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Úvod
Veľmi aktívny a produktívny bol rok 2018.
Platforma prešla do svojej novšej, lepšej a krajšej verzie. V novom šate, farbách
a posolstvách sme sa začali prihovárať tým, ktorí nás podporujú a sledujú od začiatku,
ale aj tým, ktorí o nás doposiaľ nepočuli. Tešíme sa pozitívnym ohlasom a zároveň
je to pre nás záväzkom pokračovať v približovaní našich aktivít k verejnosti
atraktívnym spôsobom, tak, aby nelahodili len duchu ale aj oku.
Rozšírili sme náš tím o nové posily a opäť sa nám podarilo úspešne podieľať
na medzinárodných projektoch, a samozrejme, národnom projekte Služby II.
Vzdelávali sme, obhajovali dobrovoľníctvo, spolupracovali na strategických
dokumentoch a čerpali skúsenosti pri zahraničných projektových stretnutiach.
Veľmi sa tešíme na to, čo nové nám rok 2019 prinesie.
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Kto sme
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (ďalej len
Platforma) podporuje tvorbu priaznivého prostredia pre rozvoj
dobrovoľníctva na Slovensku. Združuje dobrovoľnícke centrá a
organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi.
Tvorí a rozvíja infraštruktúru dobrovoľníctva – podporuje kvalitné dobrovoľnícke centrá
a dobrovoľnícke organizácie, obhajuje ich právne a ekonomické postavenie a presadzuje
finančnú podporu dobrovoľníctva. Rieši legislatívu dobrovoľníctva, podporuje vznik a rozvoj
pracovnej pozície koordinátorov/koordinátoriek dobrovoľníkov v mimovládnych a verejných
organizáciách. Presadzuje dobrovoľníctvo ako nástroj neformálneho vzdelávania aj ako nástroj
prípravy pre trh práce.

Ľudia v platforme v roku 2018
Alžbeta Brozmanová Gregorová, prezidentka, trénerka a konzultantka
Alžbeta Frimmerová, viceprezidentka, trénerka a konzultantka
Gabriela Podmaková, členka predsedníctva a trénerka
Jana Šolcová, členka predsedníctva a trénerka
Gabriela Podmaková, členka predsedníctva, projektová koordinátorka
Jana Oravcová, projektová manažérka
Mária Joklová, koordinátorka oceňovania Srdce na dlani
Ida Adolfová, finančná manažérka
Beáta Gregorová, administratívna podpora

Členstvo v Platforme v roku 2018
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií združuje organizácie, ktoré vyvíjajú
aktivity aspoň v troch z nasledujúcich oblastí:
rozvíjajú dobrovoľnícke príležitosti v komunite v partnerstve s ostatnými
organizáciami,
usilujú sa o pozitívny imidž dobrovoľníctva,
stimulujú záujem verejnosti o dobrovoľníctvo,
napomáhajú k rozvoju dobrovoľníckych programov a činností v organizáciách
a v komunite, a snažia sa o ich spoluprácu a sieťovanie,
prepájajú ľudí so záujmom o dobrovoľníctvo a organizácie, ktoré dobrovoľníkov a
dobrovoľníčky potrebujú pre svoju činnosť,
zaoberajú sa tvorbou politickej stratégie smerom k vytváraniu priaznivej
spoločenskej klímy pre dobrovoľníctvo.
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Členovia platformy v roku 2018
Právnické osoby

Fyzické osoby

Bratislavské dobrovoľnícke centrum
Centrum dobrovoľníctva, n.o. (Banská Bystrica)
Centrum pre filantropiu n.o.
Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
Horská služba Malá Fatra
Inštitút pre aktívne občianstvo
Klub detskej nádeje
Klub Prieskumník-Pathfinder
Mladiinfo Slovensko
Nadácia Pontis
Nitrianske centrum dobrovoľníctva
OZ V.I.A.C.
Prešovské dobrovoľnícke centrum
Slovenský Červený kríž
Trnavské dobrovoľnícke centrum
TeCeMko – Trenčianske centrum mládeže o.z.

