
 

Hľadáme dobrovoľníčky/ dobrovoľníkov  

 

 

o.z. AKTIVITKA   

Pôsobíme v Ružinove, venujeme sa  seniorom a  našimi kľúčovými programami sú : 

* tréningy pamäti -  zmerané na  aktiváciu krátkodobej, dlhodobej pamäti a 

zlepšovanie motoriky, 

* cvičenia na stoličkách -  určené pre tých, ktorí si ešte chcú zacvičiť, ale už to nejde 

tak ľahko, 

* tvorivé dielne – používaním rozličných techník podporujeme fantáziu, kreativitu 

a zlepšujeme  jemnú motoriku 

Bližšie informácie o našej činnosti nájdete na  www.aktivitka.sk 

 

Pôsobnosť dobrovoľníka: 

Tvorba letákov, informačných materiálov a pracovných listov k čomu je potrebné 

ovládať softvéry vhodné pre tento účel. 

 

Časový rozsah dobrovoľníctva:   

Činnosť by nebola pravidelná, podľa potreby približne 1x mesačne v rozsahu 4-6 

hodín. 

 

Kontaktná osoba:  Alena Štefanovičová,  t.č. 0903 452 451, mail: 

alstef.777@gmail.com 

 

Ďakujeme 

 

 

http://www.aktivitka.sk/
mailto:alstef.777@gmail.com


Divadlo SELAVI v Ružinove hľadá aktívnych seniorov, ktorí sú ochotní dobrovoľne 

venovať svoj voľný čas a schopnosti pre ďalší rozvoj súboru. Privítame každého, kto 

chce - tak ako všetci členovia súboru - bez nároku na honorár  prispieť svojimi 

vedomosťami a zručnosťami k napĺňaniu nášho spoločného zámeru:  zmysluplne tráviť 

svoj voľný čas. 

 

Hľadáme nových kamarátov vo veku 60+ (nie je však podmienkou) na pozície:  

- herec/herečka     - recitátor/recitátorka 

- hráč/hráčka na hudobné nástroje  

(klavír, husle, gitara, harmonika, flauta, klarinet...) 

- šepkár/šepkárka     - umelecký remeselník 

- umelecký fotograf     - zvukár, osvetľovač   

- krajčír/krajčírka      - organizačný pracovník 

 

 Odborné vzdelanie nie je pre nás podmienkou! 

 

Privítame nových kolegov na trvalú spoluprácu, ale aj podľa dohody na jednotlivé akcie. 

Bližšie informácie na webovej stránke alebo telefonicky na: 0905 566 113 

 

Ďakujeme.  

 

Divadlo SELAVI  

Spoločenský dom Prievoz        divadloselavi.ba@gmail.com 

Kaštielska 30       www.divadloselavi.sk 

821 05 Bratislava 

 

 

 

mailto:divadloselavi.ba@gmail.com


Magazínový portál www.vivasenior.sk , občianske združenie, prináša informácie zo 

života seniorov, informuje o udalostiach v kultúre, o športových, vzdelávacích a 

spoločenských aktivitách,  zľavách pre seniorov v doprave, reštauráciách a divadlách 

alebo o tom, kam sa vybrať na výlet. Cieľom portálu je podpora aktívneho prežívania 

seniorského veku. 

 

Potrebovali by sme:  

• dobrovoľníka - marketéra, ktorý pomôže zviditeľniť stránku VIVA SENIOR, pomôže pri 

oslovení klientov na PR články, do súťaží 

časový rozsah sa nedá presne určiť , cca 5 hodín, po dohode 

 

• dobrovoľníka - ktorý  by nám pomohol s písaním projektov a žiadostí o granty  

časový rozsah  po dohode 

 

Kontaktná osoba: Alžbeta Capková, šéfredaktorka 0905 137 447 

vivasenior@vivasenor.sk  

 

 

Tešíme sa na spoluprácu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vivasenior.sk/
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Centrum rodiny n.o.  je neziskovou organizáciou, ktorá buduje komunitné centrum a 

ponúka priestor každému, komu nie je ľahostajná spoločnosť, ľudia okolo neho, 

prostredie v ktorom žije. V našich aktivitách spájame rôzne generácie a rôznych ľudí. 

Chceme pomáhať meniť spoločnosť k lepšiemu. Dávame Druhú šancu nepredajným 

potravinám a oblečeniu, ale aj ľuďom na okraji spoločnosti.  

Naším mottom je: „Urob každý deň dobrý skutok a svet bude lepší.“ 

 

Dobrovoľníkov hľadáme na pomoc najmä pri: 

- pomoc pri práci v záhrade 

- triedení oblečenia, triedenie a spracovanie potravín 

- doučovanie 

- pomoc pri tvorivých aktivitách a 

- pre projekt Menora - návštevy seniorov v domácnostiach. 

 

Kontakt: 

Eva Tiňová, komunita@centrumrodiny.sk, 0940 969 949 (od 1.8- 17.8. mám 

dovolenku) alebo 

Karin Kováčová - centrumrodinydubravka@gmail.com, 0944 834 313 

 

Centrum rodiny, n.o. 

Sídlo: Bazovského 6, 841 01 Bratislava 

 

Ďakujeme 
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• Seniori v pohybe občianske združenie vytvára voľnočasový program s prvkami 

neformálneho vzdelávania pre seniorov v Bratislave a okolí. Organizujeme 

prechádzky do prírody, prednášky na rôzne témy a aktuálne pripravujeme aj 

medzigeneračné aktivity. 

