Zápisnica z 10. Valného Zhromaždenia Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií
Dátum: 30.11.2017, 11.00 – 14.00 hod.
Valné zhromaždenie viedla:
Zápisnica:

Alžbeta Brozmanová Gregorová
Slavka Polgárová

Prítomní:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BDC - Gabika Podmaková
Nadácia Pontis – Marek Richter
Trnavské dobrovoľnícke centrum – Zuzana Jankechová
Klub prieskumníkov Pathfinder – Janka Šolcová
Centrum pre filantropiu n.o. - Zuzana Thullnerová
Dobrovolnícka skupina Vŕba - Mária Látalová
V.I.A.C Žilinské dobrovoľnícke centrum – Tereza Prielomková
Centrum Dobrovoľníctva BB – Silvia Cochová
Mladiinfo Slovensko – Ivana Petrisková
Slovenský červený kríž – Silvia Kostelná

Neprítomní: Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, Horská služba Malá Fatra, Inštitút pre aktívne
občianstvo, Klub detskej nádeje, Matulayová Tatiana, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Prešovské
dobrovoľnícke centrum.
Prítomných 10 zástupcov zo 17tich členských organizácií. Prítomná nadpolovičná vačšina - Valné
zhromaždenie JE uznášaniaschopné.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Privítanie a otvorenie.
Informácia o aktuálnych členoch Platformy a uznesenie o uznášaniaschopnosti.
Informácie o jednotlivých členoch (významné aktivity v posledných 12 mesiacoch).
Správa o činnosti Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií (výročná správa) za rok
2016 – schvaľovanie.
Správa Revíznej rady o hospodárení Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií v roku
2016 – schvaľovanie.
Ročná správa o hospodárení Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií za rok 2016 –
schvaľovanie.
Informácie o aktivitách Platformy v roku 2017.
Predstavenie a voľba členiek a členov predsedníctva. Voľba prezidenta/-tky
a viceprezidenta/-tky.
Plán činností na rok 2018 a schválenie Plánu činností.
Rozpočet na rok 2018 a schválenie rozpočtu.
Iné.
Záver.

1. Privítanie a otvorenie.
Privítanie prítomných, poďakovanie sa za účasť napriek nepriaznivému počasiu. Predstavenie novej
pracovnej sily Slavky Polgárovej, ospravedlnenie neprítomnej Alžbety Frimmerovej...
2. Informácia o aktuálnych členoch Platformy a uznesenie o uznášaniaschopnosti.
Prítomných 10 zástupcov zo 17tich členských organizácií. Prítomná nadpolovičná vačšina - Valné
zhromaždenie JE uznášaniaschopné.
3. Informácie o jednotlivých členoch. (významné aktivity v posledných 12 mesiacoch)
Predstavenie prítomných členov. Krátky popis činnosti členov za posledné obdobie –
najviac rezonovalo blížiace sa odovzdávanie ocenení - Srdce na dlani.
4. Správa o činnosti Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií (výročná správa) za rok
2016 – schvaľovanie.
17 členov v roku 2016, schvaľovanie výročnej správy – úprava Centrum pre filantropiu n.o,
Centrum dobrovoľníctva Trnava pridané v zmienke o centrách dobrovoľníctva.
HLASOVANIE ZA SCHVÁLENIE VÝROČNEJ SPRÁVY:
Prítomní na hlasovaní: 10
10 ZA, 0 PROTI, zdržal sa 0 – SCHVÁLENÉ
5. Správa Revíznej rady o hospodárení Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií v roku
2016 – schvaľovanie.
HLASOVANIE ZA SCHVÁLENIE Revíznej správy:
Prítomní na hlasovaní: 10
10 ZA, 0 PROTI, zdržal sa 0 – SCHVÁLENÉ
6. Ročná správa o hospodárení Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií za rok 2016 –
schvaľovanie.
Výdavky podľa finančného plánu.
HLASOVANIE ZA SCHVÁLENIE Ročnej správy o hospodárení PDCO za rok 2016:
Prítomní na hlasovaní: 10
10 ZA, 0 PROTI, zdržal sa 0 – SCHVÁLENÉ
7. Informácie o aktivitách Platformy v roku 2017.
Pôžička z BDC, opozdenie financií z Iuventy projekt Civcil. Preto akoby strata.
Projekty – Civcil
Preklopenie stránky – postupná úprava webu
Alžbeta Frimmerová – materská dovolenka – zastupovanie Alžbeta Brozmanová Gregorová
Projekt v službách pre mladých na rok 2017 neprešiel
Zmena legislatívy o dobrovoľníctve
Yalta – záverečná konferencia v Bratislave 10.11.2017
Ukončenie projektu Evolvet – rozvojové dobrovoľníctvo

