
 
   
 

Tréning trénerov/tréneriek Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok   

Termín: 10.10. - 11.10.2016, 24.10. - 25.10.2016 (4 dni)   
 
Miesto konania: Bratislava  
 
 
 
Metódy, program a logistika:  
Tréning je určený pre budúcich alebo súčasných trénerov  a trénerky manažmentu dobrovoľníkov a 

dobrovoľníčok, ktorí/ktoré majú záujem samostatne alebo pod hlavičkou Platformy školiť manažment 

dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Je určený pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť techniky vedenia tréningov a 

doplniť si vedomosti z manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a z práce so skupinou.  Tréning vytvorí 

priestor pre rozvoj vedomostí a praktických zručností  a aplikáciu konkrétnych metód pre vedenie 

tréningu. Tréning sa bude realizovať formou rolových hier,  zážitkových techník a ich reflexie,  interaktívnej 

práce v skupine a formou výmeny skúseností počas diskusií. Konkrétny program tréningu  bude 

prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov a účastníčok. Tréning je možné absolvovať iba v celku, 

t.j. treba absolvovať všetky 4 dni.  

 
Základné podmienky prijatia:  

- minimálne vzdelanie: SŠ s maturitou 
- absolvovaný komplexný (akreditovaný) tréning Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníkov  
- aspoň ročná prax v oblasti koordinácie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok  
- absolvovaný tréning trénerov alebo iné vzdelávanie pre rozvoj pedagogických spôsobilostí alebo 

prax v oblasti neformálneho vzdelávania minimálne 2 roky 
- preštudovaná základná literatúra v oblasti manažmentu dobrovoľníkov (minimálne 

McCurley/Lynch: Manažment dobrovoľníkov)  
 
Ako sa prihlásiť?  
Na  adresu platforma@dobrovolnickecentra.sk posielajte najneskôr do 31. augusta 2016:  

1. Životopis v slovenskom jazyku  
2. Vašu motiváciu stať sa trénerom/trénerkou Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok  

a očakávania vo vzťahu k tomuto tréningu, resp. aké zručnosti/vedomosti chcete na tréningu 
získať (slovenskom jazyku  v rozmedzí max. 2500 znakov)  

3. Vyplňte online formulár najneskôr do 31.augusta 2016. Spomedzi prihlásených vyberieme 
maximálne 8 trénerov/tréneriek, ktoré sa zúčastnia tohto vzdelávania. O rozhodnutí Vás 
budeme informovať do 14.septembra 2016.  

 
Tréning poskytneme zdarma.  
Na tréningu poskytneme:  

 Občerstvenie (voda, káva, čaj...)  

 Priestor a technické zabezpečenie  

 Odborné zázemie programu  
Nepokrývame náklady na cestovné, ubytovanie a obed.  
 
Tento projekt je podporený programom Európskej komisie Erasmus+. Uvedené informácie reprezentujú výlučne názor autora a 

Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente. 

 
 

mailto:platforma@dobrovolnickecentra.sk
https://docs.google.com/forms/d/1abO3sgmtck27TnVPF2H_k416ISH_ToJKwee5pClBb28/viewform


 
   
 

 

Trénerský tím: 

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.  pôsobí na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo vedeckovýskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa dlhodobo venuje 

problematike dobrovoľníctva, service-learninigu, tretieho sektora a mimovládnych organizácií, tvorbe 

a manažmentu projektov a ďalším témam. Od roku 2002 vedie Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Je 

viceprezidentkou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Koordinovala projekt tvorby štandardov kvality 

manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na Slovensku v roku 2015 a proces implementácie štandardov 

v ďalšom období. V praxi pôsobí aj ako posudzovateľka projektov, lektorka a ako akreditovaná supervízorka 

v sociálnej oblasti. 

Mgr. Alžbeta Frimmerová vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala kurzy 

manažmentu dobrovoľníkov realizované Minnesota Association for Volunteer Administration v USA, Národným 

dobrovoľníckom centrom Hestia v ČR a Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave. Od roku 2002 

pôsobí v DS Vŕba na pôde Onkologického Ústavu sv. Alžbety v Bratislave ako koordinátorka programu. Od roku 2006 

sa venuje rozvoju a propagácii dobrovoľníctva na Slovensku, vzdelávaniu v manažmente dobrovoľníkov, vytváraniu 

dobrovoľníckych programov a vzniku a rozvoju dobrovoľníckych centier na Slovensku a v Európe. Pracovala na tvorbe 

zákona o dobrovoľníctve. Stála pri založení Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, Bratislavského 

dobrovoľníckeho centra a iniciovala vznik dobrovoľníckych centier v Trnave a Trenčíne.  

Mgr. Mária Hatoková, PhD. vyštudovala psychológiu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. Dlhoročne 

pôsobila ako animátorka a neskôr ako školiteľka a poradkyňa v mládežníckych organizáciách, o. i. pracujúcimi 

s „deťmi z ulice“. Absolvovala výmenné pobyty zamerané na spoznávanie dobrovoľníckych programov 

v partnerských neziskových organizáciách vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Rakúsku a v Českej republike. V roku 

2001 absolvovala certifikovaný Základný hospicový seminár pod vedením Dr. Elisabeth Pie Soboty z Rakúska a od 

toho času vzdeláva a superviduje dobrovoľníkov a zdravotnícky personál zariadení, kde sa starajú o ťažko 

chorých/zomierajúcich. Od roku 2003 sa venuje školeniu a supervízii dobrovoľníkov DS Vŕba. Vedecky publikuje v 

oblasti psychológie náboženstva, paliatívnej psychológie a prosociálnej motivácie v dobrovoľníctve. Je certifikovanou 

Gestalt terapeutkou a akreditovanou supervízorkou. Pracuje v Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa 

v súčasnosti venuje téme rozhodovania.  

Mgr. Marta Špaleková vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Má ukončený 

supervízny a psychoterapeutický výcvik - prístup zameraný na človeka, výcvik v motivačných rozhovoroch 

a arteterapeutický výcvik. V praxi je od roku 1998, pracovala 11 rokov ako koordinátorka v OZ Prima s aktívnymi 

užívateľmi drog a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise. V rokoch 2002-2011 pôsobila ako terapeutka v zariadeniach pre 

drogovo závislé osoby (Čistý deň n.o., Road n.o., Unicorns n.o.,OZ Brána do života, Retest). V rokoch 2008 - 2010 

pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. V súčasnosti pracuje ako 

psychoterapeutka, supervízorka a lektorka. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


