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Epidémia koronavírusu 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
ponukové  listy pre firmy, ktorými motivujeme a ukazujeme
možnosti ako spolupracovať s firmami vo sfére dobrovoľníctva.
Venovali sme sa aj vlastnému vzdelávaniu - doplnili sme si kurz o
metódu Servise learning, ktorú sme už aj začali etablovať v
spolupráci s Piaristickou spojenou školou sv. J. Kalazanského v
Nitre. Sústredili sme sa aj na získanie grantov na podporu aktivít
NCD a zatiaľ nás podporilo Mesto Nitra, Nadácia SLSP a podporu z
Nadácie Pontis v spolupráci s firmou Jaguár Land Rover.
Vďaka epidémií sme nemohli realizovať aktivity priamo na školách.
Vytvorili sme preto 3 komiksy, ktoré pútavým spôsobom oslovujú
mladých na školách a prezentujú dobrovoľníctvo v rôznych formách
a oblastiach. Boli sme suportujúca organizácia pre dobrovoľníkov v
programe DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. 
 Vydali sme tiež krátku inšpiratívnu publikáciu o dobrovoľníctve
nielen pre pedagógov Zaži dobro. Zorganizovali sme zbierku
trvanlivých potravín pre DSS Klasov a tradičné podujatia - Týždeň
dobrovoľníctva a Srdce na dlani. 

pandemický čas
pokračoval

v krátkosti

https://www.dofe.sk/


stav databázy
k 15.12.2021

od januára 2021
pribudlo 82 nových 
dobrovoľníkov 
a 8 organizácii

spolu
749 dobrovoľníkov
63 organizácií



DOBROVOĽNÍCKE PRÍLEŽITOSTI
ZAPOJENÝCH 453 DOBROVOĽNÍKOV

Asociácia Divadelná Nitra buduje nové kultúrne centrum. Sídliť
bude na Štefánikovej 7 na nitrianskej pešej zóne. Asociácia sa sem
presťahovala zo svojich pôvodných priestorov v Divadle Andreja
Bagara. Nový kultúrny a komunitný priestor dostal meno bod.K7.
Aby nové kultúrne centrum mohlo byť čo najskôr sprístupnené,
pozýva Divadelná Nitra dobrovoľníkov a naši tam nemohli chýbať.

Brigády v kultúrnom centre Bod K.7
(opakovaná aktivita, 3x) 

Milovníkov pohybu (či už so zrakovým postihnutím, alebo bez
neho) prilákala SINA Nitra, n. o., a nitrianska Krajská rada na 4.
ročník Memoriálu Zlatky Bielickej, ktorý sa uskutočnil v sobotu
10. júla od 9:00 do 17:00 hod. v Stredisku SINA Nitra, n. o., na
Nedbalovej 17 v Nitre. Športový deň konaný na pamiatku a česť
dlhoročnej dobrovoľníčky a propagátorky rekreačného športu a
naši dobrovoľníci pomáhali s aktivitami a organizáciou podujatia. 

Memoriál Zlatky Bielickej

Zoborský skrášľovací spolok celé leto pozýva dobrovoľníkov, aby
prišli pomôcť s uprataním jeho areálu. Potrebujú pomôcť s
hrabaním, trhaním buriny, zametaním a s ďalšími prácami. A
zároveň so sprevádzaním počas leta.  Naši dobrovoľníci sa už v
rámci začiatku leta zúčastnili a budeme túto aktivitu ponúkať aj
naďalej. 

Sprevádzanie návštevníkov Zoborského kláštora
(trvanie celé leto)

Darovanie krvi je prejavom ľudskosti. Najcennejšiu tekutinu môžu
opäť darovať občania Nitry, študenti, ale aj zamestnanci mestského
úradu. Primátorská kvapka krvi sa uskutočnila vo štvrtok 8. júla od
8:00 do 12:00 v miestnosti číslo 634 (1. poschodie - nad klientskym
centrom) na Mestskom úrade v Nitre. Naši dobrovoľníci už tradične
pomáhali s organizáciou a administratívou. 

Primátorská kvapka krvi



DOBROVOĽNÍCKE PRÍLEŽITOSTI

V Nitrianskom kraji sa Týždeň dobrovoľníctva 2021 uskutočnil
takmer v zaužívanej podobe, aj keď bezpečnostné opatrenia boli
sprísnené. 12 organizácii umožnilo záujemcom zapojiť sa do
balenia zdravotníckeho materiálu, zbierky potravín, prípravy
divadelného festivalu, upratovania exteriérov i interiérov a pod..
Do Týždňa dobrovoľníctva 2021 sa v Nitre zapojilo celkovo 409
účastníkov a odpracovali 495 hodín.

Týždeň dobrovoľníctva

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa tradičné slávnostné
podujatie nekonalo, ale ocenenia boli propagované
online. Naďalej sme zachovali možnosť nominovať dobrovoľníkov
z celého kraj do 9 kategórií a víťazi postúpia do národného
ocenenia Dobrovoľník roka. O všetkých nominantoch je
spracovaná brožúrka a taktiež je zo slávnostného oceňovania
záznam na našom Youtube kanáli (t. č. 380 zhliadnutí). Spolu prišlo
35 nominácií s 39 nominácií so 45 menami dobrovoľníkov. 

Srdce na dlani 

Nitrianske centrum dobrovoľníctva zorganiovalo  zbierku
trvanlivých potravín, ktoré poputovali do chráneného bývania, kde
budú slúžiť na zlepšovanie zručností klientov DSS Klasov. 
Do zbierky sa okrem individuálnych darcov zapojili aj žiaci a
pedagógovia ZŠ Kráľa Svätopluka v Nitre. 

 Zbierka trvanlivých potravín pre DSS Klasov

- sprievodca k chlapcovi so zrakovým obmedzením - 1 dobrovoľník
- spolupráca s EHMK Nitra 2026 (zdieľanie databáz dobrovoľníkov,
zapojenie sa do prípravy programu)
- hľadanie doučovateľov pre oz Mareena - 4 dobrovoľníci
- zbierka pre nevidiacich Biela pastelka - 3 dobrovoľníci
- Festival dobrovoľníctva na Piaristickej spojenej škole sv. J.
Kalazarského
- Klokočinský jarmok - 1 dobrovoľník 
- Flaam festival - 3 dobrovoľníci 

Ďalšie akcie a podujatia







 



 



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. 

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



Nitrianske centrum dobrovoľníctva
Nedbalova 17, 949 01 Nitra
www.ncdnitra.sk
FB: Nitrianske centrum dobrovoľníctva
YB: Nitrianske centrum dobrovoľníctva
info@ncdnitra.sk
ncdnitra@gmail.com

ĎAKUJEME