SoVol – dobr.v soc.službách – tvorba materiálov zavádzania dobrovoľníctva v sociálnych
službách pokračuje v roku 2018
LevolUpp – od sept.2017 – vytvorenie online platformy pre manažérov v dobrovoľníckych
organizáciách.
Ministerstvo školstva prizvalo PDCO k projektu tvorba koncepcie výchovy a vzdelávania detí
a mládeže k dobrovoľníctvu, do marca 2018 – súčasťou je výskum dobrovoľníctva mládeže.
Začiatok decembra - spracovanie dát pre vstup do koncepcie, ktorej súčasť je aj koncepcia
vzdelávania učiteľov v téme dobrovoľníctva – od predškolského vzdelávania až po vzdelávanie
na vysokej škole. Nesuplovať rolu učiteľov, ale dostať túto tému do štruktúry vzdelávania, čo
je uchopiteľnejšie ako téma aktívneho občianstva. Od septembra má ministerstvo
implementovať do systému vzdelávania vypracované výstupy.
Prebehlo 1.stretnutie k téme spolupráce úradov práce a dobrovoľníckych centier k téme
dobrovoľníctva nezamestnaných. Do marca 2018 má byť pripravený návrh spolupráce.
Platforma je činná vo veľkom množstve aktivít – náročné na ujasnenie si angažovanosti do
rôznych projektov - každý člen Platformy je súčasťou aj inej organizácie - oslovenie členov o
aktívny vstup do konkrétne určených činností na úrovni, do ktorej sa ako členovia môžu zapojiť.
8. Predstavenie a voľba členiek a členov predsedníctva na obdobie 3 rokov.
4 kandidátky na členstvo do predsedníctva a ich predstavenie – kandidatúry v prílohe:
Gabika Podmaková
Alžbeta Frimmerová
Alžbeta Brozmanová Gregorová
Janka Šolcová
HLASOVANIE o voľbe Alžbety Frimmerovej do Predsedníctva:
Prítomní na hlasovaní: 10
10 ZA, 0 PROTI, zdržal sa 0 – SCHVÁLENÉ
HLASOVANIE o voľbe Alžbety Brozmanovej Gregorovej do Predsedníctva:
Prítomní na hlasovaní: 10
9 ZA, 0 PROTI, 1 sa zdržal – SCHVÁLENÉ
HLASOVANIE o voľbe Gabiky Podmakovej do Predsedníctva:
Prítomní na hlasovaní: 10
10 ZA, 0 PROTI, zdržal sa 0 – SCHVÁLENÉ
HLASOVANIE o voľbe Janky Šolcovej do Predsedníctva:
Prítomní na hlasovaní: 10
10 ZA, 0 PROTI, zdržal sa 0 – SCHVÁLENÉ
Voľba prezidenta/-tky a viceprezidenta/-tky.
HLASOVANIE O VOĽBE DO FUNKCIE PREZIDENTKY PDCO:
navrhovaná Alžbeta Brozmanová Gregorová:
Prítomní na hlasovaní: 10
10 ZA, 0 PROTI, zdržal sa 0 – SCHVÁLENÉ na obdobie 3 rokov – do 30.11.2020.
HLASOVANIE O VOĽBE DO FUNKCIE VICEPREZIDENTKY PDCO:
navrhovaná Alžbeta Frimmerová:

