


POČET
DOBROVOĽNÍKOV
CELKOM: 891 dobrovoľníkov

V roku 2022 pribudlo: 137 nových
dobrovoľníkov

Spustili sme kampaň na nábor dobrovoľníkov a novú
internú komunikáciu s dobrovoľníkmi a vytvorili FB
internú skupinu na rýchle podávanie informácií
priamo dobrovoľníkom.



POČET
ORGANIZÁCIÍ
CELKOM: 67 neziskových organizácií
V roku 2022 pribudli 3 organizácie

V rámci mapovania neziskových organizácií v Nitrianskom
kraji sme oslovili ďalších 20 organizácií, aby sa zapojili a
zaregistrovali do našej databázy. 
·    



DOBROVOĽNÍCKE
PRÍLEŽITOSTI
Za rok 2022 sme ponúkli 46 dobrovoľníckych
príležitosti pre 136 dobrovoľníkov 
(nezahŕňame Týždeň dobrovoľníctva) 



Nitrianska komunitná nadácia
nám poslala poďakovanie

Andrea Kosír Hugáňová
zastupovala NCD na Klube darcov

Náš 16-ročný dobrovoľník Maťko
Sedlák

Počas Akcie Klub darcov pomáhalo nadácii 10 dobrovoľníkov



Poďakovanie od Hospic Nitra Fotografie z charitatívnej akcie
beh pre Hospic

Naše aktívne dobrovoľníčky Stanka a Zuzka

Fotografie z charitatívnej akcie
beh pre Hospic



žiakom na Piaristickej škole sv. Jozefa Kalazanského v Nitre
študentom na konferencii "IDEM DO TOHO - DOBROVOĽNÍCTVO" v
Leviciach
žiakom na  ZŠ a MŠ Jarok pre 80 žiakov. 
pedagógom počas troch sérií online webinárov 
aktívna prezentácia na našich soc. sieťach 

Aj v tomto roku sme pokračovali v prednáškach a mentoringu 
k metóde service learning. Vyučovaciu stratégiu, ktorá spája
zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a
reflexiou sme prezentovali rôznymi spôsobmi:

Spolu sme oslovili viac než 200 žiakov a viac ako 20 pedagógov. 
 

SERVICE LEARNING



Prezentácia Žiakom na Piaristickej
škole sv. Jozefa Kalazanského v Nitre.

A. Kosír Hugáňová s dobrovoľníkom 
Jakubom Uherom na konferencii v Leviciach

Prednáška a workshop pre 80
žiakov na ZŠ a MŠ Jarok

Referencia zo ZŠ a MŠ Jarok



Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a spoločnostiam Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.,
Ledvance s.r.o. a SE Bordnetze - Slovakia s.r.o. 
Váš prínos do tohto ročníka, spolu s vašimi zamestnancami a ďalšími jednotlivcami z radov
verejnosti má neoceniteľný dopad na zapojené organizácie a tým aj pozitívne ovplyvňuje
celú spoločnosť.

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA
2022

Benjamin Shah







aktívna kampaň nám priniesla 37 nominácií pre 152 dobrovoľníkov
oceňovanie prebehlo online: https://youtu.be/C12hcIhUJSM
verejnosť hlasovala o Najsympatickejšieho dobrovoľníka
ocenení dobrovoľníci sa stretli u p. primátora Mareka Hattasa

SRDCE NA DLANI 2022



Dobrovoľník/čka do 18 rokov – Jakub Uher
Dobrovoľník/čka v oblasti kultúry a umenia – Réka Antalová
Dobrovoľník/čka v oblasti ochrany životného prostredia – Tomáš Turček
Dobrovoľník/čka v oblasti práce s deťmi a mládežou – Daniela Hubová
Dobrovoľník/čka v oblasti športu – Tomáš Rusňák
Dobrovoľník/čka v oblasti výchovy a vzdelávania – Mária Schubertová
Dobrovoľník/čka v sociálnej a zdravotnej oblasti – Adam Brestovský, Rudolf Olach
Subjekt podporujúci dobrovoľníctvo – LEDVANCE Slovakia v zastúpení Monika
Hrvolová (za dobrovoľníkov) a Táňa Záhoráková (za CSR tím)

Ocenení za rok 2022



Diecézna charita - Útulok pre bezdomovcov
Centrum Slniečko
ZSS Kreatív Klasov 
útulky pre psov v Nitre, v Šali a Topoľčanoch 

Vďaka projektu Dobrovoľné dobrodružstvo, ktorý finančne podporil Nadačný
fond Jaguar Land Rover Slovakia v Nadácii Pontis sme v spolupráci s Mestom
Nitra pomohli materiálom, dezinfekciou či nákupom krmiva nasledujúcim
organizáciám: 

 

MATERIÁLNA POMOC





Ukrajinský klub vznikol 20. júla 2022 vďaka partnerstvu Jaguar Land Rover
Slovakia, Materské centrum Klokanček a Nitrianske centrum dobrovoľníctva 
Jaguar Land Rover inicioval vznik detského klubu pre deti ukrajinských
utečencov, na vytvorenie ktorého venoval 17 500 eur z humanitárnej zbierky,
do ktorej sa zapojili desiatky zamestnancov Jaguar Land Rover z Nitry aj zo
Spojeného kráľovstva
Motívom bola snaha pomôcť deťom začleniť sa do miestneho prostredia,
podporiť matky pri získaní času nájsť si stále zamestnanie a začať nový život 

 

KLUB PRE UKRAJINSKÉ DETI





ĎAKUJEME

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

Aktivity NCD podporil tiež Nadačný fond Jaguar Land
Rover Slovakia v Nadácii Pontis  a Nadačný fond Kaufland.

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!



+421 905 843 656

Nedbalova 17, Nitra - Klokočina

info@ncdnitra.sk 

www.ncdnitra.sk

tel:+421905843656

