D-ZRUČNOSTI
PRE ZAMESTNANIE
Zisky z dobrovoľníctva?
Samozrejme, aj s pečiatkou!

Dobrovoľníctvo nie je iba nezištná činnosť. Vie to
každý dobrovoľník a dobrovoľníčka a náš online
nástroj im umožní, aby to mali čierne na bielom.
Prostredníctvom dobrovoľníctva je možné
naučiť sa napríklad pracovať v kolektíve, organizovať si čas, počúvať, prezentovať či vyjadrovať sa písomne. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky si aj pri nezištnej činnosti rozvíjajú
svoje vedomosti a zdokonaľujú svoje schopnosti a zručnosti, ktoré im môžu v budúcnosti pomôcť získať lepšie postavenie na trhu
práce.
Vďaka online nástroju D-zručnosti pre zamestnanie je možné tieto kompetencie overiť a vystaviť dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam formálny doklad o ich nadobudnutí/získaní.
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Ako to celé funguje?
Dobrovoľníci a dobrovoľníčky vyplnia online
dotazník, ktorý im pomôže uvedomiť si, pomenovať, zaznamenať a preukázať kompetencie,
ktoré vďaka dobrovoľníckej činnosti získali alebo si rozvinuli. Svoje hodnotenie podporia fotografiami, videom či inými výstupmi a výsledkami dobrovoľníckej činnosti. Dotazník overí
koordinátor dobrovoľníkov v organizácii, kde
činnosť vykonávali. Získané kompetencie potvrdí komisia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a spolu s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií každému dobrovoľníkovi a dobrovoľníčke vystaví certifikát, kde
budú tieto kompetencie uvedené.

Koľko to stojí?
Iba trocha času a sebareflexie. Vďaka podpore
Európskej komisie je online nástroj D-zručnosti
pre zamestnanie úplne zadarmo.
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Chcete sa dozvedieť o D-zručnostiach viac?
Kliknite na volwem.dobrovolnickecentra.sk.
Koordinátori projektu:
Univerzita Mateja Bela
email: alzbeta.gregorova@umb.sk
tel.: +421 907 130 817

Pre koho je nástroj určený?

Platforma dobrovoľníckych centier
a organizácií
email: platforma@dobrovolnickecentra.sk
tel.: +421 904 368 693

V prvom rade je pre každého, kto nezištne venuje svoj čas a energiu a rád by zistil a overil
si, čo mu dobrovoľníctvo okrem dobrého pocitu prinieslo. Zaujímavý môže byť aj pre personalistov a potenciálnych zamestnávateľov,
ktorým vďaka overeným informáciám o kandidátovi uľahčí výber nového zamestnanca pre
svoju firmu.

Materiál bol vydaný v rámci projektu
Volwem, ktorý je financovaný s podporou Európskej komisie. Uvedené informácie reprezentujú výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá
za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

