výročná správa
centra dobrovoľníctva 2016
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1. základné informácie o centre dobrovoľníctva
Názov:
Sídlo:
Mobil:
Web:
E-mail:
IČO:
Bankové
spojenie:

Centrum dobrovoľníctva, o.z.
Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika
+421 907 130 817
www.centrumdobrovolnictva.sk
cd@centrumdobrovolnictva.sk
35 99 95 43
OTP Banka Slovensko, IBAN 4689175/5200

Organizačná štruktúra Centra dobrovoľníctva
Rada združenia – rozhodovací orgán, všetci aktívni členovia a členky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Beata Hirt
Alžbeta Brozmanová Gregorová
Roman Mojš
Ida Adolfová
Janka Šolcová
Lenka Rovňanová
Livka Nemcová
Jana Oravcová
Katka Paľovová
Katarína Chovancová
Zuzana Pastierová
Martina Strmeňová
Veronika Morvayová
Lucia Kamarášová

Výkonný výbor – výkonný orgán
Alžbeta Brozmanová Gregorová
Ida Adolfová
Jana Oravcová (Matejzelová)
Zuzana Pastierová (Bielešová)
Jana Šolcová
Katarína Paľovová
Roman Mojš
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 Mirka Tokovská
4 Zuzana Zvarová
5 Michaela Šavrnochová
6 Eva Woltová
Kancelária Centra dobrovoľníctva a jeho pracovníčky
Alžbeta Brozmanová Gregorová – riaditeľka
Jana Oravcová/Martina Strmeňová – projektová a PR manažérka
Jana Šolcová – koordinátorka Spojivko
Jela Sušienková- koordinátorka Opri sa o mňa
Veronika Morvayová – koordinátorka Môj svet je Tvoj
Anna Kniezová – koordinátorka programu Hlavičky
Ida Adolfová – koordinátorka EDS, finančný manažment, účtovníctvo a medzinárodné projekty
Roman Mojš – supervízor
Pauline Geay, Paula Lopez Bascoy - EDS dobrovoľníčky

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 2016 poskytli konzultácie takmer 670 dobrovoľníkom a
dobrovoľníčkam a takmer 300 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 a momentálne je v nej
zaregistrovaných 94 organizácií, 805 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a počas roka 2016 v nej bolo
zverejnených 170 dobrovoľníckych príležitostí.

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.
V roku 2016 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
VYDRA, vidiecka rozvojová aktivita, Čierny Balog – pre okres Brezno
O.z. Rastúca, Revúca – pre okres Revúca
O.z. Fundament, Rimavská Sobota – pre okres Rimavská Sobota
O.z. AlterNativa, Lučenec – pre okresy Lučenec, Poltár

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 2016
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 2016 narástol z 942 fanúšikov
na 1200 fanúšikov, čo je viac než 27% nárast oproti minulému roku.
Najvyšší organický zásah v rámci zdieľaných informácií na Facebookovej stránke Centra dobrovoľníctva
mala dobrovoľnícka ponuka na „dobrovoľníka v raji“, ktorá mala organický zásah 5700 ľudí a 92 „lajkov“.
Celkovo mali zdieľané dobrovoľnícke ponuky veľmi vysoký dosah, v priemere 2000 ľudí.
Rozhovor s koordinátorkou Jankou Šolcovou, ktorý uverejnil portál bystrica24.sk mal zásáh 4271 ľudí
a 70 „lajkov“, bol postom s druhým najvyšším zásahom.
Tretí najvyšší organický zásah malo poďakovanie dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam po odovzdaní cien
Srdce na dlani. Post zasiahol 2249 ľudí celkom a mal najvyšší počet „lajkov“ počas roka - 68.
Vysoký zásah bol v rámci kampane Týždeň dobrovoľníctva (priemerne 2000 ľudí). Na post ku kampani
zareagovalo 2900 ľudí (engagement). Fotky z otvorenia Týždňa dobrovoľníctva – dobrovoľníckeho
pikniku videlo min. 1600 ľudí a zareagovalo na nich 3400 ľudí (engagement).

