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Buďte súčasťou siete organizácií pracujúcich s evs dobrovoľníkmi,
ktoré pomôžu skvalitniť ich manažment na celoeurópskej úrovni!

Ako ste sa už viackrát od nás dozvedeli, projekt EVSification, ktorý realizujeme spoločne s
rumunským dobrovoľníckym centrom Cluj-Napoca, a poľskou organizáciou FERSO v priebehu rokov
2015-2016 vytvorí niekoľko dôležitých výstupov, ktoré by mali zjednodušiť proces manažovania
zahraničných dobrovoľníkov v organizáciách.
Jednou z aktivít, ktorej sa ideme venovať práve v najbližšom období, na prelome marca a apríla, je, na
základe prieskumu potrieb viac než 20 organizácií z rôznych krajín Európy a štrukturovanými
rozhovormi s EVS dobrovoľníkmi postupne vypracovať najprv štruktúru a neskôr i kompletný manuál
pre manažment dobrovoľníctva v EVS. Ten bude obsahovať i prípadové štúdie, či konkrétne príklady
aktivít, ktoré overíme v spolupráci s organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi EVS.
Pokiaľ ste zástupcom organizácie, ktorá je hosťujúcou, alebo vysielajúcou v rámci Európskej
dobrovoľníckej služby (EVS), aj vy sa môžete zapojiť do tohto prieskumu potrieb a pomôcť tak
skvalitniť manažment zahraničných dobrovoľníkov s celoeurópskym dopadom. Neváhajte nám
napísať na jana@centrumdobrovolnictva.sk a my sa s vami radi stretneme, resp. vám zašleme
dotazník na vyplnenie.

Bol si na EDS alebo poznáš niekoho, kto má túto skúsenosť?
Chceme poznať tvoje názory a postrehy.
V súvislosti s realizáciou vyššie spomenutého projektu, o ktorom nájdete podrobnejšie informácie tu:
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/aktualne-projekty/aktualne-projekty/evsification, plánujeme
na prelome mesiacov marec a apríl zrealizovať aj rozhovory s piatimi dobrovoľníkmi, ktorí boli, alebo
stále sú na Európskej dobrovoľníckej službe. Cieľom tohto štrukturovaného rozhovoru je zistiť,
s akými nástrahami, problémami, radosťami, či starosťami sa stretli počas tejto svojej skúsenosti.
Zistenia zapracujeme do podoby výstupu, ktorý bude tvoriť predpoklad pre tvorbu manuálu pre
manažment dobrovoľníctva v EVS a následne súprave konkrétnych nástrojov a návodov, ktoré môžu
koordinátori zahraničných dobrovoľníkov využívať v reálnych situáciách. Ak máš chuť podeliť sa
s nami o Tvoju skúsenosť, neváhaj nás kontaktovať na jana@centrumdobrovolnictva.sk a my sa
s Tebou radi stretneme, resp. Ti zašleme dotazník na vyplnenie.
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Marec prináša niekoľko noviniek v supervíznych stretnutiach
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, ktoré sa uskutočnilo 23.3.2015
s témou „Ciele a plány do roku 2015“, bolo
obsadené väčším, než možným počtom
účastníkov, v priebehu 2 hodín od zverejnenia.
Veľmi sa tomuto záujmu tešíme.
Oproti minulému roku sa supervíznych stretnutí dotýka niekoľko kľúčových zmien:
 toho istého supevízneho stretnutia sa môžu zúčastniť maximálne dvaja zástupcovia/-kyne tej
istej organizácie
 supervízne stretnutia sú od roku 2015 otvorené len pre zástupcov organizácií pracujúcich s
dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami zaregistrovaných
na www.centrumdobrovolnictva.sk
 cena za účasť na supervízii je 5€/osoba
Príďte aj vy medzi skvelých ľudí a posúvajte sa vpred aj ako
koordinátori dobrovoľníkov. Informácie o najbližších
vzdelávaniach a supervíziách nájdete na stránke
www.centrumdobrovolnictva.sk, v sekcii skvalitňujeme
manažment dobrovoľníctva.

reportáž o dobrovoľníkoch a centre dobrovoľníctva v tv hronka
Vždy sa potešíme možnosti popularizovať a propagovať myšlienku dobrovoľníctva prostredníctvom
médií. A ešte viac, ak nás médiá oslovujú s nápadmi samé.
Takto tomu bolo aj naposledy, začiatkom marca, kedy k nám do Centra na návštevu zavítal dvojčlenný
štáb regionálnej televízie Hronka.
Video si môžete pozrieť po kliknutí tu:
https://www.youtube.com/watch?v=XYhfC1bCDQU

Vzdeláva a neustále sa snaží posúvať aj náš tím!
Marec bol pre nás bohatý na množstvo akcií a podnetných stretnutí. Okrem stretnutia s primátorom
Banskej Bystrice, propagácii našich aktivít na Dni príležitostí, dohodnutí sa na točení nového spotu
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o dobrovoľníctve, ktorý bude veľkým prekvapením, práci na úlohách a plánovaní noviniek, sme sa
v našom tíme posúvali smerom vpred a čerpali nové informácie.

