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Koordinátori dobrovoľníkov, pozývame vás na skvelé workshopy!
Ako to už býva zvykom, aj v tomto roku organizujeme kopec aktivít zameraných na skvalitnenie manažmentu
dobrovoľníctva v organizáciách.

22. júl 2015 08:30 – 15:30, B. Bystrica (presná adresa bude účastníkom včas zaslaná)
Aby sme udržali trend rastúceho dopytu po dobrovoľníckych ponukách zo strany mladých ľudí, snažíme sa
atraktivizovať a zvyšovať mieru využívania nových on-line nástrojov organizácií v ich komunikácii smerom
k mladým ľuďom. Nakoľko komunikácia smerom k dobrovoľníkom a spôsob ich oslovenia sú v nábore
a koordinácii dobrovoľníkov kľúčové, pripravili sme pre vás zaujímavý workshop v spolupráci s firmou PS
Digital pod názvom: „let´s Facebook!“ Zistíte, čo neviete o Facebooku, o digitálnom marketingu, o
sociálnych sieťach a o tom, ako tieto prostriedky a ich potenciál využívať pre svoje aktivity v organizácii!
V popoludňajšom, približne 2-hodinovom workshopovom bloku sa porozprávame aj o tom, „ako

využívať potenciál on-line platforiem a dobrovoľníckej databázy pri
vyhľadávaní a oslovovaní dobrovoľníkov“.
................................................................................................................................................................................................................

23. júl 2015 08:30 – 16:00, B. Bystrica (presná adresa bude účastníkom včas zaslaná)
Po niekoľkoročných skúsenostiach a komunikácii so zástupcami organizácií, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú, sme
sa rozhodli pripraviť aj samostatný modul manažmentu dobrovoľníctva pod názvom „Ako pripraviť
a zrealizovať kvalitnú jednorazovú dobrovoľnícku aktivitu“. Ide
o samostatný vzdelávací modul, vhodný aj ako nadstavba pre tých, ktorí majú absolvovaný základný kurz
manažmentu dobrovoľníctva. Organizácie a neformálne skupiny tak majú jedinečnú možnosť dozvedieť sa
špeciálne o princípoch prípravy úspešnej akcie pri zapojení dobrovoľníkov od A po Z, ktoré môžu využívať
príležitostne, napr. pri zapájaní sa do Týždňa dobrovoľníctva, iných kampaní, alebo keď budú potrebovať
zrealizovať akúkoľvek jednorazovú dobrovoľnícku akciu.
Počet miest je obmedzený na 1 zástupcu (primárne z regiónu BBSK) za organizáciu, max. počet účastníkov je
20. Prednosť majú koordinátori dobrovoľníkov/zástupcovia organizácií registrovaných a aktívnych v databáze
na www.centrumdobrovolnictva.sk a zároveň ti, ktorí sa prihlásia na oba dni.
Cena za jeden deň je 7€/osoba, za oba dni 10€/osoba.
Prihlasovací e-mail spolu s menom, priezviskom, názvom organizácie za ktorú sa zúčastňujete a uvedením
dní, o ktoré máte záujem, nám zasielajte na info@centrumdobrovolnictva.sk najneskôr do 15.7.2015.
Workshopy realizujeme v rámci projektu Služby mladým podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
ako súčasť aktivity „Komunikuj jazykom kmeňa“.
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pripravujeme kampaň týždeň dobrovoľníctva
Už sa to varí, už sa to pečie! Kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2015 v Banskobystrickom kraji je tu aj tento rok
v starom známom termíne 16.-22.9.2015. Zástupcovia organizácií, či neformálnych skupín, už teraz môžete
premýšľať, aké aktivity pre dobrovoľníkov pripravíte! Dobrovoľníci, neváhajte a skontaktujte aj vaše spriaznené
inštitúcie, aby sa do kampane zapojili. Čím viac organizácií a dobrovoľníkov vyfarbí tohtoročný dobrovoľnícky
týždeň, tým krajším bude svet okolo nás! Týždňový dobrovoľnícky maratón je skvelou príležitosťou urobiť niečo
skvelé trebárs vo svojej komunite.
V týchto dňoch pripravujeme podklady pre organizácie, ktoré už čoskoro zverejníme na našej novovytvorenej
webke www.tyzdendobrovolnictva.sk. V prípade, ak už teraz máte v súvislosti s kampaňou nejaké otázky, či
návrhy na spoluprácu či partnerstvá, neváhajte ich smerovať na info@centrumdobrovolnictva.sk. V priebehu
júla naštartujeme komunikáciu intenzívnejšie.

