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1. základné informácie o centre dobrovoľníctva  

  
 

Názov:   Centrum dobrovoľníctva, o.z.  

Sídlo:   Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika  

Mobil:   +421 907 130 817  

Web:   www.centrumdobrovolnictva.sk  

E-mail:   cd@centrumdobrovolnictva.sk  

IČO:    35 99 95 43  

Bankové 

spojenie: 

OTP Banka Slovensko, IBAN 4689175/5200 

  

 
Organizačná štruktúra Centra dobrovoľníctva  
 

Rada združenia – rozhodovací orgán, všetci aktívni členovia  a členky 
 
1 Beata Hirt 
2 Alžbeta Brozmanová Gregorová 
3 Roman Mojš 
4 Ida Adolfová 
5 Janka Šolcová 
6 Lenka Rovňanová 
7 Livka Nemcová 
8 Jana Matejzelová 
9 Katarína Paľovová 
10 Katarína Chovancová 
11 Zuzana Pastierová 
12 Martina Strmeňová 
13 Veronika Morvayová 
 
Výkonný výbor – výkonný orgán 
 
Alžbeta Brozmanová Gregorová     
Ida Adolfová     
Jana Oravcová (Matejzelová)       
Zuzana Pastierová (Bielešová) 
Jana Šolcová        
Katarína Paľovová       
Roman Mojš   
 

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/


 

 

 

 

Štatutárny organ prezidentka a viceprezidentka 
 
prezidentka: Alžbeta Brozmanová Gregorová 
videprezidentka: Ida Adolfová 
 
Revízna komisia – kontrolný orgán 
 
Beata Hirt (predsedníčka)  
Lenka Rovňanová, Lívia Nemcová 
 
Ostatní neaktívni členovia a členky CD  
 
1 Lenka Vavrinčíková 
2 Mária Joklová 
3 Lucia Kamarášová 
4 Miroslava Tokovská 
5 Zuzana Zvarová 
6 Michaela Šavrnochová 
7 Eva Woltová 
 
Kancelária Centra dobrovoľníctva a jeho pracovníčky 
 
Alžbeta Brozmanová Gregorová – riaditeľka  
Jana Matejzelová/Martina Strmeňová – projektová  a PR manažérka 
Janka Šolcová – koordinátorka Spojivko 
Mária Vykročová - koordinátorka Opri sa o mňa 
Veronika Morvayová – koordinátorka Môj svet je TVoj 
Ida Adolfová – koordinátorka EDS 
 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. naše poslanie, ciele a aktivity  
  

Centrum dobrovoľníctva je srdcom dobrovoľníctva v regióne. Pôsobíme v Banskobystrickom regióne od 

roku 2000.   
 

Našou víziou je, aby sa dobrovoľníctvo stalo prirodzenou súčasťou života ľudí v Banskobystrickom 

regióne. 

  

Naším poslaním je prostredníctvom myšlienky dobrovoľníctva zvyšovať ľudský potenciál, zlepšovať 

kvalitu života a tým prispievať k dobrému fungovaniu regionálnych komunít.  

 

Sme jedinečným miestom pre servis a rozvoj dobrovoľníctva. 
  

Naše ciele sú:  

 Vzbudzovať záujem ľudí a  organizácií o  dobrovoľníctvo  

 Získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť  

 Zvyšovať kredit dobrovoľníctva v očiach verejnosti  

 Pomáhať vytvárať dobrovoľnícke príležitosti a programy 

 Skvalitňovať úroveň manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách  

 

Medzi naše hlavné aktivity patrí:   
  

 Servis dobrovoľníctva  

 Propagácia dobrovoľníctva prostredníctvom kampaní a diskusií 

 Realizácia Týždňa dobrovoľníctva 

 Vzdelávanie a supervízia dobrovoľníkov a organizácií v oblasti dobrovoľníctva  

 Každoročné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cenou Srdce na dlani  

 Výskum v oblasti dobrovoľníctva a mládeže  

 Pomoc pri zavádzaní dobrovoľníckych programov v iných organizáciách 

 Zabezpečovanie štandardov kvality pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami 

 Realizácia vlastných programov a projektov  

▪ Opri sa o mňa  



 

 

 

 

▪ Spojivko  

▪ Môj svet je Tvoj  

▪ Medzigeneračný program Hlavičky 

▪ Dobrovoľníctvo seniorov v Univerzitnej knižnici UMB  

▪ Dobrovoľníctvo stredoškolákov  

▪ Dobrovoľníctvo – cesta k zamestnaniu  

▪ Service learning   

  

 Vysielanie a prijímanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do/zo zahraničia  

 Spolupráca s národnými a medzinárodnými organizáciami v oblasti dobrovoľníctva  

 

Naše cieľové skupiny: 
  

 Dobrovoľníci a dobrovoľníčky 

 Organizácie, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami 

 Verejnosť 

 Verejné a samosprávne organizácie 

 Kultúrne a športové ustanovizne 

 Cirkevné organizácie 

 Donori (organizácie alebo jednotlivci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

3. dobrovoľnícke servisné centrum  
  

Ako servisné centrum pre dobrovoľníctvo:   
  

 spravujeme a aktualizujeme databázu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a organizácií s dopytom po 

dobrovoľníkoch a dobrovoľníčkach  

 poskytujeme servis a konzultácie pre dobrovoľníkov, dobrovoľníčky, organizácie a firmy  

 organizujeme stretnutia organizácií s uchádzačmi a uchádzačkami o dobrovoľnícke aktivity  

 pomáhame záujemcom o dobrovoľníctvo pri výbere vhodnej dobrovoľníckej príležitosti  

 poskytujeme organizáciám konzultácie pri tvorbe dobrovoľníckych programov v organizáciách a pri 

manažovaní dobrovoľníkov a dobrovoľníčok  

 poskytujeme vzdelávanie a podporu koordinátorom dobrovoľníkov v organizáciách 

 pravidelne monitorujeme dobrovoľnícke príležitosti v Banskobystrickom kraji  

  

V Centre dobrovoľníctva sme v roku 2015 poskytli konzultácie takmer 1400 dobrovoľníkom a 

dobrovoľníčkam a 263 konzultácií pre zástupcov organizácií, ktoré s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami 

pracujú.  

V on-line databáze dobrovoľníkov a dobrovoľníckych príležitostí, prostredníctvom ktorej si zaregistrovaní 

dobrovoľníci môžu prezerať aktuálne dobrovoľnícke ponuky a naopak, zástupcovia organizácií ponuky 

pridávať, vyhľadávať a filtrovať dobrovoľníkov, či sieťovať sa s ďalšími organizáciami.  

 

Databáza je dostupná na našej webovej stránke www.centrumdobrovolnictva.sk.  
  

 

sieť infobodov o dobrovoľníctve 

 

Centrum dobrovoľníctva má v Banskobystrickom regióne svoju sieť Infobodov o dobrovoľníctve – úzko 

spolupracujúce organizácie, ktoré plnia úlohy informačných centier pre potenciálnych dobrovoľníkov 

a dobrovoľníčky ale aj pre organizácie, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Sú našou 

vysunutou rukou bližšie k ľuďom v okresoch Banskobystrického kraja. 

