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Týždeň dobrovoľníctva: 16. – 22. septembra 2021 

 
Dnes odštartoval Týždeň dobrovoľníctva 2021. Jedná sa o 13. ročník národnej kampane. 

Prebiehať bude do stredy, teda 22.9.2021. Počas týchto dní sa budete môcť zapojiť do 

dobrovoľníckych činností, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie. Prihlásiť sa môže každý, a to 

aj bez akejkoľvek predchádzajúcej skúsenosti. V Trenčianskom kraji sa uskutoční táto kampaň 

vďaka Trenčianskemu dobrovoľníckemu centru (TeCeMko). 

 

V Trenčianskom kraji sú prihlásené aj environmentálne ladené aktivity, napríklad CVČ Včielka 

v Púchove hľadá dobrovoľníkov na renováciu včelnice a natretie úľov. V TeCeMku prebehne 

napríklad aj zbierka šatstva a hračiek pre deti a mládež. Dobrovoľníci budú preberať, triediť 

a distribuovať šatstvo a hračky pre viacpočetné rodiny a deti zo sociálne slabšieho prostredia. 

Členovia Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov budú nakupovať potraviny pre seniorov, 

ktorí sami nemôžu. Aktivita prebieha v spolupráci s púchovskou samosprávou a je realizovaná 

každú stredu. Mládež s tým naučí solidarite, pomáhať blížnym a orientovať sa pri nákupe 

potravín v obchode. 

 

O projekte 

Slovensko sa každý rok na chvíľu mení na krajinu dobrých skutkov. 16. septembra každoročne 

štartuje Týždeň dobrovoľníctva, do ktorého sa počas 7 dní môže zapojiť každý. Po jeho 

skončení, 22. septembra, získavame už niekoľko rokov dôkaz, že Slováci sú solidárni, majú 

úprimnú chuť pomáhať a zaujímajú sa o svoje okolie. Dôkazy dobra tak môžeme vďaka 

Týždňu dobrovoľníctva vidieť na celom Slovensku. „Počas Týždňa dobrovoľníctva sa 

dobrovoľníci zoznámia s novými ľuďmi a zostane v nich dobrý pocit z toho, že pomohli tým, 

ktorí to potrebujú.“ 1 

Ako sa zapojiť? 

1. Klikni tu. 

2. Na mape SR zvoľ Trenčiansky kraj. 

3. Následne sa ukáže zoznam dobrovoľníckych aktivít zoradených podľa jednotlivých dní. 

Každá aktivita má kapacitný limit z dôvodu, aby sme zabezpečili dostatok zmysluplnej 

práce pre všetkých účastníkov a účastníčky. 

4. Ak vás niektorá ponuka zaujme, kliknite na „Chcem pomôcť“. 
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5. Vyplňte základné údaje potrebné pre registráciu, t. j. váš e-mail. 

6. Potom kliknite na „Registrovať“. 

7. Hotovo! Na potvrdenie vašej registrácie vám bude zaslaný e-mail. 

 

Zdroj: https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/program/trenciansky-kraj/ 

 

V prípade otázok či nejasností kontaktujte: Mgr. Zuzanu Ševčíkovú, e-

mail: tndobrovolnickecentrum@gmail.com, mobil: +421 919 136 192. 

 

 

Dobrovoľníctvo mládeže 

Dobrovoľníctvo mládeže patrí medzi kľúčové oblasti rozvoja práce s mládežou v 

Trenčianskom samosprávnom kraji. Je dôležitým nástrojom rozvoja vedomostí, 

zručností a postojov mladých ľudí. Prejavovať spoločenskú solidaritu prostredníctvom 

dobrovoľníctva je pre mladých ľudí dôležité z hľadiska ich osobného rozvoja, vzdelávacej 

mobility, ako aj sociálnej súdržnosti. Preto nás táto možnosť pre mladých zapojiť sa do 

dobrovoľníckych činnosti za tím KCVČ – RCM veľmi teší. 

 
Zdroj: 1 https://www.tyzdendobrovolnictva.sk/tyzden-dobrovolnictva/ 
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