
prezenčná listina týždeň dobrovoľníctva 2014 
Organizácia:  
Názov aktivity:  
Dátum:  

Vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Nadácie Orange. 

* Mládež s nedostatkom príležitostí je taká mládež do 30 r., ktorá z rôznych dôvodov nemá na svoj osobnostný rozvoj rovnaké podmienky ako väčšina mládeže v spoločnosti. napríklad: 
- mladí ľudia z odľahlých alebo vidieckych oblastí; mladí ľudia žijúci v okrajových regiónoch; mladí ľudia z problémových mestských častí; mladí ľudia z oblastí s nedostatočnou infraštruktúrou  (obmedzená 

verejná doprava, slabá vybavenosť, málo obývané oblasti) 

- mladí ľudia s nízkym životným štandardom, nízkym príjmom, závislí na sociálnej podpore štátu; dlhodobo nezamestnaní alebo chudobní; mladí ľudia bez domova, zadlžení alebo s finančnými problémami  
- mladí ľudia čeliaci diskriminácii pre príslušnosť k pohlaviu, etniku, náboženstvu, pre sexuálnu orientáciu, postihnutie atď. mladí ľudia s obmedzenými sociálnymi zručnosťami alebo asociálnym alebo 

riskantným sexuálnym správaním; mladí ľudia v zložitých situáciách; (bývalí) mladí delikventi; (bývalí) narkomani a alkoholici; mladí rodičia a/alebo slobodní rodičia; siroty; mladí ľudia z rozvrátených rodín; 
mladí imigranti, utečenci alebo ich potomkovia; mladí ľudia patriaci k národnostnej alebo etnickej menšine; mladí ľudia s problémami začleniť sa pre jazykovú alebo kultúrnu bariéru 

- mladí ľudia s mentálnym (intelektovým, kognitívnym postihnutím, poruchami učenia),telesným, senzorickým alebo iným postihnutím; mladí ľudia s chronickými zdravotnými problémami, vážne chorí alebo 

vážne psychicky chorí.  
- mladí ľudia s poruchami učenia; neukončenou povinnou školskou dochádzkou; nízkou kvalifikáciou; mladí ľudia so slabými školskými výsledkami  

 
Svojím podpisom vyjadrujem súhlas, že mnou poskytnuté osobné údaje použije Centrum dobrovoľníctva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ďalej v znení neskorších predpisov, 
iba pre vnútornú potrebu, najmä na evidenčné a štatistické účely. 
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Počet 
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