• Hľadáme blogera, blogerku na písanie článkov o podujatiach občianskeho 

združenia Seniori v pohybe 

• 2 až 3 hodiny týždenne (preferovaná dlhodobá spolupráca na minimálne 6 

mesiacov) 

• kontaktná osoba: Ivana Soldánová, 0944 577 573, info@seniorivpohybe.sk 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• Seniori v pohybe občianske združenie vytvára voľnočasový program s prvkami 

neformálneho vzdelávania pre seniorov v Bratislave a okolí. Organizujeme 

prechádzky do prírody, prednášky na rôzne témy a aktuálne pripravujeme aj 

medzigeneračné aktivity. 

• Hľadáme facebook guru na spravovanie sociálnej siete facebook občianskeho 

združenia Seniori v pohybe, na pridávanie postov fotografií a zaujímavého 

obsahu pre našich sledovateľov 

• 5 hodín týždenne  (preferovaná dlhodobá spolupráca na minimálne 6 mesiacov ) 

• kontaktná osoba: Ivana Soldánová, 0944 577 573, info@seniorivpohybe.sk 

______________________________________________________________________ 
 

• Seniori v pohybe občianske združenie vytvára voľnočasový program s prvkami 

neformálneho vzdelávania pre seniorov v Bratislave a okolí. Organizujeme 

prechádzky do prírody, prednášky na rôzne témy a aktuálne pripravujeme aj 

medzigeneračné aktivity. 

• Hľadáme koordinátorku/koordinátora dobrovoľníkov, Vašou úlohou je pomoc 

pri hľadaní dobrovoľníkov, komunikácia s dobrovoľníkmi, následná koordinácia 

dobrovoľníkov na podujatí  

• 7-8 hodín týždenne  (preferovaná dlhodobá spolupráca minimálne na jeden rok) 

• kontaktná osoba: Ivana Soldánová, 0944 577 573, info@seniorivpohybe.sk 

 

• Seniori v pohybe občianske združenie vytvára voľnočasový program s prvkami 

neformálneho vzdelávania pre seniorov v Bratislave a okolí. Organizujeme 

prechádzky do prírody, prednášky na rôzne témy a aktuálne pripravujeme aj 

medzigeneračné aktivity. 

mailto:info@seniorivpohybe.sk
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• Hľadáme dobrovoľníka, dobrovoľníčku na pravidelnú pomoc na podujatiach 

Seniori v pohybe (komunikácia s účastníkmi, pomoc s koordináciou podujatia na 

mieste, dohľad) 

• 1-4 hodiny raz za dva týždne, prípadne podľa potreby (frekvencia podujatí OZ 

Seniori v pohybe) 

• kontaktná osoba: Ivana Soldánová, 0944 577 573, info@seniorivpohybe.sk 

 
Ďakujeme 

______________________________________________________________________ 

Sme Občianske združenie R.O.K., ktoré je zamerané na podporu miestnej komunity, 

zvýšenie povedomia obyvateľstva o ochrane životného prostredia. Pravidelne 

organizujeme   komunitné podujatia pre všetky vekové kategórie, od detí 

v predškolskom veku až po seniorov. Zaoberáme sa realizáciou branných cvičení, 

kurzov Prvej pomoci a Prežitia v prírode. 

 

Koho hľadáme?  

Hľadáme aktívnych seniorov, ktorí majú radi detský kolektív, milujú pobyt v prírode, 

radi čítajú a majú chuť niečo nové deti naučiť.  

Či už to bude vrátenie sa k pôvodným remeslám a tradíciám (drotárstvo, pletenie, 

šperkárstvo a ostatné), alebo niečo z environmentálnej výchovy, naučiť deti niečo z 

našej histórie, poprípade deťom čítať a rozprávať príbehy.  Sme otvorení akémukoľvek 

nápadu, s ktorým by sa chceli seniori realizovať. 

 

Zároveň poskytujeme našu záhradu seniorom, na organizovanie ich vlastných stretnutí 

- k dispozícií im bude altánok a možnosť grilovania/opekania. 

 

Na ako dlho Vás potrebujeme?  

Naše akcie sa organizujú prevažne cez týždeň v doobedných hodinách a trvajú 2-3 

hodiny. 

Kontaktná osoba: Zuzana Vargová, 0905/594957 

Ďakujeme 

mailto:info@seniorivpohybe.sk


Klub Luna združuje dve občianske združenia, a to Kreatívny klub Luna a Klub Senior 

Friendly, ktoré realizujú pravidelné medzigeneračné aktivity a projekty aj 

s celoslovenskou pôsobnosťou (napr. súťaž o ocenenie Senior Friendly, Spolu a Naplo, 

Krásne Spolu a pod.).  

 

Koho hľadáme?  

Hľadáme dobrovoľníkov na pravidelnú pomoc pri kreatívnych podujatiach 

(komunikácia, , príprava tvorivých workshopov, administratíva). 

 

Na ako dlho Vás potrebujeme?  

 1 x týždenne, 2-3 hodiny v popoludňajšom čase. 

 

Adresa: 

Ul. 29. augusta č. 34 

81109 Bratislava 1 

Email: info@klubluna.sk 

Mob: 0948 603 872 

www.klubluna.sk  

 

Kontaktná osoba: 

PhDr. Lívia Matulová Osvaldová, CSc. 

riaditeľka 

Klub Luna, o.z. 

+ 421 910 72 45 22 

 

 

 

http://www.klubluna.sk/

