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Kto sme

Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC) je otvoreným občianskym združením, ktorého
cieľom je informovať a podporiť aktívnych ľudí, najmä mladých ľudí, so záujmom podieľať sa
na rozvoji mesta Prešov a celého Prešovského kraja. Spájame záujemcov o dobrovoľníctvo
s organizáciou, ktorá ich potrebuje. Sieťujeme organizácie a vytvárame tak priestor na
výmenu skúsenosti medzi organizáciami, ktoré systematicky s dobrovoľníkmi pracujú.
Vysvetľujeme, konzultujeme, propagujeme a posilňujeme tak status dobrovoľníctva
v spoločnosti. Realizujeme vzdelávanie v oblasti manažmentu dobrovoľníctva, projektového
manažmentu a ďalších oblastí, ktoré lídri MNO považujú za užitočné. Dobrovoľníctvo
vnímame ako nástroj neformálneho a celoživotného vzdelávania. V tejto oblasti sú však vždy
výzvy, ktoré tímovou prácou zdolávame.

Naše ciele realizujeme prostredníctvom aktivít a projektov, ktoré vykonávame samostatne,
alebo ako partneri iných organizácií. Disponujeme dlhoročnou skúsenosťou a odbornosťou
členov tímu, čo nám pomáha efektívne napĺňať naše plány. Občianske združenie usmerňuje
a riadi Rada PDC, ktorá pracuje medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia PDC. V roku
2016 sa zasadnutie Rady PDC uskutočnilo 4x za účasti členiek:
Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC :
Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD., podpredsedníčka PDC
pani Mária Kurtová, členka Rady PDC
PhDr. Marta Hanečáková PhD., členka Rady PDC
MVDr. Anna Suchá, členka Rady PDC
pani Ruženka Berežná, revízorka PDC

Najvyšším orgánom občianskeho združenia je Valné zhromaždenie, ktoré zasadá 1x ročne za
účasti členov PDC, o.z. Členmi sú organizácie a fyzické osoby, ktoré uhradili členské za
príslušný kalendárny rok. V roku 2016 tak urobili tieto subjekty, jednotlivci :
1. Gréckokatolícka charita Prešov
2. OZ Venuše Prešov
3. Klub podnikavých žien Prešov
4. Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov
5. ZO únie žien Slovenska Koškovce
Výročná správa PDC, o.z. za rok 2016

2

6. Únia nevidiacich a slabozrakých, KS Prešov
7. OZ SAPIO Miklušovce
8. Zariadenie pre seniorov Prešov, Cemjata
9. PhDr. Marta Hanečáková, PhD.
10. Mgr. Viera Pasterová
11. Bc. Juliana Hajduková
12. Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.
13. Mgr. Peter Németh

Pracovný tím
V roku 2016 sa nám vďaka podporeným projektom, podarilo stabilnejšie a efektívnejšie
pracovať v tíme, ktorí tvorili :
Bc. Juliana Hajduková,
Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD,
Lenka Bobotová, dobrovoľníčka z ÚPSVaR v Prešove.
Samozrejme, k spolupráci sme prizvali aj lektorov, ktorých sme potrebovali hlavne pri
tréningoch.
V priebehu roka sa nám podarilo aktivitami osloviť 2. 770 občanov, pričom 636 bolo
oslovených počas informačných dní, worshopoch, pri konzultáciách, či tréningoch.
Povzbudivé je že až 2.134 občanov sa zapojilo vďaka partnerom do konkrétnej
dobrovoľníckej činnosti.
To len dokladuje usilovnosť tímu PDC, ktorý svoje plány dokázal naplniť a zmobilizovať
partnerov či média tak, aby sa k nám pridali aj ďalší.
Preto je dôležité POĎAKOVAŤ všetkým zapojeným do aktivít realizovaných v roku 2016, lebo
každá pomoc a každé povzbudivé slovo nás posúvalo vpred.

