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KTO SME
Prešovské dobrovoľnícke centrum je otvoreným združením občanov, skupín a organizácií
(fyzických a právnických osôb), založené v záujme vytvárania podmienok aktívnej účasti
mladých ľudí, ale aj širokej verejnosti, na zlepšení života obyvateľstva v regióne Prešovského
kraja.

Poslaním Prešovského dobrovoľníckeho centra (PDC - o.z.) je poskytovaním profesionálnych
služieb v oblasti dobrovoľníctva podporovať jeho rozvoj v Prešovskom kraji, zvyšovať kvalitu
života v regióne a rozvíjať potenciál ľudí. Toto sa snažíme napĺňať prostredníctvom
realizovania aktivít a projektov aj v partnerstvách s inými subjektmi.
Prešovské dobrovoľnícke centrum pôsobí na území Prešovského kraja, je súčasťou
infraštruktúry dobrovoľníctva na Slovensku a jeho hlavné ciele sú stanovené takto:
-

oslovovať a podporovať ľudí v zapájaní sa do dobrovoľníckych aktivít, poskytovať
poradenstvo
propagovať dobrovoľnícke príležitosti v kraji a prepájať organizácie a záujemcov
o dobrovoľníctvo
vzdelávať organizácie a pomáhať riešiť otázky týkajúce sa riadenia dobrovoľníkov
a dobrovoľníckych programov
vytvárať príležitosti pre zapájanie sa do dobrovoľníctva
propagovať dobrovoľníctvo a zvyšovať jeho status
zlepšovať prostredie na rozvoj dobrovoľníctva

Spoluprácu vnímame ako priestor na osobnostný a profesný rast a vzájomné učenie sa.
V PDC - o.z preto pracujeme v tíme. Hlavnými výkonnými zložkami v roku 2017 bolo
predsedníctvo, ktoré sa v marci rozšírilo o jednu členku a väčšinu roka tak pracovalo
v zložení:
Bc. Juliana Hajduková
Mgr. Dominika Hradiská
Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.
V závislosti od aktuálne realizovaných aktivít sme k spolupráci prizývali externých lektorov.
Na základe zmluvy s ÚPSVaR Prešov s nami naďalej spolupracovala Lenka Bobotová zapojená
do aktivačných prác formou dobrovoľníckej služby.
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Občianske združenie usmerňuje a riadi Rada PDC. V roku 2017 sa zasadnutie Rady PDC
uskutočnilo 4x za účasti členiek:
Mgr. Dominika Hradiská, predsedníčka PDC – o.z.
Bc. Juliana Hajduková, podpredsedníčka PDC – o.z.
Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD., podpredsedníčka PDC – o.z.
Mária Kurtová, členka Rady PDC – o.z.
PhDr. Marta Hanečáková PhD., členka Rady PDC – o.z.
MVDr. Anna Suchá, členka Rady PDC – o.z.
Ruženka Berežná, revízorka PDC – o.z.
Najvyšším orgánom občianskeho združenia je Valné zhromaždenie.
V roku 2017 zasadalo Valné zhromaždenie prvýkrát v marci 2017, kde došlo k schváleniu
dokumentov za rok 2016, prijatiu nových členov a voľbe predsedníctva. Stanovy Valnému
zhromaždeniu umožňujú v prípade potreby vykonať aj elektronické hlasovanie, v priebehu
roku 2017 sa tak stalo 2x. Dňa 25.05.2017 Valné zhromaždenie hlasovalo o zmenách
v stanovách a 17.11.2017 o schválení Strategického plánu PDC – o.z. na roky 2018 – 2021.
Na základe úhrady členského sme v roku 2017 evidovali 16 členov, z nich 6 bolo fyzických
osôb a 10 organizácií. V roku 2017 boli členmi PDC – o.z. tieto subjekty:
1. Gréckokatolícka charita Prešov
2. OZ Venuše Prešov
3. Klub podnikavých žien Prešov
4. Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov
5. ZO Únie žien Slovenska Koškovce
6. Únia nevidiacich a slabozrakých, KS Prešov
7. OZ SAPIO Miklušovce
8. Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov, Cemjata
9. Rada mládeže Prešovského kraja
10. PhDr. Marta Hanečáková, PhD.
11. Bc. Juliana Hajduková
12. Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.
13. Mgr. Peter Németh
14. Zariadenie pre seniorov Náruč, Prešov
15. Mgr. Dominika Hradiská
16. Mgr. Vierka Pasterová
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V priebehu roku 2017 došlo v PDC – o.z. k niekoľkým interným zmenám.
V marci abdikovala zo svojej funkcie dlhoročná predsedníčka Bc. Juliana Hajduková,
žezlo po nej dňa 8.3.2017 prevzala Mgr. Dominika Hradiská. Juliana Hajduková
zostáva aktívna v PDC – o.z. na pozícii podpredsedníčky. Julke za jej doterajšiu
profesionálnu prácu pri budovaní občianskej spoločnosti úprimne ďakujeme.
V júni zmenilo PDC – o.z. sídlo a presťahovalo sa na Čapajevovu 9 v Prešove. V týchto
priestoroch zdieľa kanceláriu s RMPK a Cenef.
Z dôvodu týchto zmien aj kvôli potrebe presnejšie zadefinovať niektoré elementy
života organizácie a procesov v nej došlo v júni 2017 k úprave stanov. Zmena bola
schválená Valným zhromaždením dňa 26.05.2017 a potvrdená Ministerstvom vnútra
dňa 16.6.2017 pod číslom VVS/1-900/90- 32049-1.

