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Prihlasovanie do Týždňa dobrovoľníctva je v plnom
prúde

Týždeň dobrovoľníctva je národnou kampaňou, ktorú pripravuje
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s
krajskými dobrovoľníckymi centrami: Bratislavské dobrovoľnícke
centrum, Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Nitrianske
centrum dobrovoľníctva, Prešovské dobrovoľnícke centrum,

Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja a Žilinské dobrovoľnícke centrum.

Pred nami je 14. ročník kampane, ktorá sa tradične uskutoční od 16. do 22.
septembra. Do Týždňa dobrovoľníctva je ku koncu júla prihlásených už vyše 50
organizácií. Veľmi sa z toho tešíme. :)

Prihlasovanie pre organizácie je otvorené do 30. augusta prostredníctvom oficiálnej
webovej stránky www.tyzdendobrovolnictva.sk.

Do 3. ročníka národného oceňovania Angažovaná škola
sme prijali 10 nominácií

Národné oceňovanie materských, základných a stredných škôl
Angažovaná škola je súčasťou medzinárodnej ceny Regional
Service Learning Award.

V súčasnosti prebieha hodnotenie nominácií, pričom výsledky
zverejníme na slávnostnom oceňovaní, ktoré sa uskutoční v polovici
októbra 2022 v Banskej Bystrici.

Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke www.angazovanaskola.sk. 

Prešovské dobrovoľnícke centrum má za sebou
úspešný letný tábor s Pathfindermi

"Aj po dlhých piatich mesiacoch tu naďalej chceme byť pre ľudí
utekajúcich pred vojnou. Preto sme dali hlavy (a srdcia) dokopy a
spolu s ďalšími úžasnými ľuďmi sme pre ukrajinské deti prichystali
denný letný tábor. Tento tábor nám okrem iného ukázal aj to, že svet
je stále plný dobrých ľudí," uvádzajú naši kolegovia z Prešovského
dobrovoľníckeho centra.
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Decká si na tábore vyskúšali široké množstvo aktivít, od kreatívnych činností ako
modelovanie z balónov, vytváranie drobností z korálok či maľovanie. Núdza nebola ani
o pohyb - animátori sa s deťmi vyšantili pri naháňačkách, strieľaní z luku alebo pri
výstupe na Malkovskú Hôrk. "Nechýbali ani hry utužujúce kolektív, ktorých mali
Pathfinderi plnú hŕbu - a musíme povedať, že očividne fungovali, keďže už v prvý deň
tábora sa vo vzduchu vznášala príjemná atmosféra, ako keby sa všetci poznali už dlhé
mesiace. Obrovská vďaka patrí všetkým, ktorí sa na príprave a realizácií nášho
spoločného tábora podieľali."
 

Viac info

Centrum dobrovoľníctva organizuje v Banskej Bystrici
letnú školu Service learningu

Letná škola Service learningu je akreditované vzdelávanie,
zamerané na porozumenie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k
dobrovoľníctvu a na praktické zručnosti, kroky na implementáciu

service learningu vo formálnom vzdelávaní. Vzdelávanie je určené pre učiteľov a
učiteľky, pedagogických a odborných zamestnancov na základných a stredných
školách, ale aj pre pracovníkov a pracovníčky s mládežou. 

Vzdelávanie pozostáva z letnej časti v dňoch 22. - 24. augusta, následných
konzultácií, jesenného online stretnutia a spracovania záverečného zadania - plánu
implementácie service learningu vo vlastnej škole/školskom zariadení. 
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Tip: Nominujte kandidátov na členov správnych rád
verejných vysokých škôl

Radi by sme vám dali do pozornosti výzvu Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR na prekladanie návrhov na
kandidátov na členov správnych rád verejných vysokých škôl. Ide o
možnosť, ktorá bola zavedená do nášho právneho poriadku
uplynulou reformou vysokých škôl. Samotný kandidát nemusí byť
členom členom vašej MVO, malo by však ísť predovšetkým o
významnú vedeckú alebo umeleckú osobnosť, resp. predstaviteľa

verejného života alebo významnú osobu v podnikateľskej oblasti (v závislosti od
poslania verejnej VŠ). Môže tiež ísť o osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania
s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Správne rady sa zúčastňujú napr. na voľbe rektora, schvaľovaní nakladania s
majetkom a peniazmi, či strategickom smerovaní VŠ - vaša nominácia preto môže mať
reálny význam pre ďalšie smerovanie vysokého školstva na Slovensku.

Všetky informácie o predpokladoch a podmienkach na kandidátov
a formulár prostredníctvom ktorého sa návrhy predkladajú nájdete TU. Návrhy sa môžu
predkladať do 8. augusta 2022. Prípadné otázky posielajte
na spravneradyVS@minedu.sk. 
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Zdieľame slová vďaky

Od Dobrovoľníckej skupiny Vŕba sme dostali prosbu na
zdieľanie vyjadrenia dobrovoľníka na tému, čo pre neho znamená
dobrovoľníctvo.

"Paťo je náš nezastaviteľný dobrovoľník. Nezastaví ho ani pandémia, ani zmena
služby, ani teplo!"

Čo pre neho znamená dobrovoľníctvo a návšteva pacientov?

"Sú dni, kedy je človek (pracovne) unavený, nemá dobru náladu, je mu teplo, je mu
zima alebo sa mu proste nechce. V taký deň premýšľam, či ísť na oddelenie alebo si
dať pauzu? Prinesie moja návšteva pacientovi niečo pozitívne? Nie vždy, no väčšinou
sa hecnem a idem. Pretože nech som akokoľvek "mimo", akonáhle otvorím dvere
pacientovej izby všetko zmizne, ide bokom a cítim už len pozitívnu energiu. Možno to
znie paradoxne no návšteva oddelenia ma častokrát "nabije" viac ako pacienta. Nie je
nad ten pocit, keď vám ubolený pacient s úsmevom poďakuje za vašu prítomnosť, za
ponuku rozhovoru alebo hry, za to čo robíte ... Len tak vo svojom voľnom čase. Aj preto
je pre mňa dobrovoľníctvo na onkológii jedno z najlepších rozhodnutí v živote. Slovami
klasika: "Ja sa cítim dobre, ja si to užívam!" A svet je o niečo krajší :)"

Sme veľmi radi, že môžeme zdieľať takéto príbehy. 
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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

https://www.minedu.sk/31303-sk/formular-na-predkladanie-navrhov-kandidatov-na-clenov-spravnych-rad-verejnych-vysokych-skol/?fbclid=IwAR3OVI7AVRyCs4dVtdyQQfEDpmC1Y_sR0WHLelTP22-pnpHDzUN8Ocf6UIg
http://dsvrba.sk/
https://www.facebook.com/dsvrba
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=83&key=iAyRj3YA7zbafs
https://www.acyba.com/?utm_source=acymailing&utm_medium=e-mail&utm_content=img&utm_campaign=powered-by

