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Od roku 2020 majú všetky školy na Slovensku možnosť získať oficiálnu značku Angažovaná škola,
ktorá potvrdzuje záujem školy vychovávať a vzdelávať jej žiakov a žiačky k dobrovoľníctvu. Do druhého
ročníka sa prihlásilo 15 škôl. 3 víťazné školy sa dočkali národnej ceny a 4 postupujú do
medzinárodného kola.

Víťazmi 2. ročníka oceňovania Angažovaná škola sa stali:
- Materská škola Bystré 172,
- Základná škola Andreja Sládkoviča zo Sliača,
- Stredná odborná škola beauty služieb v Košiciach.

Projekt 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, Nadáciou
Slovenskej sporiteľne a Komunitnou nadáciou Zdravé mesto.

Prehľad ocenených škôl a ich projektov nájdete na stránke www.angazovanaskola.sk.

Slovenské školy majú šancu získať medzinárodnú cenu

Oceňovanie Angažovaná škola je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Service-
Learning Award, do ktorej sa v rámci strednej a východnej Európy zapája 6 krajín
rozvíjajúcich výchovu k dobrovoľníctvu u mladých ľudí. 

Na medzinárodnom oceňovaní spolupracuje tiež medzinárodná organizácia
Interactive Open Schools (MIOS) a partneri Service learningovej siete pre strednú a východnú Európu
(CEE SL Network) s podporou latinsko-amerického service learningového centra (CLAYSS).

Oceňovanie v rámci strednej a východnej Európy sa bude už o pár dní konať v Kosove na

http://www.angazovanaskola.sk/


Oceňovanie v rámci strednej a východnej Európy sa bude už o pár dní konať v Kosove na
medzinárodnej konferencii, ktorú organizuje MIOS. Víťazi medzinárodnej ceny získajú aj finančnú
odmenu využiteľnú na ďalší service learningový projekt vo svojej komunite.

Držíme našim slovenským školám palce!
 

Záverečná konferencia projektu EDUVOL

EDUVOL je medzinárodný projekt financovaný v rámci programu
Erasmus+, v ktorom strategické partnerstvo uzavrelo 5 organizácií na
základe predchádzajúcej spolupráce na iných aktivitách. 

Cieľom projektu je rozvinúť kapacity organizácií pracujúcich s mládežou tak, aby efektívnejšie využívali
potenciál dobrovoľníctva ako príležitosti na učenie sa. A zároveň podporiť rozvoj osobnosti, kľúčových
kompetencií a občianskej angažovanosti mladých ľudí cez skúsenosť dobrovoľníckej činnosti založenej
na metóde service-learning.

Budúci rok (23. - 24. marca 2022) sa uskutoční záverečná konferencia tohto projektu.
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Značka kvality - pridajte sa k stovke organizácií

Už vyše 120 organizácií má značku kvality manažmentu dobrovoľníkov a
dobrovoľníčok. Je to unikátny nástroj posudzovania a určovania štandardov
kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pre organizácie, ktoré s nimi
pracujú, chcú svoj manažment zlepšovať či potvrdiť jeho kvalitu. Značka je
rovnako užitočnou referenciou pre samotných dobrovoľníkov a
dobrovoľníčky pri výbere organizácie, s ktorou budú spolupracovať. Značka
kvality sa udeľuje na tri roky.
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Tipy na podujatia: Adventný kalendár v Mladiinfo Slovensko
Organizácia Mladiinfo Slovensko pripravila širokú paletu zaujímavých príbehov, informácií a eventov na
adventné obdobie. Ako napríklad adventnú jazykovú kaviareň (španielčina, angličtina), webinár o dobrovoľníctve
v Afrike a Ázii či predvianočný live talku.

Zoznam podujatí

Výzva: Bratislavské dobrovoľnícke centrum hľadá dobrovoľníka
Bratislavské dobrovoľnícke centrum hľadá mladého dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku, človeka (vo veku 18 - 30
rokov), ktorý sa chce zúčastniť ročnej dobrovoľníckej praxe na projekte Európske zbory solidarity priamo v
Bratislavskom dobrovoľníckom centre. Počas trvania projektu zabezpečia ubytovanie, stravu, cestovné a malé
vreckové. Dobrovoľníkovi či dobrovoľníčke ponúknu okrem iného aj vedenie, mentoring a vzdelávanie sa vo
viacerých zaujímavých (nielen dobrovoľníckych) témach a tiež konverzácie v anglickom jazyku.  
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