Ak Ťa zaujala možnosť dobrovoľníckej aktivity, tak neváhaj a navštív
naše Informačné centrum mladých
v Banskej Bystrici.
Nielen, že získaš množstvo informácií o možnosti stať sa dobrovoľní-
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kom v oblasti, o ktorú budeš mať
záujem, ale máš tiež jedinečnú príležitosť preveriť si svoje skúsenosti v
praxi a spoznať veľa nových kamarátov.
Stačí vyplniť dotazník, ktorý nájdeš
priamo v kancelárii ICM a môžeš
získať skvelú prax, ktorú určite oceníš.
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Tvoja veľká príležitosť

Dobrovoľníctvo je neodmysliteľnou súčasťou každej modernej spoločnosti. Na
Slovensku žiaľ nemá taký vysoký spoločenský status a uznanie ako
v krajinách rozvinutej demokracie. Preto sa Ti môže
zdať, že u nás to vôbec nie
je tak „cool“ ako napríklad
v iných krajinách EÚ. Určite si už toho veľa
precestoval/a a po návrate domov si
mal/a pocit, že nie je, ako sa hovorí, do
čoho „pichnúť“, a že doma je nuda. V
podstate si na tom ale rovnako, ako mladí v krajinách EÚ. Majú rovnaké príležitosti ako Ty. Na rozdiel od Teba ale nesedia nečinne doma, pred panelákom či v
krčme, ale sami vyhľadajú svoje príležitosti. Túto možnosť máš aj Ty! Zahnať
nudu je veľmi jednoduché a tu nájdeš pár
rád, ako na to.

Kde môžeš „dobrovoľníčiť“?
V prvom rade je dobré zamyslieť sa nad
tým, čo Ťa baví. Chcel by si sa angažovať v nejakej miestnej komunite? Možno
sa budeš čudovať, ale v Tvojom meste
ich pôsobí mnoho a Tvoja pomoc by sa
im neraz zišla. „Dobrovoľníčiť“ sa dá v
podstate všade. Vďaka dobrovoľníctvu
môžeš významne prispieť k
sociálnemu a hospodárskemu rozvoju svojho spoločenstva. Zároveň však môžeš rozvíjať vlastné schopnosti. Ak rád píšeš, určite by
nebolo na škodu osloviť napríklad aj
Tvoj obľúbený internetový portál so žiadosťou externej spolupráce. Rovnako
máš možnosť mnohých ďalších spôsobov kreatívnej realizácie — pomoc na
festivaloch, pomoc tým, ktorí ju potrebujú... Ak si sa niekedy zamyslel nad tým,
čo by si chcel vo svojom meste zmeniť,
vylepšiť, možno práve vďaka dobrovoľníctvu s tým môžeš niečo urobiť. Nielen,
že nadobudneš nové praktické zručnosti
a skúsenosti, ale získaš aj veľa nových
známych a hlavne pozitívne referencie,
ktoré Ťa ľahko posunú bližšie k Tvojim
snom. Dobrovoľnícku prácu môžeš vykonávať aj priamo v našom ICM.

Pár faktov o dobrovoľníctve
- je založené na osobnej motivácii a slobodnom rozhodnutí;
- je to spôsob podpory aktívnej občianskej participácie;
- má formu skupinovej aktivity, vykonávanej väčšinou v rámci určitej organizácie;
- zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života, posilňuje ľudskú
solidaritu, snaží sa prispievať k vytváraniu lepšieho a pokojnejšieho sveta;
- prispieva aj k tvorbe pracovných miest
a nových profesií.

Pri dobrovoľníctve sa jedná zväčša o
činnosť zvolenú v prospech iných, vykonávanú bez nároku na odmenu. Práca
dobrovoľníka však prináša oveľa cennejší zisk ako finančný.