Vysoký zásah mali aj posty o plánovaných akciách počas Týždňa dobrovoľníctva – v priemere 2000 ľudí.
Spustili sme komunikáciu aj prostredníctvom platformy Twitter a Instagram, kde postupne získavame
publikum. Hlavným komunikačným kanálom ale ostáva Facebooková stránka.

kampaň týždeň dobrovoľníctva 2016
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: „Vydaj sa na
dobrodružstvo, nájdi sa v dobrovoľníctve!“
Otvorenie kampane sa konalo spolu s otvorením
Európskeho týždňa mobility na Námestí SNP v Banskej
Bystrici 16. Septembra Spoločným dobrovoľníckym
piknikom, kde zástupcovia MVO a dobrovoľníci
upravili priestor pred bývalým kinom Hviezda.
Kampaň bola promovaná aj cez 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 si udržala účasť z minulého roku. 1757
dobrovoľníkov v 101 organizáciách po celom
Banskobystrickom kraji sa vydalo na DOBROdružstvo
a odpracovalo spolu 6920 hodín, bez nároku na
honorár. Sprievodných podujatí sa zúčastnilo ďalších
viac ako 730 účastníkov. Keby sme prerátali ich prácu
minimálnou hodinovou mzdou, tak dobrovoľníci
pomohli svojim komunitám prácou sumou viac než 16
tisíc Eur. Sprievodných podujatí sa zúčastnilo ďalších
viac ako 1358 účastníkov.
Aktivity s deťmi, pomoc hendikepovaným, či seniorom, zveľaďovanie prostredia, práca s farbami či
materiálom, starostlivosť o rastlinky a záhrady, ale aj workshopy a diskusie na tému dobrovoľníctva, boli
priestorom vyskúšať si mnoho nových vecí a „nájsť sa“ v pomoci druhým, čo bolo motívom tohtoročnej
kampane. Kampaň predstavila v Banskej Bystrici aj mestskú dobrovoľnícku hru s názvom “Nájdi sa!”,
ktorá odráža tému Týždňa dobrovoľníctva.

Hlavnými partnermi Týždňa dobrovoľníctva 2016 boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Mesto Banská Bystrica, občianske združenie BCF a spoločnosť GAMO.
Týždeň dobrovoľníctva vyvrcholil záverečnou párty pre zapojených dobrovoľníkov 22. septembra o 19:00
hod. v Záhrade - Centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici.

ostatné promo aktivity centra dobrovoľníctva v roku 2016
Dobrovoľnícka obývačka v Europa SC v Banskej Bystrici
Pod týmto zaujímavým názvom sa 18. a 19. februára 2015 uskutočnila prezentácia niekoľkých
neziskových organizácií, ktoré spolupracujú
s Centrom
dobrovoľníctva
a pracujú
s dobrovoľníkmi.
Dobrovoľnícku obývačku zhodnotili pozvané
mimovládne organizácie celkom pozitívne, čo
nás ako tím Centra dobrovoľníctva naozaj teší.
Dobrovoľníckej
obývačky
sa
zúčastnili
komunitné
centrá
Fončorda
a Sásova,
Združenie Slatinka, oz VYDRA, Sposa BB, Úsmev
ako dar, Pathfinder, Slovak Freerun Family, oz
Vedecká hračka, DD a DSS Senium, oz Mačky
Zvolen, ale aj Katedra sociálnej práce PF UMB,
a samozrejme tím Centra dobrovoľníctva spolu
s našimi skvelými dobrovoľníčkami.
Verejnosť sa mohla s dobrovoľníkmi a koordinátormi dobrovoľníkov porozprávať o dobrovoľníctve,
o tom, ako sa stať dobrovoľníkom, aká je motivácia byť dobrovoľníkom a čo dobrovoľníctvo ľuďom do
života prináša. Počas akcie bola v nákupnom centre inštalovaná aj výstava o dobrovoľníkoch.
Mimovládne organizácie mali priestor odprezentovať svoje aktivity a získať nových členov či
podporovateľov. Prečítajte si niektoré z odkazov od zúčastnených mimovládnych organizácií:
AkSen o.z.
„S akciou v Europe, kde ste poskytli priestor na prezentáciu, sme sa zúčastnili aj my Akseňáci - AkSen RC
BB. Mala som pripravenú prezentáciu - plagátiky z aktivít a dostala som možnosť takto hovoriť s ľuďmi
o nás. Priamo na "placi" som získala dvoch nových členov do AkSenu.“, píše Natália Ceglédyová.
KC Fončorda a Sásová a Banskobystrický okrášlovací spolok
„Myšlienka bola úžasná a mnoho neziskoviek si vďaka nej našlo nové tváre a sympatizantov. Komunitné
centrá nevynímajúc. Napriek nie veľkej účasti, všetci, ktorí sa pristavili, získali potrebné informácie o KC a
my sme "získali" ich, ako možno budúcich členov komunít. Pre KC to bola rozhodne výborná možnosť
prezentovať naše aktivity a verím, že sme zaujali tých niekoľko ľudí, ktorí sa pri nás pristavili, ale určite aj
tých, ktorí sedeli na káve a aspoň nás počúvali. Každá forma prezentácie je vítaná, preto za túto možnosť
ďakujeme.“, píše Diana Vigašová.
DD a DSS Senium

