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ZLOŽENIE RADY PDC V ROKU 2013:







Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka OZ
Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD, členka
PhDr. Marta Hanečáková, riaditeľka CVČ v Starej Ľubovni
PhDr. Deniska Šoltésová,PhD vedúca Katedry sociálnej práce FF
Prešovskej univerzity v Prešove
Mária Kurtová, predsedníčka OZ Venuše Prešov, členka
Ruženka Berežná, revízorka OZ PDC

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA - ÚHRADA ČLENSKÉHO :
Členskú základňu tvoria jednotlivci/fyzické osoby (3) a mimovládne organizácie (7), ktoré
v roku 2013 uhradili dobrovoľné zápisné/členské v celkovej výške 10 €/rok, čo predstavuje
sumu 100 € za rok 2013.

CIEĹOVÉ SKUPINY, ktorým sa v PDC venujeme :
1) Mimovládne organizácie – benefitom pre organizácie je možnosť spoznať iné
organizácie a ich prácu. Možnosť vzájomnej participácie a posilnenia propagácie
dobrovoľníctva a viacerých dobrovoľníckych aktivít.
2) Odborná verejnosť –
stredné školy v Prešovskom kraji, fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove, či ÚPSVaR môžu nájsť prínos pre svojich študentov, klientov
cez aktivity špecifikované nižšie.
3) Široká verejnosť – relevantná a aktuálna informovanosť občanov o aktivitách
mimovládnych organizácií, čo posilňuje dôveru verejnosti v tieto organizácie.
Následne je dôležitá ich podpora (finančná i nefinančná).
4) Novinárska obec – poskytujeme možnosť spoznať aktívne mimovládne organizácie,
ale aj ich dobrovoľníkov. To vytvára priestor pre vzájomnú dôveru a identické
predstavenie regionálneho života a pozitívne ovplyvnenie mienkotvorných osobností
regionálneho charakteru.
5) Štátna správa a samospráva vytvoril sa priestor pre spoznanie práce
mimovládnych organizácií, vzájomnú spoluprácu a možnosti občianskeho aktivizmu
a pomoc komunite v meste Prešov.
SPOLUPRÁCA NA NÁRODNEJ ÚROVNI:
-

Zastupovali sme záujmy PDC v komisii pre dobrovoľnícky program, ktorý zriadil
splnomocnenec pre ROS
Spolupracovali sme na tvorbe národnej stratégie podpory dobrovoľníctva na
Slovensku.
Presadzovali sme dobrovoľníctvo ako možnosť získavania skúseností pre pracovný
trh cez projekt Volwem, kde sme v roku 2013 úzko spolupracovali s ÚPSVaR
v Prešove, ale aj samosprávou.
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HODNOTENIE ČINNOSTI PDC ZA ROK 2013

ORGANIZAČNÉ ČINNOSTI:
V súlade zo Stanovami OZ PDC sa v kalendárnom roku 2013 uskutočnilo Valné
zhromaždenie PDC, čo je najvyšším orgánom OZ, dňa 15.02.2013, ktorého sa zúčastnilo 8
členov z celkového počtu 9 členov. Okrem schválenia Výročnej správy sa schválil doplnok
Organizačného poriadku PDC.
Zasadnutia Rady OZ PDC sa realizovali 3x , čo je v súlade so Stanovami OZ PDC v tomto
časovom rozpätí :
Prvé zasadnutie Rady PDC OZ v sledovanom roku sa konalo dňa 13.03.2013, následne sa
Rada OZ PDC stretla dňa 10.07.2013 a následne dňa 08.10.2013. Z týchto stretnutí sú
uložené zápisy, ktoré dokumentujú obsah stretnutí.
Členovia Rady PDC a revízorka v priebehu roka nepoberali odmeny za výkon svojej funkcie.

Aktivity :
TRH
PRÍLEŽITOSTÍ

DOBROVOĽNÍCKYCH

Prešovské
dobrovoľnícke
centrum
(Juliana Hajduková), ZOM Prešov
( Rastislav Sabatula), Dorka n.o. ( Mgr.
Martin Cvik, Mgr. Marián Bača),
Slovenský zväz ochrancov prírody
a krajiny Prešov (Ing. Marta Hrešová),
Viera – Láska – Nádej, o.z. – (Mária
Šárossyová), Medzinárodná organizácia
pre migráciu IOM (Martina Ondrušová),
Člověk v tísni ( Mgr. Iva Grejtáková, Mgr.
Anastazij Momot), Občianske združenie
SAPIO
(Lenka Čuchtová , Júlia
Mádziková),
EMERKA,
rodinné
oddychové
centrum
(Mgr.
Mária
Palenčárová), Marginal, o.z. ( JUDr. Daša
Knošková,
Mgr.
Linda
Szitásová),
Gréckokatolícka charita Prešov (Mgr.
Ivana Strelcová), v závere vystúpila
Adriana
Debreceniová
z Detského
domova na Požiarnickej ulici v Prešove.

