ZÁPISNICA
zo zasadnutia Rady PDC OZ, ktoré sa konalo dňa 08. 09. 2016,
RMPK, Čapajevova 4916/9 v Prešove

Prítomní : Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Príprava na DAD

3.
4.
5.
6.

Personálne zmeny
Kreovanie hodnotiacej komisie pre oceňovanie dobrovoľníkov
Diskusia
Záver
AD1. Zasadnutie otvorila Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC OZ, ktorá privítala
prítomné členky a oznámila, že na zasadnutie nepríde pani M. Hanečaková a to z pracovných
dôvodov.

Napriek tomu je zasadnutie uznášania schopné. Zápis urobí I.Vojtašeková. Za

overovateľku bola bez pripomienok schválená pani Ruženka Berežná.
AD2. I.Vojtašeková informovala prítomné členky o všetkých, doposiaľ vykonaných krokoch,
súvisiacich s prípravou Dni aktívneho dobrovoľníctva (DAD). Informácie doplnila pani J.
Hajduková, ktorá prezentovala propagačné materiály (plagáty DAD, nálepky) a predstavila
podmienky súťaže „Kešeňovka“. Priblížila aj podmienky refundácie nákladov jednotlivých MVO
spojených s aktivitami realizovanými v rámci DAD. Na základe počtu zapojených organizácií
bude členom PDC OZ refundovaná suma 82 € a nečlenom 70 €. Dodatočne boli členkám
objasnené aj požiadavky na MVO organizácie, ktoré súvisia so súťažou Kešeňovka – príprava
krabice s označením. Zdôraznené bolo, že záleží výlučne na zástupcoch MVO, ako sa postavia
k prichádzajúcim dobrovoľníkom a ako využijú ich potenciál v prospech svojej organizácie. Pani
D. Verešpejová navrhla, aby do záverečného zlosovania súťaže Kešeňovka boli zahrnutí všetci
zapojení dobrovoľníci s čím prítomné členky súhlasili. Pani J.Hajduková informovala prítomné
členky aj o svojej účasti na tlačovej konferencii, ktorá sa bude konať 9.9.2016 v Košiciach
a realizovaná bude v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košického kraja. Tlačová
konferencia bude oficiálnym odštartovaním DAD. Členkám PDC bol názorne predvedený zoznam
aktivít a mapa s lokalizáciou cez GPS súradnice. V závere tohto bloku predsedníčka informovala
že našu snahu priblížiť dobrovoľníctvo mladým podporila pani PhDr. Soňa Gaborčáková,
poslankyňa NR SR, ktorá sa stala ambasádorkou DAD Prešovského kraja.
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AD3. Pani J. Hajduková, v súvislosti so svojou neprítomnosťou v čase od 18.9.2016 bude na
aktivite DAD participovať pani Dagmar Verešpejová.

S daným návrhom súhlasili všetky

prítomné členky.
AD4. S blížiacim sa termínom oceňovania Krajské srdce na dlani (KsND) boli predostreté
členkám Rady PDC návrhy na nových členov hodnotiacej komisie. Predstavená a navrhnutá bola
pani Katarína Siváková, zástupkyňa šéfredaktora Podduklianských noviniek. S týmto návrhom
prítomné členky súhlasili. Pani D. Verešpejová navrhla za ďalšieho člena pána Jozefa Jarinu,
ktorý s pozíciou člena súhlasí. V rámci tohto bodu boli spresnené formy/podoby medializácie
oceňovania KsND na regionálnej úrovni. Predsedníčka vyzvala prítomné členky, aby podnecovali
nominácie vo svojom okolí a samé uvažovali o možných nominantoch. Pani R.Berežná ponúkla,
že pre ocenených dobrovoľníkov pripraví medovníkové srdiečka. Pani J.Hajduková predostrela
návrh, že v rámci programu oceňovania by mohol vystúpiť pán Rendoš. Komunikácia s ním bude
zabezpečená prostredníctvom pani V.Slaninkovej.
AD5. Počas diskusie boli priblížené a objasnené podmienky súvisiace s aktivitou OZ Venuše
– vychádzka so seniormi, ktorú budú členky realizovať v rámci DAD. Predsedníčka PDC
informovala o záujemcoch o dobrovoľníctvo, ktorí kontaktovali PDC v súvislosti s firemným
dobrovoľníctvom. Prítomné členky tiež spresnili, na ktorých verejných miestach budú
umiestnené ďalšie plagáty DAD:.
AD6.

Predsedníčka PDC poďakovala prítomným členkám za aktívnu účasť a vyzvala

prítomné k spoločnému obedu. Týmto bolo zasadnutie Rady PDC, o. z. ukončené.

Overovateľka:

Zapisovateľka:
Ivana Vojtašeková

V Prešove dňa 13. 09. 2016
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