ZÁPISNICA
zo zasadnutia Rady PDC OZ konaného dňa 10.06.2015
________________________________________________________________________
Prítomní : podľa priloţenej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Hodnotenie aktivít za uvedené obdobie
3. Príprava na Deň aktívneho dobrovoľníctva 2015.
4. Schválenie Štatútu KSnD 2015
5. Diskusia
6. Záver
AD1. Rokovanie otvorila a viedla Juliana Hajduková, predsedníčka PDC OZ,
ktorá konštatovala, ţe na základe prezenčnej listiny sú prítomní štyria
členovia Rady PDC OZ. Ospravedlnila neprítomnosť p. Denisy
Šoltesovej a p. M.Hanečákovej. Za zapisovateľku bola navrhnutá a
schválená Ivana Vojtašeková. Hlasovanie: PRE: 3, PROTI: 0, ZDRŢALO
SA: 1
Za overovateľky boli navrhnuté Ruţenka Bereţná. Hlasovanie: PRE: 2,
PROTI: 0, ZDRŢALO SA: 2
V úvode Juliana Hajduková privítala prítomných členov a poďakovala
im za ich aktívnu účasť. Zároveň zopakovala jednotlivé body programu,
ktorého sa pridrţiavala.
AD2. Predsedníčka predstavila nosné aktivity, ktoré realizovalo PDC OZ
za posledné obdobie.
 PDC-o.z. venuje pravidelnú pozornosť dobrovoľníkov a ich
umiestneniu
v organizáciách.
Od
začiatku
roka
bolo
zaevidovaných 16 aktívnych dobrovoľníkov. Predsedníčka
zároveň poukázala na potrebu osvety v tejto oblasti.
 V polovici marca (18.03.2015) sme zorganizovali „Okrúhly stôl“
s cieľom predstaviť moţnosti vyuţitia asignačnej dane
v Prešovskom kraji a financovania tretieho sektora v meste
Prešov. Účasť 25 lídrov bol povzbudivý, ale nevytvoril snahu
o zmenu podporenia MVO zo zdrojov mesta.
 Spolu s organizáciou Europedirect Prešov sme si pripomenuli
Deň EÚ a to rozdávaním ţltých ruţí obyvateľom mesta Prešov.
Sieť EUROPE DIRECT je jedným z hlavných nástrojov Európskej
komisie na poskytovanie informácií obyvateľom na miestnej
úrovni a na poskytovanie spätnej väzby európskym inštitúciám.
 PDC spolu s KPŢ zorganizovalo konferenciu „Ţena v rôznych
podobách“, ktorá sa uskutočnila dňa 14. mája 2015 v Kniţnici
P.O.Hviezdoslava v Prešove. Zaujímavé témy vyvolali ţivú
diskusiu v kruhu 28 účastníčok.
 Koncom mája 2015 malo PDC zastúpenie na národnej a
hodnotiacej konferencii KomPrax konanej v Banskej Bystrici.
 Zároveň sme aktivity PDC predstavili na Dobročinnom trhu,
ktorý sa konal 4.júna 2015 v 2 blokoch. V jednom bloku išlo
o prezentáciu organizácií a výrobkov vyrobených v jednotlivých

organizáciách
a chránených
dielňach.
o prezentáciu záujmovo-kultúrnej činnosti.

V ďalšom

išlo

AD3. V mesiaci september pripravuje PDC Dni aktívneho dobrovoľníctva.
Tento rok sa zameriame na teritórium mesta Prešov. Plánom je osloviť
pribliţne štyroch partnerov, ktorí pripravia aktivity pre dobrovoľníkov.
Do aktivít sa záujemcovia budú môcť zapojiť počas určeného termínu.
Osloviť k spolupráci, v zmysle aktivizácie dobrovoľníkov, chceme ZŠ
z mesta Prešov. Zatiaľ prejavili ochotu spolupracovať
s PDC
subjekty: SČK pobočka Prešov, Štátna ochrana prírody, regionálne
pracovisko Prešov a Rada mládeţe Prešovského kraja. Ďalšie subjekty
budeme oslovovať postupne. Napr. Zariadenie pre seniorov Harmónia,
Prešov-Cemjata s cieľom zobrať seniorov na návštevu mesta Prešov.
AD4. Členovia Rady PDC po diskusii prerokovali a schválili návrh Štatútu
KSnD pre rok 2015, ktorého znenie bude zverejnené na www.stránke
PDC. Navrhovaným priestorom na realizáciu tohtoročného oceňovania
je Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.
Hlasovanie: PRE: 4, PROTI: 0, ZDRŢALO SA: 0
Tento záujem treba písomne spracovať a ţiadosť zaslať na GKTF na
prerokovanie.
AD5. Počas diskusie predsedníčka PDC-o.z. informovala prítomných členov
o výške schválenej dotácie z mesta Prešov určenej na oceňovanie
KSnD. Ide o sumu 100 €.
Pani M.Kurtová vyjadrila svoj postreh a názor súvisiaci s akciou
„Dobročinný trh“. Túto akciu vníma skôr ako prezentáciu výrobkov
a nie samotných organizácií. Zároveň navrhla pripraviť školiace
stretnutie pre cieľovú skupinu ľudí, ktorí majú v domácnosti senióra/ov a starajú sa o senióra/-ov. Od p. Hajdukovej padol návrh, aby išlo
o tzv. poradenský seminár s názvom „Príprava na starobu“, ktorý by sa
realizoval v spolupráci s MsÚ v Prešove, odborom sociálnych sluţieb
v roku 2016.
AD6. V závere predsedníčka ešte raz poďakovala prítomným za účasť,
ukončila rokovanie a pozvala prítomné členky Rady k malému
občerstveniu.

Zapisovala:
Ivana Vojtašeková
Zápis overili:
Ruţenka Bereţná

V Prešove, dňa 22.06.2015