REALIZOVANÉ PROJEKTY
Daruj a Dostaneš
Projekt bol realizovaný v období marec 2017 – december 2017 vďaka dotácii Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Dotácia predstavovala 13.692€ a pokrývala náklady
na projekt vo výške 80%. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť kompetencie mladých ľudí cez
priamu dobrovoľnícku prácu v ich blízkom okolí a prípravu na ňu a povzbudiť mladých k
účasti na dobrovoľníctve prostredníctvom informačných dní a ocenenia jednotlivcov a
skupín. Konkrétne aktivity, špecifické ciele a výstupy sú popísané v texte ďalej.
Sociálna solidarita mladých v Prešove
Projekt zameraný na zapojenie mladých ľudí z mesta Prešov do dobrovoľníckych aktivít
v organizáciách pracujúcich v sociálnej oblasti podporilo mesto Prešov sumou 510€. Projekt
bol realizovaný v mesiacoch máj 2017 – október 2017 a mal za cieľ zapojiť mládež do
konkrétnych dobrovoľníckych príležitostí na území mesta Prešov, ktoré by rozvíjali ich
kompetencie a posilňovali sociálne cítenie.
YALTA (Youth Activization- Long Term Ambition)
Medzinárodný projekt, ktorého nositeľom bola Únia nevidiacich a slabozrakých Bratislava a
realizovala ho s partnermi Platformou DCO a Slovinskou asociáciou zdravotne postihnutých
študentov (DSIS). Prešovské dobrovoľnícke centrum spolupracovalo na realizácii aktivít
projektu s Krajským strediskom ÚNSS v Prešove a to v období od novembra 2015 do
decembra 2017. Úlohou PDC – o.z. bolo pripraviť mladých dobrovoľníkov na spoluprácu so
zrakovo znevýhodnenou mládežou.
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REALIZOVANÉ AKTIVITY
Vďaka nasadeniu pracovného tímu PDC - o.z. sa nám v priebehu roku 2017 podarilo osloviť
2 016 občanov. Z nich bolo aktívnych 1 133 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali počas Dní
aktívneho dobrovoľníctva v 7 okresoch Prešovského kraja.
Informačné dni realizované na školách a v MVO v mestách i obciach Prešovského kraja.
Cieľom stretnutí bolo diskutovať s mladými o ich predstavách o dobrovoľníctve, kde by mohli
a chceli pomáhať, ale najmä im predstaviť dobrovoľníctvo ako nástroj získavania zručností
a rozvíjania osobnostných kompetencií. V priebehu roka sme realizovali 14 stretnutí
v rôznych mestách kraja, na ktorých si informácie vypočulo 361 účastníkov, z toho 315 tvorili
mladí do 30 rokov.
Manažment dobrovoľníkov bol témou celodenného tréningu, ktorý sa realizoval dňa 31. 05.
2017 v Prešove. V rámci vzdelávania pracovníkov s mládežou a koordinátorov dobrovoľníkov
absolvovalo základné školenie 13 účastníkov, z toho 1 účastníčka s hendikepom a 2
z rómskej menšiny.
Dni aktívneho dobrovoľníctva boli súčasťou celonárodnej kampane Týždeň dobrovoľníctva,
ktorá sa tento rok niesla v hesle „Dobro došlo?“ a pokračovala „Dobro nedošlo! Dobro príde
do nášho kraja 16.9.-6.10.2017.“ V týchto dňoch pripravilo 28 organizácií v Prešovskom kraji
takmer 40 dobrovoľníckych ponúk rôzneho typu, do ktorých sa mohol zapojiť ktokoľvek
s chuťou vyskúšať si dobrovoľníctvo či spoznať prácu niektorej zo zapojených organizácií.
Ponuky boli zverejňované na našej web stránke cez mapu ponúk, ktorá pomáhala hlavne
mladým nájsť si organizáciu v meste svojho bydliska či pôsobiska.
Pozri : http://www.dobrovolnictvopo.sk/prilezitosti-dobrovolnictva
Ponuka bola pestrá a výzvu na zapojenie sa prijalo 1133 dobrovoľníkov, ktorí spolu
odpracovali 4755,5 hodín, čo pri použití hodnoty aktuálnej minimálnej hodinovej mzdy
znamená, že títo ľudia venovali spoločnosti prácu v hodnote minimálne 11 888,75€.
Najviac dobrovoľníčok sa zapojilo do aktivít, ktoré v rôznych obciach Prešovského kraja
pripravili členky krajskej organizácie Únie žien Slovenska. Takmer dve stovky dobrovoľníkov
navštívili Hospic a Denný stacionár Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi a takmer stovka
nemocnicu v Humennom. V oboch prípadoch pomáhali pri zlepšovaní prostredia zariadení
pre klientov, výrobe pomôcok aj priamej práci s klientom.
Silnú odozvu mala aj súťaž o zážitkovú cenu. Do žrebovania sa mohol zapojiť každý
dobrovoľník, ktorý odpracoval aspoň 2 hodiny v jednej organizácii.
Aktivite predchádzalo spoločné inštruktážne stretnutie, ktoré sme organizovali na začiatku
DAD (7.09.2017) a po ukončení aktivít sme sa s realizátormi aktivít stretli na hodnotiacom
stretnutí (16.10.2017) v Prešove.
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Prieskum spokojnosti členov PDC – o.z. sme realizovali v prvej polovici novembra 2017.
Online dotazník smerujúci k zisteniu spokojnosti členov s komunikáciou, poskytovanými
službami, overeniu miery naplnenia očakávaní a motivácie pre členstvo. Respondenti mali
možnosť aj voľne formulovať názory, komentáre a odporúčania. Oslovení boli všetci členovia
okrem členov predsedníctva, získali sme spolu 4 odpovede, čo je 33%.
Členovia vyjadrili spokojnosť s úrovňou komunikácie, atmosférou aj množstvom informácií,
ktorých sa im dostáva. Naplnenosť očakávaní spojených s členstvom uviedli ako dobrú. Jeden
respondent vyjadril záujem o užšiu spoluprácu s PDC – o.z.
Prieskum súvisel s organizačnými zmenami, ktorými PDC – o.z. prechádzalo a s prípravou
Strategického plánu organizácie, ktorého ciele sme mali záujem nastaviť podľa požiadaviek
a potrieb členov.
Krajské srdce na dlani (KSnD) 2017. Už 16sty ročník podujatia zameraného na oceňovanie
dobrovoľníkov a dobrovoľníckych skupín s cieľom vyzdvihnúť pozitívne príklady, zvýšiť status
dobrovoľníctva a motivovať ľudí k dobrovoľníctvu sa konal 12. decembra 2017 v Prešove.
Spojený bol s prezentáciou končiaceho sa projektu Daruj a dostaneš. Záštitu nad podujatím
prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová, ktorú na galavečere zastúpil Mgr.
Ján Vysocký, vedúci kancelárie primátorky.
Prítomným sa prihovorila aj PhDr. Iveta Tarabčáková, vedúca odboru školstva PSK
a hovorkyňa primátorky Prešova PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD.
Z 21 nominácii, ktoré prišli v stanovenom termíne hodnotiaca komisia vybrala 7
dobrovoľníkov, jednu skupinu dobrovoľníkov a 3 organizácie, ktoré získali ocenenia. Ich profil
nájdete v brožúrke zverejnenej aj na http://www.dobrovolnictvopo.sk/aktuality/dobrorastie-v-srdci-cloveka

