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Národná kampaň Týždeň dobrovoľníctva na Slovensku
aj tento rok

Slovensko sa aj v roku 2021 vďaka tisíckam ľudí ochotných pomáhať zmení na krajinu
dobrých skutkov. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s

krajskými dobrovoľníckymi centrami pripravuje v poradí 13. ročník národnej kampane
Týždeň dobrovoľníctva, ktorá sa tradične uskutoční v dňoch 16. – 22. septembra 2021. 

Do konca letných prázdnin je spustená na webe Týždňa dobrovoľníctva
registrácia aktivít pre organizácie. Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky bude

následne zverejnený 1. septembra 2021.

Týždeň dobrovoľníctva 2021 je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú

administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
 

Registrovať organizáciu do Týždňa dobrovoľníctva

 

Oslavujeme 10. výročie

"Pred 10 rokmi sme spolu s Betkou Frimmerovou,
vtedy Mračkovou a ďalšími nadšenkyňami rozvoja
dobrovoľníctva Jankou Vlašičovou a Táňou

https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/registracia/
https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/
https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/registracia/


dobrovoľníctva Jankou Vlašičovou a Táňou
Matulayovou založili Platformu. Jej formálnemu
vzniku predchádzali asi dvojročné neformálne
sieťovacie stretnutia so zástupcami a
zástupkyňami dobrovoľníckych centier na
Slovensku a debaty o tom, aká by mala byť úloha
Platformy a čo by sme mali robiť. Osobne som si
nemyslela, že sa na pár rokov ocitnem v čele tejto
organizácie, ale je to pre mňa výzva a radosť
zároveň," hovorí Alžbeta Brozmanová Gregorová,
prezidentka Platformy.

K 10. výročiu sme si pre vás pripravili okrem iného aj brožúru, ktorá približuje dôležité
míľniky i úspechy Platformy.
Prajeme príjemné čítanie.
 

 

Aktuálne tréningy na jeseň 2021

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii pokračuje aj na jeseň vo svojej
tréningovej činnosti:

Meranie a komunikácia vplyvu dobrovoľníctva (prihlasovanie do 13.
septembra 2021)
Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (prihlasovanie do 31. októbra
2021)
Webinár - Výpočet a účtovanie hodnoty dobrovoľníckej práce - Novinka!
(prihlasovanie do 17. septembra 2021)

Viac info

Vítame v našom tíme PDCO novú posilu
Evka Ščepková bude mať na starosti PR a marketing. Evka
vyštudovala cestovný ruch na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej
Bystrici a personálny manažment a organizačný rozvoj na
Masarykovej univerzite v Brne. Počas štúdia na vysokej školy založila
občianske združenie EnviroFuture, ktorého poslaním je zvyšovanie
environmentálneho povedomia ľudí, zveľaďovanie verejných
priestorov a organizovanie vzdelávacích podujatí. Od roku 2013 do
2018 pôsobila v Nadácia Ekopolis, kde mala na starosti PR a
marketing. V roku 2016 založila občianske združenie LINK CoWorking
Banská Bystrica, ktoré sa venuje vzdelávaniu a networkingu
podnikavých ľudí. V súčasnosti pôsobí aj v komunitno-coworkingovom

centre 365.labb v Banskej Bystrici.
 

Pozvánka na podujatia v Kysuckom Novom Meste
Pozývame vás na ďalší ročník obľúbenej akcie pre deti a mládež. Deň bublín sa uskutoční
22. augusta na trávnatej ploche pri SPŠ IT (oproti STK). Aj tento ročník sa môžete tešiť na
rôzne aktivity, ako napríklad megabubliny a bubbletron, zorbingové lopty a bubble shop.
 
V poradí druhý náučný chodník v Kysuckom Novom Meste v oddychovej zóne v Škorčí
plánujú organizátori osadiť v posledný augustový týždeň.

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/treningy/aktualne-terminy-treningov
https://www.dobrovolnickecentra.sk/images/stories/files/2021/PDCO-brozura_final.pdf
https://www.facebook.com/events/193207492858087/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A884378015618040%7D%7D%5D%22%7D


plánujú organizátori osadiť v posledný augustový týždeň.

Podujatia organizuje SYTEV (Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering).
 

Tip na vzdelávanie: Giving Tuesday
Iniciatíva #GivingTuesday, ktorú na Slovensku zastrešuje Nadácia Pontis, ohlásila v
poradí už druhý ročník grantovo-vzdelávacieho programu pre inovatívnych lídrov v oblasti
podpory komunity, šírenia štedrosti, empatie a spravodlivosti. Ak sa do programu prihlásite,
získate koučing, vzdelávanie, finančný príspevok vo výške 2 000 $ a prepojenie so skupinou
lídrov hnutia #GivingTuesday z celého sveta, ktorí s vami radi zozdieľajú príklady dobrej
praxe. Prihlásiť sa môžu jednotlivci, skupiny, organizácie i projekty, a to do 2. septembra.

Viac info

Tip na vzdelávanie: Manažment mladých zahraničných dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok
Vzdelávací program, ktorý pripravilo Bratislavské dobrovoľnícke centrum, je určený pre
koordinátorov dobrovoľníkov, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou v
mimovládnych organizáciách a vo verejnej správe, ktorí už pracujú so zahraničnými
dobrovoľníkmi alebo ich ešte len plánujú zahrnúť do svojich aktivít v rôznych oblastiach.
Cieľom akreditovaného vzdelávacieho programu je prostredníctvom jednotlivých krokov,
príslušných metód a postupov, pripraviť účastníkov na rolu koordinátora dobrovoľníkov, aby
boli schopní zabezpečiť všetky potrebné kroky. Vzdelávanie sa uskutoční 8.- 9. septembra
2021 v Bratislave.

Viac info

Tip na vzdelávanie: Ochrana detí a mládeže v našich organizáciách
Ochrana detí a mladých pred sexuálnym násilím je téma, v ktorej je dôležité urobiť zásadné
kroky pre prevenciu či elimináciu rizík aj v dobrovoľníckych organizáciách. O tom, aké sú
varovné signály, či viditeľné symptómy, ktoré môžu svedčiť o páchanom násilí na mladých,
ako pristúpiť k tvorbe a implementácií politiiky ochrany deti a mladých v organizácií a ďalšie
podobné témy budeme preberať na dvoch častiach školenia s odborníčkou 20. septembra a
4. októbra v Poprade. Vzdelávanie organizuje V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj
mládeže.

Viac info

Tip na podcasty
Rok dobrovoľníctva v Žilinskom samosprávnom kraji je projekt, ktorého cieľom je rozvoj
dobrovoľnej a komunitnej činnosti mládeže i dospelých v Žilinskom kraji. Vyhlasovateľ roku
dobrovoľníctva je Žilinský samosprávny kraj, ktorý tento projekt realizuje v spolupráci so
Sekciou pre mládež a Žilinským dobrovoľníckym centrom. Rozvojová agentúra Žilinského
samosprávneho kraja vydala už 3 podcasty o dobrovoľníctve.

 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Ružová 4038/13
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Pokiaľ si neželáte dostávať naše novinky, môžete sa z odberu odhlásiť
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