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Európsky rok dobrovoľníctva 2011 
Staň sa dobrovoľníkom! Zmena je v tvojich rukách. 

 
  

 Bratislava, 10. marca 2011 - Rok 2011 je vyhlásený Európskou komisiou za Európsky rok 

dobrovoľníctva. Na oficiálnom otvorení Európskeho roka dobrovoľníctva bude dnes počas tlačovej 

konferencie v bratislavskej IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže predstavený Národný program 

Roka dobrovoľníctva na Slovensku za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR Jaroslava Ivanču. 

 

Slovensko je jednou z 27 krajín, ktoré sa zapojili do prípravy národných dobrovoľníckych aktivít. 

IUVENTA ako národný koordinačný orgán tejto kampane na Slovensku, pripravila v spolupráci 

s partnermi široké spektrum aktivít s cieľom  zviditeľniť dobrovoľníctvo a dosiahnuť uznanie jeho 

hodnoty pre spoločnosť. Špecifickou súčasťou plánu je skvalitnenie spolupráce medzi mimovládnymi 

organizáciami, inštitúciami verejnej správy a odborníkmi  aktívnymi v oblasti podpory a rozvoja 

kvality dobrovoľníctva na Slovensku.  

 

Počas dnešnej tlačovej konferencie IUVENTA predstaví Kalendár dobrovoľníckych aktivít 2011 

zostavený z najzaujímavejších dobrovoľníckych aktivít slovenských organizácií s možnosťou zapojenia 

širokej verejnosti. Kalendár je súčasťou kampaňovej časti národného programu ERD 2011 a okrem  

printovej podoby bude možné sledovať aktuálne možnosti zapojenia sa a podpory Európskeho roka 

dobrovoľníctva aj na špeciálnej  webovej stránke.  

Nemenej zaujímavou aktivitou kampane bude aj putovná Karavana – Dni dobrovoľníctva ako súčasť 

Európskeho týždňa mládeže od 15. do 21. mája 2011. Karavana sa zastaví v regionálnych mestách 

Slovenska, okrem propagácie dobrovoľníctva bude zameraná aj na prezentáciu konkrétnych 

dobrovoľníckych činností v regióne ponúkaných mimovládnymi organizáciami, samosprávou a  

súkromným sektorom.  

 



Kampaň dobrovoľníctva vyvrcholí návštevou predstaviteľov Európskej komisie na dobrovoľníckej akcii 

pod názvom ERD Tour v polovici  novembra 2011 v našej metropole  a samozrejme, opäť bude 

otvorená pre verejnosť. Okrem diskusií odborníkov, politikov, zástupcov neziskových organizácií aj 

súkromného sektora o najdôležitejších otázkach dobrovoľníctva na Slovensku a v EÚ, je priestor 

pripravený aj  na výmenu skúseností medzi dobrovoľníkmi a predstavenie ich činností širokej 

verejnosti.  

 

Jednou z najdôležitejších súčastí podpory misie Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 na Slovensku 

je výskum týkajúci sa štruktúry a dynamiky dobrovoľníckych činností na Slovensku prebiehajúci počas 

celého roka 2011. Výsledky výskumu pripravovaného odborníkmi vedeckých pracovísk Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici a Prešovskej Univerzity samotní realizátori odprezentujú na Záverečnej 

konferencii Európskeho roka dobrovoľníctva na konci roka 2011.  

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je inštitúcia priamo riadená Ministerstvom Školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky. IUVENTA bola nominovaná Európskou komisiou ako 

národný koordinačný orgán Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 a z tohto titulu je poverená 

implementovať program ERD 2011 v Slovenskej republiky na národnej a regionálnej úrovni. Za 

účelom naplnenia hlavných cieľov ERD 2011 spolupracuje IUVENTA s inštitúciami verejnej správy 

a zástupcami občianskeho sektora. 

 
 

 Kontakt: Martin Pokorný, Manažér pre vzťahy s verejnosťou 
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