
 

 

 

 

 
pozvánka 
Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií  

a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na tréning: 

Ako pracovať s dobrovoľníkmi z radov nezamestnaných 

termín a miesto: 
31.5.2014  

Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica 

čas: 
09:00 – 17:00  

rozsah: 
8 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...), ktorí už pracujú  
s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkam, absolvovali základný akreditovaný kurz „Manažment dobrovoľníkov“. Tréning 
poskytne nadstavbové teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť 
pri práci s dobrovoľníkmi/čkami z radov nezamestnaných. Vytvorí priestor na rolové hry, zážitkové metódy, 
interaktívnu prácu v skupine a výmenu skúseností počas diskusií.  

témy:  
 Právny rámec práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi 

 Špecifiká práce s nezamestnanými – príležitosti a riziká 

 Zhrnutie dôležitých častí manažmentu dobrovoľníctva (pohovor, zaškolenie, uvedenie do praxe 
a motivovanie dobrovoľníkov...) s ohľadom na prácu s nezamestnanými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami 

 D-zručnosti pre zamestnanie ako nástroj zvyšovania možností nezamestnaných dobrovoľníkov 

 Kompetenčný rámec nezamestnaných dobrovoľníkov 
 

kurzu  je bezplatný ! 
 

v rámci kurzu vám poskytneme:  
 Materiály 

 Kompletné zabezpečenie stravovania v podobe občerstvenia a obeda 

 Priestor a technické zabezpečenie  

 Odborné zázemie programu  

 Preplatenie cestovného (prosíme uschovajte si doklady o vzdelávaní).   
 
Prihláste sa vyplnením priloženej prihlášky a jej zaslaním na emailovú adresu jana@centrumdobrovolnictva.sk 
najneskôr do 21.5.2014. Maximálny počet účastníkov kurzu je 15, minimálny počet účastníkov je 8.  
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Ďalšie informácie:  
Email: jana@centrumdobrovolnictva.sk  alebo cd@centrumdobrovolnictva.sk  
Telefón: 0948 725 944 alebo 0907 130 817 

 

lektorky 
 

doc. phdr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, phd. (1979) pôsobí na Pedagogickej fakulte 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od roku 2002. Vo vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej 
činnosti sa venuje problematike dobrovoľníctva, tretieho sektora a mimovládnych organizácií, tvorbe 
a manažmentu projektov, etike sociálnej práce, sociálnej práci s rodinou. Od roku 2002 je štatutárnou 
zástupkyňou občianskeho združenia Centrum dobrovoľníctva, kde zároveň manažuje dobrovoľnícky program. 
V praxi pôsobí aj ako posudzovateľka projektov, lektorka a od roku 2010 ako akreditovaná supervízorka 
v sociálnej oblasti.  
 

mgr. Jana Matejzelová  (1985) vyštudovala masmédiá na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave, 

Od roku 2010 aktívne spolupracuje s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, kde koordinovala program 
zameraný na rozvoj zručností dobrovoľníkov. Absolvovala kurzy manažmentu dobrovoľníkov, ako aj zahraničné 
vzdelávacie stretnutia zamerané na dobrovoľníctvo nezamestnaných. Od roku 2012 je koordinátorkou 
medzinárodného projektu Volunteering – way to employment, v ktorom sa zameriava práve na rozvoj práce 
s nezamestnanými dobrovoľníkmi. Je spoluautorkou publikácie „Skúste to inak“. Taktiež sa venuje rozvoju 
a propagácii dobrovoľníctva a to predovšetkým v banskobystrickom kraji.   
 
 
Tréning sa realizuje v rámci projektu Volwem, ktorý je financovaný s podporou Európskej Komisie. Uvedené 
informácie reprezentujú výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií 
obsiahnutých v tomto dokumente. 
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