Na riešenie problémov je práca lepšia ako whisky.
THOMAS ALVA EDISON
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Realizované projekty
1. Projekt VaPoVo – nositeľom projektu je Nadácia EDOS z Holandska a partnermi
projektu na Slovensku je Pedagogická fakulta PU a PDC. V projekte ide o prepojenie
formálneho a neformálne učenia, teda premostenie medzi vysokoškolským
vzdelávaním a študentom/dobrovoľníkom. Pedagogická fakulta PU vypracuje
študijný materiál/metodiku pre voliteľné kurzy. Úlohou PDC je konzultovať a overiť
kurz v praxi. Úloha PDC v projekte bola ukončená k 31. 08. 2016.
2. Medzinárodný projekt YALTA (YOUTH ACITVIZATION LONG TERM AMBITION),
ktorého nositeľom je Únia nevidiacich a slabozrakých Bratislava a realizuje ho
s partnermi: Platformou DCO a Slovinskou asociáciou zdravotne postihnutých
študentov (DSIS). V Prešove prácu s dobrovoľníkmi realizovalo PDC a Krajské
stredisko ÚNSS v Prešove, a to v období od novembra 2015 – decembra 2017.
Cieľom projektu je vytvoriť model aktivizácie a inklúzie mládeže so zrakovým
postihom. Úlohou dobrovoľníckych centier v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici
a Prešove je overiť priamo v praxi model, ktorý bude inšpiratívny pre ďalšie subjekty.
Pozri: http://www.dobrovolnictvopo.sk/projekty/yalta
3. Štart pre štandard v Prešovskom kraji je názov projektu, ktorý podporilo MŠVVaŠ SR
prostredníctvom Iuventy, národného inštitútu mládeže v Bratislave a jeho realizácia
bola od marca – decembra 2016. Aktivity a zámery projektu špecifikujeme nižšie,
alebo na stránke PDC: http://www.dobrovolnictvopo.sk/projekty/sart-pre-standardv-presovskom-kraji

Realizované aktivity za rok 2016
1) Dobrovoľníctvo otvára dvere – medzisektorový seminár organizovala Karpatská
nadácia v spolupráci s PDC dňa 2. februára 2016 v priestoroch SČK v Prešove.
Cieľom stretnutia bolo posilniť kapacity MNO aj predstavením príkladov dobrej
praxe. Viac ako 23 účastníkov si vypočulo príbehy úspešných lídrov MNO
a diskutovalo o možnostiach vzájomnej spolupráce a spolupráce so samosprávou.
2) Workshop – pripravený a realizovaný v spolupráci s ÚNSS, Krajské stredisko Prešov
ako úvodnú aktivitu projektu YALTA. Cieľom bolo vzájomné spoznanie členov
oboch organizácií (vidiacich a nevidiacich). Cez neformálnu aktivitu sme nadviazali
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prvé osobné kontakty, partnerstvá. Dňa 25.02.2016 sa v Prešove na KS stretli (11
prítomných) rôzne vekové skupiny ľudí, ale ľady sme rýchlo prelomili a stretnutia
sa realizovali do konca roka 2016.
3) Okrúhly stôl realizovaný dňa 14. marca 2016 v priestoroch Knižnice P.O.
Hviezdoslava v Prešove. Stretnutie určené pre zástupcov MNO, ktorí
s dobrovoľníkmi pracujú a angažujú ich vo svojej práci. Skúsenosti z programov
podporujúcich dobrovoľníctvo ako aj príležitosti pre zapojenie dobrovoľníkov
predstavila: PhDr. Laura Dittel, riaditeľka/správkyňa Karpatskej nadácie so
sídlom v Košiciach. Ďalšie informácie o stave dobrovoľníctva v Prešovskom kraji i
Slovensku predstavila Juliana Hajduková, predsedníčka PDC. Viac ako 30 lídrov
MNO z Prešovského kraja diskutovalo na tému „Deformujú financie
dobrovoľníctvo ?“ V závere účastníci prijali Vyhlásenie, ktorým vyzývajú k novele
zákona č 406/2011 Z.z. a zároveň týmto podporujeme Platformu DCaO v jej
snahách o nápravu a stabilizáciu dobrovoľníctva na Slovensku.
4) Trh dobrovoľníckych príležitosti sa uskutočnil dňa 26. apríla 2016 a bol verejným
štartom k projektu „Štart pre štandard v Prešovskom kraji“. Jedným z cieľov
podujatia bolo:
 Vytvárať most medzi svetom dobrovoľníctva a univerzitným vzdelávaním.
 Poukázať na význam dobrovoľníctva pre mladých ľudí, teda aj benefit pri
uplatnení na trhu práce.
 Predstaviť verejnosti, ale hlavne mladým ľuďom škálu MNO, ktoré potrebujú
dobrovoľníkov, ale aj študentov vykonávajúcu prax vo svojom odbore.
Na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove prezentovalo svoju
činnosť 13 predstaviteľov MNO. Ich informácie si vypočulo 229 prítomných, pričom
zväčša išlo o mladých ľudí v počte 118 podpísaných na prezenčnej listine.
http://www.dobrovolnictvopo.sk/aktuality/trh-dp-sa-uspesne-realizoval

