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13. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva je za nami. Takmer 200 organizácií
aj tento rok otvorili množstvo jednorazových dobrovoľníckych príležitostí, vďaka ktorým
si mohol ktokoľvek na Slovensku vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom. Do Týždňa
dobrovoľníctva 2021 sa  zapojilo celkovo 2280 ľudí. Tohtoroční účastníci Týždňa
dobrovoľníctva venovali celkovo 6555 hodín svojho času, čo pri prepočte na
ekonomickú hodnotu práce predstavuje približne 32-tisíc eur venovaných
dobrovoľníctvu. 

Aj toto sú výsledky Týždňa dobrovoľníctva 2021. A okrem toho atmosféra a pocity, ktoré
sa ťažko vyjadrujú v číslach - nadšenie detí na vynovenom ihrisku, vďaka tých, ku
ktorým sa dostala potravinová pomoc, posilnená bezpečnosť tých, ktorí sú aktuálne v
ťažkej životnej situácii, spokojnosť klientov skrášlených sociálnych zariadení, úľava
inštitúcii odbremenených od administratívy, odhodlanie vychádzajúce z príchodu nových
posíl a množstvo ďalších výsledkov, ktoré pomôžu organizáciám ďalej plniť svoje
poslania.
 

Týždeň dobrovoľníctva je maličkým krokom k zmene. 

Ďakujeme všetkým, ktorí mali odvahu vykročiť spolu s nami.

Spolupráca na prieskume
Ponúkame vám spoluprácu na zisťovaní motivácie a spokojnosti vašich dobrovoľníkov a
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Ponúkame vám spoluprácu na zisťovaní motivácie a spokojnosti vašich dobrovoľníkov a
dobrovoľníčok. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Platformou
dobrovoľníckych centier a organizácií pripravili výskum, ktorým chceme zistiť ako manažment
práce s dobrovoľníkmi prispieva k motivácii, spokojnosti a udržaniu dobrovoľníkov v
organizáciách.

Tento výskum je súčasťou dizertačnej práce. Organizácia vyplní dotazník, ktorý obsahuje
základné otázky o organizácii a manažmente dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Po vyplnení
dotazníka vám zašleme dotazník pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky a poprosíme vás o jeho
rozposlanie. Následne vám zašleme vyhodnotenie spokojnosti dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
vo vašej organizácii, ktoré vám môže ukázať, čo by ste mohli pri práci s dobrovoľníkmi a
dobrovoľníčkami vylepšiť. Tieto vyhodnotenia nebudeme nikde zverejňovať a budú slúžiť len
pre vaše potreby.
 

Prihláška

Tip na vzdelávanie: Budovanie spolupráce so súkromným sektorom pre
neziskové organizácie
Platforma GROWNi pripravila dlhodobé vzdelávanie pre neziskové organizácie.
Chceš rozvíjať spoluprácu so súkromným sektorom v neziskovej organizácii? Vytvor si počas
pravidelných stretnutí stratégiu s pomocou Petra Solára, expertom na spolupráce so
súkromným sektorom z Population Services International, Washington, DC. Na GROWNi
GROWps sa budeš môcť inšpirovať od ďalších projektov, pomáhať si navzájom a napasovať si
partnership stratégiu na to, čo najviac sedí tvojmu projektu, iniciatíve či organizácii.

Viac info

Tip na podujatie: Príprava na dobrodružstvo v Ázii
Prihlás sa na medzinárodnú výmenu mládeže v dňoch 18. - 25. októbra 2021 v Dolnom
Kubíne. Počas tohto týždňa sa dozvieš ako vycestovať a pripraviť sa na dobrovoľníctvo do
Ázie, spoznáš lepšie sám seba, alej aj  ľudí z ďalších 4 krajín, budeš hovoriť po anglicky a
 mnoho ďalšieho. Všetky náklady sú hradené z programu Erasmus+. Na výmenu budú vybratí
4 účastníci podľa motivácie a  záujmu vycestovať do Ázie.
Organizátorom podujatia je Mladiinfo Slovensko.

Viac info

Tip na podujatie: Zaregistrujte svoju organizáciu na #GivingTuesday a
získajte podporu!
#GivingTuesday je jeden z mála dní v roku (30. november), kedy ľudia aktívne vyhľadávajú
organizácie, ktoré by podporili – svojím časom, know-how, vecami či financiami. Dáva vám
možnosť zviditeľniť sa, experimentovať a osloviť nových
darcov. Ambasádorom #GivingTuesday na Slovensku je Nadácia Pontis.
Registrovať sa môžete TU.

Viac info

Tip: Darujme.sk

https://forms.gle/iKVTvQKi7JnNzMFY8
https://growni.sk/skills/kVrxlC6Xd80OB0jVgq4K?page=1
https://euroasia.mladiinfo.sk/activities/youth-exchange-europe/
https://www.givingtuesday.sk/pre-neziskovky/
https://growni.sk/
https://mladiinfo.sk/
https://www.nadaciapontis.sk/
https://bit.ly/2XnmpyD


V DARUJME.sk neustále pracujeme na vylepšeniach systému, aby prijímanie darov bolo pre
neziskovky ešte jednoduchšie. V našom blogu prinášame tipy pre organizácie, ako zefektívniť
fundraising. Organizácie v DARUJME.sk môžu teraz využiť novú veľkú šablónu darovacích
stránok.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
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Pokiaľ si neželáte dostávať naše novinky, môžete sa z odberu odhlásiť
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