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chceš nám pomôcť s kampaňou? príď, hľadáme posilu! 
 

Pomocník/pomocníčka pri balení a odosielaní materiálov do organizácií 
prihlásených do kampane Týždeň dobrovoľníctva 2015 
 

Len registrovaní dobrovoľníci môžu odpovedať na ponuky. Registrujte sa.  

 
Aj tento rok sa od 16. do 22. septembra v našom meste uskutoční Týždeň dobrovoľníctva. Ide o 
kampaň, v ktorej sa ktokoľvek môže zapojiť do zaujímavých a prospešných aktivít, ktoré organizuje 
naše OZ Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s desiatkami ďalších organizácií a neformálnych 
skupín. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť a zapojiť ľudí do aktivít, vďaka ktorým môžu získať dobrý 
pocit a zároveň zlepšiť a skrášliť svet okolo seba. V súvislosti s prípravou kampane hľadáme 
šikovného pomocníka/pomocníčku na jednorazovú pomoc, spočívajúcu v balení propagačných 
materiálov, letákov a plagátov kampane do pripravených obálok podľa údajov zadaných 
organizáciami, ktorým budú následne odoslané. Podľa zadaných počtov sa nakôpkujú materiály, 
vložia do obálok, vyplní sa odosielateľ, adresát, podacie lístky a všetko spoločne zanesieme na poštu. 
Ide o nenáročnú aktivitu vhodnú napr. aj pre seniorov a potrebujeme 1, max. 2 
pomocníkov/pomocníčky, môžete prísť aj spolu. Pracovali by sme v piatok 4.9. od 10:00, čas 
ukončenia závisí aj od vašej šikovnosti, ale odhadujeme na cca 3 hodiny. Ak máte chuť, kontaktujte 
nás. Stačí prísť s chuťou do práce. V prípade potreby vám vieme preplatiť cestovné náklady, pitný 
režim bude zabezpečený, obed v prípade potreby tiež. Ponúkame vám príjemné prostredie našej 
kancelárie na Ružovej 13 v Banskej Bystrici. 
 
Požiadavky na dobrovoľníka/dobrovoľníčku 
Vzdelanie nerozhoduje, chuť do práce, zodpovednosť a dobrá nálada, trpezlivosť, precíznosť 
Minimálny vek: 15 
 
Kontaktná osoba 
Jana Matejzelová, jana@centrumdobrovolnictva.sk, 0948 725 944 

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/registracia-dobrovolnika
mailto:jana@centrumdobrovolnictva.sk
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putovná výstava o dobrovoľníctve bude počas septembra v brezne! 

 
 
 
 
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.  
 
 
 

 
Občianske združenie Centrum dobrovoľníctva z Banskej Bystrice, ktoré v tomto roku oslavuje svoje 
15. výročie, mesto Brezno a Horehronské múzeum od 7. do 2. septembra pozývajú na netradičnú 
výstavu. Umiestnená bude v exteriéri, na fasáde Horehronského múzea ako aj na jeho kovaných 
bránach.  
Ako informovala Lenka Brenkusová z Centra dobrovoľníctva, návštevníci uvidia na veľkých PVC 
banneroch prezentáciu 12 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z celého Banskobystrického  kraja. 
Podstatou je, že každý z nich má svoje bežné povolanie, ktoré vôbec nemusí korešpondovať s tým, 
akej oblasti sa venuje vo voľnom čase. Výstava dokumentuje reálne životy ľudí, ktorých denne 
stretávame medzi nami a zachytáva ich v dvoch rovinách. Bežnej pracovnej a dobrovoľníckej. 
 
Pomoc dobrej myšlienke, ale nefinančne 
Výstava okrem iného poukazuje aj na to, že vek a povolanie nezohrávajú žiadnu rolu v tom, že sa 
rozhodnete stať dobrovoľníkom. „Slúži sebe i svojmu okoliu a je inšpiráciou pre ostatných, ktorí by 
chceli zaujímavým spôsobom využiť kúsok svojho voľného času, resp. chceli pomôcť nejakej dobrej 
myšlienke, ale nefinančne. Aj samotný názov na to poukazuje: Skúste niečo iné, zapojte sa do 
dobrovoľníctva. Neverili by ste, čo všetko dokážete,“ dodala Lenka Brenkusová. 
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.  
 
Výstava bude súčasťou Týždňa dobrovoľníctva 
Vzhľadom k tomu, že výstava sa koná pod holým nebom, bude monitorovaná. Podľa Lenky 
Brenkusovej, nepriaznivé počasie by ju poškodiť nemalo, keďže ide o nepremokavé bannery 
vyrobené z PVC materiálu a verí, že sa nestane ani terčom vandalov, aby ju mohli nepoškodenú 
posunúť do iných kútov kraja.  
Výstavu neplánujú otvárať slávnostne, je však súčasťou tohtoročnej kampane Týždeň dobrovoľníctva 
2015 od 16. do 22. septembra.  Množstvo aktivít, do ktorých sa dobrovoľníci môžu zapojiť, bude k 
dispozícii aj v Brezne a okolí, čo si môžete pozrieť na stránke www.tyzdendobrovolnictva.sk.  
 
MONIKA DOLŇANOVÁ 

 

 

 

 

 

http://www.tyzdendobrovolnictva.sk/
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na čom sme ešte pracovali v auguste? 
 

Školenie externých hodnotiteľov štandardov kvality v manažmente dobrovoľníctva 
Na to, aby sme mohli spoločne zavádzať značku kvality "S 

dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme" medzi množstvo 

organizácií, ktoré s dobrovoľníkmi na Slovensku pracujú, 

potrebujeme najprv kvalitných ľudí, ktorí nám pomôžu 

hodnotiť úroveň štandardov kvality v manažmente 

dobrovoľníctva v predmetných organizáciách. Aj z tohto 

dôvodu sme dňa 13. augusta v spolupráci s Platformou 

dobrovoľníckych centier a organizácií pripravili na pôde 

Centra dobrovoľníctva školenie, ktoré nám pomohlo spoločne 

nájsť odpovede na nejasnosti, ale i stanoviť ďalšie ciele a 

výzvy v súvislosti so zavádzaním štandardov na Slovensku. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Supervízne stretnutie pre koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníkov na tému „je 
dobrovoľníctvo iba fenoménom mladých?“ 27.8.2015 
Pravidelného supervízneho stretnutia sa vzhľadom na dovolenkové obdobie zúčastnili najmä skalní 

účastníci, avšak nabudúce sa tešíme na viac a viac nových! 

 


