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Platforma pokračuje aj v novom roku 2021 v intenzívnej vzdelávacej činnosti, ktorá sa
pre aktuálnu situáciu kompletne presunula do online priestoru. Aj keď sa naďalej
nemôžeme stretávať osobne, kurzy sa takto stali ešte dostupnejšie pre všetkých,

pričom počas jari postupne od marca otvoríme každý z našich populárnych
tréningových programov.

Prihlasovanie do kurzov je práve otvorené.

Service learning - určený zástupcom MNO
Celkovo 5 online stretnutí prostredníctvom aplikácie Zoom

Termíny
24. marec, 7. apríl, 21. apríl, 5. máj a 19. máj 2021

vždy v čase od 14:00 do 16:30

Cena
Základná cena: 70 € / Cena pre členov PDCO: 35 € / Cena pre držiteľov

značky kvality: 63 €
 

Prihláška do tréninguPrihláška do tréningu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-BfVfQB_ZVuYgbRRdefUUcaK5ngSiC2YjikwdgUHgX5M21g/viewform
https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/320-jarne-terminy-treningovych-programov-service-learning-manazment-dobrovolnikov-a-meranie-vplyvu-dobrovolnictva


Manažment dobrovoľníkov/-čok
Celkovo 9 online stretnutí prostredníctvom aplikácie Zoom

Termíny
14. apríl 2021 v čase od 13:00 do 14:30

20. apríl, 22. apríl, 28. apríl, 4. máj, 6. máj, 12. máj, 18. máj a 20. máj 2021
vždy v čase od 13:00 do 16:30

Cena
Základná cena: 100 € / Cena pre členov PDCO: 50 € / Cena pre držiteľov

značky kvality: 90 €
 

Prihláška do tréninguPrihláška do tréningu

Meranie a komunikácia vplyvu dobrovoľníctva
Celkovo 4 online stretnutia prostredníctvom aplikácie Zoom

Termíny
24. máj, 2. jún, 14. jún, 29. jún 2021

vždy v čase od 14:00 do 15:30

Cena
Základná cena: 50 € / Cena pre členov PDCO: 25 € / Cena pre držiteľov

značky kvality: 45 €
 

Prihláška do tréninguPrihláška do tréningu

 

Workshopy o dobrovoľníctve
Popri tréningových programoch pripravujeme počas jari realizáciu série workshopov, v
ktorých sa zameriame na najčastejšie otázky či nejasnosti, s ktorými sa organizácie a

realizátori dobrovoľníckych aktivít stretávajú. Workshopmi vás prevedú odborníčky
PDCO.

Všetky workshopy sú dostupné bezplatne a s limitovaným počtom miest.
Pre zaistenie miesta je nutná registrácia vopred, pre každý workshop je k dispozícii 15

voľných registrácií. 

Motivácia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
(22. marec 2021, registrácia)

Hodnotenie dobrovoľníkov/-čok a dobrovoľníckeho programu
(01. apríl 2021, registrácia)

Legislatíva v dobrovoľníctve
(08. jún 2021, registrácia)

 

https://forms.gle/XWodVseFQ4TMnGM36
https://forms.gle/HzTWqooncc4KoBQM6
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtdO2upzkrHtxiaY6hA1yQDI5IzYXx8Avv
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsceyhrTIpHdVQmLEaAr-mCdwdOyTOzT9L
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkcO2qpjsjGN20GP60-nnqDcDGglxJ8ZOd


 
Podrobné informácie o jednotlivých workshopoch

 

Odovzdávanie cien Srdce na dlani po prvýkrát vyvrcholí
slávnostným národným oceňovaním 

V roku 2020 došlo k partnerstvu krajských dobrovoľníckych centier, PDCO a národného
dobrovoľníckeho centra CARDO, ktoré prepojili svoje tradičné každoročné oceňovania

dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. 

Komisie, ktoré udeľovali vlaňajšie ocenenia Srdce na dlani za rok 2020, zároveň rozhodovali o
nomináciách na národné oceňovanie Dobrovoľník roka 2020, ktoré bude vyvrcholením

odovzdávania dobrovoľníckych cien na Slovensku.

Slávnostné podujatie Dobrovoľník roka 2020 sa uskutoční už vo štvrtok 11.
marca 2021 o 18. hodine. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu prebehne slávnostný večer online. Sledovať ho tak bude
môcť každý prostredníctvom streamu na Facebooku.

Záštitu nad podujatím prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán
Ivan Korčok. Organizátorom podujatia je CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum v

spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami zastúpenými Platformou dobrovoľníckych
centier a organizácií. 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Ružová 4038/13

974 11 Banská Bystrica
pr@dobrovolnickecentra.sk
www.dobrovolnickecentra.sk

FACEBOOK  |  LINKEDIN  |  YOUTUBE

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

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/321-mam-dobry-dobrovolnicky-program-ako-motivovat-dobrovolnikov-a-aka-je-legislativa-v-dobrovolnictve
https://www.srdcenadlani.sk/krajske-ocenovanie/rok-2020
https://www.facebook.com/events/475116793504182/
https://www.facebook.com/events/475116793504182/
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=50&key=iAyRj3YA7zbafs&lang=sk
https://www.acyba.com/?utm_source=acymailing&utm_medium=e-mail&utm_content=img&utm_campaign=powered-by

