
CARDO - Národné dobrovoľnícke 

centrum Vás pozýva na konferenciu 

a odovzdanie cien dobrovoľníkom. 
Názov konferencie „Dobrovoľníctvo ako podpora 

udržateľného rozvoja“. 

Termín „30. mája 2018“. 

Miesto konania: Reduta, Medená ul. 3 v Bratislave 

Kto je dobrovoľník a aký je jeho prínos pre spoločnosť? Potrebuje naša 

spoločnosť týchto ľudí? 

Príďte si vypočuť čo je Agenda 2030 a či a prečo Slovensko potrebuje svoju 

dlhodobú víziu. Spoznajte príbehy ľudí, miest alebo firiem, ktoré podporujú 

udržateľný spôsob rozvoja aj tým, že robia skvelé dobrovoľnícke programy. 

Večer spoločne odovzdáme ocenenie Srdce na dlani tým dobrovoľníkom, ktorí sa v  

roku 2017 mimoriadne pričinili o nezištnú pomoc iným alebo v prospech životného prostredia.  

Radi Vás privítame na obidvoch podujatiach v nádherných, historických priestoroch Slovenskej filharmónie v Redute. 

Svoju účasť potvrďte tu. 

Program: 

12:00 – 13:00 Uvítacie pohostenie a networking 

13:00 – 14:00 Ako Slovensko implementuje Agendu 2030 a prispieva k udržateľnému rozvoju za hranicami? 

Lukáš Parízek, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  

Agenda 2030. Aké chceme mať Slovensko v roku 2030? 

Sandra Salamonová, riaditeľka odboru koordinácie Agendy 2030,Sekcia riadenia investícií 

Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Prečo podporovať dobrovoľníctvo ako integrálnu súčasť trvalo udržateľného rozvoja? 

Lucia Rozkopálová, riaditeľka Slovenskej agentúry pre medzinárodnú 

rozvojovú spoluprácu 

14:00 – 14:20 prestávka a občerstvenie 

14:20 – 15:20 Ako dobrovoľníctvo už dnes prispieva k udržateľnému rozvoju 

na Slovensku a vo svete? 

workshopy a prednášky 

Spoločnosť IBM Slovensko a ich workshop zameraný na design thinking, určený 

nielen pre neziskové organizácie: „IBM Accelerate your NGO“ 

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja a ich efektívna spolupráca s Košickým 

samosprávnym krajom, mestom Košice a ďalšími mestami 

Richard Ulianko SR, David Číp ČR, Stanislav Lhota ČR o dobrovoľníckych ekologických aktivitách 

v SR, ČR, Indonézii a na Madagaskare. Ako ich prepojenie vyústilo do udržateľného rozvoja 

daných lokalít? 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a jej spolupráca s Úradom splnomocnenca 

vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v prospech rozvoja dobrovoľníctva na Slovensku 

15:20 – 15:40 prestávka a občerstvenie 

15:40 – 17:00 Aké sú príspevky ďalších aktérov k napĺňaniu Agendy 2030 a k rozvoju dobrovoľníctva? 

panelová diskusia 

Zástupcovia občianskej spoločnosti, podnikateľov, miest, obcí a študentov vo vzájomnej diskusii 

17:00 Záver konferenčnej časti 

18:00 – 19:30 Dobrovoľník roka 2017 

Desiaty ročník odovzdania ceny Srdce na dlani výnimočným dobrovoľníkom, mestám/obciam 

a dobrovoľníckym projektom 

19:30 Slávnostná recepcia 

 
Účasť na podujatí je bezplatná. Podujatie sa koná s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí 

a európskych záležitosti SR. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq0YNKTmbBWNJ6dl1NVdOA1iBKBd_EQPqzFUVcnrk3M3eB4A/viewform?usp=pp_url&amp;entry.742336232&amp;entry.969547041&amp;entry.754537342&amp;entry.612142522

