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Nitrianske centrum dobrovoľníctva



Od lavíc k
dobrovoľníctvu

Interaktívne prednášky
v školách

529 žiakov
20 skupín

6 škôl 
z toho 

1 ŽŠ , 4 SŠ, 1 VŠ

január - jún 2019



stav databázy 
k 30.6.2019

 
od januára 2019

81 nových 
dobrovoľníkov

1 nová organizácia

 

spolu:
455 dobrovoľníkov

50 organizácií
 



akcie s našimi
dobrovoľníkmi

13 podujatí 

48 dobrovoľníkov pomáhalo 
pri podujatiach v meste Nitra



31. 1. 2019 Srdce na dlani

oceňovanie dobrovoľníkov za rok

2018

Nitrianske centrum

dobrovoľníctva získalo návrhy na

ocenenie až pre 75 ľudí – 75

dobrovoľníkov.

Ocenenie Srdce na dlani získali

dobrovoľníci v šiestich

kategóriách.



 
2.3.2019 Nitrianske fašiangy 

 5 dobrovoľníčok

 

Dobrovoľníčky pomáhali pri koordinácií

fašiangov. Boli zapojené do

fašiangového sprievodu, kde pozývali

ľudí, rozdávali im masky,

 

 podávali čaj.

9.3. 2019 Čistenie okolia rieky
2 dobrovoľníci

Dobrovoľníci zbierali odpadky v okolí

rieky Nitra na Bratislavskej ulici.



19. 3. - 20. 3. 2019 Ekotopfilm
4 dobrovoľníci

Dobrovoľníčky pomáhali

s koordináciou festivalu,

usmerňovali ľudí a informovali ich

o časoch premietania a názvoch

filmov.

21.3. 2019 Primátorská kvapka
krvi- Edukačná hliadka KlauDia

Dobrovoľníčky podávali

občerstvenie darcom krvi

a pomáhali pri administratíve



11.5.2019 Míľa pre mamu
4 dobrovoľníci

Dobrovoľníci mali pripravené rôzne

stanovištia, na ktorých mali deti splniť určité

disciplíny, 

 

 

17.5. 2019 Zber infekčného materiálu
1 dobrovoľník

Dobrovoľník sa zapojil do zberu infekčného

materiálu, aktívne vyhľadával odhodené

injekčné striečky v uliciach Nitry na vopred

určených miestach..



18.5.2019 Putovanie do Nitravy
 2 dobrovoľníci

Dobrovoľníci usmerňovali návštevníkov tohto podujatia.

 

24.5. 2019 Noc kostolov 
2 dobrovoľníci

Dobrovoľníčka robila fotografku a dávala návštevníkom

pečiatky a druhý dobrovoľník pomáhal s rozkladaním stolov

a stoličiek.

  

31.5.- 1.6.2019 Drumpoint
5 dobrovoľníci

Dobrovoľníci predávali a kontrolovali vstupenky, tričká,

asistovali v infostánku a pomáhali s bezproblémovým chodom

festivalu.



1.6.2019 Deň detí Dolné Krškany
2 dobrovoľníci

Dobrovoľníčky robili animátorky.

 

8.6. 2019 Deň detí Klokočina
13 dobrovoľníkov

Dobrovoľníci robili animátorov.

 

13. - 14. 6. 2019 Jazykový kvet
3 dobrovoľníčky

Dobrovoľníčky pomáhali pri

registrácii súťažiacich.



Týždeň dobrovoľníctva 
september 2019

p
ri
p
ra
vo

va
n
é

 p
o
d
u
ja
ti
e



Zaži dobrovoľníctvo 
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Od lavíc k
dobrovoľníctvu Interaktívne prednášky

v školách

91 žiakov
5 skupín

2 školy
počas mesiacov 

október, november
z toho 

1 SŠ, 1 VŠ

júl - december 2019



 
od júla 2019

62 nových 
dobrovoľníkov

3 nové organizácie

 

spolu:
508 dobrovoľníkov

53 organizácií
 

stav databázy 
k 30.11.2019



akcie s našimi
dobrovoľníkmi

14 podujatí 

43 dobrovoľníkov pomáhalo 
pri podujatiach v meste Nitra
za 6 mesiacov

1248 dobrovoľníkov sa zapojilo
do Týždňa dobrovoľníctva



11.7.2019 Primátorská
kvapka krvi

3 dobrovoľníčky podávali

občerstvenie darcom krvi,

usmerňovali ich a pomáhali pri

administratíve



 
TÝŽDEŇ
DOBRO

VOĽNÍCTVA
2019

zhodnotenie 
16. 9. - 22.9.2019 

zapoji lo  sa  1248
dobrovoľníkov !