5) Informačné dni realizované na stredných školách, gymnáziách, kluboch mladých
a ZŠ v mestách i obciach Prešovského kraja. Cieľom stretnutí bolo diskutovať
s mladými o ich predstave, kde by mohli a chceli pomáhať, ale zároveň im
predstaviť možnosti organizácií, ktoré by ich radi prijali. V priebehu roka sme
realizovali 13 stretnutí, kde si informácie vypočulo 391 mladých ľudí z toho 30
pracovníkov s mládežou.
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6) Tréningy: „Manažment dobrovoľníkov“ bol témou celodenného tréningu, ktorý
sa realizoval dňa 16. 06. 2016 v Prešove. V rámci vzdelávania pracovníkov
s mládežou a koordinátorov dobrovoľníkov absolvovalo základné školenie 17
účastníkov, z toho 2 účastníci boli s hendikepom.
7) V zasadačke Krajského strediska ÚNSS v Prešove absolvovalo 12 prítomných
mladých ľudí teoretickú časť jednodňového tréningu, ktorý sa uskutočnil dňa 25.
júna 2016. Určený bol vidiacim dobrovoľníkom, ale aj slabozrakým a nevidiacim
mladým ľuďom, členom ÚNSS z Prešovského kraja. Po teoretickej príprave sa
všetci presunuli do areálu Strednej lesníckej školy v Prešove, kde účastníci
absolvovali praktické zručnosti a hry: "slepý futbal", nácvik čistenia zeleniny v
pozícii nevidiaceho, či kľukatú cestu s bielou paličkou. Presvedčili sme sa, že bez
priamej skúsenosti sa ťažko vieme vžiť do situácie nevidiaceho. Uvedomili sme si
výhody zdravého človeka, ale aj naše rezervy voči ľuďom, ku ktorým bol osud
tvrdší.
8) Tréning mladých dobrovoľníkov, realizovaný v čase od 28. 06. 2016 – 7.07.2016
v Starej Ľubovni. Realizácia prebiehala v dvoch skupinách, pričom tréning
absolvovalo 12 dobrovoľníkov z Prešovského kraja. Neformálne vzdelávanie, hry,
diskusie mladých oslovilo a očarila ich aj možnosť zúčastniť sa splavu po rieke
Poprad. Počas tréningu sme sa venovali témam ako solidarita, sociálna solidarita
a krokom, ktoré robíme proti solidarite. Zúčastnení dobrovoľníci si, v rámci
tréningu, mohli precvičiť komunikačné a prezentačné zručnosti. Venovali sme aj
téme osobnostný rozvoj dobrovoľníka, t.j. ako si rozdeliť svoj voľný čas, stanoviť
ciele, verejne vystupovať a pod. Teoretické i praktické cvičenia boli zamerané aj na
zmierňovanie napätia medzi skupinami.
9) Medzinárodny rodinný splav (MRS) – účasť zaistená pre mladých aktívnych
dobrovoľníkov, ktorých sme losom vybrali počas informačných dní. Túto možnosť
využilo 12 mladých ľudí, čo im výrazne pomohlo aktívne pristúpiť k ponuke. Táto
nová forma motivácia zaujala a odrazilo sa aktívnym zapojených do DAD. Akcia
štartovala v Starej Ľubovni a pokračovalo sa až do Poľska, mesto Piwnicza.

