ZÁPISNICA
zo zasadnutia Rady PDC OZ, ktoré sa konalo dňa 19. 02. 2016, Masarykova 16 v Prešove

Prítomní : Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba novej členky Rady a schv{lenie predsedu/predsedníčky PDC.
3. Hodnotenie aktivít realizovaných v roku 2015

4.
5.
6.
7.

Predstavenie pl{novaných aktivít pre rok 2016
Príprava Valného zhromaždenia PDC OZ
Diskusia
Z{ver

AD1. Zasadnutie otvorila Bc. Juliana Hajdukov{, predsedníčka PDC OZ, ktor{ privítala
prítomné členky a konštatovala, že zasadnutie je uzn{šania schopné. Za zapisovateľku bola
zvolen{ Ivana Vojtašekov{. Za overovateľku bola schv{len{ Ruženka Berežn{.
Hlasovanie: schv{lené jednohlasne.
AD2.
Bc.
Juliana
Hajdukov{
navrhla
doplnenie
programu
o voľbu
predsedu/predsedníčky PDC OZ, ale aj doplnenie novej členky Rady PDC OZ o MVDr.
Annu Suchú, ktor{ nahradí neaktívnu členku doc. PhDr. Denisu Šoltésovej, PhD., ktor{
zastupovala IEaSP na PU v Prešove. Po diskusii bol n{vrh na doplnenie členky Rady
schv{lený. Za predsedníčku PDC OZ bola zvolená Bc. Juliana Hajduková.
Hlasovanie: schv{lené bez pripomienok.
AD3. O aktivit{ch PDC OZ v roku 2015 informovala Bc. Juliana Hajdukov{.
Prezentovanie programovej časti Výročnej spr{vy začala inform{ciou, že Rada PDC OZ
zasadla dvakr{t. PDC OZ nemalo v predch{dzajúcom roku realizovaný projekt, ktorý by bol
finančne podporený na z{klade konkrétnej grantovej výzvy. J. Hajdukov{ uviedla, že
v priebehu roka 2015 sme oslovili a zapojili 532 občanov do konkrétnych aktivít. Výročn{
spr{va PDC OZ za rok 2015 spolu so stanoviskom revízorky, bude predložen{ na Valnom
zhromaždení. Predložen{ Výročn{ spr{va za rok 2015 bola schv{len{.
Hlasovanie: jednohlasne schv{lené.
AD4. Pl{n aktivít na rok 2016 predstavila Ivana Vojtašekov{. Prítomné členky
informovala o aktivit{ch, ktoré pl{nuje PDC OZ realizovať v jednotlivých mesiacoch roka.
Pl{n aktivít bol predstavený v časovej postupnosti, pričom jednotlivé aktivity boli rozdelené
do dvoch nosných okruhov aktivít – vlastné aktivity, participujúce aktivity. Pri
predstavovaní boli spomenuté aj tzv. štandardné aktivity, ktoré PDC OZ realizuje pravidelne
a priebežne počas celého roka. Predložený Pl{n aktivít na rok 2016 bol schv{lený.
Hlasovanie: schv{lené jednohlasne.
AD5 Predsedníčka PDC OZ informovala prítomné členky o termíne a čase konania
Valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 14.marca 2016 o 12:30 hod v priestoroch
Knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove.
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AD6. V r{mci diskusie pripomenula predsedníčka PDC OZ termín a charakter realiz{cie
Dní aktívneho dobrovoľníctva. V kr{tkosti pripomenula spoluúčasť PDC v projekte YALTA,
v r{mci ktorého doch{dza k spolupr{ci s Krajským strediskom Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska v Prešove. Upriamila pozornosť prítomných členiek na prvé
stretnutie členov ÚNSS a dobrovoľníkov. Diskusia ponúkla aj priestor na objasnenie
niekoľkých konkrétností súvisiacich s pripravovanou registr{ciou MNO, ktor{ bude
realizovan{ v réžii Ministerstva vnútra SR.
AD7. Bc. Juliana Hajdukov{, predsedníčka PDC OZ, poďakovala prítomným členk{m za
účasť, popriala veľa síl do ďalšej pr{ce a vyzvala prítomné k občerstveniu. Týmto ukončila
zasadnutie Rady PDC OZ

Zapisovateľka:
Mgr. Ivana Vojtašekov{, PhD
Overovateľka:
p. Ruženka Berežn{

V Prešove, dňa 28.02.2016
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