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Na Slovensku hľadáme výnimočné príbehy ľudskosti a
solidarity

Vyše dvadsaťročná tradícia oceňovania výnimočných
dobrovoľníckych skutkov a projektov prebehne aj tento rok na
krajskej a taktiež na národnej úrovni. 

Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek na Slovensku, kto pozná
výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej
pomoci. 

Nomináciu je možné zaslať do 10. novembra 2022 prostredníctvom oficiálnej webovej
stránky oceňovania www.srdcenadlani.sk, na ktorom sú dostupné všetky informácie,
podmienky nominovania a nominačné hárky. 

Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj
občianskej spoločnosti. Srdce na dlani je projekt podporený z dotácie Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2021", ktorú
administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
 

Viac info

Rozbiehame program podpory zavádzania
dobrovoľníckych programov v sociálnych službách

Cieľom programu je podporiť zavádzanie dobrovoľníckych programov do oblasti
sociálnych služieb v rámci procesov ich deinštitucionalizácie a práce s komunitou. 

 Ponúkame: 

akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so
zameraním na dobrovoľníctvo v sociálnych službách v rozsahu 32
hod. Forma tréningu: 3 dni prezenčne v Banskej Bystrici na PF UMB + 2
popoludnia online
konzultácie k príprave manuálu pre dobrovoľnícky program v organizácii
pomoc s prípravou pracovníkov a pracovníčok organizácie na príchod
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
pomoc s vypĺňaním žiadosti o dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti,
ktoré spravuje MPSVaR
podporné skupinové online stretnutia počas implementácie

http://www.srdcenadlani.sk/
http://www.srdcenadlani.sk/


podporné skupinové online stretnutia počas implementácie
dobrovoľníckych programov

Prihlasovanie do tohto BEZPLATNÉHO programu je otvorené do 31. októbra cez
registračný formulár. Počet miest je limitovaný.
 

Viac info

Konferencia Dobrovoľníctvo ako príležitosť na rozvoj
bola plná inšpirácie a dobrých príkladov

Konferencia sa uskutočnila 11. októbra 2022 v Banskej Bystrici.
Zúčastnilo sa jej vyše 100 účastníkov a účastníčiek, žiakov a
žiačiek základných a stredných škôl, učiteľov a učiteliek,
zástupcov a zástupkýň z mimovládneho sektora a samospráv.

Konferencia prezentovala výsledky medzinárodného projektu
SLUSIK a príklady dobrej praxe realizácie service learningových
projektov na Slovensku i v zahraničí. V rámci konferencie vystúpili aj

zástupcovia 3 samosprávnych krajov, ktorí prezentovali dobré príklady praxe ako ich
samosprávy podporujú dobrovoľnícvo mládeže. Na konferencii vystúpila Lucia
Vadovičová za Krajskú rozvojovú a inovačnú agentúru Trnavského kraja, Marcel Rypák
z Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja a Lucia Sivoková
z Banskobystrického samosprávneho kraja.

Dôležitou súčasťou konferencie bola aj časť venovaná tzv. Živým knihám. Účastníci
a účastníčky mali možnosť vypočuť si príbehy dobrovoľníckych projektov v prostredí
základných a stredných škôl na Slovensku. V závere konferencie
prebehlo odovzdávanie ocenení Angažovaná škola – národná cena za service
learningový projekt. 

Hlavní organizátori konferencie boli Pedagogická́ fakulta Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Konferencia bola
súčasťou projektu Service Learning Upscaling Social Inclusion for Kids
(SLUSIK) spolufinancovaného z programu Európskej únie Erasmus+. Súčasťou tohto
podujatia bolo aj odovzdávanie ocenení Angažovaná škola – národná cena za service
learningový projekt, ktoré podporil Nadačný fond Kaufland a Nadácia Slovenskej
sporiteľne.
 

Viac info

Tretí ročník prestížneho oceňovania škôl na Slovensku
pozná víťazov

Oceňovanie s názvom Angažovaná škola - národná cena za
service learningový projekt je zamerané na zdôraznenie a
ocenenie práce materských, základných a stredných škôl,
ktoré realizujú service learningové projekty, podporujú aktívne
občianstvo mládeže a realizujú aktivity v prospech komunity,
ktorými dosahujú vzdelávacie ciele. 

