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Vzdelávací akreditovaný kurz: Manažment dobrovoľníkov  
  
Termín:  
29.9., 6.10. a 13.10.2011 – všetky tri dni (nie je možné zúčastniť sa len v jeden deň – vzdelávanie na 
seba nadväzuje)  
 
Miesto konania:  
Baštova 5, Bratislava, zasadacia miestnosť, 2.poschodie  
 
Čas:  
9.00-16.30 hod.  

Kurz je určený pre pracovníkov a dobrovoľníkov v mimovládnych a verejných organizáciách (občianske 
združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie...), ktorí už pracujú  s dobrovoľníkmi 
alebo plánujú dobrovoľníkov zahrnúť do svojich aktivít . Je určený pre ľudí, ktorí sa potrebujú naučiť, ako 
dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať.  Kurz týmto pracovníkom poskytne náležité 
teoretické a praktické vedomosti a zručnosti, poskytne im konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri 
práci s dobrovoľníkmi. Kurz vytvorí priestor na rolové hry,  interaktívnu prácu v skupine a výmenu skúseností 
počas diskusií. Počas realizácie kurzu budú účastníci vyzvaní k vypracovaniu domácich úloh,  splnenie ktorých 
bude zároveň záverečnou skúškou. Konkrétny program kurzu bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám 
účastníkov.  

Úspešní  absolventi kurzu získajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva 
SR. 

 

Rozsah a obsah:  

3 dni (24 hod.)  

I. časť:  29.september 2011 

 Dobrovoľníctvo na Slovensku a v zahraničí, medzinárodné a lokálne projekty, Európsky rok 
dobrovoľníctva  2011 

 Plánovanie a príprava dobrovoľníckeho programu  

 Financovanie dobrovoľníckeho programu – možnosti a písanie projektov  

 Nábor a vyhľadávanie dobrovoľníkov  

 Vytvorenie „smernice“/manuálu k manažmentu dobrovoľníkov v organizácii 
 

II.  časť: 6. október 2011 

 Výber dobrovoľníkov a vstupný pohovor  

 Školenie dobrovoľníkov  

 Legislatíva dobrovoľníctva a zmluva s dobrovoľníkmi  

 Motivácia a udržanie dobrovoľníkov  
 

III. Časť: 13.október 2011 

 Hodnotenie dobrovoľníkov a ukončenie práce s dobrovoľníkmi 

 Supervízia dobrovoľníkov 

 Riziká syndrómu vyhorenia pri práci s ľuďmi, psychohygiena   

 Supervízia a ďalšie vzdelávanie koordinátorov dobrovoľníkov  
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Cena kurzu: 
 všetkých troch častí pre jedného účastníka: 85 € (nie sme platcami DPH) 
 
Poplatok zahŕňa:  

 Materiály 

 Občerstvenie 

 Priestor a technické zabezpečenie  

 Odborné zázemie programu  

 
Poplatok nepokrýva: 

 cestovné, ubytovanie a obed   
 

  
Prihlásiť sa je možné vyplnením priloženej prihlášky a jej zaslaním na emailovú adresu C.A.R.D.O. najneskôr do 
31. augusta 2011. Maximálny počet účastníkov kurzu je 15, minimálny počet účastníkov je 8. Kurz je možné 
absolvovať iba v celku, t.j. treba absolvovať všetky 3 dni. 

 

Lektorky: 

 
Mgr. Alžbeta Mračková (1979) vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala 
akreditované kurzy manažmentu dobrovoľníkov realizované Národným dobrovoľníckom centrom Hestia 
v Českej republike a Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave.  Od roku 2000 do roku 2004 
pôsobila ako dobrovoľníčka v Dobrovoľníckej skupine Vŕba, na pôde Onkologického Ústavu sv. Alžbety v 
Bratislave, od roku 2002 tam pôsobí ako koordinátorka dobrovoľníckeho programu v nemocnici. Od roku 2006 
sa  v OZ C.A.R.D.O. venuje rozvoju dobrovoľníctva,  propagácii a poskytovaniu informácií o dobrovoľníctve, 
zviditeľňovaniu aktivít dobrovoľníckych organizácií na Slovensku, vzdelávaniu a zvyšovaniu kvality 
dobrovoľníckych organizácií, vytváraniu nových dobrovoľníckych programov a príležitostí na Slovensku 
a legislatíve dobrovoľníctva. Spolupracuje na viacerých medzinárodných projektoch zameraných na rozvoj 
dobrovoľníctva. Školí a publikuje v oblasti manažmentu dobrovoľníkov v mimovládnych organizáciách 
a v oblasti trendov v dobrovoľníctve. Spolu s ďalšími autormi publikovala knihu „Sprevádzanie chorých 
a zomierajúcich, Dobrovoľníctvo v nemocniciach a paliatívnych zariadeniach“ /Bratislava, Vydavateľstvo Don 
Bosco, 2009/ a „Analýza dobrovoľníctva na Slovensku“ /Banská Bystrica, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja 
Bela, 2009/. 

 
Mgr. Marta Špaleková (1979) vyštudovala odbor Sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. 
Psychoterapeutický výcvik úspešne ukončila v roku 2009.  V Asociácii supervízorov a sociálnych pracovníkov 
absolvovala supervízny výcvik. V súčasnosti navštevuje arteteraputický výcvik. Od roku 1998 sa venovala práci 
s s aktívnymi užívateľmi drog a prostituujúcou klientelou,  v rokoch 2002-2008 pôsobila aj ako terapeutka 
v niekoľkých zariadeniach. Od roku 2003 pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UK, Katedra 
sociálnej práce. Od roku 2007 vedie podpornú terapeutickú skupinu pre drogovo závislé osoby a ich partnerov. 
Od roku 2008 pracuje v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, kde vedie preventívne 
programy a skupiny so zameraním na komunikačné a sociálne zručnosti, pripravuje a realizuje projekty 
a školenia pre pedagogických pracovníkov  a pre študentov VŠ, vykonáva prednáškovú činnosť a individuálne 
a skupinové poradenstvo. Pôsobí ako lektorka, supervízorka a psychoterapeutka. 
 
 
 
 

 