10) Dni aktívneho dobrovoľníctva (DAD) sa v Prešovskom kraji realizoval v čase od 16.
septembra – 5. októbra 2016. Cieľom akcie bolo povzbudiť nerozhodnutých
a motivovať organizácie, aby sa dobrovoľníkom venovali aj atraktívnym spôsobom.
Výzva štartovala v mesiaci jún a smerovaná bola k zapojeniu organizácií a príprave
ponúk pre dobrovoľníkov. Koncom augusta 2016 boli dobrovoľnícke pozície
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medializované cez mapu ponúk, ktorá pomáhala hlavne mladým nájsť si
organizáciu v meste svojho bydliska, pôsobiska.
Pozri : http://www.dobrovolnictvopo.sk/prilezitosti-dobrovolnictva
K atraktívnosti DAD prispela aj „skoro“ súťaž „Kešeňovka“. Určená bola
dobrovoľníkom, ktorí aktívnou účasťou pomôžu inštitúcií, či organizácií o čom
získajú potvrdenie a odfotia „Knihu návštev“. Z uvedených potvrdení (20) sme
vyžrebovali 3 výhercov, ktorým boli odovzdané zážitkové odmeny (vyhliadkový let;
jazda na koni; pobyt v soľnej jaskyni pre 2 osoby).
V roku 2016 sa do DAD zapojilo 28 organizácií, ktoré pripravili 37 pracovných
možnosti k zapojeniu dobrovoľníkov. Túto šancu využilo 2.134 dobrovoľníkov, ktorí
odpracovali 5.533 hodín. Považujeme to za úžasný úspech, pod ktorý sa podpísala
tradícia podujatia, rozšírená časová škála dní, ale aj príprava, propagácia (tlačová
konferencia, plagáty, letáky, návšteva škôl), či finančná pomoc pri refundácií
materiálových výdavkov.
Pod prípravou rozumieme konzultácie (osobné, elektronické) poskytnuté
koordinátorom akcií v jednotlivých organizáciách. Pozitívne boli vnímané aj
inštruktážne stretnutia, ktoré sme organizovali na začiatku DAD (13.09.2016) a po
ukončení akcií, spolu s vyhodnotením DAD (13.10.2016) v Prešove.
11) V priebehu roka sme poskytovali konzultácie, poradenstvo a pomoc študentom pri
ich záverečných prácach (bakalárske, magisterské) v získaní podkladov (publikácie)
a názorov respondentov (dotazníky) o ktoré nás žiadali. V priebehu roka sme
zaznamenali 31 záujemcov o dobrovoľníctvo s ktorými sme osobne konzultovali
ich možnosti a hľadali vhodnú organizáciu. Spojiť sa nám podarilo 11
dobrovoľníkov, čo predstavuje 35% a považujeme to za primerané možnostiam
organizácií i klientov.
12) Participácia a účasť na aktivitách, ktoré realizovali partneri :
 Platforma DCaO, ktorej je PDC zakladajúcim členom, pravidelne sme sa podieľali
na informačnej pomoci pri propagácií aktivít (školenia, tréningy, monitoring),
 Účasť na neformálnom sieťovaní organizácií a inštitúcií pôsobiacich na území
mesta Prešov v rámci SYNAPSIE. Spolupráca je zameraná na pomoc v sociálnej
oblasti pre rôzne cieľové skupiny.
 účasť na diskusných stretnutiach a aktivitách, ktoré organizačne pripravila
regionálna kancelária EuropeDirect Prešov.
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13) Advokácia a výmena skúsenosti sú úlohy, ktoré PDC na seba berie. Aj z tohto
dôvodu sme zorganizovali stretnutie k téme „Dobrovoľníctvo verzus práca“.
Cieľom stretnutia bolo prediskutovať efektívnosť využívania „dobrovoľníckej
služby“ ako nástroja nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) pre
zlepšenie ich praktických skúsenosti. Realizujú ho ÚPSVaR v SR ako aktívne
opatrenie na trhu práce. Toto opatrenie však už roky okrem pozitív, deformuje
