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týždeň dobrovoľníctva 2015 
 

Milí priatelia,  
vaša a naša obľúbená kampaň je po roku opäť tu! Zatiaľ nefarebná, zatiaľ ešte 
otvorená novým nápadom, partnerom, sponzorom či zástupcom médií.  
 
Otvorená VÁM – zástupcom organizácií či neformálnych skupín a VÁM - 

dobrovoľníkom, ktorí ju môžete spolu s nami vytvoriť. 

 
Poďte s nami do toho. Staňte sa aj vy jej súčasťou. Veď s dobrovoľníctvom je 

svet okolo nás pestrejší! 
 

 

 

 

VŠETKO o tom, čo a ako, nájdete na: www.tyzdendobrovolnictva.sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tyzdendobrovolnictva.sk/
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pozvánka na augustové supervízne stretnutie pre koordinátorov 
a koordinátorky dobrovoľníkov 

 

 
Pozývame vás na diskusiu o dobrovoľníctve do fun zóny na 
zvolenskom námestí! 
 
Vďaka projektu Služby mladým sa nám aj v tomto roku podarilo zabezpečiť udržanie spolupráce s Infobodmi 

o dobrovoľníctve. V spolupráci so Združením Slatinka vo Zvolene realizujeme niekoľko spoločných aktivít. 

Najbližšou akciou vo Zvolene, na ktorú vás pozývame je:  

 

Kto tvorí mesto – Práca a dobrovoľníctvo 
Termín: 4. august 2015 o 17,00 hod.  

 

Miesto: FUN zóna na Námestí SNP vo Zvolene 
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Téma: Diskusia o dobrovoľníctve, 

dobrovoľníkoch a o tom, ako môžu 

pomáhať miestnej komunite. 

Diskutovať budú zástupcovia 

mimovládnych organizácií, úradníci 

aj podnikatelia, ako aj mladí 

dobrovoľníci. Jana Matejzelová 

z Centra dobrovoľníctva predstaví čo 

je to „dobrovoľníctvo“ a možnosti, 

ktoré prináša pre dobrovoľníkov, ale 

aj ich okolie. Dobrovoľnícke dni majú 

aj zamestnanci Mestského úradu vo 

Zvolene – o tom prečo a čo sa vďaka 

ním zmenilo, bude rozprávať Silvia 

Husáriková z Organizačného odboru 

MsÚ vo Zvolene. Pohľad štátu na 

„dobrovoľnícke práce“ je v súvislosti s povinnosťami nezamestnaných iný, čo bude prezentovať zástupkyňa 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene. Svoje vlastné skúsenosti s dobrovoľníctvom pridajú aj mladí 

ľudia, ktorí sa v neďalekej Slatinke práve v týchto dňoch zúčastňujú medzinárodného dobrovoľníckeho tábora 

INEX.  

 

Ste všetci srdečne pozvaní! 

(foto: zvonline.sk) 

 

 
zoznámte sa s novou členkou nášho pracovného tímu! 

Martina Strmeňová (1979)  

Čerstvá posila z leta 2015, ktorá sa nebojí nových výziev. A to doslovne! 

Rada vyhľadáva a nachádza rôzne možnosti pre realizáciu zaujímavých 

projektov, hlavne v treťom sektore. Na dobrovoľníctve oceňuje hlavne to, 

že aj malá bezplatná pomoc môže narobiť veľké veci. A keďže tieto 

myšlienky treba podporovať, ocitla sa u nás. Páčia sa jej alternatívne formy 

vzdelávania nielen seba, ale aj mladých ľudí navôkol a v tomto smere by 

raz chcela veľa zmeniť. Rada sa necháva unášať príbehmi, napríklad o jej 

vysnívaných krajinách Írsku a Novom Zélande. Tiež čoko-holička, tvorivá 

ručička a amatérska fotografka. Do partie akurát!  

Kontakt: martina@centrumdobrovolnictva.sk, tel.: 0949 341 965. 

 
 
 

mailto:martina@centrumdobrovolnictva.sk
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naše júlové aktivity – čím sme žili? 
 
Workshopy pre koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníkov 
 

V uplynulých dňoch sme pilne pracovali a pripravovali pre našich zástupcov mimovládnych organizácií, múzeí, 
galérií, či knižníc, ktorí sa prihlásili, zaujímavé vzdelávacie podujatia. 
 
Pozrite si, ako sme sa mali na workshope o Facebooku, sociálnych sieťach a digitálnom marketingu TU. 
 
Pozrite si, ako sme sa mali na workshope o on-line platformách a ich potenciáli TU. 
 
Pozrite si, ako sme sa mali na workshope "Jednodňovky ľavou zadnou" TU. 
 
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! 
 
Všetky workshopy sme realizovali v rámci projektu Služby mladým, podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
naša putovná výstava o dobrovoľníkoch 
sa vrátila z výletu v žiari nad hronom 
 
Vďaka nadšeniu a práci našej dobrovoľníčky Lenky Brenkusovej, 

ktorá si zobrala pod patronát všetky administratívne a technické 

záležitosti súvisiace s logistikou putovnej výstavy, a vďaka 

otvorenosti pani Kršiakovej z Mestského kultúrneho centra v Žiari 

nad Hronom, sa naša putovná výstava mohla v dňoch 1.-19.7.2015 

vynímať vo vestibule miestneho Mestského kultúrneho centra.  

 
teraz smeruje na zvolenské námestie 

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/fotogaleria/category/63-workshopy-pre-koordinatorov-soc-siete-digi-marketing
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/fotogaleria/category/64-workshopy-pre-koordinatorov-ako-vyuzivat-potencial
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/fotogaleria/category/65-workshop-jednodnovky-lavou-zadnou

