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Prihlasovanie do 2. ročníka oceňovania Angažovaná
škola je otvorené!

Po úspešnom pilotnom ročníku sme vo štvrtok 20. mája 2021 spustili spoločne
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a zahraničnými

partnermi prihlasovanie do 2. ročníka národného oceňovania Angažovaná škola a
medzinárodnej ceny Regional Service Learning Award.

Prihlasovanie je otvorené pre všetky materské, základné a stredné
školy, ktoré v školských rokoch 2019/2020, 2020/2021 zapracovali do
svojho vzdelávania stratégiu service learning a realizovali so žiakmi a

študentmi dobrovoľnícke projekty. 

Aj tento rok oceňovanie prináša školám jedinečnú príležitosť získať a využívať oficiálnu
značku Angažovaná škola, podporu pre ďalšie service learningové projekty a možnosť
zúčastniť sa medzinárodného oceňovania, na ktorom sa stretnú najlepšie projekty zo

šiestich krajín Európy.
 

Viac informácií a prihláška

https://angazovanaskola.sk/prihlaska
https://angazovanaskola.sk/
https://angazovanaskola.sk/prihlaska


Platforma a Ministerstvo školstva podpísali memorandum o spolupráci
na oceňovaní Angažovaná škola
Do projektu oceňovania a posilňovania aplikácie stratégie service learning na školách sa ešte
aktívnejšie zapája Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré už v prvom roku
prevzalo záštitu nad oceňovaním. Minister školstva, Branislav Gröhling, podpísal v stredu 19.
mája 2021 s organizátorom oceňovania PDCO memorandum o vzájomnej spolupráci na
oceňovaní, na základe ktorého sa ministerstvo bude podieľať nielen na propagácii ocenenia
a komunikácii výzvy na prihlasovanie do národného oceňovania na školách, ale rovnako na
vyhodnocovaní prihlásených projektov a udeľovaní ocenení školám, ktoré sa v danom ročníku
stanú držiteľmi oficiálnej značky Angažovaná škola.
 

Projekt Angažovaná škola v roku 2021 finančne podporila Nadácia
Slovenskej sporiteľne
Rozširovanie stratégie service learning na Slovensku podporila Nadácia Slovenskej
sporiteľne, s ktorou od 1. mája do 1. novembra 2021 realizujeme projekt Angažovaná škola
zameraný na propagáciu service learningových projektov a zavádzanie stratégie na ďalších
školách. Verejné prezentovanie možností ako prepájať výučbu v školách s napĺňaním potrieb
komunít povzbudí pozitívne vnímanie úlohy školy pri výchove k aktívnemu občianstvu.
Predstavením zaujímavých príkladov prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania,
ukážkou ako aplikovať v škole získané poznatky na riešenia reálnych potrieb komunít
posilníme povedomie o úlohe školy v príprave mladých ľudí na život v demokratickej
spoločnosti.
 

 

Workshopy o dobrovoľníctve

https://angazovanaskola.sk/prihlaska


Workshopy o dobrovoľníctve

Do konca mája máte možnosť prihlásiť sa na online workshop s Idou Adolfovou, ktorý
odpovie na otázky, čo je dôležité vedieť o legislatíve v oblasti dobrovoľníctva, ak v
organizácii zapájam dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, čo má obsahovať evidencia
dobrovoľníckeho programu, ako dokumentovať dobrovoľnícku prácu, aby sme ju mohli
využívať ako spolufinancovanie dotácií a grantov, ako i na praktické otázky z bežného
života. Workshop presvedčí, že administratíva nemusí byť iba nepriateľ, a že viac
paseky narobia nevypovedané veci ako tie, ktoré dáme na papier. Účasť je bezplatná.

Legislatíva v dobrovoľníctve
08. jún 2021, registrácia

V priebehu júna rovnako otvárame dva workshopy pre všetkých, ktorí chcú plniť úlohu
lokálnych dobrovoľníckych centier. Určené sú pre začínajúce subjekty prípadne také,
ktoré prešli výraznou personálnou zmenou a chcú si overiť svoje postupy pri napĺňaní
úloh dobrovoľníckeho centra. Privítame aj jednotlivcov či zástupcov organizácií, ktoré
nad zriadením dobrovoľníckeho centra uvažujú a potrebujú podporu. Účasť nie je
spoplatnená.

Obsahom workshopov bude analýza úloh dobrovoľníckeho centra v závislosti od
lokality pôsobenia, nastavovanie postupov práce, predstavenie štandardov kvality
dobrovoľníckych centier, informácie o krokoch PDCO súvisiacich s nastavením
finančnej podpory dobrovoľníctva a zdieľanie skúseností.

Vytvárame kvalitné dobrovoľnícke centrum
6. a 17. jún 2021
Pre prihlásenie zašlite mail na hradiska@dobrovolnickecentra.sk s predmetom
"WORKSHOP" a údajmi MENO, ORGANIZÁCIA, TELEFONICKÝ KONTAKT. 

 
Podrobné informácie o jednotlivých workshopoch

Service learning - online tréning

31. máj, 7. jún, 14. jún, 21. jún a 28. jún 2021
vždy v čase od 14:00 do 16:30

 
Základná cena: 70 €

zľava 50 % pre školy, ktoré spolupracujú s krajskými 
dobrovoľníckymi centrami na implementácii stratégie service learning

Tréning realizujeme s podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Prihlasovanie prebieha vyplnením prihlasovacieho formulára najneskôr
do 25. mája 2021. 

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/328-chcete-plnit-ulohu-lokalneho-dobrovolnickeho-centra-prihlaste-sa-na-bezplatne-workshopy
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkcO2qpjsjGN20GP60-nnqDcDGglxJ8ZOd
https://forms.gle/UK2JMCJZCGeKBLov5
https://forms.gle/UK2JMCJZCGeKBLov5


GROWNi

Počuli ste už o novej vzdelávacej platfrome GROWNi? Je to priestor, kde sa prepájajú
zaujímavé iniciatívy a ľudia z celého Slovenska. Neziskovky tu môžu zadarmo hľadať

expertných dobrovoľníkov, nových kolegov do tímu alebo uverejňovať svoje webináre a
podujatia. Viac si prečítajte na stránke growni.sk.

Mladiinfo Slovensko

Dobrovoľnícke ponuky v zahraničí, zaujímavé LIVE TALKY s úspešnými mladými ľuďmi či
súkromné jazykové kaviarne s možnosťou výberu z viacerých jazykov. Toto a mnoho viac

nájdeš v pravidelných Newslettroch neziskovky Mladiinfo Slovensko. 
Prihlás sa na ich odber a viac ti neunikne nijaká z dôležitých tém, o ktorých by mladý človek

ako ty, mal vedieť!
 

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://forms.gle/UK2JMCJZCGeKBLov5
https://growni.sk/
https://bit.ly/3rw6HLa?fbclid=IwAR2XLmC8JE8kzpRY5Rw2tdJk7mCci7N5WrF_-7TTQPAin4PJd8U4BnQ3OJo
https://bit.ly/3rw6HLa?fbclid=IwAR2XLmC8JE8kzpRY5Rw2tdJk7mCci7N5WrF_-7TTQPAin4PJd8U4BnQ3OJo
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=54&key=iAyRj3YA7zbafs&lang=sk
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