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Výzva na jednorázové dobrovoľníctvo počas konferencie ADF 

 

• Zaujíma ťa oblasť rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a ovplyvňovania 
verejných politík? 

• Baví ťa event management a organizácia verejných podujatí? 

• Chceš byť súčasťou prvého medzinárodného fóra o humanitárnej pomoci a rozvojovej 
spolupráci svojho druhu na Slovensku? 

 
Ak si odpovedal/a na všetky tri odpovede kladne, potom neváhaj a prihlás sa 
ako jednorázový dobrovoľník/čka do nášho tímu. 

	
Platforma rozvojových organizácií – Ambrela je strešnou organizáciou 29 mimovládnych 
organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, 
globálnemu rozvojovému vzdelávaniu doma a/alebo v zahraničí a dlhodobo zastupuje 
ich spoločné záujmy na domácej pôde i za hranicami SR. 

V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ambrela 
organizuje prvú medzinárodnú konferenciu svojho druhu na Slovensku Ambrela 
Development forum (ADF - https://developmentforum.ambrela.org/), ktorá 
reagujte a reflektuje aktuálne regionálne výzvy humanitárnej pomoci, migrácie, 
utečenectva a financovania rozvojovej spolupráce v kontexte humanitárnej krízy na 
Ukrajine. 

V súvislosti s organizovaním tohto dvojdňového eventu, hľadá Ambrela do svojho tímu 
šikovných mladých ľudí, ktorí by ako dobrovoľníci/čky pomohli pri príprave a realizácii 
tohto medzinárodného podujatia, ktoré sa bude konať v dňoch 23. a 24. mája 2022 
na pôde univerzitnej knižnice a ministerstva zahraničia v Bratislave. 

 
Čo získaš: 

• zažiješ atmosféru podujatia jedinečného druhu 

• pracovnú skúsenosť pri príprave a realizácii eventu medzinárodného fóra 

• možnosť reprezentovať Ambrelu pri komunikácii s významnými slovenskými a 
zahraničnými hosťami, hostkami 
 
Čo bude náplňou tvojej práce: 

• celková podpora prípravy eventu 

• vítanie, registrácia a usádzanie hostí 

• informovanie o programe, vyhotovovanie zápisu citátov z diskusií 
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Ako si ťa predstavujeme: 

• Študent/ka vysokej školy (napríklad so zameraním na medzinárodné vzťahy) 

• Zodpovedný a tímový človek 

• Plynulá komunikácia v angličtine je nutnosťou 

 
Podmienky: 

• Ide o neplatenú, jednorázovú dobrovoľnícku pozíciu počas dvoch dní 

• Po skončení tohto dobrovoľníctva dostaneš certifikát/potvrdenie o jeho absolvovaní 

 

V prípade záujmu jednorázového dobrovoľníctva na konferencii ADF, nám pošli e-mail 
do 6. mája na adresu: zuzana.firgankova@ambrela.org a pripoj: 

• Životopis 

• Súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
 
Ďakujeme už vopred všetkým uchádzačom a uchádzačkám za záujem o túto 
dobrovoľnícku pozíciu. 

Pre krátkosť času a blížiaci sa termín ADF si však vyhradzujeme právo kontaktovať iba 
vybraných uchádzačov/čky, ktorí budú najviac spĺňať požadované kritériá. 

 
 
 
 

 


