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Vyše dvadsaťročná tradícia oceňovania výnimočných dobrovoľníckych skutkov a
projektov prebehne aj tento rok vo všetkých krajoch Slovenska a taktiež na národnej
úrovni.

Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek na Slovensku, kto pozná výnimočnú osobu,
organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci. Nomináciu je možné zaslať do 8.
novembra 2021 prostredníctvom oficiálneho webu oceňovania www.srdcenadlani.sk, na
ktorom sú dostupné všetky informácie, podmienky nominovania a nominačné hárky. 

Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier
a organizácií a CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum. 

Tip na podujatie: Zdravé éčka
Organizácia Mladiinfo Slovensko si pre vás pripravila podujatie Zdravé éčka - áno, dobre
čítate, Éčka môžu byť aj zdravé. V tomto prípade ponúkajú sériu exkluzívnych cestovateľských
éčiek v podobe programu Erasmus+ a European solidarity corps. V dňoch 14. - 16.10.2021
si pripravili minipodujatia, kde zistíte ako sa na ne prihlásiť a čo počas mobility môžete robiť.
Čaká ťa kvíz čí Live talk spojené s možnosťou vyhrať ceny.

Viac info

https://www.facebook.com/events/2703363133299047/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A576418093811750%7D%7D%5D%22%7D
http://www.srdcenadlani.sk/
https://mladiinfo.sk/
https://www.facebook.com/events/2703363133299047/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A576418093811750%7D%7D%5D%22%7D


Tip na vzdelávanie: Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít
27.októbra 2021
Centrum dobrovoľníctva pozýva na jednodňové akreditované vzdelávanie
 nielen koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníkov, ale aj tých, ktorí o práci s dobrovoľníctvom
zatiaľ len uvažujú. Vzdelávanie v rozsahu 8 hodín ponúka témy dobrovoľníckeho a event
manažmentu. 
 

Prihláška

Tip: Ako získať dobrovoľníka
Platforma GROWNi sa venuje nielen vzdelávaniu, mentoringu, ale aj podpore
dobrovoľníctva.
Na GROWNi môžete hľadať posilu pre vašu organizáciu/projekt. Či už sú to dobrovoľníci,
stážisti alebo noví kolegovia do tímu. Prístup na GROWNi je pre neziskové organizácie
zadarmo. Ako získať dobrovoľníka si môžete pozrieť tu. Ak by ste radi využili ponuku zadarmo
publikovať pracovnú príležitosť na GROWNi napíšte na info@growni.sk.

Viac info

Oznam: Bratislavské dobrovoľnícke centrum hľadá posilu do svojho
tímu
Vašou úlohou, ako dobrovoľníka Európskeho zboru solidarity bude do júna 2022 pomáhať s
dobrovoľníctvom na školách, projektom Srdce na dlani, Zelené dni aj pri propagácii
Bratislavského dobrovoľníckeho centra. Odmenou vám bude zaplatené ubytovanie, príspevok
na stravu aj cestovné. Ak máte viac ako 18 a menej ako 30 rokov, prihláste sa.

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