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VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2014

„Nemusíš byť každý deň hrdinom, stačí, ak ostaneš každý deň
človekom“: Stano Radič

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA:
Členom PDC je 7 platiacich organizácií: Angelos o.z; Centrum Sociálnych služieb Slnečný
dom v Prešove; GKDCH Prešov; IEaSP FF Prešovskej univerzity v Prešove; KPŽ – o.z.
v Prešove; RRMPK Prešovského kraja; Venuše, o.z. Prešov. Zároveň členmi sú aj
súkromné osoby: Bc. Juliana Hajduková, PhDr. Marta Hanečáková PhD; Mgr. Ingrid
Doležalová, Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.
Za rok 2014 uhradili členovia spolu 100 €, pričom výška členského je jednotné vo výške 10 €
/ člena.

ZLOŽENIE RADY PDC V ROKU 2014:
Medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia PDC riadi občianske združenie Rada PDC, ktorá
v roku 2014 pracovala v tomto zložení :







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

Pre zabezpečenie úloh vyplývajúcich z plánu činnosti a realizovaného projektu Rada PDC
zasadala 3x a to dňa 28.01.2014; 26.06.2014; 16.12.2014, pričom zápis z každého
zasadnutia je uložený v archíve PDC.

CIEĹOVÉ SKUPINY, ktorým sme sa v danom roku venovali :

1) Mimovládne organizácie – prispeli sme k ich propagácií a posilnení dobrého mena
partnerských organizácií.
2) Benefitom pre organizácie bola aj práca s koordinátormi dobrovoľníkov v podobe ich
zaškolenia, poradenstva a materiálnej pomoci počas Triády.
3) Odborná verejnosť – stredné školy v Prešovskom kraji, fakulty Prešovskej univerzity
v Prešove, či ÚRPSVaR ktorým boli venované naše prezentačné aktivity.
4) Široká verejnosť – okrem informačnej úlohy voči verejnosti bolo našou snahou posilniť
dôveru verejnosti voči MVO a dobrovoľníctvu.
5) Novinárska obec – poskytujeme možnosť spoznať aktívne mimovládne organizácie,
ale aj ich dobrovoľníkov. Toto vytvára priestor pre vzájomne spoznávanie a dôveru zo
strany novinárov.
6) Štátna správa a samospráva - otvorili sme priestor pre nové možnosti spolupráce a
posilnenia občianskeho aktivizmu.
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HLAVNÉ AKTIVITY SMERUJÚCE K NAPLNENIU CIEĽOV PDC:

 Osveta a poradenstvo - Informačné dni (ID)
Prostredníctvom informačných dní (ID) sme realizovali sa na stredných školách
Prešovského kraja, ale aj na Prešovskej univerzite v Prešove prednášky a neformálne
diskusie. Ich časová dotácia a obsah sme prispôsobili poslucháčom. ID boli zamerané
na propagáciu dobrovoľníctva a informovanosť mladých o tom, čo dobrovoľníctvo je a čo
dobrovoľníctvo už nie je. Išlo o jednodňové stretnutia, kde lektor prišiel za danou
skupinou mladých. Realizovali sme 14 informačných dní počas ktorých sme oslovili 416
mladých ľudí. Informačné dni sme realizovali v spolupráci s Radou mládeže
Prešovského kraja (RNPK) a prvé sa uskutočnili v apríli 2014 na PU – Trh DP. Posledné
ID sme realizovali v DD vo Svidníku v mesiaci október 2014.
Informačné portfólio, kde radíme aj novú web.stránku na ktorej sme pracovali od leta
a spustili sme ju začiatkom decembra 2014. Dnes však máme k dispozícií stránku, ktorá
spĺňa požiadavky a nároky dnešnej modernej spoločnosti. Je tam možnosť
elektronického prihlasovania sa a rýchlo reagovať na otázky prostredníctvom internetovej
komunikácie.
Na stránke nájdete vždy o aktuálne a relevantné informácie:
http://www.dobrovolnictvopo.sk/aktuality
Poradenské a konzultačné služby pre mladých ľudí, ale aj pre pracovníkov s mládežou
ktoré sme poskytli pre 1760 mladých ľud z 12 okresov Prešovského kraja. Pomoc sme
poskytli aj organizáciám, ale podarilo sa nám spojiť 12 nezamestnaných s organizáciou,
kde naštartovali svoju spoluprácu.