„Dojmy sú len pozitívne. Obávala som sa nezáujmu zo strany návštevníkov, ale potom som si to
s kolegyňami celkom užila, najmä keď prišli deti zo ZŠ Spojová a celú hodinu dokázali s nami diskutovať
o dobrovoľníctve. Bolo milé, ako sa uvoľnili a zaplnili celú „obývačku“.“, píše Janka Dupáková.
Slovak Freerun Family
„Všimol som si desiatky "zvedavcov" aj počas prezentovania a ešte viac počas samotnej exhibície
parkouristov, takže to, myslím, splnilo účel, informovať o našej činnosti. Keďže sme uviedli v prezentácií
aj kontakté informácie, myslím, že veľa ľudí sa s nami skontaktuje elektronicky alebo minimálne budú
sledovať našu aktivitu na Facebooku.“, píše Jakub Forgács.
o.z. Mačky Zvolen
„Stretnutie malo pre nás veľký význam v debatách sme sa dozvedeli veľa o názoroch ľudí na mačaciu
tématiku, dostali sme ponuky na dočasnú starostlivosť aj pomoc pri odchytoch.“, píše Augustína
Zliechovská.
Združenie Slatinka
„Pre nás to bola prvá skúsenosť s akciou v nákupnom centre, a pre väčšinu z nás najdlhšie strávený čas
v takomto prostredí v kuse v živote :-). Zistili sme, že nám viac vyhovuje bežná ulica, námestie, kde
vieme lepšie komunikovať s ľuďmi – tu sa buď ponáhľali, alebo nemali záujem sa rozprávať. Zozbierali
sme cca 20 podpisov pod petíciu, ale mali sme iba 2 deti na aktivity, ktoré pripravili dobrovoľníci. Bola
však výborná atmosféra, a aj keď sme boli z prostredia riadne „ohučaní“, tak sme to celkom dobre
zvládli.“, píše Martina Pauliková.
Sposa BB
„Akcia DOBROVOĽNÍCTVO -zoznám sa , podiskutuj , vyskúšaj , pozri si výstavu o dobrovoľníkoch, ktorá sa
konala 18.2.2016 a pre nás v čase od 10,00 – 12,00 hodine, bola pre SPOSA BB takým pilotným
momentom. Potešujúce bolo, že nás prišli podporiť všetci naši priatelia a dobrovoľníci, ktorí nám
pomáhajú na našich akciách. Zastavili sa pri nás známy, ale aj pán, ktorý rieši problém s dospelým
synovcom , ktorý má autizmus a nie je pre neho zariadenie, kde by mohol tráviť zmysluplne čas. Jeho
mamina je doma s ním a totálne izolovaná. Dali sme mu informačné letáky, ktoré však nateraz dopyt
jeho švagrinej nedokážu naplniť, ale dúfame, že časom sa to zmení. Dostal kontakt na našu kanceláriu
a už je len na ňom , aby sme sa s jeho rodinou spojili. Ďalší záujemci si zobrali informačné letáčiky,
časopisy a išli ďalej. Účasť nebola extra početná, ale pri slovných vstupoch sa ľudia sem tam zastavili
a započúvali, ale nateraz ich to až tak nezaujalo. Škoda, že neboli školy, alebo stredné školy, kde by sa
trošku pošírila aj osveta o autizme. Chce to čas a trpezlivosť.“, píše Mária Helexová.

Príbehy dobrovoľníkov
V rámci projektu Zaži talent sme mohli priniesť nové videopríbehy dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, ale aj
ich koordinátorov a koordinátoriek. 7 motivačných príbehov za náš kraj bolo zverejnených na kanály
youtube a na našej facebookovej stránke.