 

Spolupráca s Infobodmi funguje na báze zmluvy o spolupráci a stanovenia si úloh na prebiehajúci rok. 

Infobody sa aktívne zapájajú do akcií Centra dobrovoľníctva ako je kampaň Týždeň dobrovoľníctva 

a oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani. 

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/


 

 

 

 

 

V roku 2015 sme spolupracovali s Infobodmi: 

 

 Združenie Slatinka, Zvolen – pre okresy Zvolen, Detva, Banská Štiavnica 

 Centrum voľného času Žiar nad Hronom – pre okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica 

 Centrum voľného času Domček, Krupina – pre okresy Krupina, Veľký Krtíš 

 O.z. Za dôstojný život, Lučenec – pre okresy Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota 

 VYDRA, vidiecka rozvojová aktivita, Čierny Balog – pre okresy Brezno, Revúca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. propagácia dobrovoľníctva  
 

Centrum dobrovoľníctva priebežne popularizuje myšlienku dobrovoľníctva prostredníctvom  viacerých 

nástrojov:  
  

 celoročná, kontinuálna aktualizácia web stránky Centra dobrovoľníctva 

www.centrumdobrovolnictva.sk  

 sociálne siete Centra dobrovoľníctva 

 printové propagačné materiály o dobrovoľníctve   

 organizovanie diskusných klubov so zástupcami a zástupkyňami organizácií, v ktorých je možné 

pracovať ako dobrovoľník a dobrovoľníčka  

 priamy kontakt a oslovenie potenciálnych dobrovoľníkov  

 organizovanie kampaní na podporu myšlienky dobrovoľníctva  
  

sociálne siete centra dobrovoľníctva v roku 2015  

 

Dôležitým nástrojom oslovovania našich cieľových skupín - mladých ľudí, ale aj ľudí v produktívnom veku 

a seniorov, sú sociálne siete. Na propagáciu dobrovoľníctva a zaujímavých informácií s ním spojených 

a budovanie pozitívneho vzťahu našej organizácie s našimi priaznivcami na stránkach ako je Facebook, 

Instagram, či Twitter,  je v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou vytvárania vzťahov s ľuďmi. Vždy 

aktuálnymi informáciami sa nám podarilo zvýšiť počet fanúšikov na všetkých spomenutých platformách 

a tieto čísla kontinuálne rastú. 

 

Počet fanúšikov facebook stránky Centra dobrovoľníctva v priebehu roka 2015 narástol z 608 fanúšikov 

na 942 fanúšikov, čo je takmer 55% nárast oproti minulému roku. 

 

Najvyšší organický zásah v rámci zdieľaných informácií na Facebookovej stránke Centra dobrovoľníctva 

bol v rámci kampane Týždeň dobrovoľníctva. Fotky z otvorenia Týždňa dobrovoľníctva zasiahli 5251 ľudí, 

fotky dokopy videlo 8647 ľudí a na post kliklo 9220 ľudí celkom. 

 

Druhý najvyšší organický zásah mal rozhovor s našou dobrovoľníčkou uverejnený na bystrica24.sk. 

Článok zasiahol 3201 ľudí celkom a mal najvyšší počet „lajkov“ počas roka. 

 

Spustili sme komunikáciu aj prostredníctvom platformy Twitter a Instagram, kde postupne získavame 

publikum. Hlavným komunikačným kanálom ale ostáva Facebooková stránka. 

 

 

 



 

 

 

 

 

kampaň týždeň dobrovoľníctva 2015 
 
Od stredy 16. septembra do utorka 22. septembra mali ľudia v celom Banskobystrickom kraji možnosť už 
po tretíkrát nazrieť do farebného sveta dobrovoľníctva a pomôcť dobrej veci. 

Motto tohto ročníka kampane bolo: „Týždeň dobrovoľníctva 2015 - Vyfarbi ho s nami!“ 

Otvorenie kampane sa konalo spolu s otvorením Európskeho 
týždňa mobility na Námestí SNP v Banskej Bystrici 16. 
septembra.  

Centrum dobrovoľníctva pripravilo verejnosti školu tanca s 
univerzitným folklórnym súborom Mladosť, "goldšprint", 
výrobu vlastného odznaku, streľbu z luku spolu so športovým 
klubom Orlík, vystúpenie Slovak Freerun family. Verejnosť 
mala možnosť aj spoznať množstvo mimovládnych a 
neziskových organizácií v rámci Veľtrhu MVO, vyhrať v 
tombole pekné ceny, zahrať si ľudské človeče nehnevaj sa, 
zajazdiť si na elektrobicykloch či Trixi-mobile.  

Otvorenia sa zúčastnil aj primátor mesta Banská Bystrica, p. 
Ján Nosko. 

Pred kampaňou sme spustili samostatnú webstránku 
www.tyzdendobrovoľníctva.sk, kde boli uverejnené všetky 
potrebné informácie tak pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, 
ako aj pre zapojené organizácie, alebo verejnosť a médiá. 

 
Kampaň prekonala účasť z minulého roku. 1891 dobrovoľníkov v 81 organizáciách po celom 
Banskobystrickom kraji odpracovalo spolu 9733 hodín, bez nároku na honorár.  

Sprievodných podujatí sa zúčastnilo ďalších viac ako 1358 účastníkov. 

Tohtoročné motto „Vyfarbi ho s nami!“ sa odrazilo v množstve pestrých aktivít, nielen obrazne ale aj 
doslovne.  Dobrovoľníci vymaľovali ulice, lavičky, preliezky, opravovali chránené domy, skrášľovali 
verejné priestranstvá, inštalovali náučné chodníky, ukladali knihy, vyrábali učebné pomôcky, pomohli 
klientom rôznych zariadení pri denných aktivitách, ale hlavne spestrili svoj aj niečí deň. Okrem toho sa 
zrealizovalo množstvo sprievodných aktívít, ako napríklad diskusií o dobrovoľníctve. 

 

http://www.tyzdendobrovoľníctva.sk/


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Týždeň dobrovoľníctva vyvrcholil záverečnou párty pre zapojených dobrovoľníkov 22. septembra o 19:00 
hod. v Záhrade - Centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici, ktorá bola zároveň aj narodeninovou 
oslavou 15-ho výročia založenia Centra dobrovoľníctva. 

Opäť nás potešila vyššia účasť oproti 
minulému i predminulému roku. Je to znak, 
že ľuďom sa táto kampaň páči, a nás to 
motivuje v jej pokračovaní. Ďakujeme 
všetkým, ktorí vyfarbili Týždeň 
dobrovoľníctva spolu s nami. 