Už tretí ročník oceňovania Angažovaná škola ukázal zmenu

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/370-rozbiehame-program-podpory-zavadzania-dobrovolnickych-programov-v-socialnych-sluzbach
https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/369-konferencia-dobrovolnictvo-ako-prilezitost-na-rozvoj-je-uspesne-za-nami
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8h63m8bSqVimySEp-boMWXaNkLb2rL_gJ2XiH_UPAR_kdFg/viewform


Už tretí ročník oceňovania Angažovaná škola ukázal zmenu
v kvalite výchovy k dobrovoľníctvu na školách. Školy už nevnímajú priestor na
dobrovoľníctvo svojich žiakov ako žiačok iba v zbierkach a jednodňových podujatiach
na skrášlenie verejného priestoru. Pripravujú s nimi dlhodobé projekty, ktoré menia
komunitu a rozvíjajú všetkých ich účastníkov a účastníčky – žiakov aj žiačky, ale aj
prijímateľov služby.

V roku 2022 sa do oceňovania Angažovaná škola prihlásilo 8 škôl s 11 projektami,
z ktorých hodnotiaca komisia vybrala 6 finalistov - projektov a z nich 2 víťazov –
jedného v kategórii základných škôl a jedného v kategórii stredných škôl. 
 

Prečítajte si o ocenených školách

14. ročník Týždňa dobrovoľníctva je úspešne za nami

Organizácie otvorili aj tento rok množstvo jednorazových
dobrovoľníckych príležitostí, vďaka ktorým si mohol ktokoľvek na
Slovensku vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom. Do národnej
kampane Týždňa dobrovoľníctva 2022 sa zapojilo 175
organizácií a celkovo 3447 účastníkov. Tohtoroční účastníci
Týždňa dobrovoľníctva venovali celkovo takmer 10 000 hodín

svojho času, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje vyše 53-tisíc
eur venovaných dobrovoľníctvu.
 
V poradí už 14. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva zorganizovala
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spolu 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.  

Týždeň dobrovoľníctva 2022 je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú
administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
 

Viac info

Okrúhly stôl Inklúzia v dobrovoľníctve

4. novembra 2022  l  10:00 – 11:30

Cieľom podujatia je  overiť vnímanie pojmu inklúzia v dobrovoľníctve medzi
organizáciami a zozbierať informácie a skúsenosti pri zapájaní znevýhodnených
skupín, menšín, ľudí s obmedzeniami a ďalších do dobrovoľníctva. Chceme získať
relevantné informácie o bariérach zapájania rôznorodých skupín obyvateľstva do
dobrovoľníctva a hľadať riešenia na odstránenie týchto bariér.

Pri okrúhlom stole radi privítame tých, ktorí majú skúsenosti so zapájaním rôznorodých
ľudí do dobrovoľníctva a chcú sa podeliť o svoje skúsenosti. Rovnako bude užitočná
účasť tých, ktorí hoci takú skúsenosť nemajú, ale majú záujem inklúziu vo svojej
organizácii rozvíjať a chcú sa v tejto téme inšpirovať.

Získané informácie budú podkladom pre vytvorenie nástrojov na uľahčenie zapájania
do dobrovoľníctva všetkých ľudí bez rozdielu.

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/372-treti-rocnik-prestizneho-ocenovania-skol-na-slovensku-pozna-vitazovi
https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/


do dobrovoľníctva všetkých ľudí bez rozdielu.
 

Prihláste sa

Pozvánka na konferenciu Na spolupráci záleží
7. - 9. novembra 2022  l  Bratislava

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Komora
mimovládnych neziskových organizácií organizujú konferenciu pre mimovládne
organizácie. Účasť na konferencii je bezplatná.

Registrácia na konferenciu je otvorená do 27. októbra cez prihlasovací formulár. 
 

Viac info a podrobný program

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://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAuc-2hrjwrHNIVUFRp33_3hVMGpKd1kUtm?fbclid=IwAR3IJe--6mNuMWPSGdgXcYRmvD_FmvJB-v6RZyvuynpUUEhKP-wSwPb5IRo
https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/373-pozvanka-na-konferenciu-tretieho-sektora-v-duchu-stupavskych-konferencii
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoQQ8CD1D-AYh1lOJCwbYZxaU01GtIS7DyZ85LFOWiNxWK1A/viewform
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=86&key=iAyRj3YA7zbafs
https://www.acyba.com/?utm_source=acymailing&utm_medium=e-mail&utm_content=img&utm_campaign=powered-by

