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V spolupráci s iniciatívou Kto pomôže Ukrajine
prinášame novú aplikáciu pre dobrovoľníkov aj
organizácie, ktoré ich potrebujú 

Aplikácia uľahčuje prácu s dobrovoľníkmi a na jednom mieste prehľadne ponúka
dobrovoľnícke pozície rôznych organizácií a iniciatív na pomoc obetiam vojny na
Ukrajine.

Ľudia si v tomto systéme môžu na jednom mieste priamo vyberať z aktuálnych ponúk
organizácií. Organizácie, inštitúcie alebo aj samosprávy tu zase môžu prihlásiť svoje
ponuky na dobrovoľníctvo a aplikácia im umožňuje veľmi prehľadné manažovanie
uchádzačov. Veľmi ich preto povzbudzujeme, aby sa do databázy zapojili. Pre ľudí, ktorí
chcú pomáhať, je totiž najlepšie, ak nájdu všetky ponuky na jednom mieste. 

Budeme veľmi radi, keď o tejto možnosti dáte vedieť v rámci svojich organizácií, svojim
dobrovoľníkom, priateľom a známym. 

Kliknite na www.dobrovolnictvo.sk.

Vyhlásenie výsledkov oceňovania Srdce na dlani

Na ocenenie Dobrovoľník roka 2021 bolo naprieč Slovenskom
nominovaných 315 dobrovoľníkov a projektov. Nezávislé krajské
hodnotiace komisie posunuli 43 najsilnejších príbehov dobra na
celoslovenské ocenenie. Spolu s tromi priamymi nomináciami ich
bolo spolu 46. 

5. apríla 2022 sa uskutočnilo národné oceňovanie. Podujatie sa
konalo pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Ivana Korčoka a v spolupráci so Slovenskou

agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ako implementačnej agentúry
podieľajúcej sa na rozvojovej spolupráci pod značkou SlovakAid. 

Záznam z podujatia Dobrovoľník roka 2021 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani si
môžete pozrieť TU.
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Medzinárodná konferencia je úspešne za nami
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23. – 24. marca 2022 sa v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná konferencia s
podtitulom Dobrovoľníctvo ako vzdelávacia príležitosť - service learning v práci s
mládežou a v školách. Zúčastnilo sa jej takmer 100 účastníkov z celého
Slovenska, Chorvátska, Maďarska, Poľska a Rumunska.

Cieľom konferencie bolo propagovať service learning vo formálnom a neformálnom
vzdelávaní a zvýšiť povedomie o úlohe service learningu pri výchove a vedení mladej
generácie ako lídrov zmeny.  „Konferencia bola podľa mňa výnimočná tým, že sa na nej
stretli ľudia z rôznych krajín a z rôznych edukačných prostredí. Z prostredia formálneho
aj neformálneho vzdelávania – ale tiež študenti a študentky, učitelia a učiteľky,
pracovníci a pracovníčky  s mládežou či zástupcovia a zástupkyne verejných a
mimovládnych subjektov. Sme veľmi radi, že konferencia vytvorila priestor pre vzájomné
učenia sa a zdieľanie skúseností v téme service learningu, pričom na Slovensku sme
takýto priestor ešte nikdy nevytvorili,“ uvádza Alžbeta Brozmanová Gregorová,
prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Pre účastníkov sme pripravili 5 zaujímavých a praktických workshopov na témy ako
napr. začať service learning v škole, organizácii a ako stanoviť ciele. Súčasťou
konferencie bolo aj slávnostné ocenenie víťazov Angažovaná škola 2020 a 2021.

V rámci konferencie boli odprezentované aj výstupy a výsledky medzinárodného
projektu EDUVOL, na ktorom spolupracovala Platforma dobrovoľníckych centier a
organizácií spolu s partnermi z Chorvátska, Maďarska, Poľska a Rumunska. „Výstupy
projektu ponúkajú nielen manuály, ale aj v tzv. Service learning Toolboxe môžu ľudia,
ktorí implementujú alebo chcú implementovať service  learning, nájsť rôzne pomôcky,
ktoré im v tomto procese môžu pomôcť,“ dopĺňa Alžbeta Brozmanová Gregorová,
prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.
 

Link na fotoalbum a výstupy z konferencie

GROWNi - Získajte stážistu na leto

Vzdelávacia platforma GROWNi, ktorú zastrešuje nezisková organizácia LEAF, ponúka
jedinečnú šancu obohatiť vaše organizácie o šikovných stážistov.

http://eduvol.eu/
https://growni.sk/
https://www.leaf.sk/


Spolupráca s GROWNi vás rýchlo a jednoducho napojí na top talent doma aj v
zahraničí.  Organizácia LEAF má totiž v tejto oblasti viac ako 10 rokov skúseností a za
ten čas okolo seba vybudovala komunitu talentovaných a angažovaných mladých ľudí.
Aktívne tiež pracuje so Slovákmi žijúcimi či študujúcimi v zahraničí.

Všetky informácie o tom, ako stážistu získať či aké sú konkrétne podmienky spolupráce,
nájdete TU. 
 

GROWNi - Pozvánka do pracovnej skupiny

GROWNi vás pozýva do pracovnej skupiny na tému Budovanie spolupráce so
súkromným sektorom pre NGOs s Petrom Solárom.

"Chceš rozvíjať spoluprácu so súkromným sektorom v neziskovej organizácii? Vytvor si
počas pravidelných stretnutí stratégiu s pomocou Petra Solára, expertom na spolupráce
so súkromným sektorom z Population Services International, Washington, DC. V
GROWNi GROWps sa budeš môcť inšpirovať od ďalších projektov, pomáhať si
navzájom a napasovať si partnerhip stratégiu na to, čo najviac sedí tvojmu projektu,
iniciatíve či organizáci."
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Mesiac darov pre Ukrajinu

Slováci prejavili obrovskú solidaritu s ľuďmi z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou. Za
mesiac darovalo vyše 46 tisíc darcov cez DARUJME.sk viac ako 4 milióny
Eur mimovládnym organizáciám, ktoré pomáhajú Ukrajinkám a Ukrajincom. Aktuálne
získava cez DARUJME.sk dary pre Ukrajinu 40 organizácií. Pripravili sme pre vás súhrn
informácií o darcoch a daroch, ktoré sme prijali počas mesiaca od vypuknutia vojny.
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Pokiaľ si neželáte dostávať naše novinky, môžete sa z odberu odhlásiť
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