Tradičné podujatie, ktoré organizačne
pripravuje
Prešovské
dobrovoľnícke
centrum v spolupráci s Katedrou sociálnej
práce Filozofickej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove. V tomto roku sa trh
konal
pod odborným vedením Mgr.
Michaely Skyba a PhDr. Denisy
Šoltésovej, PhD., ktorým ďakujeme za
úspešnú akciu. Tu treba oceniť aj
schopnosť samotných študentov, ktorí
svoju činnosť prezentovali aj v mesačníku
„Prešovská univerzita na PUlze “. Na
organizácií podujatia
sa podieľali
samotné študentky a jeden študent
štvrtého ročníka sociálnej práce na FF PU
v Prešove. Jednotlivé MNO a predstavili
študentom
svoje
aktivity
a týmto
spôsobom si robili nábor nových
dobrovoľníkov. Na vydarenom podujatí,
ktoré sa konalo dňa 11. 04. 2013 sa
predstavilo
12
organizácií
a ich
vystúpenia si vypočulo 70 prítomných.

DOBROVOĽNÍCI V BRUSELI
Organizácia C.A.R.D.O. so sídlom
v Bratislave, pomohla s organizovaním
ocenených dobrovoľníkov z roku 2012 do
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Bruselu. Cestu absolvovalo 40 zväčša
študentov, ale aj dobrovoľníci zo
Žilinského
a
z Prešovského
kraja.
Z Prešova
sa návštevy zúčastnili 3
dobrovoľníci
(Hajduková,
Homzová,
Urdzík), ktorí ocenili túto novú formu
odmeny a možnosť navštíviť zaujímavé
miesta hlavného mesta Belgicka. Cestu
finančne
zabezpečovala
najmladšia
europoslankyňa za Smer Katarína
Nevadeľová.

k tomu, aby prezentovali výrobky svojich
klientov a členov. Podujatie navštívilo cca
200 občanov mesta Prešova a jeho okolia
dňa 23.05.2013. Podujatie prišiel otvoriť
JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta
Prešov, ale aj ďalší predstavitelia
krajských,
okresných a mestských
inštitúcií, ale aj novinári.
Bol to pilotný projekt, ktorým sme chceli
eliminovať narastajúci problém nerovnosti
a nedostatočnej informovanosti o pomoci
a podpore v sociálnej oblasti v meste
Prešov. Z tohto dôvodu bolo pre nás
dôležité poznať reakcie a podnety
zúčastnených, aby sme vedeli posúdiť, či
tento typ podujatia má význam. Zvolali
sme evaluačné stretnutie, ktoré sa konalo
dňa 06. 06. 2013 v zasadačke MsÚ
v Prešove a zúčastnilo sa ho 11
prítomných lídrov MVO, čo je 55%
zúčastnených
organizácií.
Podujatie
hodnotili všetci veľmi pozitívne, predniesli
niekoľko vhodných zmien (termínu
a miesta konania), pričom vyjadrili
podporu a ochotu zúčastniť sa podujatia
aj v budúcnosti s minimálnou dobou
realizácie 1x ročne. Aj tento fakt nás
presvedčil, že aj keď realizácia bola
náročná, projekt dosiahol svoj cieľ.

Viac informácií nájdete aj na web.stránke.

Vstup do parlamentu EU, Brussel

DOBRÝ TRH v Prešove
Podujatie, ktoré finančne podporil MsÚ
v Prešove, sekcia služieb občanom.
Organizačne sa podieľali aj ďalšie
organizácie: Sociálny prešov a Klub
podnikavých žien, OZ Venuše. „Dobrý
trh“ vytvoril priestor na spoznávanie,
osvetu a vzdelávanie, ale aj samotný
predaj výrobkov. Priestor PKO Čierny orol
využilo 22 mimovládnych organizácií,
chránených dielni a denných stacionárov

