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Februárové noviny - newsletter 
Platformy dobrovoľníckych centier a 

organizácií 
   

 
   

Novinky od nás: 

Konferencia o dobrovoľníctve v zariadeniach sociálnych služieb 

Dovoľte nám, aby sme vás touto cestou srdečne pozvali na konferenciu pod 
názvom Dobrovoľníctvo v zariadeniach sociálnych služieb, ktorá sa uskutoční už 
16. februára v Banskej Bystrici. Konferencia je súčasťou medzinárodného 
projektu SoVol, podporeného z programu Erasmus +, podprogramu Strategické 
partnerstvá. Všetky bližšie informácie, pozvánku a prihlášku nájdete po kliknutí 
na tento LINK.  
  

Zapojte sa do testovania on-line vzdelávania v manažmente 
dobrovoľníctva na Slovensku 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v rámci medzinárodného 
projektu Levol App spolupracuje na vývoji aplikácie, vďaka ktorej si dobrovoľnícky 
program vytvoríte online a z pohodlia Vášho domova. Všetko, čo musíte urobiť je 
zaregistrovať sa! Tvorba manuálu následne prebieha ako každé iné online 
vzdelávanie - môžete si preštudovať priložené materiály, prehliadať videá, 
zoznámiť sa s príkladmi priamo z praxe. Na záver každej kapitoly je pre Vás 
pripravený krátky test a priestor, v ktorom si už Vy sami vytvárate časti Vášho 

dobrovoľníckeho programu. Dobrovoľnícky program, ktorý vytvoríte, s Vami bude následne konzultovať Vám 
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pridelený mentor. Po konzultácií budete mať možnosť program implementovať do svojich organizácií. Podrobnejšie 
informácie a prihlášku nájdete TU.   

Večerná škola manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 

Miesta sú už takmer obsadené, ale stále môžete využiť možnosť prihlásiť sa na 
akreditovaný tréning Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok vo forme 
večernej školy, získať certifikát z akreditovaného tréningu. Vypracujte 
dobrovoľnícky program pre svoju orgnaizáciu a rozšírte si svoje manažérske 
obzory. Všetky potrebné informácie, ako sa prihlásiť a čo je potrebné nájdete TU. 
  

Európsky zbor solidarity – získali sme značku kvality – akreditáciu na 
vysielanie a hosťovanie 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa vo februári 2019 zaradila medzi tie organizácie, ktoré získali 
akreditáciu na vysielanie a hosťovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v rámci Európskeho zboru solidarity. Už v tomto 
roku by sme medzi nami chceli privítať dobrovoľníka/dobrovoľníčku zo zahraničia. 

 
Novinky od našich členov a partnerov: 

Srdce na dlani v Nitre 

Nitrianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Mestom Nitra pripravilo už po 
8x podujatie pod názvom Srdce na dlani. 30. 1. 2019 sa odovzdávali ceny tým 
najaktívnejším dobrovoľníkov v meste Nitra. Slávnostný program bol sprevádzaný 
hudobnou vokálnou skupinou VOISING a tradične aj žiakmi z gitarového 
oddelenia ZUŠ J. Rosinského v Nitre. Tohto roku prišlo 32 nominácii od 21 
organizácii pôsobiacich v rôznych oblastiach spoločenského života v Nitre. Počet 
nominovaných dobrovoľníkov na ocenenie presiahol doterajšie priemerné čísla. 

Nitrianske centrum dobrovoľníctva získalo návrhy na ocenenie až pre 75 ľudí – 75 dobrovoľníkov. Viac informácií po 
kliknutí SEM.   

DOBROkarta v Centre dobrovoľníctva v Banskej Bystrici 

Centrum dobrovoľníctva pripravuje spustenie DOBROkarty – karty výhod a zliav, 
určenej pre aktívnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ako nástroja ocenenia a 
poďakovania za ich činnosť. O vystavenie DOBROkarty môžu požiadať organizácie 
registrované v databáze dobrovoľníckych ponúk pre tých dobrovoľníkov/čky, 
ktoré za posledných 12 mesiacov odpracovali dobrovoľníckou činnosťou aspoň 40 
hodín. Zľavy bude možné uplatniť si v tzv. DOBROpodnikoch. Sú to podniky, 

inštitúcie alebo firmy, ktoré sa stotožňujú s myšlienkou dobrovoľníctva a tiež tie, ktoré sú zodpovedné voči spoločnosti 
či životnému prostrediu. Pôjde o podniky z viacerých miest Banskobystrického kraja. 
Viac o DOBROkarte po kliknutí TU.   
   

Ak si neželáte dostávať naše novinky emailom, môžete zrušiť odber 

 

 