Tatiana Matulayová

5

advokácia
V rámci advokačných aktivít sme spolupracovali
so zástupcami mimovládnych organizácií a ďalších
inštitúcií a komunít v snahe rozvíjať, propagovať
a dosiahnuť uznanie dobrovoľníctva na národnej
úrovni. Zúčastňovali sme sa pracovných stretnutí
riadiacej skupiny na Iuvente a Ministerstve školstva,
vedy, výskumu a športu, stretnutiach Rady vlády
pre mimovládne a neziskové organizácie a Komory
rady vlády pre mimovládne a neziskové organizácie,
kde sme navrhovali opatrenia súvisiaces rozvojom dobrovoľníctva. Pripomienkovali sme obsahový
zámer novej právnej úpravy podpory práce s mládežou.
Spolupracovali sme s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti na tvorbe
metodiky spolupráce dobrovoľníckych centier a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s cieľom
podporiť dobrovoľníctvo nezamestnaných.
V spolupráci s advokátskou kanceláriou Vicová & Šumichrast sme spracovali právnu analýzu
detského dobrovoľníctva.

vzdelávanie v oblasti manažmentu
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
Zrealizovali sme 2 akreditované štvordňové tréningy Manažmentu dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok pre celkový počet 23 účastníkov a účastníčok.

Tréning v priestoroch Iuventy na Karloveskej
ul. v Bratislave v dňoch 18.-21.6.2018.

Tréning v priestoroch PF UMB v B. Bystrici
v dňoch 15.-18.10.2018.
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Výchova a vzdelávanie detí a mládeže
k dobrovoľníctvu
V roku 2018 sme sfinalizovali Koncepciu výchovy a vzdelávania
detí a mládeže k dobrovoľníctvu.
Posledné stretnutie k finalizácii Koncepcie výchovy
a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu sa uskutočnilo
28.2.2018 v Bratislave.
Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu
bola následne 16.4.2018 schválená ministerskou školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Po jej schválení sme začali pracovať na
opatreniach zameraných na jej zavedenie do praxe.
V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Metodicko-pedagogických
centrom sme pripravili vzdelávací program pre učiteľov a učiteľky v oblasti výchovy
a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu.
Zrealizovali sme tiež 4 informačné stretnutia pre učiteľov a učiteľky rôznych stupňov
vzdelávania, a ktorých sme predstavili Koncepciu a jej základné východiská a princípy
ako aj ďalšie krky v jej implementácii:
15.10.2018 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici;
23.10.2018 v Metodicko-pedagogickom centre v Banskej Bystrici;
5.11.2018 v Metodicko-pedagogickom centre v Trnave;
9.11.2018 v Metodicko-pedagogickom centre v Prešove.
Učitelia a učiteľky hodnotili naše workshopy veľmi pozitívne a privítali zámer organizovať
špecifické vzdelávanie v tejto téme aj pripraviť metodiku.
V apríli 2018 vyšla pod hlavičkou Platformy monografia
autorského kolektívu „Dobrovoľníctvo mládeže na Slovensku –
aktuálny stav a trendy“ dostupná v tlačenej aj elektronickej
verzii. Monografia sumarizuje výsledky výskumu
o dobrovoľníctve mládeže a príklady dobrej praxe na Slovensku.

