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23. - 24. marca 2022 sa uskutoční záverečná konferencia projektu EDUVOL.

Cieľom konferencie je propagovať service learning vo formálnom a neformálnom
vzdelávaní a zvýšiť povedomie o úlohe service learningu pri výchove a vedení mladej
generácie ako lídrov zmeny. Cieľom konferencie je taktiež šíriť poznatky a zdieľať
skúsenosti v aplikácii service learningu a naštartovať spoluprácu medzi rôznymi
aktérmi formálneho a neformálneho vzdelávania. Konferencia je určená pre učiteľov a
učiteľky, pracovníkov a pracovníčky s mládežou, študentov a študentky a komunity so
záujmom o service learning. Cieľom konferencie je aj prezentovať výstupy a výsledky
medzinárodného projektu EDUVOL.

Prihlasovanie je otvorené do 14. marca 2022. Viac informácií nájdete TU.

Otvorili sme jarné kolo tréningov

Aj v novom roku 2022 pokračujeme vo vzdelávacej činnosti a otvárame 2 naše
najpopulárnejšie tréningové programy:

SERVICE LEARNING
MANAŽMENT DOBROVOĽNÍKOV A DOBROVOĽNÍČOK

Viac informácii nájdete TU.

Vyhlásenie výsledkov oceňovania Srdce na dlani za
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Vyhlásenie výsledkov oceňovania Srdce na dlani za
Prešovský kraj

Krajské dobrovoľnícke centrá postupne zverejňujú výsledky
a rozposielajú ocenenia. V decembri 2021 prebehlo oceňovanie
za Nitriansky a Banskobystrický kraj. Teraz vo februári prebehne
vyhlásenie výsledkov za Prešovský kraj.

"V roku 2021 sme prijali rekordný počet nominácií (spolu 39) na
ocenenie Srdce na dlani, ktoré už po 20. krát organizuje
Prešovské dobrovoľnícke centrum.
Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie ocenení sme

pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu museli v plánovanom decembrovom termíne
zrušiť. Preto ocenenia "Krajské Srdce na dlani 2021" odovzdáme v náhradnom termíne
dňa 10.2.2022 v Klube STROMORADIE v Prešove. Podujatie prebehne vzhľadom na
platné opatrenia v obmedzenom režime, súčasťou večera však bude aj sprievodný
kultúrny program, v rámci ktorého vystúpia ako "dobrovoľníci" bez nároku na honorár
gitaristi DUO FARSA a skupina HRDZA. Večerom nás bude sprevádzať moderátor
EDUARD MICHÁLEK. Pre ocenených aj nominovaných sú pripravené aj darčeky od
našich sponzorov, ktorí podujatie podporili. Záštitu nad podujatím prevzali predseda
PSK Milan Majerský a tiež primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová," uvádza Petra
Kováčová z Prešovského dobrovoľníckeho centra.

Pozvánka na webinár: Google Ads a Google Analytics

Viete, ako zaujať na internete, alebo získavať nových podporovateľov cez Google? Ak
si nie ste istí, ste tu správne. Naučíme vás, ako vytvárať úspešné kampane cez Google
Ads, ako si tieto kampane môžete pripraviť a optimalizovať ich. Okrem toho si
prejdeme účet Google Analytics, aby ste si vedeli kampane vyhodnocovať a lepšie ich
cieliť.

Podujatie organizuje Nadácia Pontis. Prihlasovanie je otvorené do 7.2.
 

Prihláste sa

Tip na dobrovoľníctvo

Organizácia Mladiinfo Slovensko hľadá dobrovoľníkov na projekty na Filipínach, v
Thajsku, Vietname a Kambodži. A máte záujem, napíšte nám
na volunteers@mladiinfo.sk.
 

Viac info

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Ružová 4038/13

974 11 Banská Bystrica
pr@dobrovolnickecentra.sk
www.dobrovolnickecentra.sk

FACEBOOK  |  LINKEDIN  |  YOUTUBE

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