Hodnotenie projektových aktivít za rok 2012.

Trh dobrovoľníckych príležitostí:
Ide o tradičné podujatie, ktoré organizačne pripravuje Prešovské dobrovoľnícke centrum
v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove. Na podujatí sa po prihlásení prezentovali
MNO a predstavili študentom svoje aktivity a týmto spôsobom si robia nábor nových
dobrovoľníkov. Akcia sa uskutočnila aj v roku 2012 na pôde Prešovskej univerzity v Prešove
dňa 26.03.2012 za účasti 70 prítomných. Na základe plánu sa organizácie vopred prihlásili
a prvý krát sa stalo, že sa organizácie prihlásené po termíne sme museli odmietnuť z časových
dôvodov. Organizáciám bola k dispozícií technika, panely a stoly na propagačné materiály.
Na základe kladného ohlasu bolo podujatie pre študentov motiváciou na spracovanie manuálu
– pomôcky pre ďalších študentov, aby táto tradícia nezanikla. Študenti materiál spracovali
pod odborným vedením Mgr. Michaely Skyba a PhDr. Denisy Šoltésovej, PhD. a bol vydaný
vďaka finančnej pomoci Nadácie Tatra banky.
Dni dobrovoľníctva: Aktivita, ktorá spojila 34 organizácií a zapojila 966 dobrovoľníkov pri
spoločnej práci v prospech rozvoja Prešovského kraja. Dobrovoľníci počas piatku a soboty
odpracovali spolu 4. 283 hodín, hlavne pri úprave okolia. Dobrovoľníci pomáhali pri čistení
napr. parkov, okolia cintorínov, studničiek, skrášlili okolie Domov sociálnych služieb a iných
verejných priestranstiev. Štruktúra zúčastnených bola pomerne vyvážená. Zapojilo sa cca
24% študentov, 36% dôchodcov, pracujúcich bolo 33% a 17% iné organizované skupiny.
Organizované školské skupiny (ZŠ a SŠ) sa v tomto ročníku zapojili v minimálnom počte.
Dní dobrovoľníctva v Prešovskom kraji koordinovali dve organizácie: Prešovské
dobrovoľnícke centrum a Rada mládeže Prešovského kraja. Realizácia bola odštartovaná
v piatok 21. septembra 2012 v Prešove spoločným stretnutím s lídrami MNO, dobrovoľníkmi
a novinármi na akcii Dobrovoľne na streche. V rámci tohto podujatia sa uskutočnila Živá
knižnica s dobrovoľníkmi, interaktívna výstava o dobrovoľníctve, či nábor dobrovoľníkov
prostredníctvom „inzertnej tabule“. V rámci Dní dobrovoľníctva 2012 v Prešovskom kraji
zaujali študenti z Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove, ktorí nielen pomáhali, ale
zároveň oslovili aj sponzorov, takže sa podarila úžasná vec. Deti z Detského domova v
Stakčíne dostali CD, hračky, kľúčenky, školské potreby. Starosta Stakčína im poskytol
telocvičňu a inštruktorka zo Sniny deťom venovala svoj čas a učila ich Zumbu. Najprv však v
piatok pracovali na skrášlení okolia detského domova. Zaujímavá aktivity sa realizovali aj
v Stropkove, Levoči, Starej Ľubovni, Prešove, ale dobrovoľníci pomáhali rovnako na
Šarišskom a Kamenickom hrade. Vyzdvihnúť treba ženy z jednotlivých zložiek Únie žien
Slovenska, ktoré výrazne prispeli k úspešnej akcii. Prehľad realizovaných aktivít si môžete
nájsť na linke stránke Prešovského dobrovoľníckeho centra v Prešove na linke:
http://pdcentrum.weebly.com/. Podujatie finančne podporili Nadácia SPP, ŽSR, mediálni
a reklamní partneri.
Pri tejto národnej akcii sme zaznamenali tieto mediálne výstupy:
Rádia Regina venovala DD pozornosť v týchto dňoch : Dňa 19.09.2012 sa vysielanie
zameralo na tému dobrovoľníctva. Predstavili dobrovoľníkov z obce Rudník – rekonštrukcia
tamojšej oddychovej zóny. Ďalší príspevok sa zameral na Detskú železnicu v Čermeľskej
doline v Košiciach.