Kompletnú fotogalériu môžete vidieť na
stránke
:
http://www.socialnypresov.sk/index.php/c
omponent/content/article?id=543
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Projekt VOLWEM
Medzinárodný projekt realizovaný od októbra 2012, ktorý má svojich partnerov v Česku
a Škótsku. Od medzinárodných partnerov preberá metodiku práce s dobrovoľníkmi
a pridanou hodnotu na Slovensku bude online aplikácia prihlasovania a hodnotenia
dobrovoľníkov, ale aj spracovanie vlastnej metodiky pre Slovenské organizácie. Výstupom
projektu je príprava štúdie pre inštitúcie formálneho vzdelávania, zamestnávateľov, verejné
inštitúcie ako napríklad úrady práce a Ministerstvo sociálnych vecí, práce a rodiny s cieľom
šíriť tento model na Slovensku.
Prvú priebežnú hodnotiacu správu projektu sme predkladali koncom septembra. Tá bola
podkladom pre spracovanie správy za Slovensko. Na základe toho budú poskytnuté ďalšie
finančné prostriedky. Do konca roka 2013 neprišli informácie o akceptácií správy.

OSOBY PARTICIPUJÚCE NA PROJEKTE:
Mgr. Michaela Skyba počas roka 2012 do apríla 2013;
Mgr. Peter Németh pracoval na DVP od marca 2013 do 31.08.2013, kedy sme dohodu
ukončili. Finančné prostriedky poskytol ako vklad/dar pre PDC.
Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD. nastúpila od apríla 2013 a aktuálne pracuje na základe DVP
Bc. Juliana Hajduková, vykonáva činnosť na základe Dohody o dobrovoľníckej činnosti do
09/2013 a od októbra vykonáva činnosť na základy Dohody o VP do 15.12. 2013.
Mgr. Lubomíra Levocká, ktorá na základe Dohody o dobrovoľníckej činnosti zabezpečuje
umiestňovanie správ na webovú stránku PDC. Odmenu si tiež neprevzala.

Koordinačné stretnutie v Škótsku

REALIZAČNÉ KROKY PROJEKTU :
KOORDINAČNÉ STRETNUTIA projektového tímu v Prešove a koordinátorov projektu
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 Prvé národné stretnutie v Bratislave – 21.02.2013 (Hajduková), ďalšie národné
stretnutie sa konalo v Nitre dňa 22. 10. 2013 a zúčastnili sa ho J.Hajduková a Ivana
Vojtašeková.
 Medzinárodné stretnutie v Edinburgu – 24. a 25. 04. 2013 (Németh)
PRACOVNÉ STRETNUTIA
 V priebehu roka 2013 sme mali 24 pracovných stretnutí s lídrami MVO, úradom
práce
 Formou návratky sa k spolupráci na projekte prihlásilo 15 MVO, prevažne
pôsobiacich na území mesta Prešov.

Dobrovoľníčka pomáha

AKTIVITY PROJEKTU :

 Slávnostné odštartovanie projektu 23.05. 2013 na akcii Dobrý trh v Prešove.
 V práci s nezamestnanými
sa nám podarilo osloviť 104 nezamestnaných
(hromadnou a individuálnou formou)
 Záujem o dobrovoľníctvo prejavilo zatiaľ 21 dobrovoľníkov ktorým sme zaviedli
dobrovoľnícku kartu a posunuli sme ju prijímajúcej organizácií.
 Konzultácie s koordinátormi dobrovoľníckej činnosti v MVO v 13 organizáciách.
 Osobné konzultácie s 25 nezamestnanými, ktorí sa o projekte dozvedeli z rôznych
zdrojov.
 Administrácia projektu – pretože ide o hlavný projekt PDC jeho administrácia je
akcentujúcim bodom činnosti.
 Medializácia projektu bola úspešná. Len v roku 2013 sme zaznamenali 14
mediálnych výstupov v Rádiu Regina Košice, v regionálnom rozhlase „Dobré rádio“,
v Prešovskom Večerníku Plus. Tu išlo o platenú inzerciu a zverejnenie pozvánky na
Dobrý trh. Informácie zverejnila TASR, ale aj viaceré webové stránky partnerov.
Práca s dobrovoľníkmi nenechala chladnou ani redaktorku a moderátorku rádia
Regina Mgr. Veroniku Slaninkovú, ktorá sa prišla dňa 19.12. 2013 pozrieť do PDC,
kde dobrovoľníčky spracovávali komponenty pre darčeky oceneným dobrovoľníkom.
Krátky rozhovor odznel dňa 27.11.2013 v relácií Rádiobudík po 8-ej hodine na
Rádiu Regina Košice. Podujatie organizačne pripravila a finančne zabezpečila Mgr.
Ivana Vojtašeková, PhD cez malý projekt KomPrax, ktorý finančne zabezpečuje
Iuventa Bratislava.
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„KRAJSKÉ SRDCE NA DLANI 2013“
oceňovanie
Prešovského kraja