Na tieto príbehy sme nadviazali novou podstránkou venovanou výlučne príbehom ľudí, ktorí pomáhajú.
Tvorbu tejto podstránky, vrátane videopríbehov a fotopríbehou podporila Nadácia Orange. Projekt sme
nazvali (Ne)obyčajní ľudia. Príbehy sa naďalej dopĺňajú: dobrovolnici.centrumdobrovolnictva.sk

Fórum mimovládnych a neziskových organizácií 2016
Tradičná aktivita Týždňa dobrovoľníctva sa
uskutočnila aj tento rok. Vo štvrtok
22.9.2016 sa uskutočnilo na radnici v
Banskej Bystrici aj 6. Fórum mimovládnych
organizácií. Cieľom fóra bolo vyhodnotiť
plnenie priorít a úloh Rady od jej zvolenia
v septembri 2015 a predstaviť nové
zámery spolupráce zástupcov mesta
Banská
Bystrica
s
mimovládnymi
neziskovými
organizáciami
(MNO).
Súčasťou fóra bola aj prezentácia
odmeňovania
dobrovoľníkov
a
koordinátorov
dobrovoľníkov
prostredníctvom DOBROKARTY a možnosti
daňovej asignácie – ako získať 3 %
namiesto 2 %.
Po ukončení Fóra prebehlo od v Záhrade CNK neformálne stretnutie mimovládnych neziskových
organizácií. Cieľom tohto neformálneho stretnutia bolo zmapovanie potenciálu banskobystrických MNO,
sieťovanie a zistenie možností spolupráce pri písaní spoločných projektov.

Diskusie o dobrovoľníctve
Centrum dobrovoľníctva pravidelne organizuje diskusie a besedy
o dobrovoľníctve s mladými ľuďmi v regióne. 12. februára sme v
spolupráci s Katedrou sociálnej práce UMB privítali na pôde
univerzity mladých študentov zo Spojenej školy - Gymnázia
Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach.

V marci prebehla podobná diskusia a prezentácia pre
vychovávateľov na stredných školách a v septembri zas na
Banskoštiavnickom gymnáziu, ktorej sa zúčastnili aj mladí
dobrovoľníci a EDS dobrovoľníčka z nášho infobodu
Združenia Slatinka.
V októbri sme prezentovali a diskutovali o možnostiach
dobrovoľníctva ale aj metóde service learningu pre žiakov
základných škôl na ZŠ Slobodného vysielača v Banskej
Bystrici

Ďalšie podujatia, na ktorých sme sa zúčastnili

Konferencia: CEV Capacity Building Conference, 7-8 April
2016, Bucharest, Romania
Konferencia bola súčasťou Erasmus+ projektu: "Wake-Up
call: Volunteer Manager Role!”, ktorú organizoval Pro Vobis
National Resource Center for Volunteerism Romania

Konferencia Koordinátor dobrovoľníkov ako profesia – ideál či realita?
26. apríla 2016 zorganizovala Platforma dobrovoľníckych
centier a organizácií v Bratislave konferenciu o profesii
koordinátorov dobrovoľníkov, ktorú si zobral pod záštitu
prezidenta Slovenskej republiky, pán Andreja Kisku. Z
Banskej Bystrice aj z nášho Centra dobrovoľníctva sa
zúčastnili koordinátori dobrovoľníkov aj ako spíkri
konferencie alebo facilitátori krátkych workshopov.
Jakub Forgács
Janka Šolcová
Alžbeta Brozmanová Gregorová

Konferencia bola súčasťou projektu Wake up call - Volunteer Manager Role podporeného programom
Európskej Únie Erasmus+.

Zamestnanecká zbierka spoločnosti GAMO pre NKC Kotvička
26. februára 2016 sme boli odovzdať užitočné veci do
nízkoprahového centra Kotvička zo zbierky, ktorú zorganizovala
spoločnosť GAMO a.s. so svojimi zamestnancami. Ďakujeme, bolo
to veľmi milé gesto.

Tréning Moving through mobility, Írsko
Koordinátorka v Centre dobrovoľníctva sa v máji zúčastnila
medzinárodného tréningu Moving through Mobility, ktorý bol
organizovaný Írskou Národnou Agentúrou pre Erasmus+. Tréning bol
zameraný na strategické plánovanie projektov v rámci programu
Erasmus+ a motivovanie mladých ľudí do vytvárania mládežníckych
mobilít a podpory práce s mládežou.

Konferencia o Service learningu v Sarajeve
Projekt SAGODS, ktorého partnerom bolo Centrum
dobrovoľníctva, sa ukončil záverečnou konferenciou v
Sarajeve vo februári 2016. Na konferencii sa zúčastnili
študenti a učitelia z dvoch zapojených slovenských
stredných škôl - Súkromné gymnázium Železiarne
Podbrezová a Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad
Hronom.