dobrovoľnícke prostredie a znižuje záujem obetavých dobrovoľníkov o službu v
rôznych organizáciách. Prítomní odborníkmi z ÚPSVaR v Prešove otvorene
diskutovali a argumentovali s prítomnými zástupcami organizácií, ktoré
"dobrovoľníkov" z ÚPSVaR prijímajú. Naše pozvanie prijalo 23 prítomných, ale aj
pani PhDr. Soňa Gaborčáková, poslankyňou NR SR, ktorá vyjadrila pochopenie v
úskalí, ktoré prináša nešťastne zvolený názov aktivačnej služby.
14) Záver roka bol zameraný na príjemné a aj mimoriadne stretnutie dobrovoľníkov,
organizácií a partnerov počas „Krajského srdca na dlani (KSnD) 2016“. V rámci
celodennej akcie sme dňa 8. decembra 2016 uviedli do siene slávy ďalších 9
dobrovoľníkov. Ambasádorkou podujatia pre rok 2016 bola pani PhDr. Soňa
Gaborčáková, poslankyňa NR SR, ktorá sa osobne prítomným
prihovorila, odovzdala mimoriadne ocenenia a zotrvala v diskusii s mladými ľuďmi,
pričom sa zaujímala o ich ambície. Na podujatí bolo 72 prítomných, ktorých prišiel
pozdraviť aj pán Ing. Štefan Kužma, viceprimátor mesta Prešov, ktorý
dobrovoľníkom poďakoval za ich obetavosť i vytrvalosť. V roku 2016 prišlo 19
nominácií z ktorých hodnotiaca komisia, ktorej predsedala Bc. Juliana Hajduková,
vybrala túto skupinu nadšencov. Nájdete
ich na linke:
http://www.dobrovolnictvopo.sk/aktuality/gratulujeme-top-dobrovolnikom
Za 15. rokov oceňovania dobrovoľníkov pomáhajúcim v Prešovskom kraji
sme čítali 240 príbehov, realizovaných projektov. Uznania sa dostalo 88
jednotlivcom a 8 kolektívom dobrovoľníkov, či rodín. Ocenili sme aj 5 organizácií,
ktoré sa dobrovoľníkom systematicky venujú, pričom táto sa objavila po prvýkrát
v roku 2014. Začínali sme od semienka - myšlienky, ktorá prerástla v „Strom
dobrých skutkov“. Takýto názov nesie brožúrka, ktorá je genézou krajského
oceňovania dobrovoľníkov rozvíjajúcich Prešovský kraj a podarilo sa nám ju vydať
vďaka finančnej podpore z dotácie MŠVVaŠ SR.
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Propagácia
Dôležitá súčasť našej práce je propagácia podujatí, preto sme priebežne
informovali o našich aktivitách regionálne média. Úspech však ovplyvňujú viaceré
faktory. V priebehu roka sme zaznamenali 21 mediálnych výstupov. Nepočítajúc
web stránku PDC, tak informácie o aktivitách boli zverejnené minimálne na 7
stránkach organizácií, 9x boli zverejnené články, 4 x boli zaznamenané reportáže
v Rádiu Regina Košice a Rádia Lumen, zorganizovali sme 1 tlačovú besedu. Prehľad
mediálnych výstupov ponúkame nižšie:
1) Dňa 11.04. 2016 bola zverejnená správa o Trhu dobrovoľníckych príležitosti,
následne o podujatí informovala Prešovská univerzita na svoje stránke:
http://pis.sk/podujatie/5653/trh_dobrovolnickych_prilezitosti_2016.html
http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/24328/
2) Dobrovoľníci vzdelávaním rastú – informácia zverejnená dňa 24.06.2016. Pozri:
http://pis.sk/
3) Tlačová konferencia realizovaná v Košiciach spolu s Košickým dobrovoľníckym
centrom z ktorého vzišlo pozvanie na vysielanie TeleReginy dňa 13.09.2016
Archív: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10363/106389;
4) V piatok 23.09.2016 zverejnil Košický korzár článok o týždni dobrovoľníctva. Viď:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/20268239/v-kosickom-a-presovskom-kraji-bude-tyzdendobrovolnictva.html