Hlavnými partnermi Týždňa dobrovoľníctva 
2015 boli Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, Nadácia Orange 
a Mesto Banská Bystrica. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ostatné promo aktivity centra dobrovoľníctva v roku 2015 

8 hours overtime for a good cause = 8 hodín nadčasu za dobrú vec 

 
Pod týmto zaujímavým názvom sa 19. februára 2015 uskutočnilo Záhrade - Centre nezávislej kultúry 
stretnutie miestnych neziskových organizácií, ktoré zorganizovala naša rumunská dobrovoľníčka Adina, 
ako svoj hlavný EVS projekt a vyvrcholenie jej 10-mesačného pôsobenia u nás. Iniciatíva „8 hours" je 
lokálnou verziou medzinárodného formátu, ktorý podporuje stretnutia odborníkov a tvorivých ľudí s 
priateľmi a kolegami, aby tak 
pomohli vybraným miestnym 
organizáciám v ich rozvoji, kedy 
zúčastnení venujú 8 hodín 
svojho pracovného času, 
vedomosti a skúsenosti dobrej 
veci a to bez nároku na 
honorár. 

Medzi organizáciami, ktoré do 
Záhrady prišli načerpať nové 
nápady a vízie nechýbali 
Spoločnosť na pomoc osobám s 
autizmom SPOSA, občianske 
združenia za! Amfiteáter, 
či Nádej deťom a zástupcovia 
festivalu Víkend atraktívneho 
divadla. 

Najskôr, niekoľko týždňov pre podujatím, zadefinovali konkrétny problém, s ktorým sa pri svojich 
aktivitách stretávajú, a ktorý by potrebovali riešiť. Objavili sa témy ako napr. finančný manažment v 
treťom sektore, marketing a komunikácia smerom k verejnosti, strategické plánovanie a mnoho iných. 
Projektový tím, zložený zo zahraničných EDS dobrovoľníkov v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva 
následne oslovil mentorov na každú tému. Na podujatí mala každá z nich svoje vyhradené miesto pri 
okrúhlych stoloch, kde pod vedením odborníkov účastníci diskutovali o možnostiach ďalšieho rozvoja, 
pripravovali plán riešení a navzájom si vymieňali skúsenosti. V závere podujatia, v neskorých večerných 
hodinách, prezentovali výsledky a výstupy svojej 8-hodinovej aktivity. 

Vďaka patrí najmä mentorom p. Michalovi Roškaňukovi, p. Stanislave Mikovej a p. Csille Droppovej, p. 
Dušan Krnáčovi a p. Milanovi Zvadovi, pretože každý z nich odborníkov vydal zo seba maximum a snažil 
sa pomôcť dobrej veci. 



 

 

 

 

Celé podujatie zinicioval medzinárodný tím dobrovoľníkov v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva v 
Banskej Bystrici v rámci programu Mládež v akcii. Projekt sa uskutočnil aj vďaka finančnej podpore 
Komunitnej nadácie Zdravé mesto. 

 

Profesia days 2015 

 

Aby sme ľuďom priblížili našu misiu a presvedčili ich o tom, že aj dobrovoľníctvo môže byť cestou k 
vysnívanej práci, prijali sme na jeseň minulého roku pozvanie organizátorov byť súčasťou najväčšieho 
veľtrhu práce na Slovensku, Profesia days. Tie prebiehali v dňoch 25.-26-2-2015 na výstavisku Incheba v 
Bratislave. 

V stánku sme spoločne s Platformou 
dobrovoľníckych centier a organizácií a 
Bratislavským dobrovoľníckym centrom 
prezentovali aj aktivity a príbehy z 
Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. 
Mnoho ľudí totiž stále netuší, čo im 
dobrovoľníctvo môže ponúknuť a čo z 
neho môže mať. Okrem samotných 
zvedavcov a záujemcov z radov 
návštevníkov veľtrhu sa pri nás 
pristavovalo i množstvo firiem – 
vystavovateľov a teda i 
zamestnávateľov, aby sa informovali o 
potenciáli firemného dobrovoľníctva ako 
formy teambuildingovej aktivity ich 
zamestnancov. 

Ľudí prilákali aj naše popoludňajšie worskhopy na tému „Dreamjob vďaka dobrovoľníctvu". 

 
 
EVEN konferencia v Madride 
 
V piatok, 13. marca sa naša Janka, ako zástupkyňa Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, 
zúčastnila ako jediná zo Slovenska na zaujímavej konferencii pod hlavičkou CEV (Európskeho 
dobrovoľníckeho centra) s názvom „Making things more EVEN". Pod skratkou EVEN je treba si predstaviť 
Európsku sieť firemného (alebo ak chcete zamestnaneckého) dobrovoľníctva. Spoločne s reprezentantmi 
ďalších dobrovoľníckych centier z Európy, firiem, ako aj organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi jej bol v 
priestoroch Nadácie Telefonica v srdci Madridu predstavený najnovší pracovný nástroj „EVEN 
Workbook", ktorý pomôže firmám v rozvoji zamestnaneckého dobrovoľníctva. Je to akýsi pracovný zošit, 
na základe ktorého môže akákoľvek organizácia, hlavne z biznis sektora, odhodlaná zapojiť svojich 



 

 

 

 

zamestnancov do firemných dobrovoľníckych aktivít, postupovať pri príprave takéhoto programu vnútri 
svojej spoločnosti. Usporiadateľ, Európske dobrovoľnícke centrum „CEV", v rámci konferencie 
predstavilo aj výsledky najnovšej štúdie o zamestnaneckom dobrovoľníctve, pričom všetky tieto 
materiály sú dostupné na stiahnutie TU. Pracovný zošit môže byť dostupným aj pre slovenské 

podmienky, potrebný je len jeho preklad do slovenčiny a hlavička Platformy dobrovoľníckych centier a 
organizácií. 

Súčasťou podujatia bol aj bohatý program spíkrov z celého sveta, zameraný na aktuálne otázky trendov v 
dobrovoľníctve, špeciálne v tom firemnom a zamestnaneckom. Zástupcovia firiem ako Kellogg´s, IBM, 
organizácie Special Olympics a mnohých ďalších predstavili fungujúce modely dobrovoľníctva v ich 
ponímaní a príklady dobrej praxe, ktoré fungujú práve v ich krajine. Inšpirujúca bola aj podnetná diskusia 
a množstvo otázok, ktoré z prezentácií vyplynuli a zaujali mnoho ďalších účastníkov. Všetky prezentácie z 
konferencie si môžete pozrieť aj vy TU.  

Na konferenciu prišlo viac ako 100 účastníkov a bola organizovaná v spolupráci s Nadáciou Telefonica a 
organizáciami IBM, Kellogg´s a CODESPA. 

 
 
Putovná výstava o dobrovoľníctve  
 
Vlani sme v spolupráci s našim dobrovoľníkom Danielom Cobo 
Castrom a fotografom Matejom Kapustom pripravili výstavu o "dvoch 
životoch" dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Zachytáva ich v bežnej 
práci, ktorej sa venujú, a ako dobrovoľníkov/dobrovoľníčky, ktorými sa 
stávajú po skončení svojich pracovných povinností. Je výpoveďou o 
tom, že bežní ľudia žijúci medzi nami robia vo svojom voľnom čase 
veci, ktoré skrášľujú tento svet.  

