
                                         
 

         
 
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košického 
kraja  Vás pozýva na tréning  
 

Ako pracovať s dobrovoľníkmi z radov nezamestnaných a z iných 
znevýhodnených skupín  

 
Termín: piatok, 6.6.2014, 8.00 – 17.00  
Miesto konania: Pavilón Oscar, Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice  
 
Metódy a obsah:  
 
Tréning je určený pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných 
organizáciách (občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie...), 
ktorí už pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkam, absolvovali základný akreditovaný kurz 
„Manažment dobrovoľníkov“. Tréning poskytne nadstavbové teoretické a praktické vedomosti, 
zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi/čkami z radov 
nezamestnaných a iných znevýhodnených skupín (Rómovia, ľudia s telesným postihnutím, ľudia so 
psychickým ochorením). Vytvorí priestor na rolové hry, zážitkové metódy, interaktívnu prácu v 
skupine a výmenu skúseností počas diskusií. 
 
Témy:  
 

 Špecifiká práce so znevýhodnenými dobrovoľníkmi – príležitosti a riziká  

 Právny rámec práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi  

 Zhrnutie dôležitých častí manažmentu dobrovoľníctva (pohovor, školenie, uvedenie do praxe 
a motivovanie dobrovoľníkov...) s ohľadom na prácu so znevýhodnenými dobrovoľníkmi a 
dobrovoľníčkami  

 D-zručnosti pre zamestnanie ako nástroj zvyšovania možností dobrovoľníkov na trhu práce 

 Kompetenčný rámec dobrovoľníkov  

 
KURZ JE BEZPLATNÝ 
V rámci kurzu poskytneme:  

 Materiály  

 Občerstvenie – káva, čaj, voda, pochutiny.  

 Priestor a technické zabezpečenie  

 Odborné zázemie programu  

 Preplatenie cestovného (prosíme uschovajte si  cestovné doklady).  

 
Prihláste sa vyplnením online formulára najneskôr do 26.5.2014. Maximálny počet účastníkov kurzu 
je 20.  Kurz je možné absolvovať iba v celku, t.j. treba absolvovať všetky hodiny.  
 
Ďalšie informácie:  
Email: platforma@dobrovolnickecentra.sk   
Telefón: 0904 368 693 

https://docs.google.com/forms/d/1nq9DBLs8NTlLSefC5y9Ci6Z4uvYDkSFXu-ja3BTtTMg/viewform?usp=send_form
mailto:platforma@dobrovolnickecentra.sk


                                         
 

 
Lektori/ky: 
Mgr. Alžbeta Mračková vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala kurzy 
manažmentu dobrovoľníkov realizované Minnesota Association for Volunteer Administration v USA, Národným 
dobrovoľníckom centrom Hestia v ČR a Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave. Od roku 
2002 pôsobí v DS Vŕba na pôde Onkologického Ústavu sv. Alžbety v Bratislave ako koordinátorka 
dobrovoľníckeho programu. Od roku 2006 sa venuje rozvoju a propagácii dobrovoľníctva na Slovensku, 
vzdelávaniu v manažmente dobrovoľníkov, vytváraniu dobrovoľníckych programov a vzniku a rozvoju 
dobrovoľníckych centier na Slovensku a v Európe. Pracovala na tvorbe zákona o dobrovoľníctve. V roku 2011 
stála pri založení Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Od roku 2012 je členkou Správnej rady 
Európskeho dobrovoľníckeho centra v Bruseli a výkonnou riaditeľkou Bratislavského dobrovoľníckeho centra.  
 
Mgr. Jozef Rabatin vyštudoval psychológiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. S dobrovoľníctvom 
začal na začiatku vysokoškolského štúdia ako konzultant na Linke detskej dôvery. Neskôr sa stal koordinátorom 
a členom správnej rady občianskeho združenia Lienka, ktoré prevádzkuje Linku detskej dôvery. Súčasne pôsobil 
v Rade mládeže Košického kraja ako podpredseda a koordinátor zahraničnej spolupráce prevažne v projekte 
Youth in Action (Mládež v akcií). Spolupracoval s Iuventou akou kouč pre Mládežníčke iniciatívy. Ako externý 
školiteľ Iuventy sa venuje školeniam KomPrax (Kompretencie pre prax), kde školí mladých vedúcich, 
mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. V súčasnosti tiež pôsobí v Dobrovoľníckom centre 
Košického kraja.  
 
Ďalší lektori a lektorky:  
Anna Šmehilová, Drahoslava Kleinová, Vladislav Klein a  Ľudmila Stašáková – informácie budú doplnené 
neskôr.  
 

 
Tréning sa realizuje v rámci projektu Volwem, ktorý je financovaný s podporou Európskej Komisie. Uvedené informácie 
reprezentujú výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto 
dokumente. 

 


