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nominujte dobrovoľníkov na ocenenie srdce

na dlani 2014!

Tohtoročné udeľovanie ocenení pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky "Srdce na dlani 2014" sa uskutoční 8.
decembra. Už teraz je však správny čas na zasielanie nominácií. Aby stihla zasadnúť komisia, vybrať kandidátov,
pozvať ich a všetko krásne a v dostatočnom predstihu pripraviť. Preto neváhajte. Nominovať môžete ako skupina
min. 3 osôb. Tešíme sa na vaše tipy!
Podľa Štatútu ocenenia Srdce na dlani 2014 vyplňte Nominačný hárok a zašlite ho najneskôr do 20. novembra
2014 poštou alebo e-mailom na adresu: Centrum dobrovoľníctva, Ružová 13, 974 11 Banská
Bystrica, cd@centrumdobrovolnictva.sk.
Oba
dokumenty
nájdete
na
nasledujúcom
linku:
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/novinky/77-ocenovanie-dobrovolnikov-cok-uz-klope-na-dvere.
Novinkou tohto ročníka je aj možnosť hlasovať za najlepší dobrovoľnícky projekt realizovaný počas Týždňa
dobrovoľníctva 2014. Od 20. do 30. novembra môžete dať svoj hlas tomu, ktorý vás zaujal najviac. Sledujte našu
internetovú a Facebook-ovú stránku 
Veríme, že si príležitosť na poďakovanie dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam nenecháte ujsť a my vám s tým radi
práve takouto cestou pomôžeme.
Zároveň vás pozývame na slávnostné odovzdávanie cien, ktoré sa uskutoční dňa 8. decembra 2014 o 17,00 v
Radnici na Námestí SNP v Banskej Bystrici.
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rozbehli sme nový projekt týkajúci sa štandardov manažmentu dobrovoľníctva
Ak by ste mali dostatok financií a mali sa rozhodnúť, či pôjdete prespať do lepšieho, alebo horšieho hotela,
ako by ste sa rozhodli?
Pravdepodobne sa rozhodnete na základe vašej aktuálnej potreby a štandardu, ktorý ponúka – napríklad
podľa počtu hviezdičiek.
A ak máte možnosť sa ako dobrovoľník rozhodnúť, kam ísť dobrovoľníčiť, ako zistíte, ktorá organizácia je
naozaj kvalitná?
Ako už dobre viete, k jednej z našich kľúčových aktivít patrí snaha o neustále zvyšovanie úrovne
v manažmente organizácií, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú. A táto priorita sa stala aj základom nášho
nového projektu. Aby sa dobrovoľníci mohli ľahšie rozhodovať a organizácie, ktoré s nimi pracujú, boli
motivované zvyšovať kvalitu svojej práce a zabezpečovať im čo najvhodnejšie prostredie.
Minimálne štandardy kvality práce s mládežou v oblasti dobrovoľníctva vychádzajú zo základných prvkov
manažmentu dobrovoľníctva a profesionalizácie práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Sú vytvárané
vo vzájomnej spolupráci praxe a akademickej pôdy a dôležitých aktérov v uvedenej oblasti, pričom
využívame aj medzinárodnú spoluprácu. Štandardy budú mať stanovené indikátory, ktoré poukazujú na
spôsoby ich napĺňania a merania. Budú spracované v dvoch podobách - pre mladých ľudí a pre
organizácie v tlačenej a elektronickej verzii.
V projekte sme už vytvorili viacčlenný tím zložený zo zástupcov Univerzity Mateja Bela, Centra
dobrovoľníctva, Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, Iuventy – Slovenského inštitútu
mládeže, občianskych združení z Banskej Bystrice a Zvolena a z dvoch recenzentiek pôsobiacich
v zahraničí a pustili sa do práce. Fotografie z prvého stretnutia pracovnej skupiny si môžete pozrieť nižšie.
Projekt je finančne podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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ponúkame vám možnosť prísť si zdarma zacvičit spolu s našim dobrovoľníkom
danielom z kanárskych ostrovov!
Okrem svojho tela potrénujete aj angličtinu, alebo španielčinu.

Newsletter
November 2014

čím sme ešte žili posledný mesiac?
Zaškolili sme dobrovoľníkov v programe Spojivko
a naplánovali prvé supervízie.

Spolu so študentmi Pedagogickej fakulty
sme sa zapojili do zbierky Lienka.

zrealizovali sme druhý tohtoročný tréning
v manažmente dobrovoľníctva.

Už tradične sme sa stretli na supervízii pre koordinátorov,
tentokrát na tému MOTIVÁCIA.

Oslávili sme medzinárodný deň koordinátorov
Dobrovoľníkov spolu s tými, ktorí v Banskej
bystrici a okolí mali chuť prijať naše pozvanie
na predstavenie v divadle štúdia tanca.

