ZÁPISNICA
z Valného zhromaždenia členov PDC OZ konaného dňa 14. 03. 2016
v prednáškovej miestnosti Kniţnice P.O.Hviezdoslava v Prešove, Hlavná 139.
___________________________________________________________________________
Prítomní : podľa priloţenej prezenčnej listiny
Program:
1.
Otvorenie a schválenie overovateľov, zapisovateľky
2.
Predstavenie a schválenie nových členov PDC OZ
3.
Predstavenie hodnotiacej správy/výročnej správy PDC OZ
4.
Prerokovanie plánu aktivít a finančného plánu na rok 2015
5.
Doplniť členov Rady PDC a ich schválenie
6.
Diskusia a rôzne
7.
Záver
AD1.Rokovanie otvorila a viedla Juliana Hajduková, predsedníčka PDC OZ, ktorá
skonštatovala, ţe je dôleţité dohodnúť sa na forme voľby prerokovaných materiálov.
Navrhla verejné hlasovanie a návrh bol prijatý. V úvode bola navrhnutá
zapisovateľka a schválená J.Hajduková. Za overovateľky boli navrhnuté Ruţenka
Bereţná a Mária Kurtová, obe boli bez pripomienok schválené.
Zároveň konštatovala, ţe za rok 2015 máme 10 platených členov z ktorých je
prítomných 7 členov (na základe prezenčnej listiny), čo tvorí nadpolovičnú väčšinu.
AD2. Predsedníčka poţiadala o predstavenie nových kandidátov (2) o členstvo
v PDC.
PhDr. Valéria Stojančová v krátkosti predstavila Zariadenie pre seniorov Harmónia,
Prešov – Cemjata. Informáciu o motivácií k členstvu doplnila Mgr. Viera Pasterová,
PhD, ktorá bude zastupovať zariadenie v PDC. Prihlášku podalo aj
Krajské
stredisko ÚNSS, ktoré predstavil PaedDr. Jozef Hlubovič, vedúci KS Prešov.
Prítomní členovia PDC odhlasovali prijatie nových členov bez pripomienok. Ich
predstavitelia môţu plnohodnotne hlasovať.
AD3. Hodnotiacu správu predstavila predsedníčka PDC, pričom sa zamerala na
hlavné ciele, cieľové skupiny a zámer pôsobenia PDC OZ. Napriek tomu, ţe
organizácia nemala v roku 2015 schválený projekt len príspevok mesta vo výške
100 €, dokázala realizovať viaceré aktivity: Diskusiu za okrúhlym stolom,
konferenciu „Ţena v rôznych podobách“, realizoval sa tréning, zaškolenie
kresťanských seniorov, Dekáda aktívneho dobrovoľníctva, či oceňovanie
dobrovoľníkov Prešovského kraja. Priblíţila aj participujúce aktivity.
Súčasťou
správy o činnosti predstavenie finančnej správy. Činnosť za rok 2015 revidovala
pani Ruţenka Bereţná, revízorka PDC, ktorá prečítala zápis z vykonanej revízie,
ktorá tvorí prílohu tejto správy. Predloţená VS bola bez pripomienok
a jednomyselne schválená a tvorí prílohu tohto zápisu.
AD4. V tomto bode predstavila J. Hajduková „Plán aktivít na rok 2016“, ktoré
dostali členovia aj písomnej podobe. V rámci predstavovania plánu zdôraznila, ţe
výdavky potrebné na ich realizáciu sú kryté schváleným projektom. Takţe zároveň
predstavila Plán rozpočtu na rok 2016, ktorý členovia prijali bez námietok.
AD5. Vzhľadom na neúčasť na práci pre PDC bola doc. PhDr. Denisa Šoltésová,
PhD, vedúca Katedry sociálnej práce FF PU vyzvaná k vyjadreniu sa k záujmu
spolupracovať s PDC. Vyjadrila sa pozitívne, ale následne odmlčanie nepreukazuje
jej záujem, čo dokladujú nehradené členské príspevky. Z tohto dôvodu J.Hajduková
navrhla za členku Rady PDC pani MVDr. Annu Suchú, ktorá bola na stretnutí
prítomná a potvrdila svoj záujem podporiť činnosť PDC. Prítomní členovia
hlasovaním tento návrh odhlasovali a zároveň hlasovaním potvrdili všetkých členov
Rady PDC na ďalšie trojročné obdobie. Rovnako prebehlo verejné hlasovanie, ktoré
potvrdilo zotrvanie Bc. Juliany Hajdukovej vo funkcii predsedníčky Prešovského
dobrovoľníckeho centra so sídlom v Prešove.

Diskusia:
Počas diskusie predsedníčka PDC informovala prítomných členov o tom, ţe PDC má
svoje pracovisko v Sabinove, vzhľadom na okolnosti a zdravotný stav predsedníčky
PDC. Zároveň informovala, ţe priestoroch Klubu podnikavých ţien sa realizujú
stretnutia dobrovoľníkov za čo ďakujeme Ruţenke Bereţnej.
Juliana Hajduková upriamila pozornosť na moţnosť zverejnenia dobrovoľníckych
ponúk na webovej stránke PDC a vyzvala prítomných, aby tieto moţnosti častejšie
vyuţívali.
AD6. V závere predsedníčka ešte raz poďakovala prítomným za účasť, ukončila
rokovanie a pozvala ich k malému občerstveniu. Zároveň prítomných pozvala k
„okrúhlemu stolu“.

Zapisovala:
Bc. Juliana Hajduková

Zápis overili:
Ruţenka Bereţná

V Prešove dňa 19.03.2016

Mária Kurtová

