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inštruktáž pre organizácie zapojené do 
týždňa dobrovoľníctva 2014 

 
Koordinátorky: Alžbeta Brozmanová Gregorová, Jana Matejzelová 
Kontakty: 0907 130 817; 0948 725 944, cd@centrumdobrovolnictva.sk, info@centrumdobrovolnictva.sk  
 
Všetky informácie o Týždni dobrovoľníctva a podrobný program: www.centrumdobrovolnictva.sk (V prípade zmien 
nás ihneď informujte na vyššie uvedených e-mailoch.) 
 
Hlavný cieľ: Spropagovať dobrovoľníctvo a zapojiť čo najviac ľudí do dobrovoľníckych aktivít v Banskej Bystrici 
a ďalších mestách BBSK.  
 
Tohtoročné motto: „Zanechajte aj vy svoje odtlačky na veciach, ktoré sú potrebné!“. Tlačová správa pôjde do médií 
v znení „Banskobystričania vyvinuli jeden z najlepších systémov zanechávania odtlačkov prstov na svete“.  

 

propagačné aktivity, ktoré pre vás zabezpečuje centrum dobrovoľníctva:  
 Citylighty (na zastávkach a verejných miestach) zabezpečilo Centrum dobrovoľníctva v spolupráci so 

spoločnosťou EuroAWK. 

 Plagáty a letáky – Centrum dobrovoľníctva dalo vytlačiť plagáty veľkosti A3 a A2 a letáky veľkosti A5, ktoré 
budú umiestnené na viacerých verejných miestach a odoslané do všetkých organizácií na adresu, ktorú ste 
uviedli ako kontaktnú v návratke.  Plagáty aj letáky boli vytlačené v dvoch verziách – vo všeobecnej, ktorá 
propaguje týždeň ako taký a vo verzii pre organizácie, kde je natlačené biele miesto, ktoré je určené na to, aby 
ste si tam spropagovali vlastnú aktivitu – napísali/prilepili vytlačené svoje kontaktné údaje, a tým prilákali 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčky práve do svojej organizácie. Letáky a plagáty by Vám mali byť poštou doručené 
v priebehu 2. a 3.9. V prílohe e-mailu Vám zasielame aj plagát v PDF a JPG, ak by ste ho chceli zverejniť aj 
v elektronickej verzii.  

 Banner – v prílohe Vám zasielame banner (malý obrázok) propagujúci Týždeň dobrovoľníctva, poprosíme Vás, 
aby ste ho umiestnili na webovú stránku svojej organizácie s prepojením na stránku 
www.centrumdobrovolnictva.sk. Prosíme Vás, aby ste o Týždni dobrovoľníctva informovali aj cez svoje webové 
stránky/sociálne siete (samozrejme, ak máte) v priebehu min. 2 týždňov pred začiatkom kampane. 

 Mediálne výstupy:  RTVS, Rádio Regina, Rádio_FM, Visit Banská Bystrica, MY regionálne noviny, Kam do mesta, 
Rádio Lumen, Televízia LUX, dvojtýždenník Naše Novinky, Mestské noviny Žiar nad Hronom, ATV Žiar nad 
Hronom, EuroAWK ako partneri podujatia, a ďalšie médiá.  

 Spolupráca so školami – Centrum dobrovoľníctva oslovuje stredné školy a snaží sa ich zapojiť.  

 Veľtrh neziskových organizácií – uskutoční sa dňa 16.9.2013 v čase 15,00 - 18,00 hod. na Námestí SNP 
v Banskej Bystrici – máte možnosť prezentovať činnosť vašej organizácie/neformálnej skupiny v pripravených 
promo-stánkoch a zrealizovať nábor dobrovoľníkov na svoje aktivity. Ak ste sa prihlásili na Veľtrh, inštrukcie 
Vám ešte zašleme osobitne, ak sa chcete ešte prihlásiť, kontaktujte nás.  

 Slávnostné otvorenie Týždňa dobrovoľníctva – uskutoční sa na Námestí SNP v Banskej Bystrici dňa 16.9.2014 
o 16,00 hod. za prítomnosti pána primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu. Bude spojený s Európskym 
týždňom mobility, kultúrnym programom, tvorivými dielňami a súťažami.   

 Fórum mimovládnych organizácií – v Radnici na Nám. SNP v Banskej Bystrici 22.9. o 14:00 

 Záverečná párty pre zapojených dobrovoľníkov v Záhrade – Centre nezávislej kultúry 22.9.2013 o 19,00. 
Vstupenky na párty pre vašich dobrovoľníkov a dobrovoľníčky ste obdržali v zásielkach spolu s plagátmi 
a letákmi. Prosím informujte vašich dobrovoľníkov o tejto aktivite.  
 

organizačné záležitosti, ktoré je potrebné zabezpečiť z vašej strany: 
 Propagovanie Týždňa dobrovoľníctva pred akciou vo svojom okolí – roznášaním letákov, lepením plagátov na 

verejných a povolených miestach s cieľom zaujať a zapojiť do podujatia čo najviac ľudí, na svojich webových 

stránkach a sociálnych sieťach. Propagácia zo strany vás ako zapojenej organizácie/neformálnej skupiny je 
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veľmi dôležitá preto, že ide o úplne otvorené podujatie, na ktorom nikto nezaručí, že na vašu aktivitu/do 

organizácie dobrovoľníci prídu (aj keď sa niekto v Centre dobrovoľníctva  alebo priamo v organizácii sľúbi, že 

príde, neexistuje spôsob, ktorým sa dá zaručiť, že sa tak skutočne stane). Počet ľudí, ktorí sa do vami 

zorganizovaných aktivít zapoja, závisí do veľkej miery aj od toho, akú stratégie propagácie si vaša 

organizácia/neformálna skupina pre vlastné akcie zvolí. Okrem výlepu plagátov a rozdávania letákov 

(nezabudnite si na ne napísať názov organizácie a kontaktné údaje) by ste sa mohli zamerať aj na: 

 zapojenie škôl do Týždňa dobrovoľníctva – ak ako organizácia spolupracujete s nejakou školou, 
neváhajte ich do projektu osloviť a zapojiť, ak nie, skúste kontaktovať školy vo vašom okolí 
a informovať ich o tom, že sa môžu zapojiť, 

 zapojenie senior klubov – seniori sú často kvalitnými dobrovoľníkmi, na ktorých sa veľmi často 
zabúda, skúste ich osloviť prostredníctvom klubov dôchodcov vo vašom okolí. 