7

Štandardy kvality práce s mládežou
V roku 2018 sme participovali na tvorbe konsenzu štandardov kvality práce
s mládežou s ohľadom na rôzne oblasti, cieľové skupiny a aktérov v oblasti práce
s mládežou s využitím existujúcich príkladov dobrej praxe.
Platforma prevzala úlohu koordinácie pracovnej skupiny k tvorbe štandardov.
Oslovili sme potenciálnych záujemcov pre vstup do pracovnej skupiny, nastavili
systém úloh a predpokladaný harmonogram prác a stretnutí, komunikovali so
zástupcami formálneho vzdelávania, zástupcami riadiacich orgánov
(na národnej úrovni), a ďalšími aktérmi mládežníckej politiky.
Na prvom stretnutí sa dohodlo, aký bude systém práce, a že pre tvorbu štandardov
je nevyhnuté mať k dispozícii relevantné dáta o kvalite práce s mládežou a jej
vnímaní na Slovensku a zároveň mať k dispozícii analýzu štandardov kvality práce
s mládežou zo zahraničia. Na základe toho bola pripravená výzva pre spracovanie
týchto podkladov.

Európsky zbor solidarity
Snažili sme sa aj o zvýšenie povedomia mladých dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok, koordinátorov a kordinátoriek mladých
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, a organizácií pracujúcich
s mladými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami o možnostiach
dobrovoľníckych aktivít v rámci iniciatívy Európskeho zboru
solidarity (ESC).
Propagovali sme možnosti a postupy zapojenia sa mladých ľudí do programov EÚ a iniciatívy
ESC prostredníctvom informácií zverejnených na našej web stránke a sociálnych sieťach našej
organizácie.
Nová posila tímu Platformy Mária Joklová sa v dňoch 3. až
6.10.2018 zúčastnila školenia o ESC v Liptovskom Mikuláši
a neskôr poskytovala konzultácie pre dobrovoľnícke centrá
a organizácie pôsobiace v regiónoch pracujúce s mládežou.
Cieľom bolo informovať o možnostiach zapojenia
sa do programov EÚ Erasmus+ a iniciatívy ESC.
V súvislosti s tým sme zorganizovali aj informačné podujatie
„Dni mobilít“ v priestoroch Pedagogickej fakulty UMB.
V decembri 2018 sme podali žiadosť o Akreditáciu (Quality
label) na hosťovanie vysielanie dobrovoľníka/čky
v našej organizácii v rámci ESC.
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Promovanie dobrovoľníctva
Web stránky a sociálne siete
V tejto aktivite sme sa zamerali na aktualizáciu
a zmodernizovanie troch webových stránok.
Najprv sme kompletne pretvorili našu domovskú
stránku www.dobrovolnickecentra.sk pre
potreby súčasnosti (responzívnosť obsahu,
prehľadnosť, kompaktnosť, nadčasovosť,
jednoduchosť, vizuálna príťažlivosť, možnosť
odoberať novinky, možnosť sťahovať publikácie
a pod.). Zároveň sme na jeseň roku začali
odosielať pravidelný newsletter.

Oceňovanie dobrovoľníčok a dobrovoľníkov
Srdce na dlani sa tiež dočkalo vlastnej webovej
stránky www.srdcenadlani.sk, ktorá bola
vytváraná s podobnými požiadavkami, ako
vyššie spomenutá stránka
dobrovolnickecentra.sk.

Postarali sme sa aj o aktualizáciu web stránky
www.tyzdendobrovolnictva.sk, ktorej celkový vizuál
a posolstvá boli upravené s ohľadom na nasledujúcu
kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2019.

Našu členskú a fanúšikovskú základňu
medzi mladými ľuďmi sme sa snažili navýšiť
aj vytvorením profilu na sociálnej sieti
LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/platfor
m-of-volunteer-centres-and-organizationsslovakia/
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Aby sme mohli adekvátne komunikovať s mladými ľuďmi, rozširovať členskú základňu,
rozširovať a spravovať webstránky, v spolupráci s odborníkmi sme vytvorili novú
vizuálnu identitu organizácie – logo, farebná škála, komunikačný marketingový manuál
a korporátnu identitu.

