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Aktuálne tréningy na jeseň 2021
Už viac ako 10 rokov vzdelávame ľudí v oblasti manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Platforma
dobrovoľníckych centier a organizácii pokračuje aj na jeseň vo svojej tréningovej činnosti:

17. september 2021
MERANIE A KOMUNIKÁCIA VPLYVU DOBROVOĽNÍCTVA

Tréning je určený koordinátorom a koordinátorkám
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, pracovníkom a pracovníčkam s
mládežou zaoberajúcich sa témou vplyvu dobrovoľníctva, ľuďom
pracujúcim v mimovládnych organizáciách, ale aj v samospráve
či štátnej správe, ktorí chcú preukázať prínosy svojho
dobrovoľníckeho programu, vedieť získať relevantné
kvantitatívne údaje a presvedčivo komunikovať verejnosti,
partnerom či donorom vplyv dobrovoľníckeho programu.
Prihlasovanie je otvorené už len do 14. septembra 2021.
 

Viac info

20. september 2021
WEBINÁR - VÝPOČET A ÚČTOVANIE HODNOTY
DOBROVOĽNÍCKEJ PRÁCE
 
O tom, že dobrovoľníctvo má nielen kvalitatívnu ale aj
kvantitatívnu hodnotu, že každú prácu môžeme oceniť a že aj
administratíva môže byť veselá sa presvedčíte na webinári s
Idou Adolfovou, skúsenou finančnou a projektovou manažérkou.
Dozviete sa taktiež, či môžete použiť dobrovoľnícku prácu na
spolufinancovanie projektu a či má rovnakú hodnotu ako práca
zamestnanca. Ida Vám prezradí, že ako celkovú sumu vyčíslite a
aké doklady a dôkazy k tomu potrebujete.
 

Prihláška

9. november 2021
MANAŽMENT DOBROVOĽNÍKOV A DOBROVOĽNÍČOK
 
Akreditovaný tréning poskytuje aktuálne teoretické
a praktické vedomosti, rozvíja zručnosti potrebné pre prácu
s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ponúka konkrétne metódy
uplatniteľné v práci koordinátoriek a koordinátorov. 
Súčasťou záverečnej skúšky je odovzdanie písomného
spracovania manuálu/smernice dobrovoľníckeho
programu. Úspešní absolventi/-tky kurzu získavajú osvedčenie

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/treningy/vplyv-dobrovolnictva
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJW4rsBjPnTIm3H44tXVllHAVFMcAN4wBgfBLs-bRCwHR7VQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl2zW9qxX1BQEkAh7kHMW8peLihYkFqe3YmZkrhAJZHbRl_w/viewform


programu. Úspešní absolventi/-tky kurzu získavajú osvedčenie
o absolvovaní vzdelávania akreditované
Ministerstvom školstva SR.
 

Prihláška

Tím PDCO má novú posilu
Veronika Kosková vyštudovala psychológiu na Trnavskej univerzite a krátko pôsobila v
oblasti poradenstva. Skúsila si aj prácu v IT sektore, kde riadila HR procesy a mala na
starosti manažment projektov. Žije a pracuje v Banskej Bystrici. Počas rodičovskej
dovolenky sa stala súčasťou OZ Materského centra Mamina, vďaka ktorému sa dostala
viac k dobrovoľníctvu. Ako štatutára materského centra koordinovala aktivity,
dobrovoľníčky a zabezpečovala technicko-organizačnú podporu. Od roku 2018 je
lektorkou OZ Zippy, kde vzdeláva pedagogických a odborných zamestnancov v
programoch na rozvoj sociálnych zručností u deti. Pri dobrovoľníctve ostala aj po
rodičovskej dovolenke a momentálne sa profesionálne venuje dobrovoľníctvu v Centre
dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.

V Platforme dobrovoľníckych centier a organizácii má na starosti koordináciu
vzdelávacích aktivít a tréningov.

 

Tip na vzdelávanie: Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých
Náš člen V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže pripravil akreditované vzdelávanie na tému
Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých. Koučing je atraktívna metóda, vďaka ktorej sa
môžete stať pre "svojich mladých" koučom, pomáhať im nachádzať odpovede na otázky a efektívne ich
sprevádzať v sebarozvoji. Vďaka koučingu môže mať vaša práca s mladými ďaleko väčší dopad.

Termíny vzdelávania sú: 27.- 30. 10. 2021, 2.- 4. 12. 2021, 17. - 19. 2. 2022
Prihláste sa do 27. 9. 2021.
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Pokiaľ si neželáte dostávať naše novinky, môžete sa z odberu odhlásiť
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