Výstavu pod názvom "Skúste niečo iné, zapojte sa do dobrovoľníctva. 
Neverili by ste, čo všetko dokážete" ste mohli zahliadnuť počas cca 3 

http://www.cev.be/even/
http://www.cev.be/even-reports_events/


 

 

 

 

týždňov v septembri a októbri 2014 zavesenú medzi stĺpmi verejného osvetlenia na nám. SNP v Banskej 
Bystrici. 

Počas júla bolo možné si putovnú výstavu pozrieť  v Žiari nad Hronom.  

 

Ďalšie podujatia, ktorých sa Centrum dobrovoľníctva zúčastnilo 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prečítajte si rozhovor s našou prezidentkou v Denníku N 
 
Ak vás zaujíma, ako si v Centre nažívame, čím žijeme, o čom vlastne to dobrovoľníctvo je, čo máme nové 
a čo chystáme, prečítajte si napríklad rozhovor Daniela Vraždu s prezidentkou Centra dobrovoľníctva 
doc. Alžbetou Brozmanovou Gregorovou.  

https://dennikn.sk/220857/nemas-peniaze-daruj-cas/ 

 
Fórum mimovládnych a neziskových organizácií 2015 
 

V piatok 18.9.2015 sa v rámci Týždňa dobrovoľníctva uskutočnilo na radnici v Banskej Bystrici aj Fórum 
mimovládnych organizácií. Na Fóre vystúpil p. primátor Banskej Bystrice, Ján Nosko, poslanci mestského 
zastupiteľstva a zástupcovia MVO 
diskutovali o zmenách vo 
všeobecno-záväzných nariadeniach 
mesta Banská Bystrica, týkajúcich 
sa mimovládnych neziskových 
organizácií, nového dotačného 
mechanizmu mesta na podporu 
MVO, a vzájomnej spolupráci. 
Počas Fóra prebehli voľby do Rady 
primátora mesta Banská Bystrica 
pre mimovládne neziskové 
organizácie. 

 

 

 

Noví členovia Rady primátora mesta Banská Bystrica pre mimovládne neziskové organizácie: 

- pre oblasť umenia, kultúry, histórie, rekreácie a športu: Milan Zvada, Záhrada - CNK 

- pre oblasť zdravotníctva a sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a iné 
cieľové skupiny: Mária Helexová, SPOSA Banská Bystrica 

- pre oblasť detí, mládeže, rodiny a voľného času: Mária Svidroňová 

- pre oblasť zlepšovania životného prostredia a kvality života, komunitného rozvoja a obhajoby záujmov: 
Dorota Martincová, Komunitné centrum Sásová 

- pre oblasť vzdelávania, výskumu, podpory dobročinnosti, darcovstva a dobrovoľníctva: Csilla Droppová 

https://dennikn.sk/220857/nemas-peniaze-daruj-cas/


 

 

 

 

- pre oblasť práce s rómskou komunitou: Jolana Náterová, OZ Nádej deťom 

Fórum sme pripravili a realizovali aj vďaka podpore partnerov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu, Nadácia Orange a Mesto Banská Bystrica.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. vzdelávanie a supervízie koordinátorov 

dobrovoľníkov  

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 

Výpovede dobrovoľníkov/-čok a profesionálov/-ok z mimovládnych organizácií hovoria o tom, že existujú 
rôzne skúsenosti s koordináciou dobrovoľníkov v organizáciách. Úspešní koordinátori vedia, že 
dobrovoľníkov môžu motivovať a udržať si len vo vhodne nastavenom systéme a prostredí. 

Preto sme sa v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií rozhodli vytvoriť prvé 
slovenské štandardy kvality, na základe ktorých bude jasné, kto s dobrovoľníkmi pracuje kvalitne, a kto 
na sebe potrebuje zapracovať. Dobrovoľníci si tak budú môcť ľahšie vybrať vhodnú organizáciu, pre 
ktorú chcú dobrovoľníčiť. 

  

 
 

 

 



 

 

 

 

Supervízne stretnutia koordinátorov 2015 
 
Ako sa už stalo tradíciou, aj v tomto roku pokračujeme v pravidelných supervíznych stretnutiach pre 
koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníkov na pôde Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Tešia sa 
veľkej obľube, vďaka kvalitným supervízorom a témam, ktoré si účastníci vyberajú na základe svojich 
potrieb. Prvé z nich bolo obsadené väčším, než možným počtom účastníkov, v priebehu 2 hodín od 
zverejnenia. Veľmi sa tomuto záujmu tešíme.  

Oproti minulému roku sa 
supervíznych stretnutí dotýka 
niekoľko kľúčových zmien: 

 toho istého supevízneho 
stretnutia sa môžu zúčastniť 
maximálne dvaja zástupcovia/-
kyne tej istej organizácie 

 supervízne stretnutia sú od roku 
2015 otvorené len pre 
zástupcov organizácií 
pracujúcich s dobrovoľníkmi a 
dobrovoľníčkami 
zaregistrovaných nawww.centrumdobrovolnictva.sk 

 cena za účasť na supervízii je 5€/osoba 

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

 

Workshopy pre koordinátorov dobrovoľníkov - sociálne siete, digitálny marketing  
 

V stredu 22. júla sme pre koordinátorov a 
koordinátorky dobrovoľníkov pripravili 
zaujímavý workshop, aby sme sa spolu naučili, 
ako využívať nové technológie k osloveniu 
hlavne mladých dobrovoľníkov. 
Ďakujeme Petrovi Šebovi z bratislavskej firmy 
PS Digital, ktorý sa po jeho realizácii, vďaka 
aktivite účastníkov - zástupcov mimovládok a 
vďaka príjemnej atmosfére, rozhodol urobiť 
pre nás toto školenie PRO-BONO, teda 
bezplatne. 

 

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/


 

 

 

 

Workshop sa realizoval vďaka projektu Služby mladým, podporeného Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým účastníčkam a účastníkom školení, ktorí boli naozaj výborní, 
ako aj bratislavskej firme PS Digital, ktorá nám pomohla s realizáciou prvého z workshopov. Veríme, že 
nadobudnuté vedomosti spoločne prenesieme od teórie priamo do praxe! 

 

 
 
Workshopy pre koordinátorov - "Ako využívať potenciál..." 
 
V horúci júlový deň, 22.7. popoludní, sme sa spolu so zástupcami organizácií pracujúcich, alebo 
potenciálne pracujúcich s mladými 
dobrovoľníkmi porozprávali o tom, ako 
môžu využiť potenciál on-line platforiem a 
dobrovoľníckej databázy pri vyhľadávaní a 
oslovovaní dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.  

Tieto moderné nástroje, medzi ktoré patrí 
aj naša on-line databáza dobrovoľníckych 
ponúk na stránke: 

 www.centrumdobrovolnictva.sk 

sú možnosťou, ako dobrovoľníkov vyhľadať 
jendoducho, ľahko, rýchlo a moderne.  

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/


 

 

 

 

Z množstva možností vás môže presvedčiť i nasledujúce video:  

https://www.youtube.com/watch?v=Q-rSgx5GJLk.  

 Workshop sme realizovali v rámci projektu Služby mladým, podporeného Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. 

