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Vianočné sviatky sú za rohom a mnohí z nás ešte dokončujú úlohy, ktoré nás nepočkajú
po Vianociach alebo do Nového roku. A preto vám prajeme hlavne, aby ste si počas
sviatkov oddýchli a aby ste v Novom roku našli vždy enegiu a silu prijať veci, ktoré
nemôžeme zmeniť a venoval ju tým, ktoré zmeniť môžeme.

Prajeme všetkým organizáciám, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, aby
nás výzvy, ktoré nám chtiac-nechtiac prináša toto krízové obdobie, posilnili a stmelili a
dokázali sme ich využiť v prospech celej spoločnosti. 
 

Slovenská škola získala čestné uznanie na
medzinárodnej konferencii o service learningu

Začiatkom decembra sa v Kosove udeľovali ceny Regional Award
for Successful Service-learning Practice. Slovenské zastúpenie
tam mali aj štyria finalisti národného oceňovania Angažovaná škola
2021. Komisia rozhodla, že vzhľadom k service learningovým
kritériám bol najlepší z predložených slovenských projektov práve

projekt Ekocyklo - nech príroda za nás netrpí. Gratulujeme Základnej škole A.
Sládkoviča zo Sliača k získaniu čestného uznania.

Oceňovanie bolo súčasťou konferencie, kde sa prezentovali príklady dobrej praxe a
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Oceňovanie bolo súčasťou konferencie, kde sa prezentovali príklady dobrej praxe a
zástupcovia zo zapojených škôl nabrali plno inšpirácií a kontaktov pre ďalšie projekty. 

Sme veľmi radi, že sa téma service learningu dostáva čoraz viac do povedomia a že za
2 roky sme nazbierali 14 úžasných príkladov dobrej praxe.

Zúčastnili sme sa Global Volunteering Leadership
Summit

Global Volunteering Leadership
Summit, ktorý sa konal
v Abú Dhabí, organizovala IAVE –
Medzinárodná organizácia pre
dobrovoľnícke úsilie a s podporou
Emirates Foundation.

Na summite sa prvýkrát stretli
členovia siete Global Network of
Volunteer Leaders z celého sveta.
Spoločne diskutovali najmä
o zmenách v dobrovoľníctve
a manažmente dobrovoľníkov

v súvislosti s pandémiou COVID 19 a budúcnosťou dobrovoľníctva. Veľký dôraz bol
kladený na zapájanie rôznorodých skupín do dobrovoľníctva, nakoľko počas pandémie
sa ešte viac prehĺbili rozdiely v zapájaní ľudí do dobrovoľníctva. Rovnako online
dobrovoľníctvo a využívanie informačno-komunikačných technológií bude
v dobrovoľníctve témou aj v budúcnosti, aj keď práve to prináša mnohé riziká vylúčenia
viacerých skupín z dobrovoľníctva.

Oceňovanie Srdce na dlani prebieha online

Do tohto ročníka oceňovania Srdce na dlani prišlo neuveriteľných
315 príbehov výnimočných dobrovoľníckych skutkov a
projektov. Hodnotiace komisie zasadli a krajské dobrovoľnícke
centrá postupne zverejňujú výsledky a rozposielajú ocenenia.

Výsledky za Nitriansky kraj si môžete pozieť v tomto videu,
ktoré pripravilo Nitrianske centrum dobrovoľníctva. 

Výsledky za Banskobystrický kraj: Centrum dobrovoľníctva,
n.o. bude postupne zverejňovať videá ocenených na svojom Facebookovom profile a
Youtube, a to 22., 23., 27., 28., 29. a 30. decembra vždy o 19:00.
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Pokiaľ si neželáte dostávať naše novinky, môžete sa z odberu odhlásiť
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