5. vzdelávanie a supervízie koordinátorov dobrovoľníkov
Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
Aj tento rok sme pokračovali v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych
centier a organizácií v rozširovaní štandardov kvality medzi neziskovými
organizáciami na Slovensku. V roku 2016 získalo značku kvality 13
nových organizácií.
V našej databáze dobrovoľníckych ponúk sú tieto organizácie označené
podľa
stupňa
získanej
kvality
hviezdičkami.
Dobrovoľníci
a dobrovoľníčky takto vedia, že koordinátori a koordinátorky
v hodnotených organizáciách vedia s nimi pracovať kvalitne.

Supervízne stretnutia koordinátorov 2016
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.
Aj naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky v dlhodobých dobrovoľníckych programoch Spojivko, Opri sa o mňa
a Môj svet je tvoj sa pravidelne stretávajú na supervíziách pod dohľadom skúseného supervízora.
Pomáha im to riešiť situácie, ktoré vznikajú pri ich dobrovoľníckej práci a navzájom si zdieľať svoje
skúsenosti a rady.
Stretnutia realizujeme v rámci projektu Služby mladým, podporeného Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR.

Workshopy pre koordinátorov dobrovoľníkov

Pravidelné vzdelávanie o témach súvisiacich z manažmentom dobrovoľníkov sme poskytovali aj tento
rok vďaka podpore v rámci projektu Služby mladým, podporeného Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR.
Tento rok prebehli tri školenia na vybrané témy:
-

legislatíva v oblasti dobrovoľníctva
štandardy práce s dobrovoľníkmi
motivácia dobrovoľníkov

Workshop "Jednodňovky"
Aj tento rok sme pripravili pre verejnosť
osvedčené akreditované školenie manažmentu
krátkodobých dobrovoľníckych aktivít, po našom
„jednodňovky“.
Koordinátori a koordinátorky, ale aj mladí ľudia
sa naučili ako pripraviť a zrealizovať kvalitnú
jednorazovú dobrovoľnícku aktivitu.
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.
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 tohtoročný
akreditovaný
tréning Manažment
dobrovoľníkov
a
dobrovoľníčok, v dňoch 21. - 24. 11. 2016 v Banskej Bystrici.

6. oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok srdce na
dlani 201
Srdce na dlani 2016
Desiate výročie oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v
Banskobystrickom kraji cenou Srdce na dlani sa konalo v pondelok 5.
decembra v Banskej Bystrici. Slávnostný večer bol aj tento rok pod záštitou
primátora mesta Banská Bystrica, Jána Noska, a s Centrom dobrovoľníctva
spolupracovali na jeho organizácii aj Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, Regionálne európske informačné centrum a Komunitná nadácia
Zdravé mesto.
Na úvod slávnostného večera čakalo prítomných v sále malé prekvapenie. Na svojich stoličkách si našli
obálky s profilmi dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, dobrovoľníckych kolektívov, ktorí boli ocenení počas
desiatich rokov. Bola to milá spomienka, aj pre to, že mnoho z ocenených z minulých rokov bolo
pozvaných na tento slávnostný večer.
V roku 2016 bolo udelených 12 sŕdc pre ľudí, ktorí sú svojou výnimočnou a veľmi prospešnou
dobrovoľníckou prácou inšpiráciou a povzbudením pre ostatných:
Andrejovi
Leitnerovi v
kategórii
Dobrovoľníctvo v práci s deťmi a
mládežou
Anne Zifčákovej, Sidónii Bohunovej a
Helene
Kurčíkovej v
kategórii
Dobrovoľníctvo
v
sociálnych
a
zdravotných službách
Petrovi
Sedmákovi v
Dobrovoľník do 30 rokov

kategórii

Ondrejovi
Danácsovi v
Aktívny/a senior/ka

kategórii

Martine

kategórii

Paulíkovej v

Dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia
Erike Karovej v kategórii Dobrovoľníctvo v športe
Silvii Žabkovej, Márii Helexovej, Júlii Soos v kategórii Dobrovoľníctvo v rozvoji komunity
Rozálii Michalcovej (in memoriam) v kategórii Dobrovoľníctvo v kultúre a umení
a Romanovi Lebedovi v kategórii Koordinátor dobrovoľníkov.