(Vyvesenie plagátov je plne vo Vašej zodpovednosti ako organizácií, ak potrebujete povolenie na vyvesenie, musíte 
si ho zabezpečiť sami - napríklad na nástenkách na miestnom úrade alebo v kostole – ak sa rozhodnete tak urobiť, 
prosím, nezabudnite o tom upovedomiť zástupcov miestneho úradu, kňaza alebo farára, aby o tom vedeli.) 

 Dodržanie času, ktorý ste uviedli v návratke a je teda zverejnený na webe – tento čas je komunikovaný 
s médiami, s partnermi, aj s verejnosťou. Ak by sa stalo, že ľudia prídu a už/ešte v organizácii nikto nebude, kazí 
to meno a dôveryhodnosť celej akcie, organizátorov a aj vašej organizácie. 

 Zapojenie dostatočného počtu ľudí, ktorí budú schopní aktivitu efektívne koordinovať.  

 Zabezpečenie občerstvenia pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky (minimálne vodu na pitie).  

 Zabezpečenie práce pre každého dobrovoľníka - dôležité je, aby každý dobrovoľník, ktorý k vám príde dostal 
prácu, aby boli zabezpečené pomôcky, ktoré na to potrebuje a nestalo sa, že k vám niekto príde a nemá čo robiť. 

 Prezenčná listina – formulár, kde by sa mali dobrovoľníci a účastníci aktivít zapisovať,  Vám zasielame v prílohe. 
Prosíme Vás rozdeľte ľudí na účastníkov, ktorí sa len zúčastňujú vašich aktivít (napr. dní otvorených dverí alebo 
diskusie) a dobrovoľníkov, ktorí reálne dobrovoľnícky pracujú. Je to potrebné , aby sme mali údaje o počte 
dobrovoľníkov a odpracovaných hodinách, ktoré následne dáme do tlačovej správy. Do prezenčky sa zapisujú aj 
Vaši dobrovoľníci, s ktorými spolupracujete už dlhšie a môžu sa tam zapísať aj vaši zamestnanci, ak sa do Týždňa 
dobrovoľníctva zapoja mimo svojho pracovného času.  

 Informovanie koordinátorky Centra dobrovoľníctva o priebehu Týždňa dobrovoľníctva v rámci vašej 
organizácie (emailom alebo telefonicky najneskôr 23.9. 2013 do 20.00 hod. na adresu 
baska@centrumdobrovolnictva.sk - zaslanie 2-3 najlepších fotografií z aktivít (nie viac), zaslanie údajov o počte 
dobrovoľníkov, účastníkov a počte dobrovoľnícky odpracovaných hodín. 

 Zaslanie kópie prezenčnej listiny emailom koordinátorke (do 1.10.2013)  

 Zapojenie firiem  – v prípade, že si Vašu dobrovoľnícku aktivitu vyberú zamestnanci niektorej zo zapojených 
firiem. (Ak sa tak stane, Centrum dobrovoľníctva  vám dá dopredu vedieť, koľko dobrovoľníkov, z ktorej firmy 
a v ktorom čase môžete čakať. Centrum dobrovoľníctva vám tiež dá vedieť, ak do Vašej organizácie prídu médiá, 
aby ste sa na to mohli pripraviť.) 

 Vyplnenie dotazníka spätnej väzby – počas Týždňa vám zašleme dotazník spätnej väzby, v ktorom sa budete 
môcť vyjadriť k spokojnosti/nespokojnosti s organizáciou Týždňa dobrovoľníctva. Slúži k celkovému hodnoteniu 
podujatia a umožňuje vylepšenie ďalších ročníkov. Poprosíme vás o jeho vyplnenie a zaslanie mailom.  

 

ďakujeme za spoluprácu a prajeme veľa úspechov pri realizácii týždňa dobrovoľníctva! 

 
PARTNERI: Mesto Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR, Nadácia Orange, Program Mládež 
v akcii, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Europa shopping centre Banská Bystrica, Európsky týždeň mobility, BaseGym Banská Bystrica, F&O, nebotra s.r.o., 
MIKAR s.r.o., n-JOY mju:zik end da:ns bar, ŽM design. 
MEDIÁLNI PARTNERI: RTVS, Rádio FM, Rádio Regina, Rádio Lumen, TV LUX, EuroAWK, Visit Banská Bystrica, MY regionálne noviny, Kam do mesta, dvojtýždenník 
Naše Novinky, ATV Žiar nad hronom, Mestské noviny Žiar nad Hronom.  
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Centrum dobrovoľníctva pôsobí v Banskobystrickom regióne od roku 2000. Jeho poslaním je prostredníctvom myšlienky 
dobrovoľníctva zvyšovať ľudský potenciál, zlepšovať kvalitu života a tým prispievať k budovaniu občianskej spoločnosti.  
 
Kontakt:  