Konzultácie a poradenstvo V priebehu roka sme poskytovali konzultácie a poradenstvo pre
záujemcov o dobrovoľnícku činnosť, založenie občianskeho združenia, spolu pre 80 ľudí. V
priebehu roka sme zaznamenali záujem u 47 nadšencov, s ktorými sme osobne konzultovali
ich možnosti a hľadali vhodnú organizáciu. Ďalšie konzultácie boli poskytnuté počas
informačných dní na stredných školách, kde sme po skončení besied konzultovali
individuálne možnosti študentov. Spojiť sa nám po osobných konzultáciách podarilo 9
dobrovoľníkov, čo predstavuje 19% úspešnosť. Nedarí sa nám zvyšovať spojenie virtuálneho
dobrovoľníka s konkrétnou organizáciou, ktorá má svoju jasnú požiadavku o novom
dobrovoľníkovi. Konzultácie sme poskytli aj 28 lídrom organizácií počas DAD.
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PARTICIPÁCIA NA AKTIVITÁCH
Konferencia KLIENT vs. BLÍŽNY
S príspevkom „Dobrovoľníctvom k vlastnému poznaniu a pomáhaniu iným“ vystúpili
25.04.2017 na študentskej vedeckej konferencii Pravoslávnej bohosloveckej fakulty
Prešovskej univerzity Ivana Vojtašeková a Dominika Hradiská. 15tim prítomným prezentovali
dobrovoľníctvo ako nástroj učenia sa, rozvoja osobnosti a zvyšovania kompetencií. Zároveň
predstavili pripravované aktivity, ktoré boli súčasťou projektu Daruj a dostaneš – vzdelávanie
koordinátorov dobrovoľníkov, Dni aktívneho dobrovoľníctva a oceňovanie dobrovoľníkov.

