ZÁPISNICA
zo zasadnutia Rady PDC OZ, ktoré sa konalo dňa 14. 04. 2016,
Krízové centrum CSS, Hlavná 58 v Prešove
Prítomní : Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Trh dobrovoľníckych príležitostí

3.
4.
5.
6.

Prerokovanie zmien v Štatúte KSnD 2016
Príprava Konferencie a jubilejného ročníka KSnD 2016
Diskusia
Z{ver

AD1. Zasadnutie otvorila Bc. Juliana Hajdukov{, predsedníčka PDC OZ, ktor{ privítala
prítomné členky a konštatovala, že na zasadnutie nepríde pani Kurtov{ z v{žnych rodinných
dôvodov a pani Ruženka Berežn{, ktor{ je pracovne zanepr{zdnen{. Napriek tomu je
zasadnutie uzn{šania schopné. Z{pis urobí J. Hajdukov{ Za overovateľku bola bez
pripomienok schv{len{ pani MVDr. Anna Such{.
AD2. Bc. Juliana Hajdukov{ informovala o príprave Trhu dobrovoľníckych príležitosti,
ktorý sa realizuje v spolupr{ci s PF PU v Prešove dňa 26. 04. 2016. Do dnešného dňa sa
prihl{silo 10 organiz{cií, ktoré sa predstavia študentom Pedagogickej fakulty a z{roveň si
urobia n{bor na nových dobrovoľníkov. Akcia sa kon{ ako súčasť Dni Prešovskej univerzity.
V r{mci partnerstva v medzin{rodnom projekte VAPOVO je PDC poveren{ propag{ciou
a finančným zabezpečením Trhu DP. Podrobnosti zverených finančných prostriedkov
spresní zmluva o spolupr{ci, ktor{ bude konzultovan{ a podpísan{ s PaedDr. Erikou
Novotn{, PhD, koordin{torkou projektu VAPOVO.
AD3. V ďalšom bode informovala Bc. Juliana Hajdukov{ o zmen{ch v štatúte KSnD 2016,
ktoré sa vykonali na z{klade odporúčania HK z roku 2015. Predstavila 2 typy nominačných
h{rkov a spolu so štatútom boli tieto materi{ly po diskusii aj schv{lené pre rok 2016.
AD4. Hovorilo sa o nutnosti pripraviť dôstojnú oslavu 15. výročia oceňovania
dobrovoľníkov Prešovského kraja. Diskusia uk{zala, že vhodným termínom realiz{cie oboch
podujatí, ktoré sa budú konať v jeden deň, bude 8. december 2016. Využijeme priestor
reštaur{cie SORAYA v Prešove. Z dôvodu efektívnejšej a kreatívnej pr{ce na príprave oboch
podujatí je dobré vyprofilovať tímy pre :
A) Prípravu konferencie tak, aby sme využili nové formy výmeny skúsenosti a jednotnú
propag{ciu oboch podujatí.
Navrhnut{ skupina: Marta Haneč{kov{, Dagrmar Verešpejov{ a Ivana Vojatašekov{
+ ďalší ľudia/študenti, podľa potreby a možnosti
Navrhnuté realizačné kroky:
1. Konferencia v duchu diskusn{ kaviareň pre max 40 účastníkov.
2. Pozvať dôležité subjekty – KÚ, MsÚ, Úrad vl{dy – splnomocnenca pre ROS.
3. Zacieliť sa na témy k diskusii pri stoloch: soci{lna oblasť; rozvoj dobrovoľníctva
a dobrovoľníckych centier; fundraising a firemné dobrovoľníctvo; kultúra, knihy
a iné netradičné aktivity; vzdel{vanie, neform{lne učenie a osveta;
4. Osloviť a pripraviť facilit{torov pre každú tému/ každý stôl, pričom ich počet
obmedziť na maxim{lne 7. Tém 7 x 5 ľudí pri stole = 35 + 5 organizačný tím.
5. Navrhnúť nosnú tému konferencie: Štart pre štandard v pr{ci s dobrovoľníkmi ?
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B) Oceňovanie dobrovoľníkov aj s doplňujúcim predstavením predošlých ročníkov
- príprava jubilejného bulletinu a fotiek s ocenených z minulých ročníkov.
Navrhnut{ skupina: Juliana Hajdukov{, Ruženka Berežn{, Veronika Slaninkov{ +
ďalší ľudia, študenti.
1. Pripraviť zoznam ocenených z minulých ročníkov
2. Osloviť ľudí a požiadať ich o rozhovor (telefonicky, emailom, osobne) a to za
pomoci študentov, dobrovoľníkov.
3. Sumarizovať materi{l, pripraviť ho do tlačenej podoby, vr{tane fotiek
z predošlých ročníkov z oceňovania.
4. Fotografie ľudí, ktorí poskytli rozhovor, by tvorili galériu pri vstupe do
miestnosti,
5. priamo v reštaur{cie SORAYA.

AD4. Diskusia prebehla kontinu{lne počas zasadnutia. Ďalšie témy neboli predmetom
rokovania
AD5. Predsedníčka PDC poďakovala prítomným d{mam za aktívnu účasť a
vyzvala prítomné k občerstveniu. Týmto bolo zasadnutie Rady PDC, o. z. ukončené.

Zapisovateľka:
Bc. Juliana Hajdukov{
Overovateľka:
MVDr. Anna Such{

V Prešove dňa 15. 04. 2016
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