dobrovoľníkov

12.
ročník
slávnostného
oceňovania dobrovoľníkov, ktorí prispeli
k rozvoju Prešovského kraja
sa
uskutočnil
dňa 10.12.2013 v Prešove
v rámci programu Vianočných trhov.
Hodnotiaca komisia pracovala pod
vedením
Mgr.
Veroniky
Slaninkovej, redaktorky a moderátorky
RTVS, organizačnej zložky Rádia Regina
Košice.
V
prekrásnom kultúrnom
programe vystúpil detský folklórny súbor
Dúbravienka a Havrančatá. Celý program
dôstojne ukončilo NOSTRO CANTO –
Miešaný spevácky zbor Prešovskej
univerzity v Prešove.
V roku 2013 prišlo v časovom limite 13
návrhov/nominácií pre jednotlivcov a 1
nominácia
pre
kolektív
študentov

študenti PU v Prešove FF

z Prešovskej univerzity. Z uvedeného
počtu
vybrala
hodnotiaca
komisia
a následne ocenila 5 jednotlivcov, pričom
udelila
aj
mimoriadne
ocenenie.
V skupine si ocenenie odniesli 2
manželská pári. Konkrétne ide o týchto
dobrovoľníkov :
Mgr. Katarína Liptáková z Popradu; Mgr.
Renátka
Kuková
z Prešova;
Pani
Ruženka Berežná z Prešova; Mgr.
Michaela Momotová z Medzilaboriec; Mgr.
Valéria Kubíková z Prešova; Mimoriadna
cena bola udelená pre pána Michala
Soroku z Bardejova;
V skupine sa komisia rozhodla oceniť
MOTIVAČNÝ TANDEM : Drahušu
a Slavomíra Kuckových z obce Medzany
pri Sabinove a Manželov Ľubomíra
a Veroniku Kasinových
zo Starej
Ľubovne. Na akcii spolupracovali MsÚ
v Prešove a Rada mládeže Prešovského
kraja.

časť kultúrneho programu

Mgr. Veronika Slaniková, predsedníčka hodnotiacej komisie, informuje média.

PLATFOMA
Platforma ako OZ je výsledok aktivít Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 a neformálnych
sieťovacích aktivít dobrovoľníckych centier, ktoré na Slovensku existujú už od roku 2009.
Hlavným cieľom Platformy je podporovať vytváranie prostredia priaznivého pre rozvoj
dobrovoľníctva vo všetkých jeho podobách a oblastiach. Prešovské dobrovoľnícke centrum
je členom Platformy od jej vzniku, od roku 2011a to na základe príspevku vo výške 50
eur/ročne.
V roku 2013 sme sa stretnutia členov Platformy zúčastnili 2x na zasadnutí Valného
zhromaždenia, ktoré sa konalo 20.02. v Bratislava a dňa 21.10.2013 v Nitre.
INÉ AKTIVITY :

1. Participácia na spracovaní „Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku
za roky 2014 – 2016“. J.Hajduková sa osobne zúčastnila pracovného stretnutia
v Bratislava, kde si jednotliví lídri rozdelili oblasti ku ktorým zaujmú svoje stanovisko.
Následne sa materiál spracoval elektronicky.
Dňa 2.10.2013 v Košiciach sa konalo regionálne stretnutie zvolané Úradom vlády
SR k Akčnému plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2014 –
2016. Za PDC sa zúčastnila stretnutia Ivana Vojtašeková, ktorá informovala
prítomné členky Rady PDC o priebehu stretnutia.
2. V rámci národného projektu Komprax, ktorý zastrešuje Slovenský inštitút mládeže
IUVENTA sa v Prešovskom dobrovoľníckom centre uskutočnil Workshop aktívnych
mladých dobrovoľníkov prešovského kraja. Pod vedením pani Evy Kohútovej si na
ňom dobrovoľníci z rôznych oblastí vyskúšali šikovnosť svojich rúk pri výrobe
náramkov a komponentov pre darčeky oceneným dobrovoľníkom KSnD 2013.
Projekt pripravila a organizačne zabezpečila Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.
v mesiaci november 2013.