Medzinárodné stretnutie k projektu EVOLVET v meste Porto, Portugalsko
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií je partnerom projektu EVOLVET, ktorého
hlavným výstupom má byť metodika vzdelávania koordinátorov dobrovoľníkov. Ako členská
organizácia PDCO sme získali príležitosť zúčastniť sa jedného z medzinárodných pracovných
stretnutí k tomuto projektu. Na stretnutí v Portugalsku 26.-29.04.2017 sme stretli
inšpiratívne organizácie, ktoré majú podobne ako PDC –o.z. za cieľ rozvíjať dobrovoľníctvo.
Každý však pracuje v inom kontexte a inými metódami. Na stretnutí sme finalizovali
spomínanú metodiku a robili posledné úpravy pred jej distribúciou na verejnosť.

Konferencia O rodovej rovnosti
V priestoroch Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove sa dňa 26. 04. 2017 uskutočnila
Konferencia pre ženy, ktorej obsahom bola aktuálna téma 21. storočia O RODOVEJ
ROVNOSTI. Konferencia sa konala pod záštitou MPSVaR SR, ktorú reprezentovala Ing. Oľga
Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti. Akciu pripravilo Občianske združenie
Business and Professional Women Slovakia v spolupráci s mestom Prešov, PDC – o.z. a
garantom OZ MyMamy v Prešove.

