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309 výnimočných príbehov ľudskosti a solidarity

Do oceňovania Srdce na dlani sme prijali neuveriteľných
309 nominácií z celého Slovenska.

O udelení ocenenia v jednotlivých krajoch rozhodla nezávislá
hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a
predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo. Záštitu
nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre
rozvoj občianskej spoločnosti.

V týchto dňoch pripravujú krajské dobrovoľnícke centrá slávnostné oceňovania, ktoré
sa uskutočnia v prvej polovici decembra 2022:

1. decembra - Bratislavský kraj
5. decembra - Prešovský kraj 
8. decembra - Trnavský kraj
9. decembra - Banskobystrický kraj
11. decembra - Nitriansky kraj
13. decembra - Žilinský kraj
14. decembra - Trenčiansky kraj

Výsledky a príbehy ocenených dobrovoľníkov a dobrovoľníčok nájdete na
www.srdcenadlani.sk.
 

Viac info

Pozvánka na BEZPLATNÝ tréning

V decembri sa uskutoční posledný tohtoročný tréning Service learning vo výchove a
vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Tréning pozostáva zo 4 stretnutí, pričom 2 stretnutia budú prezenčne v Trnave (8. a 9.
decembra) a 2 stretnutia budú online (13. a 15. decembra).

Prihlasovanie je otvorené do 2.12.2022 prostredníctvom formulára.
 

Viac info

http://www.srdcenadlani.sk/
https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/treningy/service-learning
http://www.srdcenadlani.sk/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctOrUdcUFlrTalfSoj906JD6DkotTID-IoUpcIxBs_7RvUxg/viewform


Vlády schválila návrh novely Zákona o dobrovoľníctve

8. novembra 2022 schválila Vláda návrh novely Zákona o dobrovoľníctve, ktorej
súčasťou je aj finančný mechanizmus na podporu dlhodobých dobrovoľníckych
programov.

Novela zákona o dobrovoľníctve prináša niekoľko zmien týkajúcich sa spolupráce
s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, ale najmä vytvára finančné podmienky pre
systematickú finančnú podporu dobrovoľníckych programov. Najvýznamnejšie zmeny
sa týkajú zavedenia akreditácie organizácií v oblasti dobrovoľníckych činností, ktorá
bude podmienkou získania finančnej podpory z Ministerstva vnútra SR na rozvoj
dlhodobého dobrovoľníctva a zabezpečí zvyšovanie kvality práce s dobrovoľníkmi
a dobrovoľníčkami. Aj keď dobrovoľníci a dobrovoľníčky vykonávajú svoju prácu bez
nároku na finančnú podporu, ich zapájanie a koordinácia si vyžaduje finančnú podporu.
Tá umožní lepšie ľudí k dobrovoľníctvu motivovať, ale tiež ich pripravovať pre výkon
dobrovoľníctva či koordinovať.  
 

Viac sa dočítate TU

Výstupy z konferencie Na spolupráci záleží
Na konferencii, ktorú organizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti a Komora mimovládnych neziskových organizácií,
dospeli zástupcovia MNO k dôležitým záverom.

Konferencia sa konala 7. až 9. novembra 2022 v Bratislave. Jej ústrednou témou bola
téma NA SPOLUPRÁCI ZÁLEŽÍ.

V rámci tematického bloku Dobrovoľníctvo v čase krízy, ktorý moderovala naša
prezidentka Betka Brozmanová, dospeli zástupcovia MNO a občianskej spoločnosti k
nasledovným záverom:

Prijatím pripravenej novely zákona o dobrovoľníctve a zavedením
finančného mechanizmu na podporu dlhodobého dobrovoľníctva
v nasledujúcom roku vytvoriť podmienky pre systematickú podporu
rozvoja dobrovoľníctva.  
Pri príprave koncepcie krízového riadenia zapojiť organizácie pracujúce
s dobrovoľníkmi a koncepčne rozpracovať zapájanie dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok v čase rôznych typov kríz, tak aby boli integrálnou a
plnohodnotnou súčasťou riešenia kríz a zároveň nenahrádzali prácu
platených pracovníkov.
Vytvoriť platformu na sieťovanie organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi
v čase krízy so zámerom jasne definovaťich  úlohy pri riešení krízy,
a pravidelne sa stretávať aj mimo krízy. 

Viac sa dočítate TU

Program podpory manažmentu dobrovoľníkov v
sociálnych službách

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/374-vlada-schvalila-navrh-novely-zakona-o-dobrovolnictve
https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/375-precitajte-si-vystupy-z-konferencie-na-spolupraci-zalezi


V novembri sa uskutočnil kurz manažmentu dobrovoľníkov a
dobrovoľníčok v sociálnych službách, ktorý sa konal v
priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici a online. Zúčastnilo sa ho dokopy 13
účastníkov a účastníčok. Počas tréningu účastníkov
sprevádzali 4 lektorky pričom sa spoločne venovali príprave
a plánovaniu dobrovoľníckeho programu, náboru

dobrovoľníkov, ich výberu a príprave na výkon dobrovoľníckej práce, ďalej ich podpore
a motivácii, ale aj legislatíve a mnohému ďalšiemu.

 

Pripravujeme:

Bezplatný tréning v Prešove    l      Február 2023

Tréning pozostáva z 3 stretnutí a bude realizovaný prezenčne:
  9.2.2023 - 9:00 - 17:00
10.2.2023 - 9:00 - 17:00
11.2.2023 - 9:00 - 17:00

Prihlasovanie je otvorené do 31.1.2023 prostredníctvom formulára.

Cieľovou skupinou sú zástupcovia materských, základných aj stredných škôl. Úspešní
absolventi môžu získať príspevok na realizáciu service learning projektov vo výške
200€. 
 

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.dobrovolnickecentra.sk/sk/treningy/service-learning
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG6ftQOptXRL1cFVp8N4Wsk5F2RwKJu2PS_yaIHN1vsVeOVw/viewform
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https://www.youtube.com/channel/UCAlO6MayHD2BHBEsYTF6pqA
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