5) ZŠ
vo
Svidníku
informuje
https://skkom.edupage.org/
-

o
zapojení
5.10.
2016

sa
+

do
DAD, zdroj:
fotogaléria
na
:

https://skkom.edupage.org/album/?#gallery/532

6) Zapojené organizácie tiež využili svoje stránky na propagáciu dobrovoľníckych
aktivít. Arcidiecézna charita Košice od ktorú spadá aj Hospic Matky Terezy
v Bardejovskej Novej Vsi, ktorá sa výrazným spôsobom zapojila do Dni aktívneho
dobrovoľníctva 2016http://www.charita-ke.sk/index.php/sk/aktuality/item/751dni-dobrovolnictva-aj-otvorenych-dveri.
http://www.hospice.sk/hospice1/index2.php?id=515

Dňa 23. 09. 2016 zverejnili informácie na stránke CSS Slnečný dom:
http://www.css- slnecnydom-po.sk/wp/?p=4213#more-4213
Aktivita OZ SAPIO zverejnila výsledky postupnej práce na :
https://www.facebook.com/191540404203321/photos/a.1271071642916853.10
737 41845.191540404203321/1271072379583446/?type=3&theater
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7) PREŠOVSKY KORZAR, 20. Októbra 2016: Poriadny kus práce odviedli klienti
prešovskej Gréckokatolíckej charity, ako dobrovoľníci.
Čítajte viac: http://presov.korzar.sme.sk/c/20362129/chodnik-dokoncili-aj-bezverejneho-obstaravania-a-s-pracou-bezdomovcov.html#ixzz4TN8Fpxbk
8) Výzvu k zasielaniu nominácií zverejnil Prešovský Korzár:
http://presov.korzar.sme.sk/c/20377437/na-nominacie-krajskeho-srdca-na-dlani-ostavatyzden.html

9) Rádio Regina Košice odvysiela v relácií Rádio budík opakovane výzvu k
predkladaniu nominácií na oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja dňa
7.11.2016
10) Oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja sa v tomto roku koná už po 15. raz,
zverejnila agentúra SITA, dňa 7. nov 2016
Čítajte viac: http://presov.korzar.sme.sk/c/20377437/na-nominacie-krajskehosrdca-na-dlani-ostava-tyzden.html#ixzz4SzFrnPqx
11) Aktuality z 8.12.2016 – zdroj: http://www.chmelnica.sk/article-item-sk/medzi-topdobrovolnikov-sa-zaradila-aj-katarina-krafcikova-blahozelame/

12) ZŠ Komenského zo Svidníka z 9.12.2016 Zdroj: https://skkom.edupage.org/
13) Prešovský korzár uverejnil článok s názvom : Za každým oceneným
dobrovoľníkom je príbeh: http://presov.korzar.sme.sk/c/20406845/za-kazdymocenenym-dobrovolnikom-je-ludsky- pribeh.html, z 11. 12. 2016

14) Reportáž z Krajského srdca na dlani 2016, odvysielalo Rádio Regina Východ
v sobotu 10.12.16 a piatok, 23.12., predpoludním v čase medzi 9:05 - 9:25.
Zároveň bola hostkou v besede Viera Potášová z Podaj ďalej, o.z. , organizácia bola
ocenená v roku 2015. Pozri: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/582943

15) Zdokumentované máme aj články (scen) v novinách :
- Spravodajca mesta Sabinov (11/2016) –2 článoky „Ozveny Dní aktívneho
dobrovoľníctva v Sabinove“. Výzva na oceňovanie dobrovoľníkov (jednotlivcov,
skupín, organizácií).
- Podduklianske novinky (12.12.2016) – Pätnásť rokov oceňujú ľudí dobrej vôle.
Ocenili aj svidníckych mladých dobrovoľníkov.
- Spravodajca mesta Sabinov – Ocenenie Krajské srdce na dlani si odnieslo aj OZ
Samaritán zo Sabinova.

