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Národné dobrovoľnícke ocenenia sú rozdané
Historicky po prvýkrát sa nominácie na krajské oceňovanie Srdce na dlani stali
základom pre vyhlasovanie národných dobrovoľníckych cien Dobrovoľník roka.

Spomedzi takmer 300 krajských nominácií až 60 putovalo na národnú cenu, ktorú
hodnotiaca komisia udelila tentokrát netradične veľkému počtu ocenených.

Držitelia národných cien boli vyhlásení na slávnostnom podujatí, ktoré sa pre pandémiu
uskutočnilo online. Je symbolické, že práve v časoch, kedy je solidarita mimoriadne

dôležitá, došlo k spojeniu dobrovoľníckych ocenení, ktoré zaznamenali svoje historické
míľniky. 

 
Viac informácií a výsledky

 

 

Service learning prispôsobený pre zástupcov MNO
Online forma tréningov PDCO sa rozbieha naplno. Posledne sme ukončili vôbec prvý tréning

Manažment dobrovoľníkov realizovaný formou e-learningového vzdelávania, ktorý s
úspechom absolvovala prakticky kompletná dvadsiatka jeho účastníkov, pričom

https://www.srdcenadlani.sk/narodne-ocenovanie
https://www.srdcenadlani.sk/narodne-ocenovanie


úspechom absolvovala prakticky kompletná dvadsiatka jeho účastníkov, pričom
aktuálne pokračujeme v realizácii tréningov zameraných na stratégiu service learning.

Okrem štandardnej podoby sme pripravili verziu ušitú na mieru zástupcom mimovládnych
neziskových organizácií, ktoré zapájajú dobrovoľníkov a chcú venovať pozornosť príprave

dobrovoľníckych pozícii tak, aby vytvárali priestor pre rozvoj dobrovoľníkov aj následnú
reflexiu. Prihlasovanie je otvorené do 19. marca.

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

vždy v čase od 14:00 do 16:30 prostredníctvom aplikácie Zoom

Cena
Základná cena: 70 € / Cena pre členov PDCO: 35 € / Cena pre držiteľov značky kvality: 63 €

 
Prihláška do tréninguPrihláška do tréningu

 

 

Workshop:
Dobrovoľnícky program a hodnotenie dobrovoľníkov/-

čok
Ako dobre funguje náš dobrovoľnícky program? Darí sa nám napĺňať jeho ciele? Čo

vieme o ľuďoch v našom dobrovoľníckom programe a ako s týmito informáciami
pracujeme? Ako vieme, či našu energiu, čas a financie smerujeme správne? 

Na jar realizujeme sériu bezplatných workshopov, pričom sa najnovšie zameriame aj
na samotný dobrovoľnícky program a hodnotenie našich dobrovoľníkov. O tom, že

hodnotením nehľadáme chyby, ale riešenia, že dobrovoľnícky program je ako špirála,
prečo je pre úspech dôležitý pocit vlastníctva a ako vnímame pri dobrovoľníctve pojem

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-BfVfQB_ZVuYgbRRdefUUcaK5ngSiC2YjikwdgUHgX5M21g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-BfVfQB_ZVuYgbRRdefUUcaK5ngSiC2YjikwdgUHgX5M21g/viewform


prečo je pre úspech dôležitý pocit vlastníctva a ako vnímame pri dobrovoľníctve pojem
„hodnota za peniaze“ sa budete rozprávať s Dominikou Hradiskou.

Workshop sa uskutoční 1. apríla (14:00 - 16:30) a je dostupný bezplatne s
limitovaným počtom miest.

Pre zaistenie miesta je nutná registrácia vopred, najneskôr do 26. marca. Vyhradených
je 15 voľných registrácií. 

 
Bezplatná registrácia do workshopu

 
Najbližšie workshopy:

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

Legislatíva v dobrovoľníctve
(08. jún 2021, registrácia)

 

 

Ďalšie jarné tréningy

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

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsceyhrTIpHdVQmLEaAr-mCdwdOyTOzT9L
https://forms.gle/XWodVseFQ4TMnGM36
https://forms.gle/HzTWqooncc4KoBQM6
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsceyhrTIpHdVQmLEaAr-mCdwdOyTOzT9L
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkcO2qpjsjGN20GP60-nnqDcDGglxJ8ZOd
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FACEBOOK  |  LINKEDIN  |  YOUTUBE

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

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=51&key=iAyRj3YA7zbafs
https://www.acyba.com/?utm_source=acymailing&utm_medium=e-mail&utm_content=img&utm_campaign=powered-by