3. Účasť na konferenciách a akciách, ktoré realizovali naši členovia a partneri:
-

„Aktívne starnutie – dobrovoľnícky program“, predstavenie krokov dobrovoľníckeho
programu v Okresnej knižnici vo Vranove nad Topľou, kde sa konala konferencia
dňa 25. 06. 2013. Zúčastnila sa jej Bc. Juliana Hajduková.

-

„Cezhraničné dialógy“ – príležitosti pre slovensko-ukajinsku oblasť so zreteľom na
regionálny rozvoj, investície a rozvoj sociálneho kapitálu. Medzinárodná konferencia
sa konala dňa 10.10.2013 v reštaurácii Šariš Parku vo Veľkom Šariši a PDC tam
zastupovala Bc. Juliana Hajduková. Dokumentácia nižšie.
Výročná správa o činnosti PDC za rok 2013, prerokovaná v mes. 02/2014.
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-

Hodnotiaca konferencia o postavení žien v Nórsku a na Slovensku, kde experti
predstavili vývoj a podmienky zapojenosti žien vo viacerých aspektoch života.
Zaujímavé informácie si vypočula asi 30 prítomných, kde Bc. Juliana Hajduková,
zastupovala PDC.

4. Priebežná aktualizácia databázy MVO Prešovského kraja, kde evidujeme 410 MVO.
5. Spravovanie webovej stránky PDC, ktorá bola zriadená v roku 2011 a jej
návštevnosť 31. 12. 2013 mala 8 884 návštevníkov.
6. Príprava a podania 3 ďalších projektov, ktoré boli spracované koncom roka 2013.

FINANĆNÁ SPRÁVA :
Prešovské dobrovoľnícke centrum so sídlom v Prešove, 17. novembra 11 je zapísané na
Ministerstve vnútra SR pod reg.č. VVS/1-900/90-32049. Združenie nie je platcom DPH. Má
pridelené len DIČ. Združenie nie je zaregistrované ako prijímateľ 2 % z dane pre rok 2013.
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 2013 zásoby, pohľadávky, záväzky a úvery.
Majetok združenia tvoril finančný majetok v členení peniaze v pokladni a na bežnom
bankovom účte. Jeho stav k 01.01.2013 bol:
- počiatočný stav v pokladni
- počiatočný stav na bežnom účte
Spolu:

248,57 EUR
877,98 EUR
1.126,55 EUR
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Ku dňu 31.12.2013 majetok združenia tvoril finančný majetok v pokladni a na
bežnom účte. Občianske združenie k 31.12.2013 nemalo žiadne zásoby, nevysporiadané
pohľadávky, a úvery. K dňu 31.12.2013 je stav majetku združenia takýto:
- konečný stav v pokladni
- konečný stav na bežnom účte
Spolu:

4,15 EUR
469,74 EUR
473,89 EUR

Prehľad príjmov :
Príjmy nepodliehajúce dani

Čiastka v EUR

osobný vklad

1300

dary

0

bank.úroky

0,25

refundácia

0

činnosť združenia

425,00

členské

100,00

účastn.popl.

56,00

projekt VOLWEN

4196,00

projekt MsU Prešov

500,00

Spolu

6577,25

Nedaňové výdavky

Čiastka v EUR

daň z úrokov

0,01

členské - platené

50

reprezentačné

12,98

odborná literatúra

17,40

kolky + poštovné

25,15

drobný nákup

30,00

inzercia

40,8

Prehľad výdavkov :
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kopírovanie

51,23

bankové poplatky

79,00

spracovanie účtovníctva

146,00

kanc.potreby

196,11

nájomné

250,00

občerstvenie

365,91

zdr.poistenie

432,21

daň z príjm.zo záv.čin.

508,14

soc.poistenie

1067,53

cestovné

1790,75

mzdy - čisté

2166,69

Spolu:

7229,91

Výdavky na činnosť a plnenie cieľov združenia boli použité v súlade s jej poslaním.
Združenie k 31.12.2013 hospodárilo s vyrovnanou bilanciou, t.j. nedosiahlo ani zisk ani
stratu. Daňová povinnosť je teda vo výške 0,- EUR. Združeniu týmto nevznikla daňová
povinnosť.

Finančnú časť spracovala:

Ing.Mgr. Andrea Čikošová, GEKON Prešov, s.r.o.

Predkladá: Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC - OZ

V Prešove, dňa 24. 02. 2014
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