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do týždňa dobrovoľníctva 2014 sa zapojilo takmer 1500 ľudí! 

 
Od utorka 16. septembra do pondelka 22. septembra mali ľudia v celom banskobystrickom kraji možnosť 

spoznať svet dobrovoľníctva a stať sa jeho aktívnou súčasťou. V duchu motta „Zanechajte svoj odtlačok“ sa mohli 
chopiť vecí a zapojiť do množstva pestrých dobrovoľníckych aktivít, či zúčastniť sa dní otvorených dverí 
v organizáciách a diskusií o dobrovoľníctve. Výsledok je vynikajúci. 1466 dobrovoľníkov v 62 organizáciách po celom 
banskobystrickom kraji odpracovalo spolu 7268 hodín, a to bez akéhokoľvek nároku na honorár. Sprievodných 
podujatí sa zúčastnilo ďalších viac ako 600 účastníkov. 

 
Cieľom kampane „Týždňa dobrovoľníctva 2014“ bolo aj tento rok počas siedmych dní osloviť čo najviac 

existujúcich a potenciálnych dobrovoľníkov a tiež zvýšiť informovanosť a zapojenie ľudí do takýchto aktivít.  
 
Do organizácie tohto ročníka sa zapojili mimovládne organizácie, organizácie zriadené samosprávou, 

materské a základné školy a neformálne skupiny z mnohých miest a obcí v rámci celého kraja. Jednotlivci, ktorí chceli 
spoznať svet dobrovoľníctva na vlastnej koži a pridať ruku k dielu, sa zapojili do čistenia verejných priestorov, 
skrášľovania interiérov a exteriérov zariadení, maľovania, zbierania odpadkov, ale aj do realizácie aktivít pre ľudí 
so zdravotným postihnutím, prechádzok a spoločenských hier so seniormi, pomoci v rámci administratívnych prác 
či prác v rámci komunity. Týždeň dobrovoľníctva vyvrcholil záverečnou party pre zapojených dobrovoľníkov 22. 
septembra o 19:00 hod. v Záhrade - Centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici. 

 

„Takáto vysoká účasť nás veľmi teší a sme veľmi radi, že sa nám oproti minulému roku podarilo osloviť a pritiahnuť 
opäť viac ľudí k veciam, ktoré sú potrebné. A nekončíme, chystáme mnoho ďalších zaujímavých aktivít, sledujte našu 
webovú a facebookovú stránku.“ uzatvára a pozýva koordinátorka Centra dobrovoľníctva Alžbeta Brozmanová 
Gregorová. 
 
Fotografie z Týždňa dobrovoľníctva 2014 nájdete v galérii na www.centrumdobrovolnictva.sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/
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pozvánka na akreditované vzdelávanie: 

Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií Vás pozývajú na 

akreditovaný tréning: 

Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 

termín a miesto: 

23.-25.10.2014 Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica 

čas: 

23.10.: 09:00 – 18:00 / 24.10.: 08:00 – 18:00 / 25.10.: 08:00 – 17:00  

rozsah: 

32 hodín 

obsah a metódy: 

Tréning je určený pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske 

združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie, knižnice, múzeá,...), ktorí už pracujú  nielen 

s mladými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Je určený pre ľudí, ktorí 

sa chcú naučiť a zdieľať s ostatnými, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať.  Tréning poskytne 

náležité teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri práci 

s dobrovoľníkmi/čkami. Vytvorí priestor na rolové hry, zážitkové metódy, interaktívnu prácu v skupine a výmenu 

skúseností počas diskusií. Počas realizácie kurzu budú účastníci a účastníčky vyzvaní k písomnému vypracovaniu 

dobrovoľníckeho programu/smernice v organizácií,  splnenie ktorého bude zároveň záverečnou skúškou. Súčasťou 

tréningu je emailová/osobná konzultácia dobrovoľníckeho programu organizácie. Konkrétny program tréningu  

bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov/čok. Úspešní  absolventi/ky kurzu získajú osvedčenie 

o absolvovaní vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci tréningu bude 

osobitá pozornosť venovaná práci s mladými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. 

Prihláška a všetky bližšie informácie: http://www.centrumdobrovolnictva.sk/o-nas/nase-sluzby/vzdelavanie-a-

supervizia/najblizsie-vzdelavania-a-supervizie 
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spustili sme nové dlhodobé programy „spojivko“ a „môj svet je tvoj“ 

 

Dobrovoľnícky program „Spojivko“ je individuálny dobrovoľnícky program, ktorý 
realizuje Nízkoprahové komunitné centrum Kotvička v spolupráci s Centrom 
dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Podstatou programu je pomoc pri doučovaní 
prostredníctvom kamarátskeho vzťahu (mentoringu) medzi dieťaťom 
a dobrovoľníkom. 
Viac informácií nájdete na: http://www.centrumdobrovolnictva.sk/aktualne-
projekty/spojivko 

 

 

„Môj svet je Tvoj“ je asistenčný dobrovoľnícky program, ktorý realizuje Špeciálna základná 
škola na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva. 
Dobrovoľnícky program je zameraný na asistenciu žiakom s autizmom počas vyučovania, 
čím sa napomôže zlepšeniu, resp. udržaniu ich schopností, zručností, návykov ako aj 
samotnému vzdelávaniu a výchove.  
Viac informácií nájdete na: http://www.centrumdobrovolnictva.sk/aktualne-projekty/moj-
svet-je-tvoj 
 
Jeden z náborov do týchto programov s názvom „POKEC“ prebiehal v infostánku na Pedagogickej fakulte UMB 7. 
Októbra.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

program „opri sa o mňa“ pokračuje aj v tomto školskom roku 

„Opri sa o mňa“ je dobrovoľnícky program, ktorého podstatou je kamarátsky vzťah medzi 

dospelým dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou a dieťaťom. V rámci programu sa 

vyškolený/á dobrovoľník/čka individuálne venuje jednému dieťaťu. Dvojica sa stretáva 

najmenej po dobu 10 mesiacov, na 2 -3 hodiny týždenne. Stretnutia prebiehajú 

predovšetkým mimo rodiny dieťaťa a ich náplň záleží na dohode medzi 

dobrovoľníkom/čkou, dieťaťom a rodičom. 

Viac informácií nájdete na: http://www.centrumdobrovolnictva.sk/aktualne-projekty/opri-

sa-o-mna 

 

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/aktualne-projekty/spojivko
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http://www.centrumdobrovolnictva.sk/aktualne-projekty/moj-svet-je-tvoj
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/aktualne-projekty/moj-svet-je-tvoj
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novembrové supervízne stretnutie na tému „Motivácia“ 

 

Supervízia je metóda kontinuálneho zvyšovania profesionálnych kompetencií odborníkov pracujúcich s ľuďmi, pri 

ktorej sa učia kvalitnejšie vykonávať svoju prácu a získajú nové profesionálne schopnosti a zručnosti.  

Centrum dobrovoľníctva pozýva všetkých zástupcov organizácií, ale aj koordinátorov dobrovoľníkov, či 

sympatizantov dobrovoľníctva na svoje v poradí už štvrté supervízne stretnutie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pridajte sa aj vy do našej komunity na facebooku a sledujte, čo sa vo svete 

dobrovoľníctva deje! 

 

 Každý deň novinky z diania (nielen) v Centre dobrovoľníctva, realizované a plánované aktivity 

 Fotografie a videá z akcií a podujatí 

 Pozvánky, dôležité informácie, či zaujímavé podnety a ponuky na spoluprácu 

 

www.facebook.com/centrumdobrovolnictva 

http://www.facebook.com/centrumdobrovolnictva

