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„STAŇME SA DOBROVOĽNÍKMI! ZMENA JE V NAŠICH RUKÁCH.“ 

 
EURÓPSKE DOBROVOĽNÍCKE TURNÉ 2011 
BRATISLAVA (15. – 19. NOVEMBER 2011) 

 
Európsky rok dobrovoľníctva 2011 ako oslava a výzva: 
 

ERD 2011 je výzvou pre tri štvrtiny obyvateľov Európy, ktorí nie sú zapojení do 
dobrovoľníckych aktivít. Chceme im povedať, že aj oni môžu prispieť k zmene. Možno vedia málo 
o dobrovoľníctve, možno nemajú dostatočné informácie o tom, čo je to dobrovoľníctvo. Možno 
nemajú predstavu o tom, ako vplýva dobrovoľníctvo na jednotlivcov a spoločnosť. Možno by sa 
zapojili do dobrovoľníctva, keby sa o ňom dozvedeli viac..... 

 
EYV TOUR – Európske dobrovoľnícke turné 2011 
 

Počas ERD 2011 sa uskutoční v členských štátoch EÚ množstvo podujatí, konferencií, prezentácií 
a ukážok dobrovoľníckej praxe a iných aktivít. Európske dobrovoľnícke turné 2011 je jedným z týchto 
podujatí. Zástupcovia Európskej komisie navštevujú od januára 2011  každý členský štát EÚ na dobu 
jedného až dvoch týždňov a v spolupráci s národnými koordinačnými orgánmi organizujú stretnutia, 
diskusie, workshopy a iné aktivity poskytujúce účastníkom príležitosti: 

 
- Prezentovať svoje úspechy v dobrovoľníctve 
- Stretnúť sa s inými dobrovoľníkmi 
- Nájsť budúcich partnerov v dobrovoľníctve 
- Preniesť svoje nadšenie pre dobrovoľníctvo a energiu na návštevníkov 
- Diskutovať o budúcnosti dobrovoľníctva 

 
Európske dobrovoľnícke turné na Slovensku poskytne priestor pre diskusiu o budúcnosti 

dobrovoľníctva medzi dobrovoľníkmi a verejnosťou. Sila Európskeho dobrovoľníckeho turné spočíva 
v ľuďoch, ktorí stoja za všetkými dobrovoľníckymi organizáciami, inštitúciami, programami 
a mimovládnymi organizáciami, ľudia, ktorí sa delia o svoje skúsenosti a poznatky. Dobrovoľníci sú 
kľúčovými postavami tvoriacimi atmosféru dialógu a aktívnej participácie. Prostredníctvom získaných 
sociálnych zručností reprezentujú hodnoty a prínosy dobrovoľníctva, prenášajú svoju energiu, 
spontánnosť a dynamiku na všetkých účastníkov a návštevníkov Dobrovoľníckeho turné. 
 

Program EDT 2011 
 

Počas 5 dní sa na ploche 400 m2 budú prezentovať neziskové organizácie, ktoré sa zaoberajú 
nejakou formou dobrovoľníckej činnosti v rôznych oblastiach. Nosnými témami prezentácií, diskusií, 
seminárov, mini konferencií a workshopov budú: sociálna starostlivosť a sociálna inklúzia, menšiny, 
zdravie, šport a voľný čas, medzigeneračný dialóg, ľudské práva, životné prostredie, kultúra a  
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umenie, firemné dobrovoľníctvo, legislatíva, deti a mládež. Informatívno-prezentačnú časť spestrí 
zábavný program: speváci, tanečníci a divadelné súbory pre deti aj dospelých. 

 
Ambasádori dobrovoľníctva: 
 

Súčasťou „Európskeho dobrovoľníckeho turné 2011“ v Bratislave budú aj ambasádori 
dobrovoľníctva – známe osobnosti a aktívni mladí dobrovoľníci, s ktorými spolupracujeme na 
propagácii dobrovoľníctva počas celého roka. Ich fotografie a profily nájdete na internetovej stránke 
ERD 2011: http://erd.dobrovolnictvo.sk/ambasadori . 