Ďalších 39 nominovaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok dostalo ďakovný list.
Najobľúbenejším projektom tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva, za ktorý hlasovali ľudia
prostredníctvom internetovej stránky Centra dobrovoľníctva spomedzi 10 nominovaných projektov z
celého
Banskobystrického
kraja,
sa
stala obnova
vodojemu
nad
Sásovou,
ktorú
realizoval Banskobystrický okrášľovací spolok.
Prečítajte si charakteristiky ocenených
Na záver slávnostného oceňovania sa konalo predstavenie dvoch kníh, "Život na kolesách s prekážkami"
od Romana Vrábela, ktorý je sám na vozíčku, a aj krst spevníka ľudových piesní in memoriam ocenenej
Rozálie Michalcovej „Nad Brehami jasní mesiac z večera vichoďí...".
Ďakujeme aj študentom a študentkám Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici, ktoré zabezpečili hudobný program počas oceňovania, Michalovi Bartkovi z
Katedry výtvarnej kultúry PF UMB v Banskej Bystrici za tvorbu ocenení a Ministerstvu školstva, vedy,
výskumu a športu SR, spoločnostiam Nebotra, Lunter, BCF, Tlačiarni Dali BB, p. Eve Málišovej za
finančnú aj nefinančnú podporu oceňovania, a všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam za pomoc pri
organizovaní a tvorení darčekov.

8. európska dobrovoľnícka služba
Počas roka sme dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam sprostredkovali niekoľko ponúk na vycestovanie
v rámci Európskej dobrovoľníckej služby, ale najdôležitejším EDS projektom bol najmä ten náš.
V novembri sme prijali do nášho tímu dve EDS dobrovoľníčky pre projekt „Connecting people,
connecting communities.“

Paula Lopéz Bascoy (Pauli)
Pauline Geay (Paulinka)

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.
Do programu Hlavičky sme nábor robili osobnou
prezentáciou v organizáciách, ktoré združujú
seniorov, ako je AkSen (aktívny senior).

Školenia dobrovoľníkov do dlhodobých
programov
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
príjemnú 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 bola Medzinárodná asociácia interaktívnych otvorených škôl z Bosny.
Našim spoločným cieľom bol 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".
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 sieťoval 10 škôl z 5 participujúcich krajín (Poľsko, Česko, Slovensko, Bosna a Hercegovina a
Kosovo) a vytváral inováciu v kombinovaní školského systému a komunitného života, ako prostriedku
učenia sa študentov.
Do projektu boli zapojené 2 slovenské stredné školy. Jeho súčasťou bola i medzinárodná výmena
skúseností, účasť na zahraničnom tréningu v Bosne, či na záverečnej konferencii v Sarajeve v januári
2016.

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.
Projekt strategického partnerstva EVSification sa snaží sa ponúkať praktické
riešenia, ako môžu organizácie budovať ich schopnosti zapájať a úspešne riadiť EDS dobrovoľníkov.

Projekt začal v roku 2014, dal dokopy koordinátorov dobrovoľníkov a špecialistov na riadenie EDS
projektov z 3 európskych organizácií, ktoré majú rozsiahle skúsenosti v oblasti dobrovoľníckych
programov: Dobrovoľnícke centrum Cluj Napoca (Rumunsko), Nadácia FERSO (Poľsko) a Centrum
dobrovoľníctva(Slovensko).
3 ľahko využiteľné, bezplatné, otvorené nástroje na podporu práce v organizovaní EDS dobrovoľníkov
si môžete stiahnuť na webstránke Centra dobrovoľníctva
Manuál vás prevedie 9-krokovým cyklom riadenia v projektoch EDS. Tento komplexný text ukazuje, ako
zapojiť dobrovoľníkov EVS vo vašej organizácii, a pokrýva všetky základné informácie, plus špeciálne
možnosti v témach ako sú supervízie EDS projektov, zvládanie konfliktov a motivácia. K dispozícii je
obsiahla časť odkazov, nástrojov a reálnych prípadových štúdií. Taktiež, ako jeden z autorov napísal, v
manuáli "nájdete aj závery našej dlhoročnej práce s EDS dobrovoľníkmi, roky učenia sa prostredníctvom
pokusov a omylov, vo väčšine prípadov (...) a cieľom nášho partnerstva a tohto manuálu je zdieľať lekcie,
ktoré sme sa doteraz naučili, a ktoré vám pomôžu odhaliť krásu prácu s EDS dobrovoľníkmi! "
Tréningový dizajn je venovaný všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí majú motiváciu
a možnosť organizovať školenia či semináre na témy riadenia EDS projektov. Dokument obsahuje časový
plán tréningu a značnú zbierku cvičení a nástrojov určených pre každý z deviatich krokov cyklu riadenia
EDS projektu. Tréningový dizajn môže byť použitý ako celok pre tréning, alebo si z neho môžete vybrať
na použitie len určité časti alebo metódy. Je možné dizajn upraviť aj pre školenie v riadení
dobrovoľníckej činnosti vo všeobecnosti a prerôzne cieľové skupiny: zástupcov mimovládnych
organizácií, pracovníkov s mládežou, koordinátorov dobrovoľníkov v sociálnych službách, zdravotníctve,
kultúry, atď. Tréningový dizajn je založený na neformálnej metóde vzdelávania, čo z neho robí účinný a
zábavný nástroj učenia!
Webináre vám priblížia 3 hlavné témy v riadení dobrovoľníckej činnosti EDS projektov:


