Združenie miest a obcí Slovenska
partner národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu

Vás pozýva na seminár
„Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít“
Cieľ:
Diskutovať problematiku dobrovoľníctva, umožniť širokej odbornej a laickej verejnosti zúčastniť sa sociálneho
dialógu na danú problematiku, pomenovať problémy, hľadať riešenia a navrhnúť opatrenia, ktoré by rozvoju
dobrovoľníctva pomohlo. Formou panelových diskusií budeme hľadať spoločenský konsenzus na realizáciu
opatrení, návrh zákonov, resp. ich novelizácii a skvalitnenia postavenia dobrovoľníkov, zamestnancov
a zamestnávateľov vo vzťahu k verejnej správe, štátnej správe, regionálnej a územnej samospráve.

Termín a miesto konania:

31. máj 2019 (piatok), Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Košice- Juh
Program:
09:00 - 10:00
10:00 - 10:10

Registrácia účastníkov
Otvorenie podujatia úvodným slovom

11:10 - 11:30

Dobrovoľníctvo ako šanca pre dynamické samosprávy

Lucia Gurbáľová, námestníčka primátora mesta Košice
Michal Kaliňák, gestor aktivity

11:30 - 12:00

Dobrovoľníctvo z hľadiska činností územnej samosprávy
Jozef Gruchalák, odborný garant, expert projektovej aktivity

12:00 - 12:45
12:45 - 14:00

14:00 - 14:30
14:30 - 15:30

Dobrovoľníctvo z hľadiska činností regionálnej samosprávy
Silvia Štefániková, expertka projektovej aktivity
Sféry pôsobenia dobrovoľníkov - sociálne služby, šport, kultúra a umenie, životné prostredie, detské
a mládežnícke organizácie, podpora dobročinnosti, darcovstva a dobrovoľníctva, vzdelávanie
a výskum, prevencia a pomoc v prípade humanitárnych a prírodných katastrof, virtuálny priestor;
Jozef Gruchalák, Alžbeta Šoltísová, Peter Kupec, Adam Laták, Jana Šmelková

Prestávka – občerstvenie
Predstavenie samospráv, ktoré sú nositeľmi ocenenia „Komunity priateľské deťom a mladým
ľuďom“ a príklady dobrej praxe
Ondrej Gallo, Nadácia pre deti Slovenska / Miroslava Langerová, Dobrovoľnícke centrum Košického kraja /
Ondrej Mäsiar, MladíinfoSlovensko /Roman Klein, Klub Garáž OCSEM/Jakub Boruv, Mladý Bardejov MMP

15.30 - 17:00

Panelové diskusie a prezentácia výstupov
vedúci jednotlivých skupín: J.Gruchalák / P.Kupec / J.Šmelková /A.Šoltísová

17:00

Spoločné formulovanie záverov
Michal Kaliňák, gestor aktivity a Jozef Gruchalák, odborný garant, expert projektovej aktivity

Organizačné informácie:
Odborný garant ZMOS: PhDr. Michal Kaliňák, PhD., Ing. Jozef Gruchalák
Organizačný garant ZMOS: Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska
Cieľová skupina: Cieľová skupina sú starostovia a primátori miest a obcí, odborní zamestnanci úradov miest a obcí
 účasť na pracovnom seminári pre zaregistrovaných vrátane občerstvenia/ je bezplatná; počet účastníkov je
limitovaný kapacitou priestorových možností /max 100/.
 potvrdenie účasti prihláseným bude zaslané e-mailom; kompletne vyplnenú kartu účasti pošlite mailom
v termíne do 27. 5. 2019 na kontaktnú adresu: ivaskova@zmos.sk .

KARTA ÚČASTNÍKA
seminár“ Dobrovoľníctvo ako predpoklad aktívnych komunít“

31. máj 2019 (piatok) Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Juh-Košice

Typ údaju

Základné údaje

Pozícia Názov
na projekte
údaju

účastník vzdelávacej aktivity
NP CSD II.ZMOS/workshop
Údaj

Titul pred menom
Meno
Priezvisko
Titul za menom
ID číslo (*rodné číslo)
*povinný údaj

Zamestnanecké
postavenie
Dátum narodenia

V deň vstupu do
aktivity

V deň výstupu z
aktivity

6 mesiacov po výstupe
z aktivity

menej ako 25 rokov

od 25 do 54 rokov

viac ako 54 rokov

Najvyššie dosiahnuté
vzdelanie účastníka
v deň vstupu do
aktivity

Dosiahnutá
kvalifikácia
prostredníctvom ESF
podpory v deň
výstupu z aktivity

Dosiahnutá
kvalifikácia
prostredníctvom ESF
podpory 6 mesiacov
1
po výstupe z aktivity

*označte k príslušnej kolónke
krížikom

Osobné údaje
Vzdelanie

Pohlavie
Znevýhodnenie 1

V deň vstupu do aktivity

*nevypĺňať

Kontaktné údaje

Adresné údaje

Projekt

Tel. číslo/mobil
E-mail
Lokalita (SK, EÚ, mimo EÚ)
Štát
Obec
PSČ
Ulica
Číslo
Kód projektu
Názov projektu
NP Podpora kvality sociálneho dialógu
Dátum vstupu do aktivity 31.5.2019
Dátum výstupu z aktivity
31.5.2019
Pozícia na projekte
účastník vzdelávacej aktivity NP PKSD ZMOS/seminár

__________________________________
vlastnoručný podpis

Komplet vyplnenú kartu účastníka zašlite, prosím,
v elektronickej podobe /sken/ najneskôr do 27.mája 2019 na e-mail: ivaskova@zmos.sk

