
 jedinečná ponuka 2 v 1 
2 akreditované tréningy  v 1 októbrový týždeň

 

Srdečne Vás pozývame
na základný tréning 

Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 
a nadstavbový tréning 

Manažment mladých dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok so znevýhodnením

Kde: Pedagogická fakulta UMB 
v Banskej Bystrici, Ružová 13

Kedy: 7. – 10. októbra 2019
          11. októbra 2019

Základný tréning: 9.00 - 17.30 h. 
Nadstavbový tréning: 9.00 - 18.00 h.

O základnom tréningu

je určený pre pracovníkov/čky vo verejných a
mimovládnych organizáciách, alebo tých, ktorí chcú začať,
alebo už pracujú s dobrovoľníkmi/dobrovoľníčkami.
naučíte sa, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť,
motivovať a udržať. 
získate teoretické vedomosti, praktické zručnosti a
konkrétne postupy, ktoré môžete uplatniť pri práci s
dobrovoľníkmi.
vypracujete si vlastný dobrovoľnícky program, ktorý bude
zároveň Vašou záverečnou skúškou, a podmienkou pre
získanie certifikátu. Tento program budete môcť podľa
potreby konzultovať a vyriešiť tak nejasnosti a nedostatky.

www.dobrovolnickecentra.sk



O nadstavbovom  tréningu
tréning je určený pre absolventov a absolventky základného
akreditovaného kurzu v manažmente dobrovoľníkov alebo pre ľudí s
3-ročnou praxou v manažovaní dobrovoľníkov a dobrovoľníčok,  a
všetkým tým, ktorí chcú posunúť hranice svojich vedomostí
a zručností v danej oblasti.
získate poznatky a pripravíte sa na špecifiká práce s touto cieľovou
skupinou, budete vedieť ako s nimi komunikovať, ako upraviť
pracovné prostredie a klímu na pracovisku, ako nastaviť vhodnú
stratégiu práce, identifikovať pozície vhodné pre dobrovoľníkov so
znevýhodnením. 
dozviete sa viac aj o benefitoch, ktoré zapájanie ľudí so
znevýhodnením do dobrovoľníctva prináša. 
navyše získané vedomosti a zručnosti dokážete uplatniť nie len vo
svojej profesijnej praxi, ale zídu sa vám aj v iných oblastiach života.

Tréningy realizujeme v rámci projektu SLUŽBY 2, programu Služby
mladým, podporeného Ministestvom školstva, vedy, výskumu
a športu, ktorý spravuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Garantujeme a zabezpečíme

odborné zázemie a konzultácie,
vzdelávacie materiály, 
certifikát pri splnení podmienok,
príjemné prostredie,
malé občerstvenie, káva, čaj, voda

Lektorský tím

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Mgr. Mária Hatoková, PhD.
Mgr. Marta Špaleková

Požiadavky pre účasť 
na trénigoch

Ako sa prihlásiť
Najneskôr do 30.9.2019 vyplňte registračný
formulár dostupný TU, kde nájdete aj
informácie o uskutočnení platby.

- min. SŠ vzdelanie s maturitou
- vek nad 18 rokov
 
Základný tréning: 32 vzdelávacích hodín, 
80 eur/osoba, 
pre členov PDCO 50 Eur/osoba.
Nadstavbový tréning: 15 vzdelávacích hodín,
15 eur/osoba. 
Pre účasť na nadstavbovom tréningu je nutný
základný tréning alebo min. 3-ročná prax
v oblasti manažmentu dobrovoľníkov.

Kontakt

Mgr. Mária Joklová, PhD.
office@dobrovolnickecentra.sk 
Tlč.: 0917 848 551

www.dobrovolnickecentra.sk

V spolupráci s

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCA2RnAaut9unsgdGSTzbPEx1Jftg0OUi-CzRm1O47ocRymg/viewform?usp=pp_url

