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Milí priatelia
Prešovské dobrovoľnícke centrum, o.z. (www.dobrovolnictvpo.sk) pripravuje aj
tento rok Dni aktívneho dobrovoľníctva 2018 (DAD). Podujatie, ktoré realizujeme na
území Prešovského kraja, je súčasťou celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva
2019. Jedným z jeho cieľov je zapojenie verejnosti do dobrovoľníckych aktivít a tým
spropagovanie dobrovoľníctva. Pozývame vás všetkých, aby ste sa stali jej súčasťou.
Dni aktívneho dobrovoľníctva sa uskutočnia v dňoch 16. 9. – 22. 9. 2019 v
rámci celého Prešovského kraja. Spolu s vami ukážeme, čo všetko sa dá s dobrovoľníctvom
zvládnuť. Počas týchto dní môžete vytvoriť pre ľudí ponuku dobrovoľníckych aktivít, do
ktorých by sa mohli priamo zapojiť a vyskúšať si dobrovoľníčenie na vlastnej koži.
Ako sa zapojiť? Stačí pár krokov:
1)

Viete o niečom vo vašom okolí, komunite či organizácii, čo treba zlepšiť, zmeniť alebo
napraviť? Pripravte jednu alebo aj viac dobrovoľníckych aktivít a pozvite
dobrovoľníkov napr. na Deň otvorených dverí, diskusiu, brigádu, workshop pre
mladých aj starých, dobrovoľníkov aj verejnosť.

2)

Vyplňte NÁVRATKU na linku https://forms.gle/tNV6u4idqA2JMo2t5, čím sa zapojíte
do DAD 2019, ako organizátor akcie. Návratku čakáme najneskôr do 30.augusta 2019
do 18:00 hod.

3)

My Vás zaradíme do celokrajového programu, pripravíme Vám plagáty, odznaky
a materiály na propagáciu Vašich aktivít a budeme vaše aktivity propagovať
v reagionálnych médiách i cestou našej web.stránky.

4)

Prihláseným účastníkom následne pošleme informácie o čase a mieste konania
prípravného stretnutia, kde si prevezmete propagačné materiály. Cieľom stretnutia
bude zodpovedanie všetkých Vašich otázok, spresnenie podmienok spolupráce
a ďalšej pomoci.
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V prípade potreby nás môžete kontaktovať na info@dobrovolnictvopo.sk alebo t.č.:
0908 335 132, prípadne 0908 217 080. Radi pomôžeme pri plánovaní, či iných otázkach.

S pozdravom,

Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD
koordinátorka DAD

Bc. Juliana Hajduková,
predsedníčka PDC, o.z

Podujatie je realizované v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút
mládeže.
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