projektu je podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu, ktorú administruje Iuventa - Slovenský inštitút mládeže. Projekt Angažovaná
škola v roku 2021 finančne podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne.
 

V novembri pripravujeme akreditovaný tréning

9. novembra 2021 štartujeme akreditovaný tréning Manažmentu dobrovoľníkov a
dobrovoľníčok, ktorý poskytuje aktuálne teoretické a praktické vedomosti, rozvíja
zručnosti potrebné pre prácu s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ponúka konkrétne
metódy uplatniteľné v práci koordinátoriek a koordinátorov.

Ak ešte váhate, tak si prečítajte, čo o tréningu hovoria naše absolventky:
- Zistila som, ako predísť tomu aby dobrovoľníci odchádzali, ako ich motivovať a
pracovať s nimi. Ako pracovať so sebou, aby som dobrovoľníkov mohla lepšie viesť.
- Dozvedela som sa o dôležitosti výberu a koordinácie dobrovoľníkov, o roli
koordinátora, sprevádzača, supervízora. O rôznych typoch motivácie - ako ju sledovať,
napĺňať, prehodnocovať. Že sa zvyšuje trend "sebeckého dobrovoľníka".

Prihlášky uzatvárame už za pár dní, a to 31. októbra 2021.
 

Viac info

Tip na podujatie: Webinár o dobrovoľníctve
Organizácia Mladiinfo Slovensko si pre vás pripravila webinár o dobrovoľníctve Európskeho
zboru solidarity. Druhý novembrový týždeň sa bude konať webinár o tom, ako vycestovať na
dobrovoľníctvo, ako si vybrať projekt a krajinu. Počas jednej hodiny sa dozviete ako vyplniť
prihlášku, porozprávate s dobrovoľníkmi, ktorí už vycestovali. Po prihlásení vám príde presný
termín webinára spolu s pozvánkou.

Prihláška

Tip: #GivingTuesday – medzinárodný deň darovania
30. novembra oslavujeme #GivingTuesday – medzinárodný deň darovania. Je to možnosť
zviditeľniť vašu organizáciu, vyskúšať nový spôsob komunikácie či získať nových darcov.
Ambasádorom #GivingTuesday na Slovensku je Nadácia Pontis. Návod, ako sa zapojiť,
nájdete TU. 
 

Prihláška

Tip: Podpora dobrého nápadu
Už od roku 2015 StartLab pomáha získavať peniaze na dobré projekty. Spoločne podporili
stovky menších aj väčších iniciatív, ktoré tak získali tisíce eur. Teraz vydávajú učebnicu, cez
ktorú chcú rozšíriť povedomie o crowdfundingu a dať ľuďom návod, ako na to. Knihu
chcú zadarmo poslať stovkám organizácií a inštitúcií, ktorým crowdfunding môže pomôcť, aby
menili svoje komunity a okolie k lepšiemu, riešili problémy a realizovali svoje vysnívané
projekty. Ak vás táto idea zaujala, môžete ich podporiť a pomôcť tak vydať prvú slovenskú

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/343-v-novembri-pripravujeme-akreditovany-trening-manazment-dobrovolnikov-a-dobrovolnicok
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff-RZZkpzs0TWi3WhuE2SFmI2NfM6fG2J5Gyj-WXv-MTDgjQ/viewform
https://www.givingtuesday.sk/pre-neziskovky/#registracia
https://mladiinfo.sk/
https://www.nadaciapontis.sk/
https://bit.ly/GT-navod-organizacie-2021


projekty. Ak vás táto idea zaujala, môžete ich podporiť a pomôcť tak vydať prvú slovenskú
učebnicu crowdfundingu. StartLab zastrešuje Nadácia Centra pre filantropiu.

Chcem ich podporiť
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Pokiaľ si neželáte dostávať naše novinky, môžete sa z odberu odhlásiť

https://www.startlab.sk/projekty/2308-pomozte-nam-vydat-prvu-slovensku-ucebnicu-crowdfundingu/
https://www.startlab.sk/domov/
http://www.cpf.sk/sk/nadacia/
https://www.facebook.com/dobrovolnickecentra/
https://www.linkedin.com/company/platform-of-volunteer-centres-and-organizations-slovakia/
https://www.youtube.com/channel/UCAlO6MayHD2BHBEsYTF6pqA
http://www.dobrovolnickecentra.sk/index.php?subid=103&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=73&key=iAyRj3YA7zbafs
https://www.acyba.com/?utm_source=acymailing&utm_medium=e-mail&utm_content=img&utm_campaign=powered-by