motiváciu v projektoch EDS,



zvládanie konfliktov,



vyhodnotenie projektu / osobného rozvoja.

Tieto webináre vznikli ako odpoveď na to, čo rôzne európske organizácie identifikovali počas
nášho výskumu, ako najnáročnejšie oblastiv riadení dobrovoľníckej činnosti. Moderátori vás
prevedú najrelevantnejšími časťami teórie súvisiacimi so spomenutými témami, ale čo je najdôležitejšie,
ponúknu vám realistický pohľad, vychádzajúci z ich rozsiahlych skúseností v oblasti manažmentu
dobrovoľníkov.

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
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.

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 sme identifikovali a nášli 8 mladých dobrovoľníkov vo veku 18
– 30 rokov. Títo mladí ľudia sa v roku 2016 vyškolili 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. Projektom ukazujeme 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.
V projekte boli vytvorené pre naše Centrum dobrovoľníctva videoprofily piatich dobrovoľníkov
a koordinátorov dobrovoľníkov, ktoré sú verejne zdieľané na našom youtube kanáli.

Projekt WEactiveVol
Strategické partnerstvo „Zlepšenie aktívneho starnutia prostredníctvom dobrovoľníctva – WEActiveVol"
(Program Erasmus+ ) má za cieľ posilniť dobrovoľnícku činnosť medzi osobami nad 50 rokov. Realizovať
sa bude prostredníctvom medzinárodnej spolupráce medzi zamestnancami zúčastnených organizácií,
ktorí budú skúmať tému dobrovoľníctva a navzájom si vymieňať nápady, vedomosti, skúsenosti a
osvedčené postupy.
Cieľová skupina pozostáva z pedagógov/školiteľov/učiteľov aktívnych vo vzdelávaní dospelých,
dobrovoľníckych koordinátorov, projektových manažérov, odborníkov pracujúcich v oblasti
dobrovoľníctva a aktívneho starnutia, poradcov a zamestnancov spolupracujúcich organizácií s
rozhodovacími právomocami. Zamestnanci budú skúmať tému dobrovoľníctva a navzájom si vymieňať
nápady, vedomosti, skúsenosti a osvedčené postupy.
Partneri
Vojvodský úrad práce v Katoviciach (Voivodeship Labour Office in Katowice) – Koordinátor, Poľsko
Asociácia E-seniorov (E-Seniors Association), Partner, Francúzsko
Asociácia iniciatívnej siete (Asociacija „Iniciatyvu tinklas"), Partner, Litva

Národné centrum dobrovoľníctva (Önkéntes Központ Alapítvány), Partner, Maďarsko
Centrum dobrovoľníctva, Partner, Slovensko
Centrum dobrovoľníctva (Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca), Rumunsko