 
 
Workshop "Jednodňovky ľavou zadnou" 
 
Po niekoľkoročných skúsenostiach a komunikácii so zástupcami organizácií, ktoré s dobrovoľníkmi 
pracujú, alebo by chceli, sme sa rohodli pripraviť samostatný modul manažmentu dobrovoľníctva pod 
názvom "Ako pripraviť a zrealizovať kvalitnú jednorazovú dobrovoľnícku aktivitu" - alebo v skratke 
"Jednodňovky ľavou zadnou". 

Ide o samostatný vzdelávací 
modul, vhodný napríklad ako 
nadstavba pre tých, ktorí majú 
absolvovaný základný kurz 
manažmentu dobrovoľníctva. 
Organizácie a neformálne 
skupiny tak mali jedinečnú 
možnosť dozvedieť sa od A po 
Z, špeciálne princípy, pre 
prípravu príležitostných 
dobrovoľníckych podujatí. 
Napríklad pri zapájaní sa do 
kampane Týždeň 
dobrovoľníctva, či iných 
kampaní, alebo hocikedy, keď budú potrebovať zorganizovať nejakú dobrovoľnícku aktivitu vo svojej 
organizácii, miestnej komunite, či okolí. 

Workshop sme realizovali v rámci projektu Služby mladým, podporeného Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. 

 
Septembrový tréning v manažmente dobrovoľníctva 
 
V spolupráci so zástupcami Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií sme zorganizovali druhý 
tohtoročný akreditovaný tréning Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, v dňoch 8 - 11.septembra 
2015 v Žiline. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-rSgx5GJLk
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/aktualne-projekty/tyzden-dobrovolnictva
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/aktualne-projekty/tyzden-dobrovolnictva


 

 

 

 

 
Školenie externých hodnotiteľov štandardov kvality 
 

Na to, aby sme mohli spoločne zavádzať značku kvality "S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme" 
medzi množstvo organizácií, ktoré s dobrovoľníkmi na Slovensku pracujú, potrebujeme najprv kvalitných 
ľudí, ktorí nám pomôžu hodnotiť úroveň štandardov kvality v manažmente dobrovoľníctva v 
predmetných organizáciách. Aj z tohto dôvodu sme dňa 13. augusta v spolupráci s Platformou 
dobrovoľníckych centier a organizácií pripravili na pôde Centra dobrovoľníctva školenie, ktoré nám 
pomohlo spoločne nájsť odpovede na nejasnosti, ale i stanoviť ďalšie ciele a výzvy v súvislosti so 
zavádzaním štandardov na Slovensku. 

 
 

Pozícia koordinátor dobrovoľníkov je už v katalógu zamestnaní 
 
Platforme dobrovoľníckych centier a 
organizácií sa podaril husársky kúsok.  
 
Od včera je pozícia koordinátor 
dobrovoľníkov v katalógu zamestnaní!  
 
Za tento skvelý krok vpred v oblasti 
dobrovoľníctva patrí vďaka  
Alžbete Frimmerovej a Alžbete Brozmanovej 
Gregorovej. 

 

 

 

http://www.dobrovolnickecentra.sk/
http://www.dobrovolnickecentra.sk/
http://nsp3.sustavapovolani.sk/karta_zamestnania-496104


 

 

 

 

Októbrové workshopy pre koordinátorov dobrovoľníkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

6. oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 

srdce na dlani 2015  
 

Srdce na dlani 2015 
 
Deviaty ročník oceňovania výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 
zorganizovalo Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Univerzitou Mateja 
Bela v Banskej Bystrici, mestom Banská Bystrica, Regionálnym európskym 
informačným centrom a Komunitnou nadáciou Zdravé mesto. 

 

Udeľovanie ocenenia Srdce na dlani 2015 v Banskobystrickom kraji sa realizovalo pod záštitou primátora 
mesta Banská Bystrica MUDr. Jána Noska 
dňa 7.12.2015 v priestoroch Radnice na 
Námestí SNP v Banskej Bystrici. 

 

Udelených bolo 12 ocenení Srdce na dlani 
2015. 

Partneri podujatia Srdce na dlani 2015: 
Mesto Banská Bystrica, Univerzita Mateja 
Bela, Komunitná nadácia Zdravé mesto 
a Regionálne európske informačné centrum 
Banská Bystrica.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. európska dobrovoľnícka služba   
 
Počas roka sme dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam sprostredkovali niekoľko ponúk na vycestovanie 
v rámci Európskej dobrovoľníckej služby: 

 

EDS do Bulharska 
V termíne 15.4. - 15.6.2015 sa budete spolu s ďalšími mladými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami z celej 
Európy môcť podieľať na organizácii festivalu "Eco Festival Koprinka". 

EDS v Bulharsku 
Od  15/06/2015 do 15/08/2015, Fondation SOS – families in risk is searching for 1 volunteer to 
participate in already approved project. The voluntary service is located in Varna, Bulgaria. It is related 
to social work in a Crisis center for victims of domestic violence and human trafficking. 

Activities are focused on the organization of leisure activities for women and children victims of 
domestic violence and human trafficking. Outdoor games, making cards and jewelry, cooking, walking 
and accompaniment. Participate in crafting activities, office work. 

Ponuka: EDS v Poľsku 
The project "Volunteers, unemployed, students and people with disabilities together looking for their 
place in the labour market in Europe." is going to be realized in municipality of Milicz also most of the 
activities will take place there. It is a small city occupied by 15 000 citizens located in the Lower Silesian 
region in Poland. According to the project volunteer will work in one of three host organisations: 
Association of Disabled Children ( Workshops of Occupational Therapy – working with adults and the 
rest of the group of young children from 3 to 18 years old ), in community of Milicz (working in local 
club-room "Chatka Puchatka", animating time for young participants there 6-16 years old) and in the 
county of Milicz (Nursing home).  

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

9. dlhodobé dobrovoľnícke programy centra 
dobrovoľníctva   
 

 

Nábor do dlhodobých dobrovoľníckych 
programov 
 
Naše ostrieľané ale aj nové koordinátorky 
zorganizovali v októbri na pôde Pedagogickej 
faktulty nábor nových dobrovoľníčok a 
dobrovoľníkov do dlhodobých programov: Opri sa o 
mňa, Spojivko a Môj svet je tvoj. 