Kampaň Týždeň dobrovoľníctva
Spolu s regionálnymi dobrovoľníckymi centrami sme zrealizovali kampaň Týždeň
dobrovoľníctva 2018, ktorá mala opäť za cieľ osloviť mladých ľudí a vzbudiť v nich záujem
o dobrovoľníctvo, priamo, alebo nepriamo ich zapojiť do aktivít, pripomínať hodnoty/prínos
dobrovoľníckej skúsenosti. Skoordinovali sme propagačné a mediálne aktivity na národnej
úrovni. Do tohtoročnej kampane sa zapojilo opäť viac než v roku 2017 a to:
6129 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí spolu venovali 14182,5 dobrovoľníckych
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Jednotná kampaň Srdce na dlani
Aktivita bola zameraná na zvyšovanie statusu dobrovoľníctva zapojením sa do oceňovania
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani 2018. Našou snahou bolo podporiť krajské
kampane Srdce na dlani a nastaviť jednotiace prvky systému oceňovania dobrovoľníckej práce
na Slovensku.
Naprieč krajmi sme intenzívne komunikovali a pripravili základný dokument Minimálny
štandard štatútu oceňovania Srdce na dlani. Vytvorili sme nový samostatný web
www.srdcenadlani.sk, ktorý na jednom mieste spája informácie o oceňovaní na úrovni krajov.
Možno tam nájsť všetky dôležité informácie, a dnes už aj historické súvislosti oceňovania
dobrovoľníckej práce na Slovensku. Podporili sme tak značku hodnú svojej úrovne, ktorú rokmi
nadobudla a zaslúži si povýšiť.

Podpora organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi
a dobrovoľníčkami
V roku 2018 sme si dali za cieľ intenzívnejšie komunikovať
s organizáciami, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.
Zorganizovali sme dve stretnutia pre členov Platformy
a potenciálnych záujemcov o členstvo vo forme supervíznych
stretnutí o potrebách ich mladých dobrovoľníkov.
Cieľom bolo zistiť, ako im Platforma v tomto smere môže byť nápomocná a aké opatrenia
môže prijať. Boli sme k dispozícii aj ako konzultant v prípadoch problémov týkajúcich sa
dobrovoľníctva mladých ľudí. Podarilo sa nám posilniť členskú základňu o jednu organizáciu
pracujúcu s mladými dobrovoľníkmi – TeCeMko Trenčín.
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medzinárodné projekty
SOVOL
SoVol je oficiálnou skratkou názvu projektu zameraného na
zlepšenie kvality v tzv. sociálnom dobrovoľníctve (z anglického
social volunteering).
Jeho hlavným cieľom je posilniť kapacitu zariadení sociálnych služieb v strednej a východnej
Európe poskytovať kvalitné služby pre znevýhodnené skupiny ľudí, napríklad pre ľudí
ohrozených chudobou, seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím či ľudí pochádzajúcich
z národnostných menšín. Projekt chce na jednej strane motivovať ľudí k dobrovoľníctvu, a na
strane druhej pomôcť viac „otvoriť“ zariadenia sociálnych služieb pre dobrovoľníkov.
Projekt Capacity bilding in the social sector through the Development of Volunteer Programs
at Social Institutions in the CEE Region (Budovanie kapacít v sociálnom sektore
prostredníctvom rozvoja dobrovoľníckych programov v zariadeniach sociálnych služieb v
regióne strednej a východnej Európy) koordinuje organizácia
Önkéntes Központ Alapítvány, Volunteering Hungary – Centre of Social Innovation
(www.onkentes.hu, www.oka.hu) v partnerstve s:
Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií na Slovensku
the Association for Civil Society Development SMART v Chorvátsku
Dobrovoľníckym centrom vo Varšave v Poľsku
s organizáciou Pro Vobis – National Resource Center for Volunteerism v Rumunsku
a Movisie – the Netherlands centre for social development v Holandsku

