
Zapojte sa do Dní dobrovoľníctva 2011! 
 
Zapojte sa v dňoch 23. – 24. septembra 2011 (piatok a sobota) do podujatia 
Dni dobrovoľníctva 2011 a pomôžte nám ukázať verejnosti, čo je to 
dobrovoľníctvo, ako sa môžu do neho ľudia zapojiť a čo im môže priniesť. 
Tento rok slávime Európsky rok dobrovoľníctva 2011 a preto sme sa rozhodli 
uskutočniť dva Dni dobrovoľníctva. Podujatie bude prebiehať už po tretíkrát 
na celom Slovensku, organizuje ho C.A.R.D.O. spolu s regionálnymi 
organizáciami: Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Prešovské 
dobrovoľnícke centrum, OZ Žabky – Dobrovoľnícke centrum v Topoľčanoch 
a v Košiciach.  
 
Kto sa môže zapojiť? 

 všetky typy mimovládnych neziskových organizácií, 
 verejné organizácie (školy, múzeá, nemocnice, domovy seniorov, a pod.), 
 neformálne skupiny občanov.  

 
Ako sa môžete zapojiť?  

Počas týchto dvoch dní môže vaša organizácia, inštitúcia alebo neformálna skupina vytvoriť pre 
ľudí ponuku dobrovoľníckych aktivít, do ktorých by sa mohli priamo zapojiť. Návrhy aktivít musia 
byť zmysluplné a mali by prispievať k riešeniu konkrétnej situácie vo Vašej organizácii, miestnej 
časti, sídlisku, či komunite.  

 
Navrhované aktivity pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky môžu byť napríklad: 

 manuálne práce: napr. úprava záhrad, okolia zariadení alebo organizácií, kosenie trávy, čistenie 
verejných priestranstiev, parkov, potokov, maľovanie v interiéri aj exteriéri, jednoduché opravy a 
práce v interiéri alebo exteriéri a pod.,  

 práce v kancelárii: balenie pohľadníc, aktualizácia databáz, prepis inventáru, katalogizácia 
knižnice, prekladanie materiálov, pomoc pri aktualizácií webstránky a pod. 

 aktivity zamerané na prácu s klientmi: napr. zorganizovanie rôznych podujatí pre klientov, 
sprevádzanie klientov pri rôznych činnostiach, a pod. 

 iná vlastná dobrovoľnícka aktivita - nápadom sa medze nekladú. 
 

Aktivity by mali prebiehať  v piatok (23.septembra 2011) aj v sobotu (24. septembra 2011) v čase od 
10:00 – 18:00 hod.  
 
Akú pomoc Vám v rámci Dní dobrovoľníctva ponúkame? 
 Propagačné materiály na prilákanie pozornosti k aktivite, ktorú ste v rámci Dní dobrovoľníctva 2011 

pripravili (plagáty a letáky). 
 Možnosť informovať o vašich aktivitách v špeciálnej sekcii www.dobrovolnictvo.sk, ktorá sa bude 

venovať Dňom dobrovoľníctva. 
 Pomoc regionálnej koordinátorky, na ktorú sa budete môcť obrátiť s akoukoľvek relevantnou 

otázkou alebo prosbou. 
 Medializáciu Dní dobrovoľníctva v rádiách, TV, na internete, na plagátoch v autobusoch, vlakoch, na 

staniciach.  
 V prípade niektorých dobrovoľníckych aktivít zapojenie mediálne známych osobností do aktivít počas 

Dní dobrovoľníctva 2011.  
 V spolupráci s Vami oslovenie základných a stredných škôl vo Vašom okolí.  
 

http://www.dobrovolnictvo.sk/


Radi by sme zdôraznili, že počet dobrovoľníkov, ktorí sa vašej aktivity zúčastnia do veľkej miery súvisí 
s tým, akú stratégiu propagácie si vaša organizácia alebo neformálna skupina pre vlastné podujatie 
zvolí. 

 
Povinnosti organizácie/neformálnej skupiny:  

1. Vytvorenie konkrétnej aktivity na zapojenie dobrovoľníkov.  
2. Zapojenie dostatočného počtu ľudí, ktorí budú schopní aktivitu počas Dní dobrovoľníctva 

efektívne koordinovať.  
3. Zabezpečenie občerstvenia pre dobrovoľníkov (minimálne vody na pitie).  
4. Zabezpečenie bezpečnosti pri práci počas vykonávania dobrovoľníckych aktivít.  
5. Zabezpečenie potrebného pracovného náradia. 
6. Zabezpečenie evidencie dobrovoľníkov počas dňa (prezenčnú listinu Vám zašlú regionálne 

koordinátorky).  
7. Informovanie regionálnych koordinátorov (emailom najneskôr v sobotu 24.9. 2011 do 20.00 

hod.) o priebehu Dní dobrovoľníctva v rámci vašej aktivity. Emailom je potrebné zaslať: 

 počet dobrovoľníkov a odpracovaných hodín  

 2-3 najlepšie fotografie činnosti dobrovoľníkov počas dňa (nie viac) 
8. Zaslanie originálu alebo kópie prezenčnej listiny emailom regionálnej koordinátorke (do 

7.10.2011)  
9. Propagovanie Dní dobrovoľníctva 2011 čo najskôr, najneskôr však 3 týždne pred akciou vo 

svojom okolí – roznášaním letákov, lepením plagátov na verejných a povolených miestach s 
cieľom zaujať a zapojiť do podujatia čo najviac dobrovoľníkov.  