 
 
Školenie dobrovoľníkov 
 

V utorok 27.10. sa do doučovacieho programu zaškolilo nových 14 dobrovoľníčok a 1 nový dobrovoľník. 
Okrem vzdelávania, sebapoznania, vyjasňovania si očakávaní a obáv, sme zažili príjmemnú atmosféru a 
kopec smiechu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Projekty súvisiace s dlhodobými dobrovoľníckymi programami 

Za jedno lano 

Zámerom projektu Za jedno lano je skvalitniť a rozšíriť implementáciu intervenčných dobrovoľníckych 
programov Opri sa o mňa, Spojivko a Môj svet je tvoj zameraných na riešenie problémov detí súvisiacich 
s ich špecifickými potrebami a ich rodinným a sociálnym prostredím. Prostredníctvom dobrovoľníckych 
programov chceme rozvinúť osobnosť dieťaťa, reflektovať na špecifické potreby detí, rozvíjať zručnosti 
detí odkomunikovať svoje potreby a rozvíjať efektívne spôsoby spolupráce a sieťovania medzi deťmi, 
rodičmi, učiteľmi a dobrovoľníkmi. Prostredníctvom skvalitnenenia a rozšírenia implementácie 
dobrovoľníckych programov umožníme zväčšenie dosahu programov na nové deti, nových 
dobrovoľníkov/-čky a ďalšie organizácie v regióne BB. Chceme prepojiť silu pomoci ťahajúc za "jedno 
lano" s deťmi, rodičmi, dobrovoľníkmi a ďalšími dospelými, ktorí sú súčasťou života dieťaťa v záťažovej 
situácii. 

Projekt sa realizuje od 1.9.2015 do 31.5.2016. Projekt Za jedno lano podporila Nadácia pre deti 
Slovenska z fondu Hodina deťom www.nds.sk. 

  

 
 

Naučme sa spolu 

Cieľom projektu je posilnenie zraniteľných skupín rómskych detí žijúcich v 
sociálne vylúčených komunitách. Podstatou projektu je implementácia 
dobrovoľníckych doučovacích programov pre deti z rómskych komunit v 
dvoch nízkoprahových komunitných centrách v meste Banská Bystrica. 
Doučovacie programy fungujú na princípe jeden na jedného, t.j. 1 
dobrovoľník sa venuje 1 dieťaťu pravidelne minimálne raz týždenne. 
Prínosom projektu pre cieľovú skupinu rómskych detí je v posilnenie ich 
kapacít a návykov v oblasti pravidelnej prípravy do školy, zlepšenie 
študijných výsledkov detí a eliminácia predčasného ukončenia základnej 
školskej dochádzky, opakovania ročníkov či preradenia na špeciálnu základnú školu. Účasťou v programe 
dieťa získava tiež motiváciu učiť sa, pozitívny vzor a v neposlednom rade získa veľkého kamaráta a 
priateľský vzťah. Projekt sa realizuje vo vzájomnej spolupráci Centra dobrovoľníctva a mesta Banská 
Bystrica, ktoré je zriaďovateľom komunitných centier. Súčasťou projektu je aj tvorba minimálnych 
štandardov implementácie doučovacích programov, ktoré umožnia implementáciu doučovacích 
programov v budúcom období aj v iných organizáciách a lokalitách. 

Projekt sa realizuje od 15.9.2015 do 30.4.2016. Projekt Naučme sa spolu bol podporený z Fondu pre 
mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014.  



 

 

 

 

 

10. medzinárodné projekty 
 

 
Medzinárodný projekt service learningu s partnermi V4 
 
Centrum dobrovoľníctva sa v roku 2014 stalo partnerom medzinárodného projektu, ktorého 
predkladateľom je Medzinárodná asociácia interaktívnych otvorených škôl z Bosny. 

Našim spoločným cieľom je rozvoj 
medzinárodnej spolupráce a sieťovania 
medzi školami západného Balkánu a 
krajinami V4 a zabezpečenie 
pochopenia role škôl v rozvoji 
demokratických procesov v komunite, 
prostredníctvom systému „service 
learning". 

Prvé stretnutie projektového tímu sa 
konalo 11.1.2015 v Brne. 

 
Service learning je na Slovensku 
Centrom dobrovoľníctva zavádzaný od 
r.2005 a ako univerzitný predmet (pri ktorého zrode a akreditácii Centrum stálo) funguje od roku 2013. 

Projekt sieťuje 10 škôl z 5 participujúcich krajín (Poľsko, Česko, Slovensko, Bosna a Hercegovina a 
Kosovo) a vytvára inováciu v kombinovaní školského systému a komunitného života, ako prostriedku 
učenia sa študentov. 

Prostredníctvom projektu sa študenti naučia zručnosti a techniky kritického myslenia, vytvoria 
medzinárodnú spoluprácu a budú schopní využívať a aplikovať vedomosti na lokálnej úrovni. Za podpory 
pedagógov vytvoria vlastný "service learning" projekt venovaný niektorej z otázok demokracie na 
lokálnej úrovni, ktorý do konca roka 2015 i zrealizujú v miestnej komunite. 
Do projektu budú zapojené 2 slovenské stredné školy. Jeho súčasťou je i medzinárodná výmena 
skúseností, účasť na zahraničnom tréningu v Bosne, či na záverečnej konferencii v Sarajeve. 

 
 
Medzinárodný projekt EVSification 
 
Centrum dobrovoľníctva, ako vysielajúca i hosťujúca organizácia dobrovoľníkov Európskej 
dobrovoľníckej služby (v skratke EVS), je partnerom nového medzinárodného projektu „EVSification" – 
alebo v preklade „EVSifikácia". Spoločne s rumunským dobrovoľníckym centrom Cluj-Napoca, a poľskou 



 

 

 

 

organizáciou FERSO v priebehu rokov 2015-2016 vytvoríme niekoľko dôležitých výstupov, ktoré by mali 
zjednodušiť proces manažovania zahraničných dobrovoľníkov v organizáciách. 

V dňoch 20.-23.1.2014 sme sa zúčastnili prvého spoločného partnerského pracovného stretnutia v 
rumunskej Kluži, kde sme nastavili 
podmienky a termíny pre realizáciu 
aktivít. Stretnutie v Kluži bolo 
priestorom pre vyjasnenie potrieb a 
očakávaní, i pre nastavenie systému 
realizácie a manažmentu celého 
projektu. Dohodli sme sa na úlohách 
jednotlivých strán, zodpovednostiach, 
harmonograme, podmienkach a 
spôsobe čerpania rozpočtových 
položiek, nastavili systém komunikácie. 
Samozrejme v príjemnej atmosfére 
dobrovoľníckeho centra sme sa cítili 
dobre, spolupracujeme s nimi už po 
niekoľkýkrát a sme na rovnakej vlne - 
nároční no pozitívni. 

 „Z mnohých skúseností, ktoré po niekoľkoročnej spolupráci so 
zahraničnými dobrovoľníkmi máme, nám s partnermi 
vyplynuli rôzne potreby či situácie, s ktorými sa pri 
manažovaní dobrovoľníkov stretávame. Je ich neúrekom – od 
základných a vtipných, až po náročné, či ťažké. Nakoľko ich 
riešenie neupravuje žiadna z dostupných príručiek, ani 
návodov, rozhodli sme sa vytvoriť nástroj, ktorý uľahčí 
manažment týchto dobrovoľníkov nielen nám, trom-do-
projektu zapojeným organizáciám, ale tiež ďalším, z celej 
Európy, ktoré oň v budúcnosti prejavia záujem." vysvetľuje 
dôvod vzniku myšlienky projektu Idka Adolfová. Idka je 
koordinátorka zahraničných dobrovoľníkov v Centre 
dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a sama uvíta akékoľvek 
spríjemnenie a uľahčenie realizácie procesov, ktoré 
neodmysliteľne patria k starostlivosti a koordinácii 
zahraničných dobrovoľníkov v organizácii. 

