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Na rok 2015 hľadíme očami teenagera.  

Centrum dobrovoľníctva oslavuje 15 rokov! 

Milí priatelia,  

odkedy Centrum dobrovoľníctva začalo s realizáciou svojich aktivít, v Hrone pretieklo veľa vody a v organizáciách sa 

vystriedali už stovky dobrovoľníkov.  

Tešíme sa, že tento rok budete spolu s nami pri oslave našich 15 narodenín. Počas našej činnosti sme sa stretli 

s mnohými z vás - desiatkami inšpiratívnych a zaujímavých osobností, ktoré ovplyvnili naše smerovanie. Prečítali 

sme tisícky strán odbornej literatúry, zorganizovali množstvo kampaní a oceňovaní, vyškolili stovky koordinátorov 

dobrovoľníkov, vydali niekoľko desiatok publikácií, zrealizovali kvantá výskumov o dobrovoľníctve 

a dobrovoľníkoch, vytvorili niekoľko dlhodobých i krátkodobých dobrovoľníckych programov a spolupracovali 

s desiatkami organizácií nielen na regionálnej, ale i národnej a medzinárodnej úrovni.  

Celá naša mladosť sa na 95% nesie v znamení fungovania v rámci našich dobrovoľných časových dotácií, 

fungovania z darov, z pracne pripravovaných projektov a grantov z nich, z ktorých mnohé sú jednorazové, či 

obmedzené na určité vymedzené obdobie. Za celú dobu nášho fungovania sa nám zatiaľ nepodarilo nájsť stabilný 

systém financovania, istotu, ktorá by zaručila, že naša činnosť bude môcť pokračovať, a služba bude môcť byť 

poskytovaná i v budúcnosti.  

Pevne veríme, že rok 2015 by sa mohol stať prelomovým. Že naša činnosť v regióne Banskej Bystrice a jej okolí by 

mohla vďaka čerstvo získanému „občianskemu preukazu“ nadobudnúť na vážnosti svojho postavenia v poli 

existujúcich organizácií, a že cesta, ktorú máme naplánovanú, bude istejšia i vďaka získaniu aspoň základnej, ale 

stabilnej finančnej podpory. 

Dúfame, že si naše tohtoročné aktivity nenecháte ujsť. Že budete stáť pri nás a pomáhať nám pri šírení našich 

myšlienok a nových trendov. 

Prajme si navzájom rok plný úspechov a radosti a pusťme sa spoločne do písania novej kapitoly o dobrovoľníctve 

v Banskej Bystrici, jej širšom, i vzdialenejšom okolí. Bez vás nám to totiž pôjde ťažšie.  
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na slovensku sú prvé štandardy kvality manažmentu dobrovoľníctva.  

 

stojí za nimi centrum dobrovoľníctva v banskej bystrici. 

 
Minimálne štandardy kvality práce s mládežou v oblasti dobrovoľníctva 
vychádzajú zo základných prvkov manažmentu dobrovoľníctva a 
profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Boli vytvorené 
vo vzájomnej spolupráci praxe, akademickej pôdy a dôležitých aktérov 
v oblasti dobrovoľníctva. Štandardy majú stanovené indikátory, spôsoby ich 
napĺňania a merania, na základe ktorých bude jednoznačne možné posúdiť 
mieru kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v organizáciách. 
V spracovaní v dvoch podobách - pre mladých ľudí a pre organizácie v 
tlačenej a elektronickej verzii, budú už čoskoro dostupné pre používanie 
a šírenie.  

 
Sledujte nás, vyberajte si kvalitu a pomáhajte tak spolu s nami zvyšovať nastavenú laťku úrovne práce 
s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v organizáciách! 
 
Vytvorenie prvých štandardov manažmentu dobrovoľníctva bolo 
finančne podporené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR.  
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Nový medzinárodný projekt spojí stredoškolákov západného balkánu a krajín 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". 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. 
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Strategické partnetstvo v projekte „EVSification“ vytvorí priestor pre 

skvalitnenie manažmentu hosťujúcich i vysielaných dobrovoľníkov v rámci 

európskej dobrovoľníckej služby. 

 

 

 

Na jeseň roka 2014 sa Centrum 

dobrovoľníctva, ako dlhodobo fungujúca 

vysielajúca i hosťujúca organizácia 

dobrovoľníkov Európskej dobrovoľníckej 

služby (v skratke EVS), stalo partnerom 

i ďalšieho medzinárodného projektu, 

ktorého predkladateľom je Dobrovoľnícke 

centrum v rumunskom meste Cluj-Napoca.  

 

Spoločne s tretím partnerom, FERSO z Poľska, si dáva za cieľ vytvoriť niekoľko výstupov: 

- inštruktážny manuál pre manažment dobrovoľníctva v EVS – obsahujúci taktiež prípadové štúdie či 

konkrétne príklady aktivít 

- medzinárodný tréning (EVSification Camp) pre pracovníkov s mládežou zapojených do EVS 

projektov, ktorého témou bude manažment dobrovoľníkov práve v týchto typoch projektov 

- medzinárodný event Rumunsku, ktorého sa zúčastní celá rumunská EVS komunita a zástupcovia 

partnerov medzinárodného projektu 

- webináre (tzn. online prezentácie), do ktorých sa zapojí min. 60 účastníkov zo všetkých 

zapojených krajín 

a množstvo ďalších zaujímavých aktivít. V dňoch 20.-23. januára bude naša Idka s Jankou na prvom 

medzinárodnom stretnutí k tomuto projektu, a následne vás budeme priebežne oboznamovať 

s novinkami  
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Roztočte naše ozubené kolieska aj vy! 
 

Prečo darovať 2% práve nám? 

 

 

 

 

 

LEBO napríklad: 

 

 sú vám blízke naše hodnoty, ste moderní a aj vy sa chcete stať súčasťou šírenia myšlienky 

dobrovoľníctva 

 viete, že sa snažíme zvyšovať kvalitu a udávať najnovšie trendy smerujúce k tomu, aby 

dobrovoľníctvo v spoločnosti získavalo svoju vážnosť a cenu 

 viete, že chceme pokračovať vo workshopoch, supervíziách, sieťovacích stretnutiach a 

všakovakých ďalších aktivitách, ktoré pripravujeme (nielen) pre zástupcov mimovládok 

 viete, že i tento rok chceme oceniť prácu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cenou Srdce na dlani 

 našim aktivitám jednoducho veríte a viete, že vami poskytnuté peniaze použijeme len na samé 

dobré veci :-) 

  

Chcem roztočiť ozubené kolieska darovaním 2% svojich daní. 

Chcem roztočiť ozubené kolieska darovaním až 3% svojich daní, pretože minulý rok som ako 

dobrovoľník/dobrovoľníčka odpracoval/-a minimálne 40 hodín, čo mi vedia v danej organizácii potvrdiť. 
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