
  CENTRUM DOBROVOĽNÍCTVA 

Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica 
www.centrumdobrovolnictva.sk 

 
 

Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s občianskym združením C.A.R.D.O. 
Vás pozýva na Vzdelávací akreditovaný kurz 

 

MANAŽMENT DOBROVOĽNÍKOV 
 

Termín:   23. – 25. jún 2011 
 
Miesto konania:   PF UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica  (priestory Centra 

dobrovoľníctva a Katedry sociálnej práce PF UMB) 

 
Cena kurzu:      85 € za jedného účastníka/účastníčku (nie sme platcami DPH) 

Cena zahŕňa: školiace materiály, občerstvenie, materiálne a technické 
zabezpečenie, odborné zázemie programu  

   
Rozsah:              24 hodín (tri dni) 
 
Lektorskí tím:         PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. 
             Mgr. Alžbeta Mračková 
   PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD.  
 
Kurz je určený pre pracovníkov a pracovníčky organizácií (občianske združenia, neziskové 
organizácie, zariadenia sociálnych služieb, školy, nadácie, a pod.), ktorí/ktoré é už s dobrovoľníkmi 
pracujú alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít a koordinovať konkrétny dobrovoľnícky 
program. Účastníci sa počas kurzu naučia ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a 
ako si ich udržať. Získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré budú môcť uplatniť pri 
práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Vzdelávanie bude prebiehať interaktívnou formou, 
konkrétny program kurzu bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov/účastníčok. 
Úspešní absolventi a absolventky kurzu získajú osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditované 
Ministerstvom školstva SR. Súčasťou kurzu je praktický manuál obsahujúci základné témy kurzu.  

 
OBSAH KURZU: 
 

> Dobrovoľníctvo na Slovensku a v zahraničí, 
medzinárodné a lokálne projekty  

> Plánovanie, príprava a financovanie 
dobrovoľníckeho programu  

> Nábor a vyhľadávanie dobrovoľníkov  

> Výber dobrovoľníkov a vstupný pohovor  

> Školenie dobrovoľníkov  

> Legislatíva dobrovoľníctva a zmluva s dobrovoľníkmi  

> Motivácia a udržanie dobrovoľníkov  

> Hodnotenie dobrovoľníkov a ukončenie práce 
s dobrovoľníkmi  

> Vytvorenie manuálu k manažmentu 
dobrovoľníkov v organizácii  

> Supervízia dobrovoľníkov  

> Riziká syndrómu vyhorenia pri práci s ľuďmi, 
psychohygiena  

> Supervízia a ďalšie vzdelávanie koordinátorov 
dobrovoľníkov  

> Úspešné dobrovoľnícke projekty na Slovensku 
– príklady dobrej praxe – jednorazové 
a dlhodobé dobrovoľníctvo

 

Kurz je možné absolvovať iba vcelku, t.j. je potrebné absolvovať všetky 3 dni. 

Prihlásiť sa môžete na cd@centrumdobrovolnictva.sk najneskôr do 13.06.2011 ! 
(do mailu prosím uveďte o sebe základné informácie týkajúce sa vašich skúseností s dobrovoľníctvom) 


