ZÁPISNICA
zo zasadnutia Rady PDC OZ konaného dňa 21. 10. 2015 v Prešove.
________________________________________________________________________
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Hodnotenie aktivít za uvedené obdobie
3. Príprava Krajské oceňovania dobrovoľníkov - KSnD 2015.
4. Diskusia
5. Záver
AD1. Rokovanie otvorila a viedla Juliana Hajduková, predsedníčka PDC OZ,
ktorá konštatovala, že na základe prezenčnej listiny sú prítomní štyria
členovia Rady PDC OZ. Ospravedlnila neprítomnosť p. Denisy Šoltésovej a p.
M. Hanečákovej. Pozvanie prijala aj zástupkyňa RMPK pani Mgr. Dagmar
Verešpejová.
Overenie zápisnice je poverená p. Ruženka Berežná, revízorka PDC a zápis
prevedie J.Hajduková, čo bolo bez pripomienok schválené.
V úvode Juliana Hajduková privítala prítomných členov a zároveň zopakovala
jednotlivé body programu, ktorého sa pridržiavala.
AD2. Predsedníčka predstavila nosné aktivity, ktoré realizovalo PDC OZ
za posledné obdobie:
 Vyhodnotenie realizácie DAD – Dňa aktívneho dobrovoľníctva do
ktorého sa zapojilo 73 dobrovoľníkov a 150 ďalších aktívnych občanov.
Viac na stránke:
http://www.dobrovolnictvopo.sk/aktuality/hodnotime-dni-aktivnehodobrovolnictva-2015
 Účasť na workshope, ktorý sa realizoval dňa 23.09.2015 a jeho cieľom
bolo predstaviť realizačné kroky národného projektu Zvyšovanie
transparentnosti neziskového sektora cez mechanizmus akreditácie
MNO. Otvorený informačný systém je dobrovoľný, bezplatný a má
stmeliť informácie od 50 tis. MNO. Je určený pre poskytovateľov
verejnej správy, pre MNO ako prijímateľov fin. pomoci od verejnej
správy, ale aj pre verejnosť, študentov, média.
 Stretnutia projektových partnerov a prezentácia činnosti PDC na pôde
PF PU v Prešove, ale aj v Košiciach na pôde Karpatskej nadácie, ktorá
realizuje projekt Aktivita otvára dvere .
 V rámci partnerskej spolupráce sa PDC predstavilo dňa 19.10.2015 na
študentskej konferencii, ktorú pripravila ZŠ Sibírska v Prešove. Išlo
o úvodnú aktivitu projektu Solidarita bez hraníc, ktorú ZŠ realizuje
v rámci programu Erazmus+
 Predsedníčka PDC informovala, že návštevnosť web.stránky prekročila
číslo 1500 návštevníkov od začiatku roka 2015.

AD3. Príprava Krajského srdca na dlani 2015
Po diskusii prítomných sa dohodlo, že realizácia oceňovania sa uskutoční
dňa 10.12.2015 v Reštaurácii Soraya v Prešove. Rátame s účasťou cca 50
prítomných.
Program zabezpečí skupina Hrdza a program sa podujala
moderovať pani Ruženka Berežná. J. Hajduková informovala o získaných
darčekových predmetov, ktoré ešte treba obohatiť a osloviť ďalších
podporovateľov.

Partnerom podujatia je aj v tomto roku RMPK. Finančný príspevok vo výške
100 € poskytol MsÚ v Prešove.
http://www.dobrovolnictvopo.sk/aktuality/ocenovanie-dobrovolnikovpresovskeho-kraja-1
Ďalšie úlohy:
- Osloviť MNO, ale aj školy a zaslať im výzvu o možnosti nominácie. Túto
úlohu si zobrali na plecia všetci členovia PDC. Formou emailu tak urobí J.
Hajduková a I. Vojtašeková.
- Písomne požiadať pani primátorku, aby prevzala záštitu nad podujatím.
Osobne si túto úlohu zobrala na plecia p. Berežná.
- V krátkom čase, treba osloviť aj členov hodnotiacej komisie /HK/
a v prípade potreby je potrebné osloviť nových členov. Za radu mládeže
doplní člena HK D. Verešpejová.
- Termín zasadnutia HK je určený na 30.11.2015 v priestoroch RMPK.
- Osobne navštíviť Zdravotnú poisťovňu, ale aj ďalšie firmy a zabezpečiť
darčekové predmety pre ocenených. Z: J.Hajduková.

AD5. Diskusia prebehla priebežne a žiadne nové témy neboli predmetom
rokovania.
AD6. V závere predsedníčka ešte raz poďakovala prítomným za účasť,
ukončila rokovanie a pozvala prítomné členky Rady k malému
občerstveniu.

Zapisovala:
Bc. Juliana Hajduková
Zápis overili:
Ruženka Berežná

V Prešove, dňa 22.10. 2015

