Konferencia o vzdelávaní
koordinátorov dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
pracujúcich na rozvojových projektoch

KA2
Strategické partnerstvá v oblasti
vzdelávania a odbornej prípravy
2015-1-ES01-KA202-015929

pozvánka na konferenciu
Banská Bystrica
18. máj 2017
14:00 – 19:00

PROGRAM
13:30 – 14.00
- registrácia účastníkov
14:00 – 14:30
- predstavenie Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií
- predstavenie hostí konferencie
- príspevky hostí konferencie
- predstavenie projektu EVOLVET
14:30 – 15.00
- prestávka
- rozdelenie do pracovných skupín
15:30 – 16.30
- práca v skupinách
16:30 – 17.00
- prestávka
- príprava výstupov pracovných skupín
17:00 – 18.00
- prezentácia výstupov pracovných skupín
18:00 – 18.30
- prestávka
- vyhodnotenie konferencie
18:30 – 19:00
- ukončenie konferencie
Miesto konania konferencia:
Banská Bystrica, Ružová 13, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prihlášky na konferenciu zasielať, prosím, na e-mail:
platforma@dobrovolickecentra.sk
Z kapacitných dôvodov je počet účastníkov konferencie obmedzený.
K 15.5.2017 je počet účastníkov naplnený, t. z. nie sú voľné miesta.

EVOLVET (European VOLunteer
coordinators Vocation Education
and Training – Odborné
vzdelávanie a príprava
koordinátorov dobrovoľníkov v
Európe) je dvojročný project
strategického partnerstva.
EVOLVET koordinuje španielska
organizácia CONGDCAR a je doňho
zapojených šesť organizácií
pracujúcich v oblasti vzdelávania
alebo sociálnej inklúzie: Südwind
Agentur (Rakúsko), Art in Tanzania
Ry (Fínsko), LVIA (Taliansko), Fund
for Intercultural Education
(Poľsko), Pista Mágica –
Associação (Portugalsko) a
Platforma dobrovoľníckych centier
a organizácií (Slovensko).
Cieľom projektu je vytvoriť
štandardizovaný súbor materiálov
potrebných pre školenie
koordinátorov dobrovoľníkov v
Európe, ktoré im poskytne
zručnosti a kompetencie potrebné
pre riadenie rozvojových
projektov, ale pomôžu im aj pri
vzdelávaní a školení
dobrovoľníkov, ktorí sa na
rozvojových projektoch priamo
zúčastňujú.
Projekt tiež prispeje k podpore
transparentnosti a uznávania
kvalifikácie a kompetencií
koordinátorov dobrovoľníkov tým,
že využije existujúce systémy
uznávania vzdelávania – či už
formálneho, neformálneho alebo
informálneho.

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac, navštívte webstránku projektu EVOLVET (http://www.evolvetproject.eu/),
alebo sledujte projekt na Facebooku (https://www.facebook.com/Evolvet- project-112978182396674/?fref=ts),
prípadne kontaktujte Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií.

