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Aký farebný bol Týždeň dobrovoľníctva 2015?
Od stredy 16. septembra do utorka 22. septembra mali ľudia v celom Banskobystrickom kraji možnosť už
po tretíkrát nazrieť do farebného sveta dobrovoľníctva a pomôcť dobrej veci.
Kampaň prekonala účasť z minulého roku. 1891 dobrovoľníkov v 81 organizáciách po celom
Banskobystrickom kraji odpracovalo spolu 9733 hodín, bez nároku na honorár. Sprievodných podujatí sa
zúčastnilo ďalších viac ako 1358 účastníkov.
Tohtoročné motto „Vyfarbi ho s nami!“ sa odrazilo v množstve pestrých aktivít, nielen obrazne ale aj
doslovne. Dobrovoľníci vymaľovali ulice, lavičky, preliezky, opravovali chránené domy, skrášľovali
verejné priestranstvá, inštalovali náučné chodníky, ukladali knihy, vyrábali učebné pomôcky, pomohli
klientom rôznych zariadení pri denných aktivitách, ale hlavne spestrili svoj aj niečí deň. Okrem toho sa
zrealizovalo množstvo sprievodných aktívít, ako napríklad diskusií o dobrovoľníctve.
Týždeň dobrovoľníctva vyvrcholil záverečnou párty pre zapojených dobrovoľníkov 22. septembra o 19:00
hod. v Záhrade - Centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici, ktorá bola zároveň aj narodeninovou oslavou
15-ho výročia založenia Centra dobrovoľníctva.
Organizátori kampane z občianskeho združenia Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, sú spokojní.
„Opäť nás potešila vyššia účasť oproti minulému i predminulému roku. Je to znak, že ľuďom sa táto kampaň
páči, a nás to motivuje v jej pokračovaní. Ďakujeme všetkým, ktorí vyfarbili Týždeň dobrovoľníctva spolu
s nami.“ uzatvára koordinátorka kampane Jana Oravcová.
Hlavnými partnermi Týždňa dobrovoľníctva 2015 boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Nadácia Orange a Mesto Banská Bystrica.
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dlhodobé programy pokračujú aj v tomto školskom roku
Centrum dobrovoľníctva robí nábor do všetkých dlhodobých programov na rok 2015 v rámci infostánku
v priestoroch Pedagogickej fakulty University Mateja Bela, na Ružovej 13 v Banskej Bystrici.

zastav sa na pokec o dobrovolľníctve

6. - 8. 10. 2015 - od 09:00 do 14:00

„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

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
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pozývame vás na skvelé školenia
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októbrové supervízne stretnutie na tému „reflexia alebo čo ďalej“
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 supervízne stretnutie:
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putovná výstava o dobrovoľníctve poputuje z brezna do žiaru nad hronom
„Skúste niečo iné, zapojte sa do dobrovoľníctva. Neverili by ste, čo všetko dokážete,“
Na dvanástich banneroch umiestnených pod holým nebom si môžete pozrieť životy ľudí, ktorých denne
stretávame medzi nami. Svedčia o tom, že aj bežný človek môže zmeniť svet k lepšiemu.
Výstava dokumentuje reálne životy ľudí, ktorých denne stretávame medzi nami a zachytáva ich v dvoch
rovinách. Bežnej pracovnej a dobrovoľníckej. Podstatou je, že každý z nich má svoje bežné povolanie,
ktoré vôbec nemusí korešpondovať s tým, akej oblasti sa venuje vo voľnom čase.
Výstava je súčasťou každoročnej kampane Týždeň dobrovoľníctva a podporila ju Nadácia Orange. „Pri
realizácii nám pomohol hendikepovaný fotograf Matej Kapusta z Banskej Bystrice a dobrovoľník Daniel Cobo
Castro z Kanárskych ostrovov,“ prezradila Lenka Brenkusová, kurátorka výstavy.

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, sledujte nás aj na:

www.facebook.com/centrumdobrovolnictva