Nadnárodné stretnutie k projektu YALTA v meste Maribor, Slovinsko
Ako partnerská organizácia v projekte YALTA zapájajúcom znevýhodnenú mládež sme sa 13.15. júna 2017 zúčastnili nadnárodného stretnutia v Slovinsku, v meste Maribor. Na stretnutí
sme prezentovali doterajšie výsledky práce, finalizovali úpravu metodických príručiek pre
prácu s mladými lídrami, ktoré sú výstupom projektu a plánovali záverečnú konferenciu,
ktorá mala prezentovať výsledky celého projektu verejnosti. Konferencia sa konala
v novembri v Bratislave, zástupcovia našej organizácie sa jej nezúčastnili.
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Historický sprievod bol súčasťou osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Prešov.
Mesto Prešov nás oslovilo s požiadavkou zrealizovať nábor 60 dobrovoľníkov, ktorí by tvorili
dve skupiny predstavujúce významné historické míľniky v živote mesta. Podmienkou bolo
prísť v dobovom oblečení príslušnej éry. Nábor sme realizovali prostredníctvom médií
a oslovovali sme aktívne organizácie, ktoré pracujú na členskom princípe. Podarilo sa nám
osloviť 46 záujemcov, ktorí sa zúčastnili prípravy sprievodu. Počasie síce neumožnilo
realizovať sprievod podľa plánu, všetkým dobrovoľníkom napriek tomu ďakujeme za ochotu
prekonať diskomfort a podieľať sa na významnom okamihu v živote mesta.