 
 Aktivity:  
 

• Stretnutie s dobrovoľníkmi  

• Príležitosť na prezentáciu dobrovoľníckych aktivít 

• Sprostredkovanie stretnutia dobrovoľníkov s tvorcami politík a verejnosťou 

• Prenesenie entuziazmu na verejnosť 

• Diskusia o problémoch v dobrovoľníctve, prínosoch dobrovoľníctva pre spoločnosť 
a kľúčových úlohách v budúcnosti 

• Interaktívne aktivity 

• Hľadanie príležitostí na spoluprácu 
 
Téma - dobrovoľníctvo v nasledujúcich oblastiach:  
 

1. Sociálna inklúzia (dôraz na chudobných a sociálne vylúčených občanov, starších ľudí a deti) 
2. Zdravie, pohotovostné služby a prvá pomoc 
3. Medzinárodná spolupráca 
4. Životné prostredie 
5. Šport a voľný čas 
6. Dobrovoľníctvo na školách, univerzitách a mládežníckych hnutiach 
7. Kultúra a umenie 
8. Firemné dobrovoľníctvo 
9. Fakty o dobrovoľníctve: význam, dimenzie právneho rámca 
10. Mládež – adolescenti – seniori 
11. Vylúčení a znevýhodnení ľudia 
12. Ľudské práva – utečenci – menšiny 
13. Rodová rovnosť – sexualita 
14. Umenie – kultúra – národné dedičstvo 
15. Ideológie – komunity 
16. Rozvojová pomoc 
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Priestor – pôdorys: 20 x 20 m 
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FUNKČNÉ A OBSAHOVÉ ROZDELENIE PRIESTORU 
 

 
 

 

Diskusie:  - interaktívny priestor 

 

• stretnutia, konferencie a workshopy 

• hodnoty dobrovoľníctva 

• legislatíva 

• ako zvýšiť kvalitu dobrovoľníckych aktivít 

• priestor o rozmeroch 10  x 10 m 

• oddelený od ostatných priestorov 

• pre cca 60 účastníkov 

• Malé pódium a pohodlné konferenčné sedadlá 
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Stretnutie s dobrovoľníkmi (marketplace):  
 
  

• dobrovoľníci a organizácie prezentujú svoje aktivity pred verejnosťou 

• občania môžu nájsť informácie o dobrovoľníckych možnostiach 

• organizácie môžu distribuovať a vymieňať si navzájom informácie 

• výmena informácií medzi organizáciami a verejnosťou 

• otvorený priestor o rozmeroch cca 7 x 10 m  

• rôzne národné informačné neformálne pulty 

• každý návštevník môže dostať informácie o dobrovoľníctve v rôznych 

oblastiach 

 
 

Európsky kútik:   

Prezentácie európskej dimenzie dobrovoľníctva 
 

• Pôvod dobrovoľníctva v Európe 

• Základné ciele dobrovoľníctva 

• príklady dobrej praxe  

• kľúčové súčasti ERD Kampane  

• cca 10 x 10 m 

• prezentácia videí 

• prístup na internet  

• oddychová časť pre tím – občerstvenie pre personál, kancelária 

 

Zábava:   hry, medzigeneračný dialóg, dobrovoľníci na javisku 

 

• Multifunkčný  priestor 

• hranie rolí 

• rozprávanie príbehov – medzigeneračný dialóg 
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Výnimočné príbehy:  najlepšie príklady dobrej praxe 

 
• Vybrané národným koordinačným orgánom (IUVENTA) 

• Pokrývajúce rôzne druhy dobrovoľníctva a rôzne regióny 

• formou dialógu s publikom 

• mali by byť zdrojom inšpirácie pre občanov a zvýšiť povedomie a uznanie 

dobrovoľníckych úspechov 

• otvorený priestor 7 x 10 m  

• filmy, videá o dobrovoľníctve 

 
 

Internet: bude poskytnuté zariadenie na bezplatné využívanie internetu  

 

• K dispozícii návštevníkom 

• spätná väzba 
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Panel na odkazy: 
 

  
 

- Odkazy a plagáty v „marketplace“ časti 

 
   - výmena informácií medzi dobrovoľníkmi a návštevníkmi 

   - „byť dobrovoľníkom je.....“ 

   - „byť dobrovoľníkom znamená....“ 

 
  

Dobrovoľnícke organizácie a inštitúcie verejnej správy, ktoré sa zaoberajú akoukoľvek formou 
dobrovoľníckych činností a majú záujem o účasť na podujatí Európske dobrovoľnícke turné 2011 
v Bratislave, sa môžu hlásiť na e-mailovej adrese: gabriela.glisevicova@iuventa.sk  alebo  na 
telefónnom čísle: 0908 – 666 741.  
 
 Na vašu účasť na Európskom dobrovoľníckom turné 2011 sa teší organizačný tím zložený 
z členov Európskej komisie, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ICWE GmbH Berlín, P.A.U. 
Education Madrid, Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu a Európskeho informačného 
centra Úradu vlády SR. 


