Slovenské banské múzeum Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

Minimálne štandardy dobrovoľníckeho programu SBM

Koordinátorka Slovenského banského múzea:
-

Ivaničová Ľudmila: č.t. 045/6949411, mail: mzdy@muzeumbs.sk

Slovenské banské múzeum (ďalej „múzeum“) je špecializovanou organizáciou, ktorá
cieľavedome zhromažďuje, ochraňuje, vedecky a odborne spracováva, využíva a sprístupňuje
hmotné dokumenty so vzťahom ku komplexnej dokumentácii histórie baníctva, hutníctva,
geologických vied a príbuzných odborov a dejín banských miest na Slovensku, osobitne
Banskej Štiavnice.
Uvedené okruhy tém skúma z nasledujúcich pohľadov:
a) história baníctva, hutníctva a geologických vied,
b) montánna archeológia,
c) numizmatika,
d) kultúrne a sociálne aspekty baníckej a hutníckej praxe,
e) ekologické a environmentálne dôsledky baníctva a hutníctva,
f) ekonomické, sociálne, kultúrne a ekologické aspekty každodenného života v
minulosti i súčasnosti v post-baníckych oblastiach,
g) muzeálna reflexia zbierky múzea, pedagogika v oblasti baníckeho a
hutníckeho dedičstva.
Múzeum je príspevkovou organizáciou v priamom riadení Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“).
Od 1.6.2021 múzeum vytvára spolu s Centrom dobrovoľníctva pracovné ponuky pre
dobrovoľníkov.
Podľa Zákona o č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
je dobrovoľník/-čka človek, ktorý na základe svojho slobodného rozhodnutia a bez nároku na
odmenu, vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom a v jej prospech alebo vo verejný prospech –
dobrovoľnícku činnosť založenú na svojich schopnostiach, zručnostiach alebo vedomostiach.
Slovenské banské múzeum ponúka nasledovné činnosti:
-

výskumný asistent/ka,
asistent/ka galerijného pedagóga, pomocný asistent/ka v geobádateľni
a mineralogickej expozícii,
asistent/ka ekodielne (remeselnej dielne),
asistent/ka „steigra“,

-

pomocný/a asistent/ka dokumentačného centra,
odborní asistenti –/dizajnéri, grafici, prekladatelia/ toto ešte nemáme vyhotovené
zelený aktivista/ka, blogger,
administratívny asistent/ka,
asistent/ka kurátora/ky múzea
koordinátor/ka separovania odpadu na podujatiach,
asistent/ka údržby a zveľaďovaní zelených plôch.

Slovenské banské múzeum môže poskytnúť:
-

ubytovanie,
priestory na stretávanie sa, prezliekanie, obedy,
ochranné pracovné prostriedky,
zaškolenie BOZP,
zdarma návštevy expozícií SBM,
zdarma vstup na podujatia, ktoré ako hlavný organizátor pripravuje SBM.

Pracovný čas :
-

flexibilný – po dohode s koordinátorkou dobrovoľníctva SBM.

Základné povinnosti dobrovoľníkov:
- povinnosť vykonávať dobrovoľnícku činnosť podľa svojich schopností a znalostí,
- povinnosť riadiť sa pokynmi koordinátorov programu; povinnosť riadiť sa etickými
princípmi organizácie a jej bezpečnostnými predpismi a pravidlami,
- povinnosť zachovávať mlčanlivosť o informáciách získaných pri svojej činnosti
v organizácii,
- záväzok neposkytovať médiám žiadne informácie týkajúce sa výkonu dobrovoľníckej
činnosti bez dohody s organizáciou,
- povinnosť zúčastniť sa školení a výcvikov potrebných pre vykonávanie dobrovoľníckej
činnosti,
- povinnosť plniť úlohy, ku ktorým sa dobrovoľník/dobrovoľníčka zaviazal/zaviazala,
- povinnosť komunikovať s koordinátorom ohľadom všetkých skutočností, ktoré súvisia
s prácou,
- povinnosť zapisovať sa do evidencie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok,
- dobrovoľník/dobrovoľníčka pozná a uvedomuje si svoje limity (časové, zdravotné
a pod.),
- povinnosť neodkladne oznámiť zmenu svojich kontaktných a osobných údajov, ktoré
môžu vplývať na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti.
Vypracovala : Ivaničová Ľudmila
V Banskej Štiavnici : 28.5.2021

