
Od: PDCO Newsletter pr@dobrovolnickecentra.sk
Predmet: Augustové novinky v PDCO

Dátum: 13. augusta 2022, 8:46
Pre: PR PDCO pr@dobrovolnickecentra.sk

Rozbehnite dobrovoľnícke integračné programy pre ľudí
utekajúcich pred vojnou na Ukrajine

Mareena v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier
a organizácií, s podporou UNHCR a iniciatívy Kto pomôže Ukrajine,
vás pozýva zapojiť sa do programu podpory zavádzania integračných
dobrovoľníckych programov.

Cieľom je poskytnúť koordinátorom a koordinátorkám dobrovoľníkov
informačnú, kompetenčnú aj finančnú podporu pri implementácii adaptačno –
integračných aktivít s utečencami v organizáciách či komunitách. Ich zmyslom je
asistovať cudzincom pri integračnom procese prostredníctvom individuálneho
dobrovoľníctva, vytvárať priateľské prostredie cez komunitné aktivity spájajúce
Slovákov s cudzincami a rozvíjať otvorenú celospoločenskú diskusiu o témach
migrácie, integrácie a ich výzvach.

Program zahŕňa:

bezplatnú účasť na akreditovanom tréningu Manažment dobrovoľníkov a
dobrovoľníčok s dôrazom na špecifiká práce s utečencami (32-hodinový
tréning, rozdelený do 3 prezenčných dní a dvoch 4 hodinových online
stretnutí),     
náklady spojené s ubytovaním a stravou počas tréningu,
konzultácie prípravy dobrovoľníckeho programu,
skupinové mentoringové online stretnutia až do konca roku 2022,
do konca roku 2022 bezplatné využitie aplikácie OnSinch na manažment
dobrovoľníkov,
finančnú podporu realizácie dobrovoľníckeho programu až do výšky 300€
pre organizáciu.

Program je určený pracovníkom/-čkam a dobrovoľníkom/-čkam v mimovládnych
organizáciách, verejných inštitúciách, obciach, mestách, školách a pod., ktorí už
pracujú  s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, alebo ich plánujú zahrnúť do svojich
aktivít a chcú sa venovať aktivitám podporujúcim integráciu utečencov na lokálnej
úrovni.

Kapacita programu je 30 ľudí, pričom z jednej organizácie sa môžu prihlásiť
maximálne 2 zástupcovia. V prípade väčšieho počtu prihlásených si organizátori
vyhradzujú právo vybrať 30 účastníkov.

Prihlasovanie je otvorené do 17. augusta cez prihlasovací formulár.

Viac informácií nájdete TU.

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/treningy/manazment-dobrovolnikov
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzUj_zALDLYDWcOI3zTUmbYWFXN3P3Wn5ptaBUZ8awwSWkeA/viewform
https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/365-rozbehnite-dobrovolnicke-integracne-programy-pre-ludi-utekajucich-pred-vojnou-na-ukrajine


Viac informácií nájdete TU.
 

Predstavujeme vám našu novú kolegyňu Danielu
Ivanovú

"Pôsobiť v tíme šikovných a inšpiratívnych ľudí, ktorí svojou
prácou navyše pomáhajú iným, je splneným snom. Navyše
táto pracovná pozícia otvára dvere k rozmanitej spolupráci,
čo je na jednej strane výzvou a na druhej strane obrovskou
príležitosťou prispievať k zmene v lepší svet."

Daniela je absolventkou štúdia sociálnej práce na
Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej

Bystrici. Počas svojho štúdia sa aktívne venovala dobrovoľníctvu, ktoré pretavila aj do
svojho výskumu, kde sa predovšetkým orientovala na manažment dobrovoľníkov a
dobrovoľníčok v organizáciách. Svoje skúsenosti nadobudla a obohatila aj
absolvovaním stáže v Národnej rade Slovenskej republiky (2018), spoluprácou na
medzinárodnom projekte MYS (My and your stories) (2019), či účasťou na letnom
Summers programe (2021), kde spolupracovala s tímom zahraničných dobrovoľníkov
na vzniku nových dobrovoľníckych programov a za zmienku stojí aj účasť na
krátkodobej študentskej mobilite na univerzite v Lisabone (2022). Od augusta 2022 je
aktívnou členkou tímu Platformy, pričom sa venuje aplikácii Onsinch a pôsobí aj ako
koordinátorka Európskeho zboru solidarity.
 

Európsky zbor solidarity - príležitosť pre vašu
organizáciu

Uvažovali ste nad hosťovaním dobrovoľníkov zo zahraničia,
ale neviete, čo všetko to obnáša a bojíte sa prílišnej
byrokracie?
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vám v tom

môže pomôcť!

V rámci Európskeho zboru solidarity plánujeme hosťovať niekoľkých dobrovoľníkov v
partnerských organizáciách. Ak máte záujem byť jednou z nich alebo vás táto možnosť
len zaujala a potrebujete viac informácií, tak kontaktujte kolegynku Danielu Ivanovú -
ivanova@dobrovolnickecentra.sk.
 

Prihlasovanie do Týždňa dobrovoľníctva je otvorené do
30. augusta

14. ročník národnej kampane sa uskutoční od 16. septembra a potrvá
do 22. septembra, pričom otvorí brány stoviek dobrovoľníckych
organizácií po celom Slovensku. Samotné organizácie môžu prihlásiť
svoju aktivitu do 30. augusta prostredníctvom oficiálneho
webu www.tyzdendobrovolnictva.sk.

 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Ružová 4038/13

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/365-rozbehnite-dobrovolnicke-integracne-programy-pre-ludi-utekajucich-pred-vojnou-na-ukrajine
http://www.tyzdendobrovolnictva.sk/
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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=84&key=iAyRj3YA7zbafs
https://www.acyba.com/?utm_source=acymailing&utm_medium=e-mail&utm_content=img&utm_campaign=powered-by

