ZÁPISNICA
zo zasadnutia Rady PDC OZ, ktoré sa konalo dňa 23. 08. 2017,
v zasadačke PDC, Čapajevova 9 v Prešove.

Prítomní : Mgr. Dominika Hradiská, pani Ruženka Berežná. Bc. Juliana Hajduková, Mária
Kurtová; PhDr. Marta Hanečáková, PhD.
Neprítomné členky: Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.; MVDr. Anna Suchá
Program:

Otvorenie
Prerokovanie realizačných krokov projektu „Daruj a dostaneš“
Informácie o príprave Dni aktívneho dobrovoľníctva - DAD
Schválenie štatútu oceňovania „Krajské srdce na dlani 2017“ - KSnD
Rôzne a diskusia
6. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

AD1. Zasadnutie otvorila a viedla Mgr. Dominika Hradiská, predsedníčka PDC – OZ, ktorá po
úvodných uvítacích slovách konštatovala, že napriek neprítomnosti 2 členiek, je zasadnutie
uznášania schopné. Následne navrhla za zapisovateľku Bc. Julianu Hajdukovú, ktorá úlohu
prijala. Rovnako tak aj pani Ruženka Berežná úlohu overovateľky. Zároveň pristúpila k prvému
bodu rokovania.
AD2. Dominika Hradiská informovala prítomné dámy o realizovaných informačných dňoch
počas ktorých sme informovali o dobrovoľníctve a možnosti zapojenia sa do DAD spolu 382
občanov. Z uvedeného počtu si informácie vypočulo 330 mladých ľudí zo ZŠ a prevažne SŠ.
Diskutovalo sa o záujme témy medzi mladými, ale aj o dôležitosti osobného rozprávania
o pomoci a jej formách. Dôležité je hovoriť zrozumiteľným jazykom, využívajúc aj im bližšie
komunikačné formy.
AD3. Súčasťou projektu podporeného zo zdrojov MŠVVaŠ SR realizujeme DAD. Informovalo
a príprave letákov, mobilizáciu organizácií, škôl i samospráv, ale zároveň poďakovala lídrom
zapojených organizácií za ich aktívnosť. Termín prihlásenia sa organizácií je do 25.08.2017,
takže veríme, že záujem organizácií bude dostatočný. Následne Dominika pošle zoznam
zapojených organizácií. Informačné stretnutie lídrov zapojených organizácií sa uskutoční dňa
7.09.2017 v Prešove. Pozvánka bude distribuovaná v posledných augustavých dňoch. J.
Hajduková doplnila informáciu o finančnej refundácií. Členským organizáciám poskytneme
úhradu vo výške 70,-€/organizcáciu len na krytie výdavkov za materiál. Ostatným to bude vo
výške 50,- €. Špecifikácia sa bude spresnená v inštruktážnom liste, ktorý organizácie nájde aj na
web.stránke PDC spolu s prezenčnou listinou. Diskutovali sme aj o možnosti podporiť
organizácie formou občerstvenia, ale táto forma pomoci ostane na pleciach organizácií. Máme
záujem aj o zapojenie firemných dobrovoľníkov do aktivít organizácii, kompletizujeme zoznam
vhodných ponúk pre takéto skupiny dobrovoľníkov, ktorý budeme následne ponúkať
inštitúciám a firmám.
AD4. Prítomní dostali v elektronickej i písomnej forme návrh štatútu „KSnD 2017“ ku
ktorému neboli žiadne pripomienky, takže štatút bol jednohlasne schválený. Diskutovalo sa aj
o priestore, v ktorom by sa oceňovanie realizovalo a po dobrých skúsenostiach z minulého roka
bol návrh ostať v reštaurácií SORAYA v Prešove, čo budeme rešpektovať.
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AD5 Rôzne
 J.Hajduková informovala o novej povinnosti žiadať MsÚ Prešov o povolenie
využiť so zľavou umiestnenie plagátov (A4) na linkách DP mesta Prešov.
Neprehľadnú situáciu riešime s vedúcim kancelárie primátorky.
 Rovnako sa snažíme pozitívne ukončiť snahu o finančnú podporu zo strany
mesta. Administratívny postup je rovnako zdĺhavý.
 Dominika Hradiská informovala o začatej spolupráci s krízovým centrom Dorka
pri zavádzaní nového dobrovoľníckeho programu. Program bude tútorského
typu, PDC chce vytvoriť dvojice študent VŠ – dieťa bývajúce v krízovom centre,
ktoré by sa stretávali raz týždenne s cieľom spoločne pracovať na školských
úlohách dieťaťa. Náborová časť prebehne v septembri, program plánujeme
spustiť najneskôr v novembri.

Overovateľka:

Zapisovateľka:

Ruženka Berežná

Bc. Juliana Hajduková

Mgr. Dominika Hradiská, predsedníčka PDC – OZ.
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