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hurá, dostali sme grant, čaká na vás kopec zaujímavostí! 
 

 

Milí naši priaznivci a podporovatelia, 

s radosťou vám oznamujeme, že 22. mája nám bola doručená zmluva 

o spolupráci, ktorá hovorí o tom, že Centrum dobrovoľníctva, bolo 

s ďalšími piatimi organizáciami na Slovensku podporené v programe 

Služby mladým, financovanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu. 

Po úspešnej realizácii minuloročného rovnomenného projektu, ktorý priniesol mnohé novinky (vyberáme napr. 

dobrovoľnícku databázu, novú webovú stránku Centra, zintenzívnenie aktivít na sociálnych sieťach, vytvorenie 

siete Infobodov o dobrovoľníctve v BB kraji, prvý krát v histórii vytvorenie 1 pracovnej pozície v Centre na plný 

úväzok... a mnohé ďalšie), by sme v tomto roku chceli nadviazať na rozbehnuté a opäť priniesť do sveta 

dobrovoľníctva množstvo inovácií a zaujímavých podnetov. Program Služby mladým samozrejme kladie dôraz 

na mladých ľudí a znevýhodnených mladých ľudí, avšak Centrum opäť nezabudne ani na ich viac - či menej 

skúsených koordinátorov v organizáciách, či všetkých tých, ktorí sa v dobrovoľníctve chcú posúvať ďalej. 

 

Ako hovorí záverečná správa k projektu zo strany posudzovateľov: 

„Projekt je v súlade s cieľmi programov aj výzvy. Prináša viaceré inovatívne formy zapájania rôznych cieľových 

skupín mládeže do dobrovoľníckych činností. Venuje sa aj rozvoju poznatkov o súčasných trendoch pri 

komunikácii s cieľom osloviť mladých ľudí a ich koordinátorov (digitálny marketing, sociálne siete, kvalitné 

jednorazové dobrovoľnícke i promo aktivity).“ 

 

Máme sa teda spoločne na čo tešiť! Ponúkame vám malú ochutnávku plánovaných aktivít: 

 

 Dotkni sa dobrovoľníctva 

 Hodinka týždenne 

 Service learning 

 Srdce na dlani 

 Infobody 

 Komunikuj jazykom kmeňa 

 Jednodňovky ľavou zadnou 

 Nový vzdelávací program 

 Riadenie a propagácia projektu 

 

Ďakujeme za vašu priazeň a tešíme sa že budete opäť spolu s nami pri novej etape v roku 2015. Sledujte nás 

a nezabudnite nás zdieľať aj na Facebooku. 

 

Váš tím Centra dobrovoľníctva 

 

Projekt bol podporený čiastkou 22 500€ a jeho realizácia pobeží do 12/2015. 
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medzinárodná konferencia k projektu v44v a jej výstupy 

V súvislosti s realizáciou 

projektu V44V, v ktorom 

sme partnerom, sme sa 

v dňoch 21.-23.2015 

zúčastnili zaujímavej 

konferencie v maďarskom 

Szegede, presnejšie 

v neďalekej usadlosti 

Assothalom na Srbských 

hraniciach. 

Nájdite informácie, ako aj 

výstupy z konferencie, z 

ktorých sa môžete 

dozvedieť viac o podstate 

realizovaného projektu,  

jeho výsledkoch a o tom, 

čo sme sa v rámci 

výskumu v 4 krajinách 

Vyšehradu dozvedeli. 

Základnou stránkou 

projektu je TÁTO. 

Vašu pozornosť by sme 

však radi upriamili na 

zistené výsledky výskumu 

a porovnanie výstupov v 

jednotlivých krajinách, 

dostupných TU. 

Pozrite si malú ukážku 

fotografií z konferencie a 

jej workshopov vpravo. 

