Newsletter
Apríl 2015

poďte s nami na konferenciu do szegedu!

Registračný formulár nájdete v spodnej časti stránky: http://www.centrumdobrovolnictva.sk/novinky/116podte-s-nami-na-konferenciu-do-szegedu
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pozvánka na stretnutie členov a členiek centra dobrovoľníctva
Milé členky a členovia Centra dobrovoľníctva,
v zmysle stanov nášho občianskeho združenia vás srdečne pozývame na pravidelné výročné stretnutie členov
a členiek Centra dobrovoľníctva, ktoré sa uskutoční dňa 14.5.2014 o 15,00 hod. na Ružovej ulici v priestoroch
Katedry sociálnej práce.
Viac informácií o programe vám už čoskoro zašleme prostredníctvom e-mailu!

pozvánka na májové supervízne stretnutie pre koordinátorov
dobrovoľníkov
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Chystáme zaujímavé veci!
V rámci projektu „Dobrovoľníctvo v komunite Banskej Bystrice a Zvolena“, na
ktorý sme dostali grant od Komunitnej nadácie Zdravé mesto v Banskej
Bystrici v sume 200€, sme sa naplno pustili do prípravy propagačných
marketingových materiálov, ktoré nám majú pomôcť predstaviť našu on-line
databázu dobrovoľníckych príležitostí a uľahčiť jej používanie.
V súvislosti s projektom sme dlho uvažovali, aké marketingové nástroje
zvoliť tak, aby materiál čo najlepšie zasiahol cieľovú skupinu koordinátorov
dobrovoľníkov. A po rozhovoroch s odborníkmi sme sa zhodli na video spote.
Počas aprílových dní sme absolvovali stretnutie,
na
ktorom
sme
sa
dlho
rozprávali
o požiadavkách
a predstavách,
naplánovali
približnú podobu videa a veru, máte sa na čo
tešiť a my tiež 
Už čoskoro začneme s točením a spracovaním.
Veríme, že koncom mája video uzrie svetlo sveta
a vy nám dáte vedieť, ako sa vám páči!

Čo nové v projekte EVSification? V priebehu posledných týždňov sme od 20 EDS organizácií z celého
Slovenska a 5 EDS dobrovoľníkov, zozbierali dotazníky týkajúce sa ich skúseností a podnetov
súviacich s Európskou dobrovoľníckou službou. Betka Brozmanová Gregorová pripravila formulár na
ich vyhodnocovanie a my v súčasnosti pracujeme na spracovaní výsledkov. Následne sa naše zistenia
pripoja k zisteniam našich poľských a rumunských kolegov, aby sa tak stali základom pre prípravu
manuálu – nástroja pre zjednodušenie manažmentu zahraničných dobrovoľníkov s celoeurópskou
pôsobnosťou. Sledujte nás a ostaňte informovaní aj naďalej!
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ako sme sa mali v kosove?
Náš päťčlenný tím zložený zo 4 pedagogičiek
stredných škôl z Podbrezovej a Žiaru nad
Hronom spolu s našou Jankou z Centra
dobrovoľníctva, sa v dňoch 28.3.-1.4. zúčastnil
trojdňového školenia v Service learningu v Prištine. Tréning bol súčasťou projektu „Schools as
generators of democrative society.
Cieľom tréningu bolo oboznámiť účastníkov s podstatou
service learningu a naučiť ich s týmto konceptom pracovať tak,
aby ho mohli plnohodnotne uplatňovať pri svojom vyučovaní.
Navyše, požiadavkou bolo, aby ho dokázali vysvetliť a odovzdať svojim študentom na stredných
školách, spoločne s ktorými sa po návrate pustia do prípravy vlastného service-learningového
projektu vo svojich miestnych komunitách. Tieto projekty by sa mali naplno spustiť s príchodom
nového školského roka.
Na tréningu sa o nás veľmi dobre postarala hosťujúca organizácia Kosovo Education Centre (KEC),
ktorá vytvorila podmienky pre tréning a aj formou vynikajúceho kosovského jedla nám
sprostredkovala skvelé vzdelávacie, cestovateľské a v neposlednom rade i gurmánske zážitky.

