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Odštartujte sa s Týždňom dobrovoľníctva

Týždeň dobrovoľníctva je tu už o pár dní! 14. ročník
národnej kampane sa uskutoční tradične, od 16. do
22. septembra 2022.
 
Celkovo sa do kampane po Slovensku dosiaľ
prihlásilo 250 organizácií, ktoré pripravia viac ako
490 dobrovoľníckych príležitostí. 
 
Teší nás, že Týždeň dobrovoľníctva má už svoje

stabilné miesto v kalendároch mnohých organizácií, ale aj to, že sa k nám pridávajú
ďalšie, ktoré pripravili naozaj pestrú paletu dobrovoľníckych aktivít. Veríme, že
myšlienka akéhosi reštartu po pandémii a počas prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine
prinesú do mnohých organizácii nový závan dobrovoľníctva a dobrovoľníkov.

Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky je dostupný
na www.tyzdendobrovolnictva.sk, kde sa na aktivitu môžu priamo nahlásiť. Každá
aktivita je limitovaná obmedzeným počtom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, pričom
prihlasovanie je možné najneskôr do dvoch dní pred konaním dobrovoľníckej aktivity.
 
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.

Konferencia Dobrovoľníctvo ako príležitosť na rozvoj

Pozývame vás na konferenciu, ktorá sa uskutoční 11. októbra
2022 v Banskej Bystrici.

Cieľom konferencie je priblížiť stratégiu service learning ako nástroj
rozvoja sociálnych a občianskych kompetencií mladých ľudí a
výchovy k dobrovoľníctvu v prostredí základných a stredných
škôl. Konferencia prezentuje výsledky medzinárodného projektu
SLUSIK a príklady dobrej praxe realizácie service learningových

projektov na Slovensku i v zahraničí. Jej súčasťou je aj oceňovanie škôl, ktoré sa
venujú výchove mladých ľudí k dobrovoľníctvu na Slovensku a môžu byť inšpiráciou
pre ostatné školy. Účasť na konferencii je bezplatná. 

Prihlasovanie na konferenciu je otvorené do 30. septembra 2022. 

Hlavní organizátori konferencie sú Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela

http://www.tyzdendobrovolnictva.sk/
https://forms.gle/rowYuTfK52snXwJE7


Hlavní organizátori konferencie sú Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. 

Konferencia je súčasťou projektu Service Learning Upscaling Social Inclusion for Kids,
číslo 621448-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN spolufinancovaného z programu
Európskej únie Erasmus+. 
 

Viac info

Webinár Meranie vplyvu dobrovoľníctva

16. septembra 2022  l  10:00 – 11:30

Počas Týždňa dobrovoľníctva sme si pre vás pripravili 2 bezplatné podujatia, a to
Webinár na tému Meranie vplyvu dobrovoľníctva a Okrúhly stôl k téme Integrácia v
dobrovoľníctve. 

Cieľom webinára je predstaviť význam zisťovania vplyvu dobrovoľníctva
a oboznámiť s krokmi zisťovania a komunikácie vplyvu dobrovoľníctva. Poskytneme
vám návod, ako môže organizácia začať s meraním vplyvu svojich aktivít.
Webinár je určený zástupcom/kyniam organizácií realizujúcich dobrovoľnícke
programy, ktorí chcú preukázať prínosy svojho dobrovoľníckeho programu pre rôzne
cieľové skupiny a zlepšovať ho na základe kvalitného zhodnotenia doterajšieho
fungovania.

Prihlasovanie je otvorené do 14. septembra.
 

Prihláste sa

Okrúhly stôl k téme Integrácia v dobrovoľníctve

21. septembra 2022  l  13:00 – 15:00

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.

Prihlasovanie je otvorené do 20. septembra.
 

Prihláste sa

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/platforma/novinky/367-konferencia-dobrovolnictvo-ako-prilezitost-na-rozvoj
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIoceqsqT0oHtN5DFqZ164fdaTJFic3_Y-M
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtc-ChrDMtE9apkd_Y7lopD93DxJdbdTYo
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Pokiaľ si neželáte dostávať naše novinky, môžete sa z odberu odhlásiť

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=1395&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=85&key=6vV7XtVhJeWNZS
https://www.acyba.com/?utm_source=acymailing&utm_medium=e-mail&utm_content=img&utm_campaign=powered-by

