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AUGUST 2019
August, leto, letné zážitky... určite ich máte viacerí celú kopu a budete z nich,
podobne ako my, ťažiť aspoň do pol jesene. Ja som sa - paradoxne po pomerne
dlhej dovolenke, celkom rýchlo a pohodovo opäť vrátila do bežnej reality.
Dokonca mám pocit, že tie pracovné dni akosi letia :) Dovolenka mala ešte
jeden skvelý aspekt. Podarilo sa mi úplne odstrihnúť od všetkých trápení a
miestnych problémov. Nehovorím, že mi je teraz jedno, čo sa deje v mojom
okolí, ale po dlhej dobe sa dokážem na viacero vecí pozrieť s nadhľadom.
Niekedy sme totiž tak zapojení, zaangažovaní v probléme, až sa motáme,
cyklíme a nie a nie nájsť cestu von.
September je pre mnohých z nás akýmsi ďalším začiatkom, aj ja to tak stále
cítim, hoci už nepracujem úplne v školstve. Znovu rozbehneme dobro programy
a celé to štartujeme počas Týždňa dobrovoľníctva od 16. septembra. Ľahšie sa
začína s ľahkým srdcom a nadhľadom. Tak si uchovajme pohodičku letných dní
čo najdlhšie, nech sa nám to od pondelka rozbieha...
:: lucia

Celoslovenskú dobrovoľnícku kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2019
pripravujeme na tradičný termín od 16. - 22. septembra. V týchto chvíľach ešte
prihlasujú posledné organizácie a inštitúcie svoje aktivity, a pre ostatných to
môže byť priestor ísť si vyskúšať a zažiť niečo nové. V ponuke sú aktivity s ľuďmi
v rôznych zariadeniach sociálnych služieb, ale aj tvorivé dielne či manuálne
práce spojené so zveľaďovaním mestského priestoru či záhrad.
Pomôžte nám ukázať, že na Slovensku sa stále dejú dobré skutky a
naplňme slovo dobrovoľníctvo skutočným zmysluplným významom.
Týždeň dobrovoľníctva 2019

Partneri Týždňa dobrovoľníctva 2019

Značka kvality
Dva z našich dlhodobých dobrovoľníckych programov, ktoré realizujeme pod

hlavičkou Centra dobrovoľníctva, získali značku kvality Levol-app. Sú nimi
doučovací program Spojivko a asistenčný program Môj svet je tvoj. Značku
kvality sme získali vďaka účasti koordinátoriek týchto programov v online
vzdelávaní v oblasti manažmentu dobrovoľníctva a prepracovaniu manuálu
dobrovoľníckeho programu. Ten vnímame pre kvalitu dobrovoľníckych služieb aj
zážitkov s nimi spojených ako kľúčový.
Značka kvality pre naše programy
O vzdelávaní a značke kvality Levol-app

Service learning na školách - vzdelávanie službou
komunite
S novým školským rokom nás čakajú aj nové rozbehy našich dlhodobých
dobrovoľníckych programov. Jedným z nich je aj Service learning, v ktorom sa
do riešenia problémov komunity alebo okolia zapájajú celé žiacke či študentské
kolektívy. Vďaka prepracovanej metodike tohto programu majú jednotlivé service
learningové projekty pozitívne dopady na obe zapojené strany, keďže žiaci
alebo študenti sa zapájajú do procesu od samotného začiatku - od plánovania a
príprav, cez realizáciu až po zhodnotenie celej aktivity.
Zaškolenie pedagógov do metodiky Service learningu plánujeme začiatkom
novembra 2019 (sledujte našu stránku v sekcii Novinky). Zatiaľ sa môžete
inšpirovať zrealizovanými projektami z dvoch škôl v Banskej Bystrici a vo
Zvolene.
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