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Epidémia koronavírusu až na pár letných mesiacov je stále
veľmi aktuálna a akútna. Vzhľadom na možnosti, ktoré
ponúka doba sme zväčša spoluprácu presunuli do online
sveta.  Ďalej sme dopĺňali databázu dobrovoľníkom a
ponúkali možnosti pomoci aj v dobe pandémie. Vytvorili sme
inšpiratívne materiály, ktorými motivujeme a ukazujeme
možnosti ako pracovať na školách vo sfére dobrovoľníctva.
Natočili sme niekoľko edukačných videí  o dobrovoľníctve.
V spolupráci so základnou školou sme rozbehli pilotný
program DOBRO-LISTY. A záver roka bol opäť venovaný
oceňovaniu dobrovoľníkov v Nitrianskom kraji.  Jedinou
aktivitou, ktorú sme mohli zorganizovať offline a tradične -
bol Týždeň dobrovoľníctva 2020. 

pandemický rok
pokračuje

programy 



stav databázy
k 31.12.2020

od júna 2020
pribudlo 60 nových 

dobrovoľníkov 
a 2 organizácie

 
spolu

630 dobrovoľníkov
55 organizácií



aktivity  

Inšpirovaní aktivitami na Slovensku i v zahraničí sme naďalej dopĺňali
špeciálnu databázu dobrovoľníkov, ktorí boli ochotní pomáhať v čase
epidémie. Dobrovoľníci sa mohli prihlásiť na aktivity ako dezinfekcia,
pomoc pri testovaní, pomoc pri administratíve, zbierke potravín a pod.
V súčasnosti ich je v databáze 65 a stále pribúdajú.  Ponuky na
spoluprácu sme rozposielali mailom a uverejňovali na našom FB účte
(t.č. 1081 sledovaní) 

dopĺňanie špeciálnej databázy dobrovoľníkov 

Samozrejmosťou bola aj neustála komunikácia s
ostatnými dobrovoľníckymi centrami prostredníctvom
Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií na
Slovensku. Výmena skúseností, inšpirácia, pracovné
postupy, zdieľanie krízových manuálov boli základom
rozhovorov. 

spolupráca s Platformou DCAO na Slovensku
Zároveň sme pre školy vypracovali inšpiratívny manuál s možnosťami
aktivít, ktoré môžu pedagógovia uplatniť pri práci so žiakmi v téme
dobrovoľníctva. Manuály sú tri, k dispozícií na stiahnutie na webe
centra.  Sú určené pre prvý stupeň, druhý stupeň základných škôl a
pre stredné a vysoké školy. Obsahujú vždy nami navrhované aktivity s
jasne definovaným cieľom, pomôckami, postupom. 

materiály pre školy

Presun aktivít do online priestoru si samozrejme vyžaduje aj
vhodné pomôcky a materiály. V spolupráci s Nadáciou Slovenská
sporiteľňa sme natočili 3 edukačné videá - o možnostiach ako sa
dá pomáhať aj v čase epidémie, o dobrovoľníctve na školách a o
samotnom centre. Videá mali spolu viac než 100 zhliadnutí, sú k
dispozícií na Youtube kanáli centra. 

edukačné videá 



aktivity 

Pilotný projekt DOBRO-listy bol realizovaný v spolupráci so
Základnou školou Kráľa Svätopluka. Žiaci ZŠ Kráľa Svätopluka v
Nitre napísali 60 listov pre seniorov ZSS Borinka. Neboli to však
vianočné pohľadnice, ale listy či obrázky pre potešenie v týchto
stále náročných dňoch s obmedzenými návštevami a kontaktom. 
 A ako milý darček pani učiteľka Svitekova pripravila pre každého
seniora malé mydielko. V projekte chceme pokračovať. 

DOBRO-listy 

V Nitrianskom kraji sa Týždeň dobrovoľníctva 2020
uskutočnil takmer v zaužívanej podobe, aj keď
bezpečnostné opatrenia boli sprísnené. 16 organizácii
umožnilo záujemcom zapojiť sa do balenia zdravotníckeho
materiálu, zbierky potravín, prípravy divadelného
festivalu, upratovania exteriérov i interiérov a pod.. Spolu
812 dobrovoľníkov venovalo 987,5 hodín svojho času.

Týždeň dobrovoľníctva 2020

Nitrianske centrum dobrovoľníctva prinieslo tento rok viacero
noviniek, ktoré sa týkajú udeľovania cien Srdcena dlani.
Geograficky sa otvorila možnosť nominovať dobrovoľníkov
z celého Nitrianskeho samosprávneho kraja. Doplnili sa
kategórie a po prvýkrát je možné postúpiť nomináciu z kraja
do národného ocenenia Dobrovoľník roka 2020. Nominácie sú
prijímané od organizácií, kolektívov či jednotlivcov z Nitry a
kraja.
Vzhľadom na pandemickú situáciu sa tradičné slávnostné
podujatie nekonalo, ale ocenenia boli propagované
online. O všetkých nominantoch je spracovaná brožúrka a
taktiež je zo slávnostného oceňovania záznam na našom
Youtube kanáli (t. č.  1119 zhliadnutí). Spolu sa  do 10
kategórií nominovalo 39 nominácií s 86 menami
dobrovoľníkov. 

Srdce na dlani 2020





 



Ďakujeme Nadácií Slovenskej sporiteľni a
Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií 
za podporu rôznych aktivít počas roka.

Ďakujeme Ivanovi Gontkovi a Pavlovi Ferčákovi 
za šarmantné moderovanie Srdce na dlani.

Ďakujeme Jakubovi "Točič" Chochulovi za spoluprácu
pri vytváraní edukačných videí. 

Ďakujeme všetkých dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam,
organizáciám i jednotlivcom za aktivity, podporu,
ochotu a chuť posilňovať dobrovoľníctvo v kraji. 

A špeciálne ďakujeme Mestu Nitra
za dlhodobú podporu rozvoja dobrovoľníctva!

ĎAKUJEME
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