Oficiálnou stránkou projektu je
https://sovol.wordpress.com/
Trvanie projektu: 1.9.2016 - 31.8.2019
Projekt je financovaný Európskou úniou
vrámci programu Erasmus+
Číslo zmluvy: 16/1/KA204/22920.
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Čo sa nám v projekte SoVol podarilo v roku 2018

SoVol projektové stretnutia v Banskej Bystrici
a v Cluj - Napoca v Rumunsku
Podarilo sa nám zrealizovať a zúčastniť sa dvoch projektových
stretnutí k projektu SoVol.
V poradí už štvrté pracovné stretnutie partnerov sa uskutočnilo
pod gesciou a organizáciou Platformy dobrovoľníckych centier
a organizácii dňa počas 15. až 16. februára 2018
20-21. september 2018 patril stretnutiu v Rumunskom
meste Cluj – Napoca. Hlavným cieľom bola evalvácia
zrealizovaných školení a tréningov, dokončovanie
posledných verzií výstupov v angličtine a plánovanie
spoločnej záverečnej konferencie v Budapešti.
SoVol Školenie Manažmentu dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok v zariadeniach sociálnych služieb
V dňoch 21.-22.3.2018 sme zrealizovali tréning „Školenie
manažérov a koordinátorov dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
v organizáciách sociálnych služieb“ v rozsahu 18 hodín a bol
jedným z prvých školení zo série podporných aktivít tohto
projektu.
Na školení sa v marci 2018 zúčastnilo 12 zamestnankýň z rôznych inštitúcií
a zariadení sociálnych služieb z celého Banskobystrického samosprávneho kraja a dve
trénerky z PDCO.V rámci dvoch školiacich dní získali účastníčky vedomosti a zručnosti
v základnej orientácii sa v dobrovoľníctve a jeho legislatíve, špecifikách dobrovoľníctva
v sociálnych inštitúciách, v jednotlivých krokoch manažmentu dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok. Spoznali dôležité pozície a role v manažmente dobrovoľníkov a ich úlohy
a zodpovednosti. Zorientovali sa v rôznych prístupoch práce s motiváciou dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok.
Praktickými aktivitami si vyskúšali naplánovať a pripraviť jednotlivé
kroky manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (nábor, výber,
podpora a udržanie a i.) a v rámci hodnotenia dobrovoľníckeho
programu získali prehľad o Štandardoch kvality Manažmentu
dobrovoľníctva. V rámci ukončenia školenia účastníčky v priebehu
nasledujúceho mesiaca odkonzultovali
a vypracovali Manuál dobrovoľníckeho programu pre vlastné
sociálne inštitúcie, postavený
na reálnych potrebách a možnostiach vyplývajúcich so špecifík
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klientov a prijímateľov sociálnych služieb.