Let´s Facebook
Hneď 5. marca sme si urobili výlet na dlho
plánované školenie o Facebooku. To pripravila
bratislavská firma PS Digital s cieľom zlepšiť
komunikáciu mimovládnych a neziskových
organizácií
smerom
k svojim
cieľovým
skupinám. Dozvedeli sme sa množstvo
zaujímavých informácií a hlavne, naučili sme
sa využívať a aktívne pracovať so štatistikami,
ktoré na Facebooku máme k dispozícii.
Vedeli ste, že 71% našich FB fanúšikov tvoria
ženy? Zaujímavosťou je, že naši fanúšikovia sa na facebooku najviac zdržiavajú v stredy a v rámci dňa
sú online najčastejšie o 21:00. Množstvo zaujímavých informácií sme sa ešte dozvedeli, ale tie vám
neprezradíme. Snáď ich správne použijeme tak, aby sme k vám boli bližšie a vy nás na Facebooku
sledujte a dávajte nám spätnú väzbu!

EVEN conference Madrid

V piatok, 13. marca sa naša Janka, ako zástupkyňa Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií,
zúčastnila ako jediná zo Slovenska na zaujímavej konferencii pod hlavičkou CEV (Európskeho
dobrovoľníckeho centra) s názvom „Making things more EVEN".
Pod skratkou EVEN je treba si predstaviť Európsku sieť firemného (alebo ak chcete zamestnaneckého)
dobrovoľníctva. Spoločne s reprezentantmi ďalších dobrovoľníckych centier z Európy, firiem, ako aj
organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi jej bol v priestoroch Nadácie Telefonica v srdci Madridu
predstavený najnovší pracovný nástroj „EVEN Workbook", ktorý pomôže firmám v rozvoji
zamestnaneckého dobrovoľníctva.
Je to akýsi pracovný zošit, na základe ktorého môže akákoľvek organizácia, hlavne z biznis sektora,
odhodlaná zapojiť svojich zamestnancov do firemných dobrovoľníckych aktivít, postupovať pri
príprave takéhoto programu vnútri svojej spoločnosti.
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Usporiadateľ, Európske dobrovoľnícke centrum „CEV",
v rámci konferencie predstavilo aj výsledky najnovšej
štúdie o zamestnaneckom dobrovoľníctve, pričom
všetky tieto materiály sú dostupné na stiahnutie na
stránke www.cev.be. Pracovný zošit môže byť
dostupným aj pre slovenské podmienky, potrebný je
len jeho preklad do slovenčiny a hlavička Platformy
dobrovoľníckych
centier
a
organizácií.
Súčasťou podujatia bol aj bohatý program spíkrov z
celého sveta, zameraný na aktuálne otázky trendov v dobrovoľníctve, špeciálne v tom firemnom a
zamestnaneckom. Zástupcovia firiem ako Kellogg´s, IBM, organizácie Special Olympics a mnohých
ďalších predstavili fungujúce modely
dobrovoľníctva v ich ponímaní a
príklady dobrej praxe, ktoré fungujú
práve v ich krajine. Inšpirujúca bola aj
podnetná diskusia a množstvo otázok,
ktoré z prezentácií vyplynuli a zaujali
mnoho ďalších účastníkov. Všetky
prezentácie z konferencie si môžete
stiahnuť na www.cev.be.
Na konferenciu prišlo viac ako 100
účastníkov a bola organizovaná v
spolupráci s Nadáciou Telefonica a
organizáciami IBM, Kellogg´s a CODESPA.

Čo budeme robiť na prelome mesiacov v kosove?
Dve pani učiteľky z Gymnázia Milana Rúfusa
v Žiari nad Hronom a dve pani učiteľky zo
Súkromného gymnázia žleziarne Podbrezová
spoločne s nami vytvorili v priebehu marca
päťčlenný tím, ktorý sa na prelome mesiacov zúčastní trojdňového školenia v Service learningu
v Prištine. Tréning je súčasťou projektu „Schools as generators of democrative society“ a školy sme
oslovili na základe predchádzajúcej dobrej spolupráce v oblasti dobrovoľníctva ich študentov.
Nielen na hodinách angličtiny, ale hlavne vo svojom voľnom
čase sa budú žiaci, nadšení z tejto príležitosti, podieľať na
príprave a realizácii vlastného service-learningového projektu
na ich škole. Už teraz majú množstvo nápadov, čo by radi zrealizovali vo svojej komunite. My vás
môžeme uistiť, že o priebehu projektu SAGODS (viac na www.centrumdobrovolnictva.sk/ aktuálne
projekty) vás budeme radi a čo najčastejšie informovať.
Držte nám palce!