Tvorba Akčného plánu k napĺňaniu Stratégie práce s mládežou PSK
Rada mládeže Prešovského kraja iniciovala zriadenie pracovnej skupiny, ktorej úlohou bolo
vytvoriť návrh krokov smerujúcich k naplneniu Stratégie práce s mládežou PSK. Dvoch
stretnutí (v júni a v júli) sa zúčastnili aj Julka Hajduková a Dominika Hradiská. V diskusii sme
sa snažili argumentovať potrebou podporovať zapojenie mládeže do dobrovoľníckych aktivít,
ktoré by smerovali k rozvoju ich osobnosti a zručností. Stretnutia prebiehali s podporou
odboru školstva PSK.
Víkendové vzdelávacie podujatie v rámci projektu YALTA
21.-23.júla zorganizovali v Bardejove mladí slabozrakí a nevidiaci zapojení do projektu Yalta
víkendový vzdelávací pobyt „Na vlastné tri(č)ko“. Cieľom aktivity bolo diskutovať
s odborníkmi o možnostiach a prekážkach osamostatnenia sa mladých ľudí so zrakovým
postihnutím od rodičov. Stretnutia sa zúčastnila aj Ivana Vojtašeková v roly dobrovoľníčky
sprevádzajúcej nevidiacich účastníkov.
Stretnutia siete SYNAPSIA
Nie len účasťou, ale aj aktívnym prístupom sme pravidelne participovali na neformálnom
sieťovaní organizácií a inštitúcií pôsobiacich na území mesta Prešov. Sieť partnerov pracuje v
rámci SYNAPSIE. Je to spolupráca viacerých subjektov pracujúcich s mládežou a rodinami v
kríze. Tento projekt získal v roku 2017 ocenenie od Nadácie pre deti Slovenska „Komunita
priateľská deťom“, ktorého súčasťou je finančná podpora projektu zameraného na
skvalitňovanie prostredia komunity pre deti a mládeže. Projekt sa realizuje v roku 2017 a
2018.
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VNÚTORNÝ ROZVOJ ORGANIZÁCIE A JEJ ČLENOV
Strategický plán PDC – o.z. na roky 2018 - 2021 – dokument popisuje plán rozvoja
organizácie v piatich oblastiach: ľudské a finančné zdroje, partnerstvá a spolupráca
(členovia, partneri, firmy, školy, samospráva), komunikácia s verejnosťou, práca
s organizáciami a práca s dobrovoľníkmi. Dokument bol Valným zhromaždením
schválený elektronickým hlasovaním dňa 18. 11. 2017
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania pripravilo seminár (Ne)bezpečne v
sieti, ktorý bol zameraný na témy: bezpečné využívanie internetu, kritické myslenie,
riziká ale aj výhody využívania internetu. Jednodňového seminára sa dňa 22.05.2017
zúčastnila Juliana Hajduková, ktorá ocenila získané vedomosti (pojmy), získané
materiály, ale aj nácvik eliminácie ohrození vzhľadom k mladým ľuďom.
Dominika Hradiská sa 26.9.2017 zúčastnila školenia o práci s Facebookom. Získané
vedomosti uplatňuje pri správe facebookovho profilu, ktorý je dôležitým nástrojom
na komunikáciu s verejnosťou.
V závere roka sme intenzívne pracovali na získaní akreditácie na možnosť uchádzať sa
aj naďalej o dotáciu v rámci grantových Programov pre mládež, Služby. Začiatkom
decembra sme sa na pôde organizácie Iuventa – Slovenský inštitút mládeže zúčastnili
verejnej prezentácie činnosti a výsledkov organizácie, ktorá bola okrem zaslanej
žiadosti podkladom pre hodnotiteľov. Akreditácia má zefektívniť prideľovanie dotácií
s cieľom umožniť organizáciám systematickejšie plánovanie činnosti bez obáv
o finančnú stabilitu na obdobie 3 rokov. Výsledky hodnotenia by mali byť zverejnené
v priebehu januára 2018.
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PROPAGÁCIA
Jednou z našich hlavných úloh je aj propagácia dobrovoľníctva či už cez informovanie
o našich aktivitách alebo propagovanie iných dobrovoľníckych aktivít. O aktuálnych
projektoch PDC – o.z. pravidelne informujeme na našej web stránke a FB profile. Na sociálnej
sieti tiež zverejňujeme zaujímavé články prezentujúce pozitívne príklady angažovanosti ľudí.
O našich aktivitách pravidelne prostredníctvom tlačových správ informujeme média.
O nábore dobrovoľníkov do historického defilé aj o jeho realizácii informoval denník Korzár
dňa 28.5. 2017 článkom s názvom „Prešov hľadá komparzistov do historického defilé“ a dňa
11.6.2017 článkom „Prešov sa prešiel dejinami. Pozrite si historický sprievod mestom“.
31.5.2017 písal opäť Korzár o aktivite stoviek dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do čistenia
mesta Prešov v rámci Festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnosti
Dňa 22.6.2017 sme boli pozvaní do relácie Ahoj Slovensko na Dvojke, kde sme hovorili
o dobrovoľníctve a pripravovaných projektoch.
V letných mesiacoch sme medializovali výzvu na prípravu dobrovoľníckych aktivít
prístupných verejnosti počas Dní aktívneho dobrovoľníctva. Zverejnili ju aj na stránke
Gréckokatolíckej Prešovskej eparchie a na portály Sociálny Prešov.
O realizácii Dní aktívneho dobrovoľníctva informoval dňa 16.9.2017 denník Korzár článkom
„V Prešovskom kraji chystajú dobrovoľnícke akcie“ a v Katolíckych novinách 27.9.2017 písali,
