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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. 

Od tohto týždňa až 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

 

Ste základná škola z Banskej Bystrice a okolia? Zapojte
sa do medzinárodného výskumu a implementujte
stratégiu service learning zdarma

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


Dvom základným školám z Banskej Bystrice a blízkeho okolia ponúkame vďaka
spolupráci s Univerzitou Mateja Bela možnosť zapojiť sa do medzinárodného
projektu a implementovať na svojej škole výchovu k dobrovoľníctvu prostredníctvom
stratégie service learning zdarma.

Realizovaný medzinárodný projekt spája 7 partnerov z 5 členských štátov EÚ s cieľom
overiť vplyv service learningových aktivít integrovaných do výučbového procesu na
rozvoj sociálnych a občianskych kompetencií žiakov a žiačok.

Zapojeným školám poskytneme zdarma vyškolenie jedného až troch pedagogických
zamestnancov a zamestnankýň v téme výchovy k dobrovoľníctvu prostredníctvom
stratégie service learning v priebehu septembra, sprevádzanie procesom prípravy
plánu implementácie stratégie do učebných osnov aj mentoring procesu zavádzania a
realizácie stratégie počas celého školského roka 2021/2022.
 

Viac informácií a prihlásenie školy do výzvy

Získajte užitočné publikácie v oblasti dobrovoľníctva zadarmo
Spájaním osobností, ktoré sa téme dobrovoľníctva venujú roky, publikovala Platforma v
ostatných rokoch niekoľko užitočných materiálov a publikácií, ktoré pripravila k dispozícii aj v
tlačenej forme, či už pre tých, ktorí preferujú vôňu papiera pred digitálnou formou, ale taktiež
ako pomôcky pre organizácie, školy či jednotlivcov vo vzdelávaní. Aktuálne vám ponúkame
štyri rôzne materiály a publikácie, o ktoré môžete požiadať v tlačenej forme, pričom vám ich
zadarmo zašleme na vašu adresu. O publikácie a materiály môžete zažiadať vyplnením
dotazníka.

Prehľad dostupných materiálov a publikácií
 

Lepší život pre všetkých
Platforma Hlas občianskych organizácií pripravila osvetovú kampaň Lepší život pre všetkých s
cieľom priblíženia práce a poslania neziskových organizácií. Tie sa mnohokrát stávajú terčom

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/331-vyzva-pre-skoly-zapojte-sa-do-medzinarodneho-vyskumu-a-implementujte-strategiu-service-learning-zdarma
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegd9A8ki-ybdm6uhq_cXUJf7L3hB4swNBpZjDcvTdgPKVtTA/viewform
https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/331-vyzva-pre-skoly-zapojte-sa-do-medzinarodneho-vyskumu-a-implementujte-strategiu-service-learning-zdarma
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSegd9A8ki-ybdm6uhq_cXUJf7L3hB4swNBpZjDcvTdgPKVtTA/viewform
https://www.lepsizivotprevsetkych.sk/


cieľom priblíženia práce a poslania neziskových organizácií. Tie sa mnohokrát stávajú terčom
dezinformácií a útokov aj od tých, ktorí by ich mali chrániť ako prví, kampaň chce aj týmto
spôsobom prispieť k vysvetľovaniu nepravdivých správ o treťom sektore. Aj vďaka našej
priamej skúsenosti strešnej organizácie združujúcej dobrovoľnícke centrá a dobrovoľnícke
organizácie po celej krajine sami poznáme motiváciu neziskoviek, ktorá vzniká v túžbe meniť
menší či väčší kúsok nášho sveta k lepšiemu. Aj preto sme sa naším príbehom pridali ku
kampani, ktorá odkrýva nielen výnimočné príbehy, ale i neraz nenahraditeľnú prácu
zanietených ľudí a organizácií hodných obdivu.

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