Service learning projekty na stredných školách

V projekte „Schools as generators of democrative society“, alebo v skratke SAGODS, sme pokročili a študenti
spolu so svojimi pedagogičkami pripravili zaujímavé service learningové projekty, ktoré budú už od nového
školského roka na svojich školách realizovať.
Na Súkromnom Gymnáziu Železiarne Podbrezová pripravili projekt s názvom „Let´s learn together“, ktorého
podstatou je organizácia kempu pre žiakov základnej školy v miestnej komunite, aby im vo vybraných
predmetoch uľahčili prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy. Samotnými pedagógmi teraz budú študenti
a vzdelávanie bude neformálne, zábavné a hravé. Budú tak mať možnosť vyskúšať si, aké je to postaviť sa na
druhú stranu (do role vyučujúcich) a nielen naučiť sa novým zručnostiam, ale aj pomôcť svojim mladším
kolegom zdokonaliť sa vo vybraných oblastiach, ktoré budú potrebovať na svojej ďalšej profesijnej ceste.
Na Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom sa rozhodli od nového školského roka pustiť do realizácie
projektu s názvom „We are not aliens“, ktorý sa bude snažiť deťom z miestnej materskej a základnej školy
vysvetliť tému multikultúrnych odlišností, tolerancie a odstraňovanie predsudkov. Pomocou aktivít “Helping
hands”, “We are not different” a “Painted Faces” sa študenti počas série stretnutí s deťmi pokúsia naučiť ich
základy vybraných multikultúrnych tém. Neodmysliteľnou súčasťou oboch projektov je aj záverečná oslava, či
koncert s účasťou širokej verejnosti.
Oba projekty predstavujú pilotné zavádzanie Service learningu, ako inovatívnej stratégie učenia (sa),
využívajúcej dobrovoľníctvo a službu komunite, do stredoškolských osnov.
Zavedenie service learningu na stredné školy si Centrum dobrovoľníctvo stanovilo ako jeden z cieľov roka
2015 a táto aktivita je okrem podpory z Vyšehradského Fondu podporená i našim projektom z Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu.
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Infobody pokračujú vo svojich aktivitách i v roku 2015
Vďaka projektu Služby mladým sa nám aj v tomto roku podarilo zabezpečiť udržanie spolupráce s Infobodmi
o dobrovoľníctve vo Zvolene, Žiari nad Hronom, Krupine, Lučenci a Čiernom Balogu. Sme tak i naďalej bližšie
k dobrovoľníkom aj z odľahlejších okresov. Tešíme sa na spoločné aktivity, ktoré pre vás, milí dobrovoľníci, ale
i pre vás, milí koordinátori dobrovoľníkov Infobody (i v spolupráci s nami) pripravujú.
Na prvú z nich vás pozývame do Zvolena:
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putovná výstava o dobrovoľníctve môže byť aj vo vašom meste!

Naša putovná výstava, ktorú si môžete pamätať z minuloročného Týždňa
dobrovoľníctva, kedy bola vystavená na Námestí SNP, sa teší, že z Bystrice
poputuje aj do iných miest a okresov. Vďaka našej šikovnej dobrovoľníčke
Lenke Brenkusovej, ktorá si celý manažment a logistiku s výstavou spojenú
zobrala na starosti, je teraz veľmi jednoduché dostať tieto krásne
veľkoformátové fotografie aj k vám. Prvým miestom, ktoré o ňu prejavilo
veľký záujem, je Mestské kultúrne stredisko v Žiari nad Hronom. Výstavu si
tu budete môcť pozrieť v najbližších dňoch a potrvá do 19. júla 2015. Ihneď
po návrate poputuje do Zvolena, kde začiatkom augusta skrášli námestie
a oživí program pripravovaný nielen pre dobrovoľníkov.
Výstavu spolu s preberacím protokolom vám vieme zaslať zdarma, v balíku
na fotografii vpravo. Náklady na zaslanie späť vieme v prípade potreby
uhradiť tiež. Vašou úlohou je už len zabezpečiť jej inštaláciu.
Neváhajte preto a v prípade záujmu nás určite kontaktujte na
info@centrumdobrovolnictva.sk!