 

Partneri majú cieľ vytvoriť niekoľko výstupov: 

 Na základe prieskumu potrieb viac než 20 organizácií z rôznych krajín Európy a štrukturovanými 
rozhovormi s EVS dobrovoľníkmi postupne vypracujeme najprv štruktúru a neskôr i kompletný 



 

 

 

 

manuál pre manažment dobrovoľníctva v EVS. Ten bude obsahovať i prípadové štúdie, či konkrétne 
príklady aktivít, ktoré overíme v spolupráci s organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi EVS. 

 Súbežne s prípravou tohto manuálu, sa zameriame aj na vytvorenie tzv. „EVSification recipe design", 
hovorovo „toolkit-u", čo je niečo ako súprava konkrétnych nástrojov a návodov, ktoré môžu 
koordinátori zahraničných dobrovoľníkov využívať v reálnych situáciách. 

 Spracované informácie budú sprostredkujeme širokej verejnosti nielen prostredníctvom médií a on-
line komunikácie, ale i prostredníctvom troch medzinárodných webinárov, tlačených a 
elektronických publikácií a nástrojov. 

 Výstupy budú dostupné na stiahnutie z akéhokoľvek miesta i pre ďalšie organizácie, ktoré niečo 
takéto tiež potrebujú. 

Súčasťou projektu sú aj medzinárodné pracovné stretnutia partnerov, intenzívny 7-dňový tréning v 
manažmente zahraničných dobrovoľníkov, či „multiplication camp" – konferencia o manažmente 
zahraničných dobrovoľníkov s viac ako stovkou účastníkov z mnohých krajín Európy a štyridsiatkou 
workshopov. 

 

Projekt V44V - Visegrad for volunteering 

V projekte V4 for volunteering (alebo V4 pre dobrovoľníctvo) je Centrum 
dobrovoľníctva v Banskej Bystrici partnerom ďalších organizácií z Maďarska, 
Čiech a Poľska, venujúcim sa dobrovoľníctvu. Projekt je zameraný na výskum 
koreňov, vývoja čŕt a súčasného stavu dobrovoľníctva. Dáva si za cieľ získať a 
porovnať značne odlišné poznatky v jednotlivých krajinách, za účelom ďalšieho 
zdieľania týchto skúseností. 

Jeho výstupom je aj príprava on-line výstavy a konferencie v Szegede.  

Projekt je financovaný grantom z Vyšehradského fondu a kontaktnou osobou preň je Betka Brozmanová 
Gregorová. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Výstupy z konferencie v rámci projektu V44V  



 

 

 

 

Dobrovoľníctvo v komunite  

V rámci projektu Dobrovoľníctvo v komunite, na ktorý sme od Komunitnej nadácie Zdravé mesto získali 
malý grant, sme pripravili pútavý a zaujímavý videoklip o dobrovoľníctve.  

 
 
Tréning EVSification 
 
Od 3. do 8. Novembra sme spolu 
s Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca 
(Rumunsko) a Fundacja Edukacji i 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
(Poľsko) v Selciach zorganizovali tréning 
spojený s následným mentoringom 
určený pre zástupcov organizácií s 
akreditáciu pre EDS.  
 
Bolo to veľmi užitočné, ale bolo aj veselo 
:) 

 
 
 
Projekt CIVCIL 
 
CIVCIL je projekt Platformy dobrovoľníckych centier, 
ktorá je jeho koordinátorom. Na projekte 
spolupracujeme s Dobrovoľníckym centrum v Cluji, 
Rumunsko, s Dobrovoľníckym centrom v Osijeku, 
Chorvátsko, s Univerzitou Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, s Pedagogickým lýceom Gheorghe Sincai v 
Zalau v Rumunsku a s chorvátskou Iniciatívou ´Citizens Democratic Initiative Project´.  

Projekt CIVCIL sa zameriava na zaktivizovanie mladých ľudí so znevýhodnením. Prioritami projektu sú 
sociálna inklúzia, resp. začlenenie mladých ľudí so znevýhodnením do spoločnosti prostredníctvom 
dobrovoľníctva a uznanie kompetencií a zručností nadobudnutých, ktoré v dobrovoľníctve získajú. To sa 
uskutoční vďaka vytvoreniu a adaptovaniu online nástrojov, ktoré potvrdia kompetencie získané z 
dobrovoľníctva a umožnia ich využitie pri hľadaní zamestnania. Na Slovensku takýto nástroj Platforma 
vytvorila v roku 2014 - D-zručnosti pre zamestnanie. Partnerom v Chorvátsku a v Rumunsku umožní 
tento projekt vytvoriť online nástroje adaptované na ich podmienky v ich krajinách. Spoločne tiež 
vytvoríme európsku stránku, kde predstavíme nástroje existujúce v našich a iných európskych krajinách. 

Druhou časťou projektu je vytvorenie osnov a tréningových materiálov, ale aj samotná realizácia 
tréningov manažmentu dobrovoľníkov zameraných na mladých ľudí so znevýhodnením. Tieto tréningy 

http://www.centruldevoluntariat.ro/
http://www.centruldevoluntariat.ro/
http://vcos.hr/
http://vcos.hr/
http://www.umb.sk/
http://www.umb.sk/
http://www.licpedzalau.4t.com/
http://www.licpedzalau.4t.com/
http://www.pgdi.hr/
http://dobrovolnickecentra.sk/


 

 

 

 

majú za cieľ vyškoliť organizácie pre prácu s ľuďmi s určitou formou znevýhodnenia a následné 
aktivizovanie tejto skupiny ľudí ako dobrovoľníkov. 

Očakávaným výsledkom projektu nebude len samotné zapojenie mladých ľudí so znevýhodnením do 
dobrovoľníctva, ale aj zvýšenie kvality manažmentu mladých dobrovoľníkov so znevýhodnením v 
organizáciách a propagácia dobrovoľníctva v krajinách participujúcich na projekte. 

Obdobie projektu: Marec 2015 - Február 2017. Projekt je podporovaný programom Európskej únie. 

 

Siločiary 
 
Na projekte Siločiary spolupracujeme s Platformou dobrovoľnícky centier. Projekt je zameraný na 
systematický rozvoj dobrovoľníctva - posilnenie dobrovoľníckych centier a podporu ich spolupráce so 
samosprávami a VÚC. Platforma všetkým slovenským dobrovoľníckym centrám pomáha v rámci projektu 
nadväzovať spoluprácu so samosprávami v mestách, kde sídlia (chodíme na stretnutia s primátormi a 
poslancami, rozprávame, ako to chodí v inde, snažíme sa ich inšpirovať k spolupráci s dobrovoľníckymi 
centrami a získať pre ne podporu). 

V rámci prvej časti projektu dobrovoľnícke centrá nadviažu spoluprácu aj so starostami ďalších miest a 
obcí vo svojich regiónoch, stretnú sa s nimi, budú ich informovať o svojich aktivitách a možnej 
spolupráci, vďaka čomu budú môcť v budúcnosti efektívnejšie ponúkať pomoc dobrovoľníkov a 
prepájanie dobrovoľníkov aj v týchto menších mestách. 