 Vzdelávanie
začínajúcich dobrovoľníkov – realizovalo sa neformálnym spôsobom pre skupinu
mladých ľudí nadšených pre dobrovoľníctvo. Zaškolili sme 70 dobrovoľníkov v 3
skupinách a 2 mestách ( Prešove, Bardejove). Každé zaškolenie reflektovalo prvotné
poznanie prítomných a naplnenie ich očakávaní. Vzdelávanie bolo zamerané na
základné informácie o dobrovoľníctve (motivácia, legislatíva, možnosti pre prax).
Venovali sme sa téme občianskej angažovanosti, komunikácií, tímovej práci.
vzdelávanie koordinátorov dobrovoľníkov – realizoval sa bezplatný tréning na ktorý sa
prihlásilo a zaškolilo 15 koordinátorov dobrovoľníkov z jednotlivých prijímajúcich
organizácií. V zasadačke MsÚ v Prešove sme dňa 25.06.2014 naštartovali vzdelávanie,
ktoré posilnilo samotných koordinátorov, ale aj organizácie v snahe udržať pozíciu
koordinátora ako nositeľa dobrovoľníckej angažovanosti. Frekventanti získali osvedčenie
o absolvovaní vzdelávania a bol im poskytnutý potrebný pracovný materiál
a občerstvenie počas oboch dní.

 Praktická dobrovoľnícka činnosť
Sa realizovala v priebehu mesiaca september od názvom Triáda.
Na základe našej výzvy, ktorú sme emailom expedovali na viac ako 200 adries,
zareagovalo 17 organizácií, ale aj neformálne skupiny mladých a pripravili akcie, ktoré
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zmobilizovali obyvateľov k aktívnej činnosti. Počas mesiaca september dobrovoľne
pracovalo 411 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali minimálne 1. 644 hodín. Prevažná časť
zapojených organizácií je z mesta Prešova a jeho okolia. Zapojili sa aj ženy z
Humenného a mladí ľudia z RMK zo Starej Ľubovne. Organizáciám zapojeným do
projektu sme poskytli tričká, propagáciu, ale aj finančnú pomoc pri úhrade nákladov za
nakúpený spotrebný materiál. To všetko na základe výdavkových dokladov. Triáda bola
štartovacou aktivitou, aby sa mladí „spojili“ s organizáciou v ktorej môže pomáhať aj
dlhodobo. Veľmi sme ocenili, že sa do akcie zapojili aj nezamestnaní a do Prešova prišli
pomáhať dobrovoľníci napr. z Bardejova, Levoče. Podarilo sa nám zapojiť aj študentov
SOŠ Pavla Sabadoša v Prešove, ktorú navštevujú žiaci so sluchovým problémom.

