dni dobrovoľníctva 2012 v banskobystrickom kraji
V piatok a sobotu, 21.9 a 22.9.2012, sa na Slovensku konal už 4. Ročník
Dní
dobrovoľníctva. V Banskobystrickom kraji sme opäť zaznamenali úspech. 49 organizácií
zapojilo do aktivít
1268 dobrovoľníkov z radov študentov, seniorov a pracovníkov
štátnych organizácií, samosprávy a súkromných firiem, ktorí spolu odpracovali viac ako 3
700 hodín.
Dni dobrovoľníctva v Banskobystrickom kraji sme otvorili na Veľtrhu neziskových
organizácií, ktorý sa konal 20.9.2012 na Námestí SNP pod záštitou primátora mesta Banská
Bystrica Petra Gogolu.
Počas dvoch dní dobrovoľníci pomáhali pri úprave okolia zariadení a organizácií, upratovaní
a maľovaní priestorov, príprave pomôcok pre klientov a tvorivé dielne. Boli na výlete
s klientmi, spríjemnili im deň pri rozhovoroch, spoločenských hrách, zabavili ich
vystúpeniami. Tento rok sa aktívne zapojilo aj viacero škôl. Žiaci Základnej školy SNP
v Banskej Bystrici v rámci workshopu „Malý veľkým“ vyrobili škatule na separovaný zber
a spolu so žiakmi Tajovského gymnázia v Banskej Bystrici sa zapojili do aktivít organizácií
v meste. Učitelia a žiaci Obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote upratali v škole priestory.
Žiaci Gymnázia v Detve sa pripravovali na Dni dobrovoľníctva už dlhšiu dobu. Zorganizovali
zbierku detských kníh po názvom „Nech kniha putuje ďalej“. Zozbierané knihy počas Dní
dobrovoľníctva rozniesli do škôl a zariadení sociálnych služieb deťom so sociálne
znevýhodneného prostredia. V Lučenci sa dobrovoľníci zúčastnili pochodu s cieľom
poukázať na architektonické bariéry v meste. Zamestnanci mestského úradu v Banskej
Bystrici mali možnosť dozvedieť sa viac o mimovládnych organizáciách a dobrovoľníctve
v rámci workshopu „Dobrovoľníctvo nie je nevoľníctvo“, ktorý pripravila Rada primátora
mesta Banská Bystrica pre mimovládne neziskové organizácie.
Výsledky konkrétnych aktivít realizovaných počas Dní dobrovoľníctva v Banskobystrickom
kraji sú zverejnené na stránke wwww.centrumdobrovolnictva.sk a www.dobrovolnictvo.sk.
Dni dobrovoľníctva 2012 koordinovalo v Banskobystrickom kraji Centrum dobrovoľníctva
v Banskej Bystrici v spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF UMB. Celoslovenským
koordinátorom bolo OZ C.A.R.D.O.
Všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam srdečne ďakujeme a tešíme sa na stretnutie pri
ďalších aktivitách.
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