Rozvojové dobrovoľníctvo
Slovenské mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou
a humanitárnou pomocou sú zastrešené Platformou mimovládnych rozvojových
organizácií (Platforma MVRO)
Jedným z jej aktuálnych projektov aj Program na vysielanie dobrovoľníkov v rámci
Platformy MVRO. Jedným z cieľov projektu je prispieť k vybudovaniu systematickej podpory
dobrovoľníctva. Zosumarizované skúsenosti členských organizácií Platformy MVRO budú
podkladom pre aktívnejšie vystupovanie Platformy MVRO v diskusiách o legislatívnoinštitucionálnom rámci pre vysielanie slovenských expertov a dobrovoľníkov a zákone o
dobrovoľníctve. Slovensko doteraz nemá dobrovoľnícku službu právne upravenú a chýba
vzájomná výmena informácií a skúseností medzi organizáciami, partnerskými inštitúciami i
jednotlivcami. Výstupom projektu bude vypracovanie podkladu pre návrh stratégie systému
vysielania dobrovoľníkov v SR do rozvojových krajín.
V Národnom programe oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2011 je naplánovaná príprava
návrhu stratégie vysielania dobrovoľníkov. Návrh odporučení pripraví Platforma MVRO
a bude k dispozícii v apríli 2011. Následne by sa táto stratégia mala pripraviť v spolupráci
medzi PMVRO, MZV a UNDP, s podporou organizácií v SR, ktoré vysielajú dobrovoľníkov do
zahraničia.
Partnermi projektu a zároveň vysielajúcimi organizáciami sú:
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (koordinátor), Človek v ohrození o.z., eRko
- HKSD, Tabita n. o., SAVIO o.z.
Človek v Ohrození o.z.
www.clovekvohrozeni.sk
Akým spôsobom vysiela
Individuálne v rámci aktuálnych projektov organizácie:
Terénny pracovník/pracovníčka v Afganistane (projekt "Zvyšovanie odborných kapacít v
poľnohospodárstve a potláčanie vidieckej chudoby")
Podmienky pre uchádzačov
Pre spomínanú pozíciu:
 pracovné skúsenosti v oblasti rozvojovej spolupráce v SR a/alebo v zahraničí
 znalosti projektového manažmentu a finančnej administrácie projektov SAMRS
(vítaná skúsenosť s projektmi financovanými EK alebo agentúrami OSN)
 skúsenosti s vedením projektovej dokumentácie a prípravou monitorovacích a
hodnotiacich správ
 komunikačné schopnosti (spolupráca v rámci štruktúry ČVO, koordinovanie
miestneho tímu a komunikácia s partnermi a predstaviteľmi miestnych komunít)
 znalosti a/alebo praktické skúsenosti s realizáciou projektov v oblasti rozvoja
poľnohospodárstva a projektov s ekologickou tematikou výhodou
 skúsenosti s prípravou projektov pre potenciálnych donorov
 výborná znalosť anglického jazyka (ústny a odborný písomný prejav), iné jazyky
výhodou
 znalosti v používaní informačných technológií





hlásenie sa k základným humanitárnym hodnotám a princípom práce v rozvojových
krajinách
schopnosť adaptovať sa na nižší životný štandard
odolnosť voči stresu

SAVIO o.z.
www.savio.sk
Akým spôsobom vysiela
Individuálne v rámci aktuálnych projektov organizácie
Podmienky pre uchádzačov






vek od 18 do 30 rokov a dobrá zdravotná kondícia
viera v prežívanie saleziánskej spirituality a apoštolátu
túžba pomôcť a slúžiť druhým, núdznym, biednym a odstrčeným na okraj spoločnosti
vôľa naučiť sa cudzí jazyk: ruštinu, ukrajinčinu, portugalčinu alebo angličtinu
radosť, nadšenie a chuť zažiť dobrodružstvo

eRko - HKSD
www.erko.sk
www.dobranovina.sk/dobrovolnici
Akým spôsobom vysiela
Individuálne v rámci aktuálnych projektov organizácie: Projekt Dobrovoľníci pre Afriku
pokračuje aj v roku 2011 v rámci Programu Mládež v akcii – Európska dobrovoľnícka služba
(EDS).
Podmienky pre uchádzačov










vek 21-30 rokov
bez predchádzajúcej skúsenosti EDS
schopnosť komunikovať v angličtine
voľno počas 3 letných mesiacov (polovica júna – polovica septembra 2011)
ochota cestovať do Kene a pracovať s chudobnými a znevýhodnenými a po návrate
sa podeliť o svoje skúsenosti s inými
schopnosť prispôsobiť sa jednoduchým životným podmienkam a životnému štýlu
záujem o problematiku rozvojovej spolupráce
osobná zrelosť, nezávislosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa
výhodou je skúsenosť práce s deťmi a mladými a aktivita v Dobrej novine

TABITA n.o
www.tabita.sk
www.glen-slovakia.org

Akým spôsobom vysiela
Prostredníctvom európskeho programu GLEN na Slovensku
Podmienky pre uchádzačov













vek od 21 do 30 rokov,
bez predchádzajúcej účasti na programe GLEN, GéCo alebo ASA-Programm
vzdelanie a skúsenosti vzhľadom na podmienky pre konkrétnu dobrovoľnícku stáž
schopnosti a kvalifikácia vzhľadom na požiadavky konkrétnej dobrovoľníckej stáže
plynulý anglický jazyk, prípadne iný požadovaný jazyk podľa konkrétnej
dobrovoľníckej stáže
záujem o globálne vzdelávanie a zdieľanie jeho hodnoty
ste ochotní prispieť ku globálnemu vzdelávaniu vo svojej krajine/v Európe a k
spolupráci v rámci programu GLEN po svojom návrate,
povaha a psychologické dispozície prispôsobiť sa požiadavkám života a práce na
Juhu
aktivita v oblasti komunitného rozvoja, dobrovoľníctva alebo iných sociálnych aktivít
(ako mimovládne organizácie, študentské organizácie a pod.)
záujem o rozvojovú spoluprácu, medzikultúrne a medzinárodné záležitosti
otvorenosť, kreativita, dostatočná motivácia
schopnosť a vôľa pracovať v medzinárodnom tíme

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
www.mvro.sk
http://www.mvro.sk/sk/projekty/aktualne-projekty/79-program-na-vysielanie-dobrovolnikov-vramci-platformy-mvro-20102011
Akým spôsobom vysiela
V rámci strešného projektu organizácie: Program na vysielanie dobrovoľníkov v rámci
Platformy MVRO (marec 2010 – marec 2011) cez svoje členské organizácie
Podmienky pre uchádzačov
Individuálne podľa vysielajúcej organizácie.

Zdroj: Platforma MVRO