Výročná správa PDC, o.z. za rok 2016
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Finančná správa
Prešovské dobrovoľnícke centrum so sídlom v Prešove, 17. novembra 11 je zapísané
na Ministerstve vnútra SR pod reg.č. VVS/1-900/90-32049. Združenie nie je platcom DPH.
Má pridelené len DIČ.
Združenie nie je zaregistrované ako prijímateľ 2 % z dane pre rok 2016.

Ročná účtovná závierka
Účtovníctvo bolo vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Zb. z. o účtovníctve a podľa
opatrenia MF SR č. 22 502/2002-92 zo dňa 10. decembra 2002. Občianske združenie nemalo
na začiatku účtovného obdobia 2016 zásoby, pohľadávky a úvery.
Majetok združenia tvoril finančný majetok v členení peniaze v pokladni a na bežnom
bankovom účte. Jeho stav k 01.01.2016 bol:
- počiatočný stav v pokladni
- počiatočný stav na bežnom účte
Spolu:

85,97 EUR
1.759,28 EUR
1.845,25 EUR

Ku dňu 31.12.2016 majetok združenia tvoril finančný majetok v pokladni a na
bežnom účte. Občianske združenie k 31.12.2016 nemalo žiadne zásoby, nevysporiadané
pohľadávky a úvery.
K dňu 31.12.2016 je stav majetku združenia takýto:
- konečný stav v pokladni
- konečný stav na bežnom účte
Spolu:

Výročná správa PDC, o.z. za rok 2016
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Prehľad príjmov
Z príjmov nepodliehajúcich dani tvoril najväčšiu časť projekt MŠ SR. Ďalšie príjmy sa
týkali prevažne činnosti združenia, menšiu časť z týchto príjmov tvorili členské
a účastnícke poplatky

Príjmy nepodliehajúce dani

Čiastka v EUR

bank. úroky

0,74

členské

125

činnosť združenia

1200

osobný vklad

3467,34

projekt MŠVVaŠ / IUVENTA

15000

účastnícke poplatky

35

SPOLU:

19828,08

PRÍJMY PDC - 2016
Osobný vklad
17%

Členské Činnosť
príspevkyzdruženia
1%
6%

Dotácia
IUVENTA
76%
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Prehľad výdavkov
Najväčšiu časť daňových výdavkov tvorili výdavky súvisiace s projektom MŠ SR – mzdy,
odvody a daň, cestovné, pracovný materiál a občerstvenie. Graf a tabuľka výstižne
predstavujú členenie výdavkov podľa výdavkových skupín takto:

Nedaňové výdavky

Čiastka v EUR

Mzdový fond

8.918,73

Služby

6.266,20

Materiálové výdavky

6.164,54

Spolu:

21. 349,47

Výdavky združenia boli použité v súlade s poslaním a cieľmi združenia. Združenie
k 31.12.2016 hospodárilo s vyrovnanou bilanciou, t.j. nedosiahlo ani zisk ani stratu. Daňová
povinnosť je teda vo výške 0,- EUR. Združeniu týmto nevznikla daňová povinnosť.

VÝDAVKY PDC ZA ROK 2016
Služby
29%

Mzdový
fond
42%

Materiálové
výdavky
29%

Občianske združenie schválilo Výročnú správu PDC za rok 2016, vrátane finančnej správu na
zasadnutí Valného zhromaždenia, ktoré konalo dňa 7. marca 2017 v zasadacej miestnosti KS,
ÚNSS v Prešove.

Výročnú správu PDC za rok 2016 predkladá:
Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC

Výročná správa PDC, o.z. za rok 2016

13