10. Zverejnenie banneru „Dni dobrovoľníctva 2011“ na vlastnej internetovej stránke organizácie (ak 
taká existuje) aspoň 4 týždne pred Dňami dobrovoľníctva. Banner Vám doručíme.   

 
V prípade, že ste sa rozhodli do Dní dobrovoľníctva 2011 zapojiť a chcete, aby sme Vám pomohli s 
propagáciou, zašlite nám do 30. júna 2011 vyplnenú návratku (nájdete ju nižšie).  Do projektu sa 
môžete hlásiť aj neskôr, ale v tom prípade neručíme za propagáciu vašej aktivity a organizácie. Čím 
neskôr nám návratky pošlete, tým menšia je šanca na propagáciu (napr. nemusíme mať dostatočné 
množstvo plagátov a letákov). Návratky posielajte na adresu regionálnych koordinátoriek podľa 
regiónu, v ktorom sa bude vaša dobrovoľnícka aktivita realizovať. Prihláste sa čo najskôr a pomôžte 
nám kvalitne skoordinovať toto veľké podujatie! 

 
 

Regionálne koordinátorky: 
Bratislava, Trnava, Trenčín: 
Soňa Hrončoková 
C.A.R.D.O. 
Uršulínska 3 
811 01  Bratislava 
tel.:+421 (0)2 54430427 
mob.: +421 944 418 291 
 s.hroncokova@cardo-eu.net  
 
Banská Bystrica a Žilina 
Alžbeta Brozmanová Gregorová 
Centrum dobrovoľníctva 
Ružová 13 
974 11 Banská Bystrica 
Tel.: 0907 130 817 
alzbeta.gregorova@umb.sk 

Košice: 
Dominika Hradiská  
Watsonova 7 
040 01 Košice  
Mob.:  
mob.:+421 907 125 177 
dominika@zabky.sk 
 
 
Nitra: 
Katarína Beláková 
MC Oáza 
Bernolákova 36 
Topoľčany 
Tel.: 0908 658 244 
belakovakatarina@centrum.sk 

Prešov:  
Juliana Hajduková 
Prešovské dobrovoľnícke 
centrum  
Ul. 17. novembra 11   
080 01 Prešov 
Tel.: 051/7711676 
pdcoz11@gmail.com 
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NÁVRATKA 
 
Názov organizácie: 
Adresa: 
e-mail: 
tel.:mobil:........................................... 
web:....................................................    
Fax:...................................................... 
 
Kontaktná osoba: 
Meno: ............................................. 
e-mail:............................................. 
tel.:………………………………………….…….. 
mobil:................................................ 
 

Podrobne popíšte aktivitu, ktorú plánujete v rámci Dní dobrovoľníctva zrealizovať (V prípade, že plánujete 
aktivitu, ktorá sa bude konať vonku, pripravte si aj alternatívu pre prípad nepriaznivého počasia): 

 
 
 
 

Uveďte adresu miesta vykonávania aktivity/aktivít počas Dní dobrovoľníctva (ulica, číslo, mesto) a tiež 
presné inštrukcie, ako sa k Vám dobrovoľníci môžu dostať autom, autobusom (číslo MHD), vlakom a peši 
napr. z vlakovej stanice, autobusovej stanice, zastávky a pod.: 

 
 
 
 

Aký je maximálny počet dobrovoľníkov, ktorých ste schopní v rovnakom čase (napr. od 14.00-15.00)  
počas dňa koordinovať? (Túto informáciu potrebujeme pre prípad, že sa nám na Vašu aktivitu prihlási 
veľký počet ľudí zo škôl alebo firiem) 

 
 
 
 

Koľko letákov formátu A5 (max. 100 ks) a koľko plagátov formátu A3 (max. 10 ks) potrebujete na 
propagáciu Vašej aktivity? 

 
 
 
 

Typ podpory (finančnú podporu, žiaľ, neposkytujeme), ktorú potrebujete, prípadne otázky na regionálnu 
koordinátorku :  

 
 
 

Veríme, že túto aktivitu podporíte a prispejete tak k pokračovaniu tradície, ktorá je bežná v iných 
krajinách. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať. 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami! (kontakty sú uvedené vyššie). 


