Dobrovoľníctvo ako služba – program Ekumenickej rady cirkví v SR
„Dobrovoľnícky program ERCSR“ rovnako ako aj iné organizácie v zahraničí, pracujúce
v sociálnej oblasti, či v oblasti detí a mládeže, reaguje na potrebu rozvoja a budovania ľudských
zdrojov. Od 1. decembra 2004 sa zameriava na výmenu dobrovoľníkov.
Jedným z kľúčových bodov programu je spolupráca zahraničných partnerov, prostredníctvom
ktorého dochádza k vzájomným výmenám dobrovoľníkov.
Tak ako po iné roky, tak aj v tomto roku by sme radi poskytli túto možnosť mladým ľuďom, vo
veku 18-30 rokov, z našich cirkevných zborov a spoločenstiev, stráviť 10-12 mesiacov na niektorom
z našich partnerských umiestnení v zahraničí. Celý cyklus prihlasovania sa začína už v januári, kedy
prihláška musí byť odoslaná najneskôr koncom februára do zahraničia, kde pokračuje ďalší proces
(získavanie finančných prostriedkov pre umiestnenie a prevádzku dobrovoľníka – miestnou organizáciou). Samotný nástup
na umiestnenie v danej krajine začína začiatkom septembra.
Čo môže získať mladý človek počas dobrovoľnej služby?
Osobnostný rozvoj:
lepšie poznanie samého seba a ostatných ľudí v nových situáciách
novú životnú i profesionálnu orientáciu
osamostatnenie sa
nové kontakty a priateľstvo
pomoc potrebným ľuďom
lepšia šanca na trhu práce
Nové vedomosti:
zdokonalenie sa v cudzom jazyku (v niektorých krajinách naučenie sa nového)
nové nápady a záujmy
zlepšenie sa v komunikácii
nové životné skúsenosti a praktické zručnosti
spoznanie inej zeme a jej kultúry, uvedomenie si hodnôt svojej kultúry
Čo bude mať dobrovoľník zabezpečené?
Školenie:
pred odchodové školenie EDS (pred odchodom do zahraničia)
po príjazdové školenie EDS (krátko po príchode do hostiteľskej zemi)
strednodobé školenie EDS (vyhodnocovací) v polovici trvania projektu
kurzy a semináre pred a počas trvania projektu (jazykový kurz, praktické kurzy,...)
Pokrytie nákladov spojených s pobytom:
poistenie
pokrytie nákladov cesty tam a späť
strava a ubytovanie
vreckové
Ostatné:
podpora zo strany vysielajúcej organizácie a pomoc mentora - dôverníka, človeka, ktorý je
určený v hostiteľskej organizácii
možnosť získania certifikátu od Európskej komisie potvrdzujúci účasť v EDS

Zoznam krajín, v ktorej sa nachádzajú naše partnerské organizácie:
BELGICKO
ČESKÁ REPUBLIKA
DÁNSKO
ESTÓNSKO
FRANCÚZSKO
NEMECKO
MAĎARSKO
TALIANSKO
HOLANDSKO
POĽSKO
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
ŠVÉDSKO
O podmienkach a špecifikách sa dozviete viac na web stránke.
Predpokladom každého záujemcu je potrebné ovládať základy cudzieho jazyka príslušnej cieľovej
krajiny a (znalosti angličtiny sú v niektorých krajinách nevyhnutné - na dorozumenie sa
s organizátormi) (pre niektoré krajiny viď špecifiká v časti Zoznam krajín na webe). (Túto otázku je
dobré komunikovať s koordinátorom programu ERCSR.)
Dobrovoľnícka služba prispieva k rozvoju mladého človeka. Svojím významom prekračuje hranice
štátov, náboženských a sociálnych skupín a poukazuje na formu spolužitia založenú na vzájomnej
pomoci a solidarite. Hlavne mladým ľuďom poskytuje neformálnu medzikulturálnu skúsenosť
a prehlbuje vzájomné poznávanie a medziľudské vzťahy..
Pod pojmom dobrovoľnícka služba sa rozumie vo všeobecnosti:
pomoc nezamestnaným, osobám sociálne slabým, zdravotne postihnutým, dôchodcom,
príslušníkom národnostných menšín, osobám po vykonaní trestu odňatia slobody, osobám
drogovo závislým, osobám trpiacim domácim násilím, ako aj pomoc pri starostlivosti o deti
a mládež v rámci ich voľného času
pomoc pri prírodných, ekologických alebo humanitných katastrofách, pri ochrane
a zveľaďovaní životného prostredia, pri starostlivosti o zachovanie kultúrneho dedičstva

V prípade záujmu o dobrovoľnícku službu a jej program sa dozviete viac na web stránke ERCSR:
www.ekumena.sk/Dobro/dobro.htm . Tu je možné si aj stiahnuť formulár na prihlášku, ktorú je
potrebné vyplniť v angličtine ( v prípade frankofónnych krajín aj vo francúzštine)
V prípade seriózneho záujmu ale aj otázok kontaktujte:
Nata Hovorková,
koordinátorka pre dobrovoľnícky program
tel: 02/5464-9483,
mob.“ 0903/195-884
mail: hovorkova@ekumena.sk
Adresa: Ekumenicka rada cirkvi v SR
Palisady 48, 81106 Bratislava, Slovensko

