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O	rozhodnutiach	a	cestách
Tento	 týždeň	 ma	 môj	 muž	 vytiahol	 s	 dcérou	 na	 piknik	 pri	 západe	 Slnka	 na
Podkonické	 Pleše.	 Tí,	 ktorí	 Pleše	 poznajú,	 vedia,	 že	 cesta	 tam	 je	 poriadne
strmá.	 Priznám	 sa,	 že	 po	 rozhorúčenom	 dni	 sa	 mi	 veľmi	 do	 kopca	 šľapať
nechcelo.
Moje	 rozhodnutie	 ísť	 však	 podporila	 motivácia	 byť	 s	 nimi	 aspoň	 chvíľu	 mimo
ruchu	 mesta	 a	 užiť	 si	 naplno	 spoločné	 chvíle.	 Tak	 naozaj,	 ľudsky,	 prítomne.
Viesť	 rozhovory	 o	 kvietkoch,	 o	 krajine,	 o	 cestách...	 Však	 nás	 čaká	 spoločná
dovolenka.	Už	sa	len	rozhodnúť	kam	pôjdeme	...	:D.
Metafora	cesty	sa	ku	mne	tento	mesiac	neustále	vracia.	Pre	mňa	vlastne	nie	je
ani	tak	fascinujúca	cesta,	ako	to	rozhodnutie	predtým.	Čo	ho	ovplyvňuje?	Prečo
sa	niektorí	rozhodnú	ísť	diaľnicou	a	iní	kráčať	nenápadným	chodníčkom?	Naozaj
je	to	tak,	že	tí,	čo	si	vyberajú	široké	cesty	a	ďaleké	destinácie,	majú	aj	lepšie	a
kvalitnejšie	 zážitky?	 Sú	 skratky	 efektívne?	 Naozaj	 nás	 dovedú	 skorej	 k	 cieľu?
Toto	 sú	 otázky,	 ktoré	 ma	 budú	 sprevádzať	 letom.	 Budú	 sa	 dotýkať	 môjho
líderstva,	 môjho	 rodičovstva	 aj	 občianskeho	 života.	 Ono	 je	 niekedy	 dobré	 sa
zamyslieť,	akými	cestami	kráčame	a	koho	na	nich	stretávame.
	
Prajem	Vám	teda	všetkým	inšpiratívne	cesty	a	pohodové	leto.	A	nezabudnite,	že
to	Mňaga-Žďorpovské	"Někdy	i	cesta,	muže	býť	cíl"	ovplyvní	hlavne	to,	akú	cestu
si	zvolíte.	
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Týždeň	dobrovoľníctva	2019	-	Týždeň	dobrých	skutkov
Pridajte	aj	vy	dôkaz	o	tom,	že	sa	na	Slovensku	dejú	dobré	skutky.	Zapojte	sa	do
Týždňa	dobrovoľníctva	-	najväčšej	dobrovoľníckej	kampane,	od	16.	-	22.
septembra.	Naplánujte	si	aktivitu	v	rámci	svojej	organizácie	alebo	pre	svoje
okolie,	mesto,	obec	a	zrealizujte	ju	spoločne	s	dobrovoľníkmi.	Pomôžte	sebe,	aj
nám	-	šíriť	myšlienku	dobrovoľníctva	ďalej	do	sveta.

View	in	browser



Prihlásenie	aktivity	na	Týždeň	dobrovoľníctva	2019

Naše	centrum	bude	vďaka	podpore	z	Active
Citizen	Fund	najbližšie	mesiace	venovať	energiu
do	rozširovania	dlhodobých	dobrovoľníckych
programov	vo	vybraných	inštitúciách	a
organizáciách	v	Banskobystrickom	kraji.	Počas
jedného	roku	poskytneme	know-how	aj	mentoring
a	programy	ako	sú	Hlavičky,	Spojivko,	Opri	sa	o
mňa	či	Môj	svet	je	Tvoj	nájdu	uplatnenie	tam,	kde
sila	a	pomoc	dobrovoľníkov	a	dobrovoľníčok	je	viac
ako	vítaná.

Viac	o	ACF	Slovakia

Ruka	v	ruke,	krok	za	krokom

Záverom	júna	nekončí	len	školský	rok,
ale	na	oddych	sa	chystá	aj	našich	5
dlhodobých	dobrovoľníckych
programov.	Vyše	60	dobrovoľníkov	a
dobrovoľníčok	každý	týždeň	venovalo
svoj	voľný	čas	deťom	v	materských	a
základných	školách,	v	sociálnych
zariadeniach	alebo	individuálne.
Všetkým	dobrovoľníckym	dušiam
prajeme	krásne	leto	a	tešíme	sa	na
spoločné	zážitky	od	septembra.

Viac	o	pikniku	na	FB

Záverečný	DOBROpiknik

Prihláška	na	Letnú	školu	Service	learning-u

Učiteľky	 a	 učiteľov	 pozývame	 na	 letné	 vzdelávanie	 -	 3.	 augustový	 týždeň
pripravujeme	v	spolupráci	s	UMB	Letnú	školu	service	learningu.	Táto	osvedčená
metóda	 je	 jednou	 z	 možností,	 ako	 skutočne	 rozvíjať	 dobrovoľníctvo	 vo
vzdelávacom	 procese.	 Na	 letnej	 škole	 sa	 dozviete,	 ako	 prepájať	 formálne
vzdelávanie	so	službou	komunite,	ako	si	nastaviť	vzdelávacie	ciele	a	odhaliť,	aká
je	 rola	 pedagóga	 v	 procese	 SL.	 Tešíme	 sa	 na	 stretnutie	19.	 -	 21.	 augusta
2019	v	Banskej	Bystrici.



"Jednodňovky	ľavou
zadnou"
Každoročne,	 začiatkom	 júna,	 prinášame
pre	 organizácie	 a	 inštitúcie	 školenie
Manažmentu	 krátkodobých
dobrovoľníckych	 aktivít.	 Je	 určený
všetkým,	 ktorí	 chcú	 s	 dobrovoľníkmi	 a
dobrovoľníčkami	pracovať,	ale	nevedia,	z
ktorej	 strany	 to	 uchopiť.	 Tento	 rok	 sme
vďaka	 podpore	 KONEKTu	 (Poradenské
centrum	 mladých)	 mohli	 školiť	 vo
Zvolene.	 Aktuálne	 7	 účastníkov	 a
účastníčok	 spracúva	 svoje	 plány	 na	
zrealizovanie	 "jednodňovky",	 aby	 mohli
obdržať	certifikát	z	tohto	akreditovaného
školenia.

Tréning	trénerov	Service
learningu
Nabrať	 nové	 zručnosti,	 skúsenosti	 a
inšpirácie	sme	sa	vybrali	aj	my	v	Centre
dobrovoľníctva.	Keďže	Service	learning	je
aj	 jedným	 z	 našich	 dlhodobých
dobrovoľníckych	 programov,	 poriadne
sme	 sa	 do	 tejto	 témy	 ponorili.	 Tréning
pripravili	 skúsené	 lektorky	 z	 Platformy
dobrovoľníckych	 centier	 a	 organizácií	 a
Univerzity	 Mateja	 Bela.	 Tešíme	 sa	 na
ďalšie	SL	projekty	v	budúcom	šk.	roku.
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