Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC)
je občianske združenie založené 28 novembra
2012. Dobrovoľnícke centrum funguje ako
servisná organizácia pre všetkých tých,
ktorí by radi nezištne pomáhali iným.
Prepájame dobrovoľníkov a dobrovoľníčky s
organizáciami v Bratislave a Bratislavskom
kraji. Motivujeme ľudí k dobrovoľníctvu
a učíme organizácie ako s dobrovoľníkmi
pracovať. Posúvame dobrovoľníctvo v tomto
regióne stále o kúsok vyššie.

ZÁKON O DOBROVOĽNÍCTVE

POZNÁMKY

Dobrovoľníkom je podľa Zákona o dobrovoľníctve fyzická
osoba, ktorá na základe svojej slobodnej vôle, bez nároku
na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej
prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť
založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti.
Dobrovoľnícka činnosť je to však len v prípade, ak ju:
• vykonáva mimo svojich pracovných povinností,
služobných povinností a študijných povinností
vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy,
zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo
z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu
• nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej
osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo
študentom
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• vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej
samostatnej zárobkovej činnosti.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Žijeme na takom mieste,
aké si vytvoríme

DOBROVOĽNÍCKE PROGRAMY
Dobrovoľník
Ak ste dobrovoľník alebo dobrovoľníčka, na našej stránke
nájdete aktuálne ponuky organizácií v meste Bratislava
a Bratislavskom kraji. Ak ste sa rozhodli pre
dobrovoľníctvo, aktuálne dobrovoľnícke ponuky si môžete
po prihlásení prehliadať v databáze dobrovoľníckych
príležitostí. V prípade, že potrebujete viac informácií,
môžete sa zúčastniť Zoznamky s dobrovoľníctvom.
Na našej stránke sa môžete otestovať na dobrovoľníctvo,
zapojiť sa do našich dobrovoľníckych programov
(Som tu pre teba, Rýchla rota, Tourist Angels, Európske
zbory solidarity, Čítankovo, Dobrovoľníctvo na školách
alebo Firemné dobrovoľníctvo) a projektov (Týždeň
dobrovoľníctva, Trh dobrovoľníctva). Môžete tak využiť svoj
talent a voľný čas pre dobro tých, ktorí to naozaj potrebujú.
Organizácia
Pokiaľ ste organizácia a pracujete alebo chcete pracovať
s dobrovoľníkmi, môžete si po registrácií zverejniť ponuku
v našej databáze. Ešte predtým vám ponúkame možnosť
konzultovať váš dobrovoľnícky program. Pravidelne
pre vás organizujeme rôzne vzdelávacie aktivity
(školenia a supervízie) a vytvárame spolu s vami a pre vás
nové dobrovoľnícke programy a projekty.
Spolu s vami dobrovoľníkov a ich koordinátorov oceňujeme
Srdcom na dlani.

Som tu pre teba
Dobrovoľnícky program je zameraný
na doučovanie detí zo sociálne
slabších rodín v konkrétnych
centrách. Počas celého roka sa
jeden dobrovoľník/čka sa venuje len
jednému dieťaťu.
Rýchla rota
Je program pre dobrovoľníkov
a dobrovoľníčky, ktorí nevykonávajú
pravidelnú dobrovoľnícku činnosť,
ale pomáhajú pri realizácií
jednorázových aktivít vo vybranej
organizácii.
Čítankovo
Dobrovoľnícky program prináša
deťom aj seniorom žijúcim v
Bratislave možnosť navzájom
sa spoznávať cez príbehy a prináša
tak spoločnú radosť z čítania
knižiek a rozprávok.

PROPAGÁCIA DOBROVOĽNÍCTVA
Tourist Angels
Sú dobrovoľníci, ktorí sa nachádzajú
na najnavštevovanejších miestach
Bratislavy, kde ich môžu poľahky
stretnúť turisti.
Sú nabití informáciami a vedia
turistov navigovať a odporučiť,
ktoré miesta pri návšteve Bratislavy
nevynechať.

Týždeň dobrovoľníctva prináša rôznorodé dobrovoľnícke
aktivity pre širokú verejnosť v Bratislave a v Bratislavskom
kraji. Nezáleží na tom, či máte alebo nemáte skúsenosti
s dobrovoľníctvom, každý sa môže zapojiť.
Počas celého jedného týždňa v septembri môžete pomáhať
pri najrozličnejších aktivitách, ako je vychádzka so seniormi
či natieranie lavičiek. Týždeň dobrovoľníctva je dôkazom
toho, že dobre skutky sa dejú. Zoznámite sa s novými ľuďmi,
organizáciami a zostane vám dobrý pocit.

Euróske zbory solidarity
Vytvárajú možnosť pre mladých
ľudí vycestovať do zahraničia alebo
iných krajov Slovenska a získať tak
množstvo skúseností pri realizácií
svojho dobrovoľníckeho projektu.

Trh dobrovoľníctva je veľtrhom dobrovoľníckych ponúk.
Na jednom mieste môžete stretnúť veľké množstvo
organizácií, ktoré hľadajú dobrovoľníkov.
Môžete si priamo vybrať organizáciu, ktorej pôsobenie a
aktivity sa vám páčia, a tak byť jej súčasťou. Prostredníctvom
týchto dobrovoľníckych možností viete šíriť vaše skúsenosti,
zručnosti či jednoducho vašu chuť pomáhať tým, ktorí to
potrebujú.

Dobrovoľníctvo na školách
Je projekt, ktorý zapája základné a stredné školy
do dobrovoľníctva prostredníctvom rôznych programov
a projektov, ktoré vytvorí BDC alebo ktoré si vytvoria žiaci.
Firemné dobrovoľníctvo
Je darovanie času, zručností, schopností a vedomostí
zamestnancov v prospech komunity/organizácie, ktorá ich
pomoc potrebuje.

Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
Nezabúdame na našich dobrovoľníkov a koordinátorov
dobrovoľníkov, ktorým patrí veľká vďaka za ich prácu.
Každoročne ich oceňujeme v Bratislavskom kraji v rámci
podujatia Srdce na dlani.
Zoznamka s dobrovoľníctvom je určená všetkým, ktorí chcú
začať s dobrovoľníctvom. Dozviete sa, čo je dobrovoľníctvo,
na aký typ dobrovoľníctva sa hodíte, kde, kedy a ako môžete
dobrovoľníčiť. Organizujeme ju pravidelne raz do mesiaca.

