
Začína projekt EVOLVET!: nová medzinárodná 

iniciatíva s cieľom zlepšiť vzdelávanie koordinátorov 

dobrovoľníkov pracujúcich na rozvojových 

projektoch 
 
 
Od 9. do 12. decembra 2015 sa v španielskom meste Logroño stretne štrnásť zástupcov zo siedmich organizácií, 

aby spolu odštartovali Európsky projekt EVOLVET zameraný na vzdelávanie koordinátorov dobrovoľníkov 

pracujúcich v siedmich krajinách na rozvojových projektoch. 
 
 

EVOLVET (European VOLunteer coordinators Vocation Education and Training – Odborné vzdelávanie a príprava 

koordinátorov dobrovoľníkov v Európe) je dvojročný projekt, ktorý koordinuje španielska organizácia CONGDCAR 

a podieľa sa na ňom šesť ďalších organizácií pracujúcich v oblasti vzdelávania alebo sociálnej inklúzie. Partnermi 

projektu sú: 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 vzdelávanie koordinátorov 

dobrovoľníkov v Európe, ktoré im poskytne zručnosti a kompetencie potrebné pre riadenie rozvojových 

projektov. Tieto materiály zároveň pomôžu koordinátorom aj pri vzdelávaní a školení dobrovoľníkov, ktorí sa na 

rozvojových projektoch priamo zúčastňujú. 

 

Počas realizácie projektu sa partneri projektu podelia o svoje vedomosti a materiály v oblasti vzdelávania 

koordinátorov dobrovoľníkov, ktoré v ich krajinách už existujú a spoločne vytvoria súbor nástrojov, ktoré budú 

následne otestované na priamo na koordinátoroch dobrovoľníkov pracujúcich v rozvojových organizáciách. 

Takýto prístup zvýši kvalitu a otestuje relevantnosť informácií a vzdelávacích materiálov a postupov. V projekte 

tiež využijeme existujúce systémy uznávania vzdelávania – či už formálneho, neformálneho alebo informálneho, 

čo tiež prispeje k podpore transparentnosti a uznávania kvalifikácie a kompetencií koordinátorov dobrovoľníkov. 

Vďaka projektu sa koordinátori dobrovoľníkov zo všetkých zapojených krajín – teda aj zo Slovenska – budú môcť 

zúčastniť na medzinárodných stretnutiach a vzdelávaniach zameraných na koordinovanie dobrovoľníkov a to tak 

doma ako aj v zahraničí. 

 

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac, navštívte webstránku projektu EVOLVET (http://www.evolvetproject.eu/), 

sledujte projekt na Facebooku (https://www.facebook.com/Evolvet- project-112978182396674/?fref=ts), 

prípadne kontaktujte Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií (www.dobrovolnickecentra.sk). 
 

 

Projekt EVOLVET môžeme realizovať vďaka podpore Európskej komisie 

prostredníctvom Programu Erasmus+ - KA2: Strategické partnerstvá v 

oblasti vzdelávania, odbornej prípravy. 

 
 
 
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vznikla v roku 2011. Reprezentuje hlas dobrovoľníckych centier a organizácií 
pracujúcich s dobrovoľníkmi na Slovensku. Jej poslaním je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva. 
Presadzuje vznik dobrovoľníckych centier a finančnú podporu dobrovoľníctva, ovplyvňuje legislatívu dobrovoľníctva, podporuje vznik 
a rozvoj pracovnej pozície koordinátorov dobrovoľníkov a presadzuje dobrovoľníctvo ako nástroj vzdelávania, profesionálneho rastu 
a prípravy pre pracovný trh.  
 

Kontakt: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií  
platforma@dobrovolnickecentra.sk, tel.: 0904 368 693, www.dobrovolnickecentra.sk 
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