Tréning pre sprievodcov dobrovoľníkov v zariadeniach sociálnych služieb
V rámci projektu sme na základe dlhodobejších skúsenosti viacerých partnerov projektu
s dobrovoľníctvom v sociálnych inštitúciách vytvorili profil a špecifické úlohy novej pozície
v procese manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok - Sprievodca/kyňa dobrovoľníkov/čok.
Sprievodca/kyňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v zariadení sociálnych služieb je skúsená
osoba zo zariadenia (pracujúca osoba alebo dlhodobý dobrovoľník/čka), ktorá poskytuje
priamu a osobnú podporu dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam.
Dňa 6. júna 2019 sme realizovali tréning sprievodcov
pre 17 zamestnancov a zamestnankýň dvoch
organizácií inštitúcií v meste Banská Bystrica,
v ktorých pilotne testujeme výstupy projektu SOVOL
(Senium - Domov dôchodcov a domov sociálnych
služieb, KOMPA- denný stacionár pre deti a dospelých
s telesným, mentálnym, zmyslovým, prípadne
kombinovaným postihnutím).
Workshopy pre zamestnancov a zamestnankyne zariadení sociálnych služieb
Netradičné workshopy o dobrovoľníctve so zamestnancami
a zamestnankyňami zariadení sociálnych služieb pod
gesciou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácii
boli zrealizované v mesiacoch máj a jún 2018 v dvoch
zariadeniach sociálnych služieb.
V dňoch 17. mája a 11. júna 2018 v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Sénium, a
31. mája 2018 v dennom stacionái pre deti a dospelých s telesným, mentálnym, zmyslovým,
alebo kombinovaným postihnutím KOMPA.
Cieľom workshopov bolo scitlivenie zamestnancov a zamestnankýň vybraných pilotných
organizácií na príchod a zapájanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do sociálnej inštitúcie,
ako aj získanie nápadov a podnetov pre tvorbu dobrovoľníckej politiky v inštitúcii.
V rámci troch workshopov sa zapojilo 80 zamestnancov a zamestnankýň pracujúcich na pozíciách
manažmentu sociálnych inštitúcii, pomáhajúcich profesionálov, zdravotnícky personál,
administratívne pracovníčky, správcovia, vrátnici a údržbári, kuchári a ďalší zamestnanci. V rámci
workshopu získali prehľad o tom, čo je dobrovoľníctvo a kto je dobrovoľník a dobrovoľníčka,
spoznali rôzne druhy motivácii dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, rozdiskutovali prínosy a dopady
zapojenia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do sociálnej inštitúcie a i.
14