 pracovali  na  rôznych
aktivitách  

v  14  organizáciách  

a  v  4  školách .



 spolu  

odpracovali  
1819  

dobrohodín

.zapojené  organizácie :  

Asociácia  Divadelná
Nitra ,  Budúcnosť  n .o . ,

Centrum
pre  rodinu ,  Fórum  života ,

Hospic  sv .  Bernadetky ,

Hide  park ,  SČK  Nitra ,

Krajské
stredisko  ÚNSS  v  Nitre ,

ZSS  „V  Kaštiel i “ ,  Denný
stacionár ,  Senior

centrum ,

SPDDD  Úsmev  ako  dar ,

OZ  KlauDia ,  Združenie
STORM

 

zapojené  školy :

ZŠ  Kráľa  Svätopluka
ZŠ  FatranskÁ

Stredná  zdravotnícka
škola  a  SŠ  Mudroňova



 

medzi firemných
dobrovoľníkov

 sa zaradili  zamestnanci
firmy Ledvance 

a Slovenská sporiteľňa.



 

Týždeň
dobrovoľníctva bol

podporený  Nitrianskou
komunitnou nadáciou 

v grantovom
kole Inovatívne

s Foxconnom a Nadáciou
Slovenská sporiteľňa.



 13. 7. 2019 Športový deň Memoriál Zlatky
Bielickej 

 1 dobrovoľník

 

Dobrovoľník pomáhal pri športových

aktivitách a s kontaktom pri súťažiacich.,

 

 

 

.

9. 8. 2019 - 24. 8. 2019 Pomoc pri
rekonštrukcii klubu CIRKUS

6 dobrovoľníci

Pomáhali najmä s fyzickými aktivitami -

oškrabávanie starej omietky, odstraňovanie

linolea, maľovanie a omietanie stien,

skladanie nábytku, upratovacie práce



14. 9. 2019  Campana fest
5 dobrovoľníci

Dobrovoľníci pomáhali s

komunikáciou s účinkujúcimi,

výpomocou pri presunoch na pódiu

a procesných prácach počas

festivalu.

16.9. 2019 - 20. 9.2019 Európsky
týždeň mobility
5 dobrovoľníci

Dobrovoľníci rozdávali odznaky na

zástavkách MHD v meste.



21. 9. 2019 Aby ľudia ľuďom pomáhali
6 dobrovoľníci

Dobrovoľníci mali pripravené rôzne

stanovištia, na ktorých mali deti splniť určité

disciplíny, 

 

 

29. 9. 2019 Jesenný Trafo.TRH
2 dobrovoľníci

Dobrovoľníčky pomáhali pri organizácií trhu,

rozkladali stoly, pripravovali priestor, výzdobu,

pomáhali v stánku s občerstvením..



4. 10. 2019 Zber voľne pohodeného infekčného materiálu
2 dobrovoľníci

Dobrovoľníci pomáhali pri hľadaní infekčného materiálu. 

 

5. 10. 2019 Pomoc pri komunitnej akcií
4 dobrovoľníci

Dobrovoľníci pomáhali pri príprave menších súťažných aktivít

pre deti, pomoc pri zdobení, nosení a rozmiestňovaní stánkov

a stanovíšť, ponúkali občerstvenie hosťom.

  

18. 10. – 19. 10. 2019 modelárska súťaž Nitra Model 2019
4 dobrovoľníci

Náplň práce dobrovoľníkov - príprava výstavných stolov,

pokládka kobercov a obrusov, lepenie informačných

a navigačných tabúľ, stráženie výstavných modelov a práca

s návštevníkmi.



11. 11. 2019 Primátorská kvapka
krvi
3 dobrovoľníci

Dobrovoľníčky podávali

občerstvenie darcom krvi,

usmerňovali ich a pomáhali pri

administratíve

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 
V DECEMBRI

 

7. 12. 2019 Vianočný Trafo.TRH
8. 12. 2019 Mestský Mikuláš



p
ri
p
ra
v
o
v
a
n
é

 p
o
d
u
ja
ti
e