V čase o 9:50 sa hovorilo o Krajskom srdce na dlani v Prešovskom kraji. V relácií Regina
hostí hovorili o dobrovoľníctve v priamom vysielaní Juliana Hajduková za Prešovský kraj
a Tomáš Gregor za Košický kraj. Informácie nájdete aj na stránke:
http://pdcentrum.weebly.com/
Oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja – „Krajské srdce na dlani 2012“
V Prešovskom kraji odštartovala tradíciu oceňovania v roku 2001 okresným oceňovaním.
V nasledujúcom roku sa Krajské grémium Prešovského kraja rozhodlo iniciovať už krajské
oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja a táto tradícia sa zatiaľ neprerušila.
Za obdobie rokov 2001 - 2011 bolo v Prešovskom kraji nominovaných 156
dobrovoľníkov, pričom ocenených bolo 55 jednotlivcov a 5 kolektívov, ktoré pôsobia
v Prešovskom kraji. V roku 2012 prišlo 16 nominácií z ktorých hodnotiaca komisia vybrala
a ocenenie si prevezmú 5-ti jednotlivci a jeden kolektív študentov PU. Udelené bude aj
mimoriadne ocenenie a poďakovanie za obetavú činnosť. Slávnostné oceňovanie sa
uskutočnilo dňa 05. 12 .2012 v priestoroch Hotela Senátor v Prešove.
Významné osobnosti dobrovoľníckeho života si svoje ocenenie prevzali z rúk členov
hodnotiacej komisie, ktorá pracovala pod vedením Ing. Eduarda Vokála, primátora mesta
Lipany. Mimoriadne ocenenie odovzdal Filip Vagáč, splnomocnenec vlády pre občiansku
spoločnosť. Slávnostný akt oceňovania prišiel pozdraviť aj JUDr. Pavel Hagyari, primátor
mesta Prešov, ďalej PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD, ale aj Zuzana Vinklerová, riaditeľka
OZ C.A.R.D.O. so sídlom v Bratislave. Celé podujatia svojim programom spríjemnila ľudová
hudba „Barvinok“ z obce Kamienka, ale aj gospelová skupiny z obce Čičava. V úvode
vystúpila Slávka Konturová, speváčka z ľudového súboru „Raslavičan“ a študentka
Pedagogickej fakulty PU v Prešove. Zároveň laureátka ocenenia 8. ročníka Ceny Janky
Guzovej, ktorú získala v roku 2012.
Slávnostný akt oceňovania prišiel pozdraviť Vladimír Babilónsky, vedúci kancelárie
primátora mesta Prešov, ďalej PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD, prorektorka pre vonkajšie
vzťahy Prešovskej univerzity v Prešove, ale aj Zuzana Vinklerová, riaditeľka OZ C.A.R.D.O.
so sídlom v Bratislave. Celé podujatia svojim programom spríjemnila ľudová hudba
„Barvinok“ z obce Kamienka z okresu Stará Ľubovňa. V úvode vystúpila Slávka Konturová,
speváčka z ľudového súboru „Raslavičan“ a študentka Pedagogickej fakulty PU v Prešove.
Zároveň laureátka ocenenia 8. ročníka Ceny Janky Guzovej, ktorú získala v roku 2012
Medializáciu podujatia sme zaznamenali vo vysielaní Rádia Regina, Rádia Lumen, ale
aj v regionálnych denníkoch Korzár a Prešovský Večerník dňa 10.12.2012. Článok pod
názvom „Dobrovoľníci z Prešovského kraja dostali ocenenia“ si môžete prečítať na linke:
http://presov.korzar.sme.sk/c/6632239/dobrovolnici-z-presovskeho-kraja-dostaliocenenia.html. Autorom príspevku a fotografie je Michal Frank.

Cieľové skupiny na ktoré bol projekt zameraný a ich profit z projektu:
1) Mimovládne organizácie – benefitom pre oslovené organizácie bola možnosť
spoznať iné organizácie a ich prácu. Možnosť porovnania a vzájomnej participácie,
ale aj spoločnej propagácie dobrovoľníctva. Získali nových dobrovoľníkov a nové
inšpirácie.
2) Odborná verejnosť – projektom získala profit aj taká inštitúcia akou je Prešovská
univerzita v Prešove, ktorá posilnila svoje poslanie prípravy vysokoškolských
študentov do praxe. Čím sa podporilo šírenie dobrého mena univerzity. Z trhu
dobrovoľníckych príležitosti bol vydaný manuál, ktorý spracovali študenti Katedry
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4)
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sociálnej práce filozofickej fakulty PU v Prešove s vlastným ISBN. Odborne ich
viedla PhDr. Denisa Šoltérová, PhD. a Mgr. Michaela Skyba.
Laická verejnosť – posilnila sa informovanosť občanov o aktivitách mimovládnych
organizácií, čo je dôležité pre ich následnú podporu (finančnú i nefinančnú). Oslovená
bola najmä skupina mladých ľudí, ktorí sa aktívne do akcii zapojili a vyskúšali si nové
úlohy, čo posilnilo ich sebavedomie.
Novinárska obec – mala možnosť spoznať nové aktívne mimovládne organizácie, čo
vytvára priestor pre vzájomnú dôveru a identické predstavenie regionálneho života.
Pozitívne ovplyvnenie mienkotvorných osobností regionálneho charakteru.
Študenti stredných a vysokých škôl – vytvoril sa priestor pre spoznanie práce
mimovládnych organizácií, mali možnosť zažiť pocit občianskeho aktivizmu a pomoc
komunite.
Samospráva a štátna správa – posilnil sa tlak a ovplyvnenie mienkotvorných ľudí
s dosahom na rozhodovací proces. Projekt vytvoril priestor pre porozumenie viacerých
skupín obyvateľstva a posilnil spolunažívanie

Spracovala: Juliana Hajduková,
koordinátorka aktivít dobrovoľníctva.

V Prešove, dňa 20.12.2012