Druhá časť projektu sa týka blížiacich sa parlamentných volieb. Pred každými voľbami (parlamentnými, 
regionálnymi aj lokálnymi) v Platforme realizujeme predvolebné prieskumy, v ktorých sa kandidátov a 
zástupcov politických strán pýtame na ich podporu dobrovoľníctva a postoje k rozvoju dobrovoľníctva na 
Slovensku. Výsledky potom zverejníme na našich a partnerských webových a FB stránkach, informujeme 
o nich našich partnerov a verejnosť. Tento rok by sme pred voľbami radi zrealizovali aj odpočet vlády v 
tejto téme. V decembri sa zameriame aj na prípravu odpočtu (sumár sľubov a ich porovnanie s reálnymi 
krokmi uskutočnenými počas volebného obdobia), jeho zaslanie vláde a tiež na prípravu komunikácie, 
ktorú budeme realizovať cca dva mesiace pred voľbami smerom k politickým stranám so šancou uspieť 
vo voľbách. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Projekt SAGODS školské aktivity 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Projekt YALTA 
 
Cieľom projektu YALTA, na ktorom naše Centrum dobrovoľníctva spolupracuje s Úniou nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska a Platformou dobrovoľníckych centier, je vytvoriť tandemy alebo tímy mladých 
nevidiacich/slabozrakých dobrovoľníkov s dobrovoľníkmi, ktorý nie sú zrakovo znevýhodnení. Títo spolu 
prejdú sériu školení vedených pod ÚNSS, Platformou a študentskou organizáciou pre znevýhodnených 
zo Slovinska a po školeniach sa budú aktívne zapájať do konkrétnych dobrovoľníckych činností v rámci 
projektu. 

V priebehu novembra 2015 – marca 2016 majú zapojené dobrovoľnícke centrá identifikovať a nájsť 8 
mladých dobrovoľníkov vo veku 18 – 30 rokov. Títo mladí ľudia budú v roku 2016 vyškolení a 
potom identifikovaní ako mladí lídri v oblasti integrácie ľudí so zrakovým postihnutím. V období 
novembra 2016 – augusta 2017 budú v spolupráci so zrakovo znevýhodnenými ľuďmi realizovať 
série workshopov a aktivít zameraných na integráciu ľudí so zrakovým postihnutím. Od novembra 2016 
– do augusta 2017 sa uskutoční sled 10-tich stretnutí mládežníckych dobrovoľníckych seminárov/ 
stretnutí v štyroch krajoch – Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre a v Prešove. Okrem toho bude mať každá 
mládežnícka skupina možnosť uskutočniť jednu víkendovku s vlastnou navrhovanou témou.Trvanie 
projektu: September 2015 – December 2017 



 

 

 

 

Zapojené dobrovoľnícke centrá: Bratislava, Košice, Nitra, Banská Bystrica, zapojené centrá 
ÚNSS: Bratislava, Prešov, Nitra, Banská Bystrica. Projekt je podporovaný programom Európskej únie. 

 

"Zaži talent" - Projekt Priority mládežníckej politiky 
 
Zaži talent je projekt troch dobrovoľníckych centier - Banskobystrického, Bratislavského a Nitrianskeho. 
Dlhodobo pracujeme s dobrovoľníkmi, komunikujeme s nimi a vidíme, kam sa posúvajú, čo 
dobrovoľníctvom získavajú. Spolu teraz chceme ukázať aj ďalším mladým ľuďom, že dobrovoľníctvo ma 
pozitívny vplyv na rozvoj osobnosti, talentu a potenciálu mladých ľudí. 

Mladí ľudia sa počas dobrovoľníctva učia novým zručnostiam, rozvíjajú si svoje talenty, prípadne v sebe 
objavujú talenty, o ktorých doteraz nevedeli. Pretože talent majú všetci, bez ohľadu na ich sociálne 
prostredie alebo znevýhodnenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. účtovná závierka za rok 2015  
 

V prílohe. 

 



 

 

 

 

 

12. poďakovanie našim dobrovoľníkom a 

dobrovoľníčkam 
 
Centrum dobrovoľníctva by nefungovalo bez skvelých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa zapájajú do dobrovoľníckych aktivít v rámci celého kraja, či sú organizované nami, 
alebo ostatnými organizáciami. 
 
Za Centrum dobrovoľníctva by sme sa radi menovite poďakovali: 
 

 Kristíne Vozárovej 
 Márii Vozárovej 
 Kataríne Fodorovej 
 Barbore Sujovej 
 Lenke Brenkusovej 
 Matejovi Brašeňovi 
 Márii Siekelovej 
 Márii Vykročovej 

 
Dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom z programu Spojivko 
 

 Paulíne Mazúrekovej 
 Lucii Povaľačovej 
 Vande Lamošovej 
 Marekovi Saláncimu 
 Jele Sušienkovej 
 Denise Kováčovej 
 Eve Sýkorkovej 
 Radke Petrekovej 
 Zuzane Kočišovej 
 Veronike Žemberyovej  
 Anežke Chovankovej  
 Timei Rozkochovej  
 Ivane Sojkovej  
 Simone Šimkovej  
 Michaele Kostúrovej 
 Marii Husar  
 Ivane Brzuľovej  
 Erike Pastuchovej 
 Monike Ondrejkovej 

 



 

 

 

 

Dobrovoľníčkam z programu Môj svet je Tvoj 
 

 Simone Trnkovej 
 Miriame Hrabovskej  
 Paulíne Halajovej 
 Kataríne Fodorovej 
 Monike Sujovej  
 Dominike Ševčíkovej 
 Veronike Hladkej  
 Zuzane Horňákovej 
 Alexandre Matiszovej  
 Nikole Kmeťovej 
 Márii Husar  
 Michaele Mišovej  
 Eve Malastovej 
 Patrícii Jániovej 
 Nikole Faškovej 
 Nikole Réveszovej 
 Veronike Mazánovej 
 Miroslave Šišiakovej 
 Zuzane Jakubovej 

 
Dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom z programu Opri sa o mňa 
 

 Anne Vnučákovej 
 Romane Čačkovej 
 Martine Kristoňovej 
 Nataši Řehákovej 
 Lucii Sirotovej 
 Adamovi Vyšnému 
 Rii Valovičovej 
 Marte Tóthovej 
 Silvii Danišovej 
 Michaele Herdovej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

13. podporovatelia centra dobrovoľníctva v roku 

2015 
 

Centrum dobrovoľníctva v roku 2015 podporili: 

 
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 Mesto Banská Bystrica 
 Nadácia Orange 
 Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela 
 Nadácia pre deti Slovenska 
 Nadácia otvorenej spoločnosti 
 Fond pre mimovládne organizácie 
 Vyšegradsky fond 
 Komunitná nadácia Zdravé mesto 
 Rotary klub 
 Iuventa - Slovenský inštitút mládeže 
 Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií 

 
 
 
 

ĎAKUJEME! 


