Manažment mladých
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
so znevýhodnením
POZVÁNKA NA
AKREDITOVANÝ NADSTAVBOVÝ TRÉNING
KOMU JE URČENÝ

12.6.2019
9.00 do 18.00 hod.

Tréning je určený pre absolventov a absolventky základného
akreditovaného kurzu v manažmente dobrovoľníkov alebo pre ľudí
s 3-ročnou praxou v manažovaní dobrovoľníkov a dobrovoľníčok,
a všetkým tým, ktorí chcú posunúť hranice svojich vedomostí
a zručností v danej oblasti.

Karloveská 64, Bratislava
(IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže)
Trénerka:
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Garantujeme:
- odborné zázemie tréningu
- post-konzultácie
Tréning je akreditovaný Ministerstvom školstva,
vedy výskumu a športu SR

Ukončený certifikátom
Cena tréningu je 15 eur / osoba
Malé občerstvenie a materiály k tréningu budú
zabezpečené.
Základné požiadavky na účastníkov/čky tréningu:
- Min. SŠ vzdelanie s maturitou
- Vek nad 18 rokov
- Absolvovaný tréning Manažment dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok alebo min. 3-ročná prax
manažovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

REGISTRAČNÝ FORMULÁR
prosíme vyplniť do 31.5.2019

tu

V prípade potreby prosím kontaktujte:
0917 848 551; office@dobrovolnickecentra.sk

INFO O TRÉNINGU A ČO ZÍSKATE
Počas tréningu máte možnosť dať vašej práci a kuríkulu pridanú
hodnotu a získať KNOW-HOW (!) ako pracovať so znevýhodnenými
dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.
Získate a rozvinite si zručnosti v komunikácii, naučíte sa pracovať
so špecifikami práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami
so znevýhodnením, vytváraním a prispôsobovaním vhodného pracovného
prostredia, vzťahov na pracovisku, nastavenia vhodnej stratégie práce,
identifikácie pozícií vhodných pre dobrovoľníkov so znevýhodnením.
Dozviete sa viac o benefitoch, ktoré zapájanie ľudí so znevýhodnením
do dobrovoľníctva prináša. Navyše získané vedomosti a zručnosti
dokážete uplatniť nie len vo svojej profesijnej praxi, ale zídu sa vám
aj v iných oblastiach života.

Buďte In {kluzívni}
Posúvajte hranice svojho poznania a praxe ďalej!
Inšpirujte sa ako zapájať do dobrovoľníctva
ľudí so znevýhodnením!
www.dobrovolnickecentra.sk

Tréning realizujeme v rámci projektu SLUŽBY 2, programu Služby mladým, podporeného
Ministestvom školstva, vedy, výskumu a športu, ktorý spravuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