že „Dobrovoľníctvo nie je stratený čas“. Okrem toho sme ľudí k zapojeniu sa pozývali aj
19.9.2017 v relácii Hosť Rádia Regina. Prešovský večerník vydal 20.9.2017 článok „Dobro
došlo? Dobro nedošlo! Dobro príde do Prešovského kraja“, v ktorom propagovalo pripravené
prešovské aktivity.
O výsledkoch DAD písal 13.10.2017 denník Korzár v článku „Dobrovoľníci pomáhali v hospici
aj na hrade“ a 19.10.2017 poslucháčov informovalo Ranné vysielanie Rádia Regina.
Informácie o DAD sa objavili tiež na web stránkach a FB profiloch zapojených organizácii (OZ
Sapio, ZŠ Chminianske Jakubovany, ZPS Harmónia Cemjata,..)
Výzvu na zasielanie nominácii na oceňovanie Krajské srdce na dlani 2017 zverejnilo
9.11.2017 na svojich stránkach mesto Prešov aj Prešovský informačný systém.
O výsledkoch oceňovania informoval 12.12.2017 denník Korzár v článku „Dobrovoľníkov
z Prešovského kraja ocenili Krajským srdcom na dlani“, 14.12.2017 zverejnil článok
o oceňovaní aj Prešovský večerník a 15.12.2017 portál Gréckokatolíckej Prešovskej eparchie.
Viaceré média prejavili tiež záujem o rozhovory s ocenenými dobrovoľníkmi. Rádio FM
vysielalo 29.12.2017 rozhovor s jednou z ocenených dobrovoľníčok – p. Čechovou
pôsobiacou v OZ Návrat.
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Tlačené materiály
Na propagáciu našich aktivít sme pripravili a vytlačili viaceré informačné materiály.
Brožúrka poskytujúca všeobecné informácie o dobrovoľníctve, PDC – o.z. a kontakty na našu
organizáciu je určená primárne študentom, ale aj ďalším záujemcom pre prvý kontakt
s témou dobrovoľníctva.
K Dňom aktívneho dobrovoľníctva sme zapojeným organizáciám poskytli tlačené plagáty vo
veľkostiach A4 a A3 s témou „Dobro došlo?“, jednotnou pre celé Slovensko. Pre
dobrovoľníkov sme pripravili nálepky s logom PDC - o.z. a odznaky s nápisom“ „Som
dobrovoľník. A Ty?“. K propagácii dobrovoľníctva majú slúžiť aj záložky s poďakovaním
dobrovoľníkom.
Pri príležitosti oceňovania dobrovoľníkov bol vydaný bulletin predstavujúci ocenených
dobrovoľníkov a ich dobrovoľnícke príbehy. Tento bulletin bol venovaný všetkým účastníkom
podujatia, na ktorom sa ocenenia odovzdávali. Súčasťou podujatia bola aj minivýstava
fotografií dokumentujúcich aktivity realizované počas Dní aktívneho dobrovoľníctva.
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FINANČNÁ SPRÁVA
Prešovské dobrovoľnícke centrum so sídlom v Prešove, Čapajevova 9 je zapísané na
Ministerstve vnútra SR pod reg.č. VVS/1-900/90-32049. Združenie nie je platcom DPH a nie
je zaregistrované ako prijímateľ 2 % z dane pre rok 2017.
Ročná účtovná závierka
Účtovníctvo bolo vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Zb. z. o účtovníctve a podľa opatrenia
MF SR č. 22 502/2002-92 zo dňa 10. decembra 2002. Občianske združenie nemalo na
začiatku účtovného obdobia 2017 zásoby, pohľadávky a úvery.
Majetok združenia tvoril finančný majetok v členení peniaze v pokladni a na bežnom
bankovom účte. Jeho stav k 01.01.2017 bol:
- počiatočný stav v pokladni 20,26€
- počiatočný stav na bežnom účte 320,38€
Spolu: 340,64 EUR
Ku dňu 31.12.2017 majetok združenia tvoril finančný majetok v pokladni a na bežnom účte.
Občianske združenie k 31.12.2017 nemalo žiadne zásoby, nevysporiadané pohľadávky a
úvery.
K dňu 31.12.2017 je stav majetku združenia takýto:
- konečný stav v pokladni 79,36€
- konečný stav na bežných účtoch 145,19€
Spolu: 224,55€
Príjmy
Z príjmov nepodliehajúcich dani tvoril najväčšiu časť projekt MŠ SR. Ďalšie príjmy pochádzali
z dotácie mesta Prešov, z činnosti združenia, menšiu časť z týchto príjmov tvorili členské a
účastnícke poplatky, časť príjmov tvoril vlastný vklad.
príjmy nepodliehajúce
dani z príjmu
vlastný vklad
bankové úroky
činnosť organizácie
členské
dotácia - mesto Prešov
dotácia – MŠVVaŠ
vratka poistného
SPOLU
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suma v €
3500
0,23
406
160
510
13692
145,32
18413,55
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Výdavky
Najväčšiu časť výdavkov tvorili výdavky súvisiace s projektom MŠ SR – mzdy, odvody a daň,
cestovné, pracovný materiál a občerstvenie.
Výdavky združenia boli použité v súlade s poslaním a cieľmi združenia. Združenie k
31.12.2017 hospodárilo s vyrovnanou bilanciou, t.j. nedosiahlo ani zisk ani stratu. Daňová
povinnosť je teda vo výške 0,- EUR. Združeniu týmto nevznikla daňová povinnosť.

výdavky

suma v €

bankové poplatky
cestovné
členské – PDCO
účastnícke poplatky
mzdy
služby
materiál, tovar
občerstvenie
nájom
poštovné, telefón
daň

126,06
1895,94
100
74
8734,81
2330,77
3462,07
783,71
600
258,18
0,07

vratka mylnej platby

164,03

SPOLU

18529,64

Výročná správa schválená Valným zhromaždením PDC – o.z. dňa 21.2.2018.
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