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Pozvánka 

Koordinátori dobrovoľníkov, zbystrite pozornosť! 
Dovoľujeme si vás srdečne pozvať na workshopy, ktoré vám môžu pomôcť skvalitniť manažment 

dobrovoľníctva v organizáciách: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. júl 2015 08:30 – 15:30, B. Bystrica (presná adresa bude účastníkom včas zaslaná) 

Aby sme udržali trend rastúceho dopytu po dobrovoľníckych ponukách zo strany mladých ľudí, snažíme sa 

atraktivizovať a zvyšovať mieru využívania nových on-line nástrojov organizácií v ich komunikácii smerom 

k mladým ľuďom. Nakoľko komunikácia smerom k dobrovoľníkom a spôsob ich oslovenia sú v nábore 

a koordinácii dobrovoľníkov kľúčové, pripravili sme pre vás zaujímavý workshop v spolupráci s firmou PS 

Digital pod názvom: „let´s Facebook!“ Zistíte, čo neviete o Facebooku, o digitálnom marketingu, o 

sociálnych sieťach a o tom, ako tieto prostriedky a ich potenciál využívať pre svoje aktivity v organizácii! 

V popoludňajšom, približne 2-hodinovom workshopovom bloku sa porozprávame aj o tom, „ako 

využívať potenciál on-line platforiem a dobrovoľníckej databázy pri 

vyhľadávaní a oslovovaní dobrovoľníkov“.  

 

 

23. júl 2015 08:30 – 16:00, B. Bystrica (presná adresa bude účastníkom včas zaslaná) 

Po niekoľkoročných skúsenostiach a komunikácii so zástupcami organizácií, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú, sme 

sa rozhodli pripraviť aj samostatný modul manažmentu dobrovoľníctva pod názvom „Ako pripraviť 

a zrealizovať kvalitnú jednorazovú dobrovoľnícku aktivitu“. Ide 

o samostatný vzdelávací modul, vhodný aj ako nadstavba pre tých, ktorí majú absolvovaný základný kurz 

manažmentu dobrovoľníctva. Organizácie a neformálne skupiny tak majú jedinečnú možnosť dozvedieť sa 

špeciálne o princípoch prípravy úspešnej akcie pri zapojení dobrovoľníkov od A po Z, ktoré môžu využívať 

príležitostne, napr. pri zapájaní sa do Týždňa dobrovoľníctva, iných kampaní, alebo keď budú potrebovať 

zrealizovať akúkoľvek jednorazovú dobrovoľnícku akciu. 

 

Počet miest je obmedzený na 1 zástupcu (primárne z regiónu BBSK) za organizáciu, max. počet účastníkov je 

20. Prednosť majú koordinátori dobrovoľníkov/zástupcovia organizácií registrovaných a aktívnych v databáze 

na www.centrumdobrovolnictva.sk a zároveň ti, ktorí sa prihlásia na oba dni. 

Cena za jeden deň je 7€/osoba, za oba dni 10€/osoba.  

 

Prihlasovací e-mail spolu s menom, priezviskom, názvom organizácie za ktorú sa zúčastňujete a uvedením 

dní, o ktoré máte záujem, nám zasielajte na info@centrumdobrovolnictva.sk najneskôr do 15.7.2015. 

 

Workshopy realizujeme v rámci projektu Služby mladým podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

ako súčasť aktivity „Komunikuj jazykom kmeňa“. 

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/
mailto:info@centrumdobrovolnictva.sk