 Verejno-prezentačné aktivity
Dobrý trh (DT) – verejná prezentácia MVO, chránených dielni a subjektov, ktoré pri
činnosti potrebujú dobrovoľníkov. Počas celodennej akcii, ktorá sa realizovala dňa 5.júna
2014 v Prešove sa verejne odštartovali a medializovali projekt Dobrovoľnícka flotila
a osobne sme lídrov MVO, organizácií i média informovali o cieľoch projektu a možnosti
zapojenia sa. Na akcii, ktorá mala 2 časti : predajnú a prezentačnú sa zúčastnilo asi 500
občanov. V sále PKO Čierny Orol v Prešove sa prezentovalo sa 33 organizácií nielen
z Prešova, ale aj iných miest a ukázali verejnosti do akých dobrovoľníckych aktivít sa
môžu mladí zapojiť. Na pódiu na pešej zóne vystúpilo 200 účinkujúcich z 15 MVO. Do
realizácie
sa v podobe organizačného tímu zapojili 4 organizácie: Prešovské
dobrovoľnícke centru, OZ TOLAMIR, webový portál Sociálny Prešov, Klub podnikavých
žien a OZ Venuše. V procese sme oslovili a zapojili sa aj ďalšie subjekty: Mesto Prešov;
PKO Čierny orol Prešov; Sekcia služieb občanom pri MsÚ Prešov; TIDE s.r.o., Prešov;
VaV akademy s.r.o., Prešov; TANGRAM, a.s. Prešov; HARTMANN – RICO spol. s. r. o.;
Prešovský informačný server.
Prieskum realizovalo 12 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z Hotelovej akadémie v Prešove,
ktorým sa podarilo osloviť 107 mladých respondentov z ktorých 33 prejavilo záujem
o dobrovoľníctvo. Z opýtaných je 98% ochotných pomáhať, 70% pre cieľovú skupinu
detí. Pričom len 2% respondentov poznalo organizáciu z Prešovského kraja, ktorá
cielene pomáha. To nás utvrdilo v dôležitosti propagácie dobrovoľníctva.
Konferencia „Potrebujeme dobrovoľníkov?“ sa konala dňa 3.12.2014 v Prešove za
účasti cca 40 prítomných. Bola súčasťou celodennej akcie, ktorá sa realizovala
v priestoroch Hotelovej akadémie v Prešove, kde sme poskytli účastníkom priestor na
výmenu skúsenosti, sieťovanie a zistenie, že týchto nadšencov je v kraji viac. Prítomným
sme poskytli v závere aj obed. Druhú časť tvorilo slávnostné vyhodnotenie súťaže o TOP
dobrovoľníka/dobrovoľníčku, či skupinu, ale aj organizáciu, ktorá s dobrovoľníkmi
pracuje.
Oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja – Krajské srdce na dlani 2014
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Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo dňa 3. 12. 2014 v Prešove ako súčasť celodennej
konferencie, ktorá sa realizovala v priestoroch Hotelovej akadémie v Prešove, kde sme
poskytli účastníkom priestor na výmenu skúsenosti, sieťovanie a zistenie, že týchto
nadšencov je v kraji viac. Prítomným sme poskytli v závere aj obed. Následne sa všetci
presunuli do SOŠ technickej, kde prebehol akt oceňovania. Slávnostný charakter
podčiarkol výborný kultúrny program tvorený z umelcov z nášho regionálnu. Uhradili sme
im len cestovné náklady. Prvým vystupujúcim bol PeaDr. Michal Smetanka, ktorý je
výrobcom hudobných nástrojov, hudobný interpret, skladateľ, multiinštrumentalista,
zberateľ a prevádzkovateľ múzea hudobných nástrojov, ale aj pedagóg. Jeho umenie si
vypočul japonský princ s manželkou i anglická kráľovná pri návšteve Slovenska.
Následne vystúpili nadaní mladí študenti a to Juraj Svat, víťaz súťaže v hre na gitare
a speve, ale aj Petra Magdová, ktorú v súťaži Československo má talent, podporil Michal
David. Príjemná atmosféra podujatia očarila cca 70 prítomných, ktorým sme v závere
poskytli drobné občerstvenie a možnosť osobného neformálneho spoznávania. To bol
priestor aj na rozhovor pre novinárov. Akcia mala veľmi dobre ohlasy aj v regionálnych
mediach, ktoré zaznamenali
výzvu na zasielanie nominácií, ale aj rozhovory
s ocenenými jednotlivcami, skupinkou dobrovoľníkov. Informácie sú aj v časti monitoring
médií. Partnerom podujatia bola RMPK, ktorá zabezpečovala propagáciu podujatia
a spracovanie propagačných výstupov, ktorým je DVD z akcie.

 Sieťovanie a partnerská spolupráca
Všetky uvedené aktivity vytvárajú prirodzený priestor na sieťovanie, spoznávanie
a vytváranie partnerstiev medzi organizáciami. Podarilo sa nám vytvoriť partnerstvá so
17 organizáciami prostredníctvom prihlášky. To pomohlo výrazne posilniť aj úlohu
Prešovského dobrovoľníckeho centra ako lídra dobrovoľníctva v Prešovskom kraji.
PDC ako člen Platformy sa zúčastnil v roku 2014 na jednom zasadnutí Valného
zhromaždenia, ale účasťou na medzinárodnej konferencii, ktorú Platforma pripravila
v mesiaci september 2014.

 Finančná správa
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 2014 zásoby, pohľadávky a úvery.
Združenie k 31.12.2014 hospodárilo s vyrovnanou bilanciou, t.j. nedosiahlo ani zisk ani
stratu. Daňová povinnosť je teda vo výške 0,- EUR. Združeniu týmto nevznikla daňová
povinnosť.

Združenie dnešným dňom schválilo účtovnú uzávierku za r. 2014.
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Združenie nemalo žiadne príjmy podliehajúce dani.

Príjmy nepodliehajúce dani
Dni dobrovoľníctva - C.A.R.D.O.
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Výdavky za rok 2014
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Ku dňu 31.12.2014 majetok združenia tvoril finančný majetok v pokladni a na bežnom
účte. Občianske združenie k 31.12.2014 nemalo žiadne zásoby, nevysporiadané
pohľadávky, a úvery.
K dňu 31.12.2014 je stav majetku združenia takýto:
- konečný stav v pokladni
- konečný stav na bežnom účte
Spolu:

43,43 EUR
9.891,73 EUR
9.935,16 EUR

Spracovala:

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

Predseda:

Bc. Juliana Hajduková
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