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Každoročne sme chceli verejne poďakovať
dobrovoľníkom za ich vytrvalú prácu počas
podujatia Srdce na dlani v Nitrianskej
Synagóge. 

Nitrianske centrum dobrovoľníctva získalo
návrhy na ocenenie až pre 73 ľudí – 73
dobrovoľníkov.
Ocenenie Srdce na dlani získali dobrovoľníci v
siedmych kategóriách. Novinkou boli krátke
videoprezentácie ocenených dobrovoľníkov
samotnými nominujúcimi organizáciami. 

V mesiaci február sme zároveň stihli
zrealizovať 3 prednášky na školách. 

začiatok roka 
V ZNAMENÍ OCEŇOVANIA 



netradičný polrok 
V ČASE EPIDÉMIE 

Epidémia koronavírusu zasiala mnohé sféry
života. Jednou z nich bola aj vyúčba na školách
či zrušenie podujatí, akcií. Skoro všetko sa
zatvorilo a prebiehalo zväčša online. 

V tejto dobe sme v Nitrianskom centre
dobrovoľníctva apelovali na našich
dobrovoľníkov prostredníctvom sociálnych
sietí a mailov, aby sa správali zodpovedne,
ohľaduplne a zachovávali všetky
bezpečnostné pravidlá. 

programy 



stav databázy
k 30.6.2020

od januára 2020
pribudlo 62 nových 

dobrovoľníkov
 

spolu:
570 dobrovoľníkov

53 organizácií



aktivity počas epidémie 

Inšpirovaní aktivitami na Slovensku i v zahraničí sme vytvorili
špeciálnu databázu dobrovoľníkov, ktorí boli ochotní pomáhať v
čase epidémie. Dobrovoľníci sa mohli prihlásiť na aktivity ako
napríklad šitie rúšok, dezinfikovanie bytoviek, nákupy seniorom,
pomoc s roznášaním letákov a pod. Zároveň sme zisťovali aj
potreby organizácií v tomto čase. Prihlásilo sa 53 dobrovoľníkov a
10 organizácií. 

vytvorenie 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
V rámci našich možností sme povzbudzovali
dobrovoľníkov k zodpovednosti, tolerancii a rozvážnosti
prostredníctvom sociálnych sietí a mailov. Komunikovali
sme s organizáciami, ktoré najviac potrebovali ochranné
pomôcky. Stali sme sa súčasťou interaktívnej mapy
Slovensko pomáha.  

online komunikácia a podpora

Najvyužívanejšou aktivitou počas epidémie bolo šitie
rúšok. Na Mesto Nitra a pre organizácie registrované v
databáze, ktoré prejavili záujem sme počas prvých
týždňov odovzali viac ako 350 rúšok. 

šitie rúšok a ďalšia pomoc 
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