LEVOL-APP
„Levol-app“ je 28 mesačný projekt strategickej spolupráce
financovaný v rámci programu Erazmus+, ktorý spája
skúseností organizácií z odlišných krajín.
V rámci projektu pracujeme na tvorbe aplikácie v piatich jazykoch, vďaka ktorej si koordinátor
alebo koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok vytvorí kvalitný dobrovoľnícky program
online. Tvorba programu prebieha ako každé iné online vzdelávanie a dobrovoľnícky program
konzultuje pridelený mentor alebo mentorka. Online vzdelávanie je odborné vzdelávanie a je
určené na prípravu a rozvoj dobrovoľníckych programov pre neziskové organizácie, občianske
združenie, nadácie a ďalšie subjekty, ktoré pri svojej práci potrebujú pomoc dobrovoľníkov a
dobrovoľníčok.
Projekt je koordinovaný organizáciou Pista Mágica –
Associação (Portugalsko) s podporou
Neo Sapiens (Španielsko), Associazione di Promozione
Sociale Futuro Digitale (Taliansko), Platformou
dobrovoľníckych centier a organizacií (PDCO) (Slovensko)
a Birmingham voluntary Service Council (BVSC)
(Anglicko).
Projekt je financovaný programom
Európskej Únie Erasmus+
Dva projektové stretnutia v roku 2018
V januári 2018 sme sa stretli na prvom tzv.
Kick-off transnational mitingu v Španielskom
meste Lognoño.
Druhé projektové stretnutie sa konalo v Banskej Bystrici v dňoch 9. - 10. októbra. Zažili se dva
intenzívne pracovné dni. Ponorení v angličtine,
no cítili sme sa napriek množstvu práce veľmi príjemne. Podarilo sa nám dohodnúť na
detailoch platformy, ktorá bude slúžiť na on-line vzdelávanie v manažmente dobrovoľníkov a
bude dostupná aj v slovenskej jazykovej mutácii.
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IMPROVAL
Na jeseň 2018 sme úspešne zahájili spoluprácu na novom
projekte s názvom ImproVal - Improving Validation in the
Voluntary Sector. Projekt odštartoval 1.septembra a s
trvaním 24 mesiacov sa oficiálne končí 31. autusta 2020.
Cieľom projektu je zjednotiť a prepojiť prácu venovanú téme uznávania zručností získaných
v dobrovoľníctve. Organizácie zapojené v predchádzajúcich projektoch sa naučia o užitočnosti
týchto nástrojov a metód a adaptujú ich na súčasné pravidlá uznávania zručností - teda dajú
starým projektom nový život. Naučia sa tiež adaptovať ich nástroje na uznávanie dobrovoľníckych
zručností a dosiahnuť nárast nových metód ale tiež vypracujú prehľad existujúcich nástrojov na
uznávanie zručností získaných prostredníctvom dobrovoľníctva.
Projekt bude zhromažďovať a prezentovať dáta dlhodobého dopadu predošlých projektov
zameraných na uznávanie s pridanou hodnotou pochopenia účelnosti validácie, a vypracuje
tiež originálnu štúdiu toho, ako dobrovoľníci využili výstupy uznávania zručností.
Prostredníctvom workshopov a iných aktivít si tento projekt tiež dáva za cieľ dať dohromady
množstvo európskych zúčastnených osôb a partnerov na dialóg o uznávaní formálneho
a neformálneho vzdelávania v dobrovoľníctve. Aktivity zahrnuté v projekte umožňujú
partnerstvu tohto projektu vytvoriť odporúčania týkajúce sa metód, medzier vo výskume,
nových projektov a európskej vzdelávacej politiky. V rámci projektu bude tiež vypracovaná
porovnávacia analýza predchádzajúcich projektov a malá štúdia o užitočnosti uznávania
v dobrovoľníckom sektore, na ktorú budú využité kvantitatívne a kvalitatívne dáta zo starých
projektov.
Partneri projektu ImproVal
Opintotoiminnan Keskusliittory z Fínska
neformálne vzdelávacie centrum pre dospelých, (koordinátor
projektu)
STICHTING EDOS
nadácia realizujúca tréningové kurzy, projekty a iné vzdelávacie
aktivity na stimuláciu a facilitáciu osobného a profesionálneho
rozvoja dospelých a mladých ľudí,
LIFELONG LEARNING PLATFORM
platforma ktorá združuje 41 európskych sietí pracujúcich v oblasti
vzdelávania, tréningov a mládeže,
OTTO-FRIEDRICH UNIVERSITAET BAMBERG
stredne veľká univerzita s akademickým dôrazom na humanitné,
sociálne a ekonomické vedy
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
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ImproVal medzinárodné stretnutie vo Fínsku
V dňoch 28. - 30.10. sme absolvovali aj prvé projektové
stretnutie vo Fínskych Helsinkách, v rámci ktorého sme
si nastavili systém práce na spoločných úlohách.
Vyjasnili sme si diseminačné aktivity a zodpovednosti
za jednotlivé úlohy projektu, prešli sme harmonogram
a finančný plán projektu.
Navzájom sme sa lepšie spoznali a zosúladili predstavy
o projekte a jeho výsledkoch. Platforma ako líder prvej
projektovej aktivity a Intelektuálneho výstupu IO1 na
stretnutí pripravila vzor dokumentu na zbieranie údajov
o nástrojoch na uznávanie dobrovoľníckych zručností
naprieč Európou. Vzor slúžil na zber a spracovanie dát
v procese mapovania situácie v oblasti nástrojov na
validáciu zručností získaných v dobrovoľníctve v rámci
krajín Európskej únie.
Projekt je financovaný programom EÚ Erasmus+
Číslo zmluvy: 2018-1-FI01-KA204-047225
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Hospodárenie Platformy
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Kontakty
Sídlo občianskeho združenia:
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Hviezdoslavova 681/ 119
900 31 Stupava
Korešpondenčná adresa:
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Ružová 13
974 01 Banská Bystrica
IČO: 42257221
DIČ: 202 363 9156
Bankové spojenie: SK35 1100 0000 0029 2390 5018
Organizácia je zapísaná na ministerstve vnútra SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-37994-1
E-mail: platforma@dobrovolnickecentra.sk
Webová stránka: www.dobrovolnickecentra.sk
Sociálne siete
Facebook: https://www.facebook.com/dobrovolnickecentra/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/platform-of-volunteer-centres-and-organizationsslovakia/
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