Prítomní na hlasovaní: 10
10 ZA, 0 PROTI, zdržal sa 0 – SCHVÁLENÉ na obdobie 3 rokov – do 30.11.2020.
HLASOVANIE O VOĽBE DO FUNKCIE V REVÍZNEJ KOMISII PDCO:
Prihlásená Zuzana Thullnerová z Centra pre filantropiu n.o.:
Prítomní na hlasovaní: 10
9 ZA, 0 PROTI, 1 sa zdržal – SCHVÁLENÉ na obdobie 3 rokov – do 30.11.2020.
Navrhovaná Ivana Petrisková z Mladiinfo Slovensko:
9 ZA, 0 PROTI, 1 sa zdržal – SCHVÁLENÉ na obdobie 3 rokov – do 30.11.2020.
9. Plán činností na rok 2018 a jeho schválenie.
Dikusia k plánu:
Spolupráca s ústredím práce ,soc.vecí a rodiny: prebiehajú stretnutia a rokovania.
Zmeny v legislatíve– intervencia o otvorenie zákonu o športe, presvedčenie otvorenia zákona
o dobrovoľníctve v súvislosti so zákonom o športe – spracovanie dokumentu v súvislosti s
dohodou. Správne načasovanie na otvorenie zákona, výzva predložená a čakanie na
možnosť zapracovania do legislatívy.
Zmena dotačného programu centier dobrovoľníctva, servisných organizácií (podaná
registrácia). Príprava projektov na dobu 3 rokov.
Advokácia – Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti – ďalšia uzávierka
projektov na tvorbu verejnej politiky v oblasti dobrovoľníctva a stratégie podpory
dobrovoľníctva so všetkými segmentami – nemusí sa implementovať. Centrum pre filantropiu
vyjadrilo podporu v rámci svojho projektu v tejto oblasti a angažovanie Platformy.
Sieťovanie – vytvorenie funkčného systému o činnosti členských organizácií Platformy.
Rozšírenie členskej základne – oslovenie LEAF, DofE, UMC, návrh Charita Slovenska, Človek
v ohrození, Adra, Kaspian.
Zvýhodňovanie organizácií so štandardmi kvality a motivovať ďalšie organizácie k získaniu
štandardov kvality. Aby to malo naozaj vysokú značku kvality a dobré meno, že je to podporené
napr. Univerzitou Mateja Bela, prizvať k spolupráci Ministerstvo.
Realizácia projektov SoVol – stretnutie v BB v januári 2018 s partnermi – Holandsko... pomáhať
Zrealizovať akreditovaný kurz dobrovoľníctva v BB a v BA v rámci projektu SoVol.
Projekt v rámci služieb pre mladých – buď štandardy kvality s 2 tréningami za symbolické sumy
pod nejakou kampaňou (min.rok nebola).
Spoločná kampaň na propagáciu dobrovoľníctva - Návrh predmetu projektov podávaných –
týždeň dobrovoľníctva – každé regionálne centrum si ho robilo samostatne. Ako to
koordinovať v budúcnosti – chýba promo na národnej úrovni – podať projekt aj jednotlivo za
centrá, ale aj za Platformu – hlavne promovať to mediálne na národnej úrovni. Fokus centra
dobrovoľníctva – výborná odozva na rovnaký celoslovenský dizajn.
Prepojenie s projektom LevolUpp alebo prácou s nezamestnanými a D zručnosťami ako online
nástrojom. Ľahko spropagovateľné na fb platenou formou.
Oceňovanie dobrovoľníctva na slovenskej úrovni – Ministerstvo zahr. vecí v rámci výziev dalo
výzvu na celoslovenské oceňovanie s celoslovenskou pôsobnosťou – Cardo. Zámer v roku 2018
stretnúť sa s nimi o možnosti spolupráce s centrami dobrovoľníctva – nominácia ocenených
z regiónov v rovnakých kategóriách a štatútoch. – kategórie - firemné dobrovoľníctvo,

expertné dobrovoľníctvo. Možnosti časovej realizácie - Medzinárodný deň dobrovoľníkov 5.12.
info prvý kvartál, kedže je ticho, ale zase sú 2%.
Sídlo Plarformy – zostáva Stupava, prenájom priestorov na Štúrovej v BA do konca apríla 2018.
Presunutie priestorov do BB – buď Univerzita zadarmo, alebo na Striebornom námestí.
Do roku 2018 - 4 rozbehnuté projekty, ktoré budú pokračovať. Úrad spolupracuje a podporuje
tému dobrovoľníctva. Implementácia už naplánovaných aktivít.
Mladiinfo – kontrétne zapojenie do projektu Dôkazy, LevolUpp – expertíza, implementácia –
zamestnanie človeka na projekt.
LevolUpp – vypracovaný guide, ľahko manažovateľné a spracovateľn – zapojenie sa je veľmi
žiadúce – spísanie do bodov charakteristiky projektov a predložiť členom a prebratie
konkrétnych úloh členmi a takto ich konkrétne zapojiť do jednotlivých projektov. Pri výzve
projektov predloženie členským organizáciám a byť súčasťou projektu cez Platformu.
HLASOVANIE ZA SCHVÁLENIE PLÁNU ČINNOSTÍ PDCO NA ROK 2018:
Prítomní na hlasovaní: 9
9 ZA, 0 PROTI, ZDRŽAL SA 0 – SCHVÁLENÉ
10. Rozpočet na rok 2018 a schválenie rozpočtu.
Finančný plán tabuľka – viď príloha.
Členské CEV – novozvolená prezidentka nevidí význam v účasti na konferenciách, platba
členského + cestovné na náklady PDCO. Nízka úroveň pomoci na národnej úrovni. Do
budúcnosti treba premyslieť čo členstvo prináša.
Mzdy – Gabika Podmaková - LevelUp, Alžbeta Brozmanová na dohodu, Janka Šolcová na
dohodu, Slavka Polgárová – mandátna zmluva, Janka Oravcová – projekty
Prijaté granty – Levol, Yalta, Sovol, Evolvet – ušetrené zdroje presunuté do vlastných zdrojov
na budúce využitie.
Členské na 2017 – k 30.11.2017 uhradené všetky členské organizácie.
HLASOVANIE ZA SCHVÁLENIE ROZPOČTU NA ROK 2018:
Prítomní na hlasovaní: 9
9 ZA, 0 PROTI, ZDRŽAL SA 0 – SCHVÁLENÉ
11. Záver – POĎAKOVANIE

