ZÁPISNICA
zo zasadnutia Rady PDC OZ, ktoré sa konalo dňa 9. 11. 2017,
v priestoroch PDC, Čapajevova 9 v Prešove.

Prítomní : Mgr. Dominika Hradiská, Bc. Juliana Hajduková, PhDr. Marta Hanečáková, PhD;
Mgr. Ivana Vojtašeková PhD. a pani Ruženka Berežná, revízorka PDC.
Hostia/členovia PDC: Mgr. Peter Németh a Mgr. Soňa Štefančíková za RMPK
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Výsledky monitoringu spolupráce členov a partnerov PDC
Príprava a schválenie Strategického dokumentu PDC pre roky 2018 - 2021
Rôzne – návrhy na aktivity pre rok 2018
Záver

AD1. Zasadnutie otvorila a viedla Mgr. Dominika Hradiská, predsedníčka PDC – OZ, ktorá
v úvode potvrdila uznášania schopnosť Rady PDC. Z počtu 6 členov sú prítomné 4 členky +
revízorka.
Následne navrhla za zapisovateľku Bc. Julianu Hajdukovú, ktorá úlohu prijala. Rovnako tak
aj pani Ruženka Berežná prijala úlohu overovateľky.
AD2. Dominika Hradiská informovala prítomných o dôvodoch zisťovania spokojnosti
členov a partnerov PDC. Na dotazník reagovala 1/3 oslovených a tieto výsledky dokumentujú
spokojnosť s komunikáciou i rozsahom aktivít. Z diskusie vyplynul návrh na aktívnejšiu
spoluprácu so samosprávou v kraji s dôrazom na územie mesta Prešov. Tá by si mala prejaviť
Dohodou spolupráci aj s finančnou dotáciou. Rovnako členovia považujú za dôležité
pravidelnejšie komunikovať s vedením VUC na príslušnom odbore (školstva a sociálnych vecí),
aby sa posilnila participácia s riaditeľmi škôl a sociálnych zariadení.
AD3. V súvislosti s prípravou strategického materiálu PDC bol prítomným k dispozícií
písomný návrh tohto materiálu. Zároveň sa otvorila diskusia o predloženom návrhu, pričom
z diskusie vyplynuli tieto návrhy k strategickému materiálu:







Popisnú časť doplniť o východiskovú situáciu a jednoznačnejšie uviesť víziu na uvedené
obdobie.
Vynechať všetky exaktné ukazovatele, ktoré sa následne objavia v ročných plánoch
organizácie.
Doplniť bod 5 – práca s dobrovoľníkmi, ale rovnako aj posilnenie komunikácie
s partnermi, členmi a hlavne so samosprávou a predstaviteľmi VÚC. Otvorenú
komunikáciu vo vnútri organizácie, ale aj navonok je potrebné vnímať ako dôležitý
demokratický faktor práce v PDC.
Členiť materiál aj na priority na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.
V závere uviesť situáciu, ktorá je naším cieľom, kde je dôležité uviesť konkrétne
systémové opatrenia – napr. zabezpečiť prijatie VZN, ktoré by dobrovoľnícku činnosť
vnímalo ako prierezovú činnosť viacerých oddelení a to aj s finančným zabezpečením
akcie, ktorá by sa realizovala 1x ročne na území mesta ako verejnoprospešná akcia.
Ďalej napr. prijatie koncepcie práce s mládežou na území mesta Prešov, ktorej súčasťou
by bolo aj dobrovoľníctvo.
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Všetky návrhy boli akceptované a schválené bez pripomienok. Následne boli návrhy
zapracované do finálnej podoby materiálu „Stratégia činnosti PDC na roky 2018 – 2021“,
o ktorej prijatí hlasovali prítomné členky Rady PDC. Dokument bol jednohlasne prijatý.
Dokument bude následne zaslaný všetkým členom na ich schválenie. Hlasovanie prebehne
formou per rollam a o schválení resp. neschválení rozhodnú hlasujúci relatívnou väčšinou do
20.11.2017. Zodpovedá: Mgr. Dominika Hradiská
AD4 Rôzne - prerokovanie návrhov na aktivity pre rok 2018, ktorý je jubilejným rokom PDC.
 J. Hajduková navrhla realizovať akciu na úrovni kraja spolu s partnermi na
miestnej, regionálnej i národnej úrovni. Diskusia pomohla špecifikovať akciu ako
stretnutie pri okrúhlom stole aj s čašou vína pre cca 50 - 60 hostí. Časový
harmonogram ešte spresníme po oslovení VUC a možnostiach využitia zasadačky.
Prítomní akceptovali aj návrh vydať k 10-tému výročiu registrácie PDC brožúrku,
ktorá by predstavila genézu, ale upozornila aj na zlomové a výnimočné situácie.
 Čo potrebujú organizácie ? Diskusia priniesla odpovede aj na túto otázku v tomto
duchu:
- Aktivizovať organizácie, aby posielali požiadavky na dobrovoľníkov
- Zvýšiť ich záujem aj tým, že to bude elektronický dotazník s možnosťami
atraktívnych ponúk (napr. doučovanie, práca v záhrade, výroba
terapeutických pomôcok a podobne.)
- Viac využívať otvorenú a neformálnu komunikáciu, ktorá vytvára priestor
dôvery a povzbudenia.

Overovateľka:

Zapisovateľka:

Ruženka Berežná

Bc. Juliana Hajduková

Mgr. Dominika Hradiská,
predsedníčka PDC – OZ
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