Chceme sa ešte raz 

poďakovať všetkým 15 

účastníkom konferencie 

zo Slovenska za 

vytvorenie skvelej a 

tvorivej atmosféry a už 

teraz sa tešíme na ďalšiu 

spoluprácu v budúcnosti!  

http://talentumonkentes.hu/v44v/project
http://talentumonkentes.hu/v44v/research/
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výročné stretnutie členov a členiek centra dobrovoľníctva 
 

27. máj bol dňom, kedy sme sa opäť po roku stretli, aby sme zhodnotili činnosť Centra dobrovoľníctva za rok 

2014, schválili výročnú správu a účtovnú závierku, prehodnotili systém fungovania členskej základne, či 

naplánovali najdôležitejšie míľniky v tomto roku. Spestrením bol aj príchod nových, zatiaľ ešte maličkých 

členov Centra. Na milom stretnutí aj v neformálnej rovine sme brainstormovali o marketingovej komunikácii 

Centra, ktorá bude zapracovaná do interného komunikačného manuálu týkajúceho sa vízie a poslania 

organizácie. 

 

Našu bohatú výročnú správu spolu s fotografiami a účtovnou závierkou si môžete stiahnuť a prečítať TU:  

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/o-nas/vyrocne-spravy 

 

Fotografie zo stretnutia: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do nášho tímu hľadáme posily! 
 

V súvislosti s množstvom aktivít a plánov, ktoré na tento rok máme, budeme v najbližších dňoch zverejňovať 

výzvu na obsadenie platenej pracovnej pozície „projektový manažér Centra dobrovoľníctva“. Ide o čiastočný 

úväzok s potenciálom neskôr prejsť aj na plný a podrobné požiadavky na uchádzačov, ako aj náplň práce, bude 

už čoskoro zverejnená na našej stránke v sekcii novinky, ako aj na Facebooku, preto nás určite sledujte! 

Pracovné miesto bude vytvorené od 1. júla. 

 

Taktiež do nášho tímu prijmeme šikovného dobrovoľníka/dobrovoľníčku na neplatenú pozíciu, ktorý nám 

pomôže s prípravou a realizáciou tohtoročnej kampane Týždeň dobrovoľníctva. Pozícia je aktuálna hlavne 

v priebehu mesiaca jún, kedy budeme najviac komunikovať s organizáciami a partnermi podujatia, ako aj 

pripravovať podklady pre marketingovú kampaň smerom k širokej verejnosti. Kampaň však vyvrcholí v týždni 

16.-22. September. Potrebujeme človeka na celé obdobie, komunikatívneho, ktorý sa nebojí e-mailovať 

a telefonovať so zástupcami organizácií a chce sa u nás niekam posunúť. Okrem mnohých iných výhod mu 

ponúkame i možnosť získať certifikát o nadobudnutí dobrovoľníckych zručností, potvrdený Univerzitou Mateja 

Bela, ktorý môže priložiť k svojmu životopisu a vylepšiť tak svoje skóre týkajúce sa 

pracovných/dobrovoľníckych skúseností. Záujemcov prosíme, aby sledovali dobrovoľnícku databázu na 

www.centrumdobrovolnictva.sk, kde už čoskoro zverejníme viac podrobností. Kontaktovať nás môžete na 

info@centrumdobrovolnictva.sk.  

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/o-nas/vyrocne-spravy
http://www.centrumdobrovolnictva.sk/
mailto:info@centrumdobrovolnictva.sk
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máj a podujatia, na ktorých sme nemohli chýbať: 
 

Deň Európy 12.5. Nám. SNP Banská Bystrica 
 

Deň rodiny 16.5. Park pod pamätníkom  
Banská Bystrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eko deň v Sásovej 8.5. Komunitné centrum  
Sásová Banská Bystrica 

 
 
 

 
Konferencia KomPrax 28.5. Hotel Dixon  
Banská Bystrica 
 
 
 
 
 

KomPrax day – veľtrh príležitostí 
29.5. Hotel Dixon Banská Bystrica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


