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Odštartuj sa s Týždňom dobrovoľníctva 2022

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci
s dobrovoľníckymi centrami v Banskej Bystrici, Bratislave,
Nitre, Žiline, Trenčíne, Trnave a Prešove pripravuje
v poradí 14. ročník kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá
sa tradične uskutoční od 16. do 22. septembra. 

Heslom tohto ročníka je ODŠTARTUJ SA S TÝŽDŇOM
DOBROVOĽNÍCTVA. 

Samotné organizácie sa môžu do nového ročníka Týždňa dobrovoľníctva prihlásiť
do 30. augusta prostredníctvom oficiálnej webovej
stránky www.tyzdendobrovolnictva.sk.
 

Prihlasovanie do 3. ročníka národného oceňovania
Angažovaná škola je otvorené do 8. júla

Hlavnou myšlienkou oceňovania je vyzdvihnúť školy, ktoré do
svojej klasickej výučby aplikovali výchovu k dobrovoľníctvu
prostredníctvom stratégie service learning. Tá je zameraná
na prepojenie tradičného vyučovania s realizáciou
dobrovoľníckych projektov na školách, ktoré pomáhajú
miestnej komunite a rozvíjajú u žiakov solidaritu, vzájomné
pochopenie a aktívne občianstvo.

Národné oceňovanie materských, základných a stredných
škôl Angažovaná škola je súčasťou medzinárodnej ceny

Regional Service Learning Award.

Prihlasovanie do národného oceňovania a všetky informácie nájdete na oficiálnej
webovej stránke www.angazovanaskola.sk/prihlaska. 
 

Publikácia: Ako pripraviť a napísať dobrý projekt

Pri príležitosti 20. výročia sa Centrum pre filantropiu rozhodlo podeliť
o know-how v rôznych témach, ktorým sa dlhodobo
venujú. V priebehu tohto roka vydajú štyri online publikácie, pretože
im záleží na tom, aby aktívni občania mali čo najjednoduchší prístup
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im záleží na tom, aby aktívni občania mali čo najjednoduchší prístup
k informáciám o tom, aké kroky treba podniknúť, ak chcú meniť svet
k lepšiemu.

V prvej online publikácii Ako pripraviť a napísať dobrý projekt spísali skúsenosti
s firemnou filantropiou, ktoré získali vďaka dlhoročnej spolupráci s partnermi z
firemného prostredia. 
 

Viac info

Prešovský samosprávny kraj ocenil dobrovoľníkov

Zástupcovia Prešovského dobrovoľníckeho centra spolu s
dobrovoľníkmi, ktorí boli nominovaní na ocenenie DOBROVOĽNÍK
ROKA 2021, navštívili v júni úrad Prešovského samosprávneho kraja,
kde ich osobne prijal predseda samosprávneho kraja Milan
Majerský. Spoločne so svojím tímom sa poďakoval dobrovoľníkom za
ich nezištnú pomoc a ocenil ich prínos nielen pre Prešovský kraj.
 

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. 

Prihlasovanie je otvorené do 15. júla 2022 cez prihlasovací formulár.
 

Viac info

Aj Prešovské dobrovoľnícke centrum pomáha
ukrajinským odídencom

Prešovské dobrovoľnícke centrum v spolupráci Marana Tha a ďalšími
organizáciami pripravili kurzy a konverzačné hodiny základov
slovenského jazyka. Aby bežné potreby, ktoré sú súčasťou každého
dňa, boli pre Ukrajincov ľahšie zvládnuteľné. Kurzy sú určené pre
rôzne vekové skupiny - od detí v nižšom školskom veku až po
pracujúcich dospelých.
 

https://cpf.sk/20-rokov-cpf/
https://www.dobrovolnictvopo.sk/aktuality/predseda-psk-sa-stretol-s-dobrovolnikmi-ktori-boli-nominovani-na-narodne-ocenenie
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/novinky/373-podte-na-letnu-skolu-service-learningu
https://cpf.sk/wp-content/uploads/2022/05/Priprucka_Ako-napisat-dobry-projekt.pdf
https://forms.gle/ttWnyTuY5YnEFp1L7


 
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

https://www.dobrovolnictvopo.sk/aktuality/doucujeme-slovensky-jazyk
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=82&key=iAyRj3YA7zbafs
https://www.acyba.com/?utm_source=acymailing&utm_medium=e-mail&utm_content=img&utm_campaign=powered-by