Projekt PROVOL Crossborder
Nemecký partner Gemeinsam Leben und Lerner in Europa
vyvinul tréningový koncept "Mit Kompetenz im Ehrenamt
(Professional volunteering)", zameraný najmä pre
dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov. Tento
program je zameraný na podporu profesionálnych
zručností a schopností, ako napríklad v oblastiach časového
či projektového manažmentu. Hoci by tieto zručnosti mali
predovšetkým pomôcť ľuďom vykonávať svoju dobrovoľnícku prácu viac hospodárne a efektívne,
účastníci tréningu získájú aj poznatky kľúčových kompetencií. Tento Provol-program bol úspešne pilotne
testovaný vo Veľkej Británii, Rumunsku a Českej republike s rôznymi cieľovými skupinami. Nové
partnerstvo sa tento rok vytvorilo s ďalšími skúsenými partnerskými organizáciami v susedných krajinách
- Rakúskom a Slovenskom.
Projekt Provol Crossborder má 4 hlavné ciele:
a) šíriť európsky formát vzdelávacieho programu "Profesionálne dobrovoľníctvo" do susedných krajín v
strednej Európe, vylepšiť a rozšíriť ho po celej Európe
b) prekročiť hranice "inakosti": ľudia s mentálnym či mentálnym postihnutím, ako aj migranti a utečenci
s nedostatočnými jazykovými zručnosťami sa zvyčajne nepodieľajú na dobrovoľníctve a preto
prichádzajú o príležitosti dobrovoľníckej ponuky. Aby to bolo možné zmeniť, partneri budú vyvíjať "ľahký
jazyk" pre verziu tréningu
c) zriadiť profesionálny Provol-network / konzorcium alebo "franchise"-systém s cieľom poskytovať
vysoko kvalitné tréningové programy v celej Európe
d) zlepšiť cezhraničnú dobrovoľnícku činnosť medzi štyrmi susednými krajinami
Projektoví partneri:
Gemeinsam Leben und Lerner in Europa, Passau
Dobrovolnické centrum, Ústí nad Labem
Centrum dobrovoľníctva, Banská Bystrica
EB projektmanagement GmbH, Villach

Projekt Dobré srdce Tatrabanky - Učíme sa z histórie
Dobrovoľníctvo pristane naozaj každému, a aj deti na základných
školách chcú a vedia pomáhať, vnímajú prínosy dobrovoľníctva pre
seba aj pre komunitu, v ktorej žijú. V septembri minulého roku sme
spolu s žiakmi a pedagógmi Základnej školy na Spojovej ulici v Banskej
Bystrici začali pripravovať service learningový projekt, ktorý sme
pracovne nazvali "Výchova k dobrovoľníctvu", ktorý podporila Nadácia
TatraBanky.

25 žiakov a žiačok si počas 4 mesiacov vyskúšali spojiť pomoc v komunite s tým, čo sa učia v škole. Sami
si naplánovali, kde chcú pomôcť a čo sa chcú naučiť, rozhodli sa svoj čas venovať seniorom v domove,
odniesť si odtiaľ konkrétne príbehy z histórie, a
dokonca vytvoriť z nich učebnú pomôcku pre seba
aj svojich budúcich spolužiakov brožúrku príbehov
pre hodiny dejepisu, slovenského jazyka a etickej
výchovy. Táto brožúrka hrdo nesie názov, ktorý
sami vymysleli: „Učíme sa z histórie".
Čo to žiakom a žiačkam prinieslo? Na stretnutiach so seniormi a písaním príbehov sa žiaci stretli s
vnímaním života seniorov, so životom v minulom storočí, s potrebou venovať čas seniorom v
zariadeniach, naučili sa, že história nie je len v učebniciach, a naučili sa prezentovať svoje získané
poznatky a dojmy v písanej, kreslenej ale aj ústnej forme pred publikom. Naučili sa, že pomáhať treba
nie len jednorázovo, preto ich pomoc seniorom nekončí týmto projektom, ale v stretnutiach chcú
pokračovať, pokiaľ sa bude dať. Ich učebná pomôcka ostane v škole aj pre ďalšie ročníky, 120 kusov
brožúrok bude motivovať mladších spolužiakov ale aj rodičov a pedagógov k dobrovoľníctvu a
podobným vlastným service learningovým projektom.
Hlavným cieľom projektu bola pozitívna interakcia žiakov v komunite prostredníctvom dobrovoľníckych
aktivít pričom žiaci si mali vyskúšať naučené vedomosti v reálnom živote a prehlbujú si naučenú látku
pomocou prepojenia výučby a praxe čo je podstata service learningových projektov na školách.

11. účtovná závierka za rok 2016
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
Matejovi Brašeňovi
Márii Siekelovej
Márii Vykročovej
Daniele Pecníkovej
Denise Kovalčíkovej
Martine Hrivnákovej
Eve Mališovej
Veronike Nedeckej
Silvii Žabkovej
Petrovi Vaterkovi
Monike Supukovej
Petre Kochanovej
Eve Birovej
Pauline Geay
Paule Lopez Bascoy

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 2016
Centrum dobrovoľníctva v roku 2016 podporili:
















Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Mesto Banská Bystrica
Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela
Spoločnosť GAMO, a.s.
Spoločnosť BCF a občianske združenie BCF
Nadácia Orange
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
Program Erasmus +

ĎAKUJEME!

