Výročná správa 2019

O nás
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií je strešnou organizáciou.
Naším poslaním je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva
na Slovensku, s cieľom byť hlasom dobrovoľníckych centier a organizácií, ktoré rozvíjajú
dobrovoľníctvo, obhajovať ich potreby a záujmy a pretavovať ich do legislatívnej či
celospoločenskej praxe.
Držíme sa hodnôt ako profesionalita, etickosť, odbornosť, zodpovednosť a pozitívne smerovanie
s víziou dosiahnutia optimálnych legislatívnych, finančných a inštitucionálnych podmienok,
ktoré umožňujú kontinuálny rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku

Ľudia v Platforme v roku 2019
Alžbeta Brozmanová Gregorová, prezidentka, trénerka a konzultantka
Alžbeta Frimmerová, viceprezidentka, trénerka a konzultantka
Gabriela Podmaková, členka predsedníctva a projektová koordinátorka
Jana Šolcová, členka predsedníctva a trénerka
Mária Joklová, koordinátorka oceňovania Srdce na dlani a Európskeho zboru solidarity
Ida Adolfová, finančná manažérka a projektová koordinátorka
Dominika Hradiská, projektová koordinátorka

Členstvo v Platforme v roku 2019
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií združuje organizácie, ktoré vyvíjajú aktivity
aspoň v troch z nasledujúcich oblastí:
•
•
•
•
•
•

rozvíjajú dobrovoľnícke príležitosti v komunite v partnerstve s ostatnými organizáciami
usilujú sa o pozitívny imidž dobrovoľníctva
stimulujú záujem verejnosti o dobrovoľníctvo
napomáhajú k rozvoju dobrovoľníckych programov a činností v organizáciách a v
komunite, a snažia sa o ich spoluprácu a sieťovanie
prepájajú ľudí so záujmom o dobrovoľníctvo a organizácie, ktoré dobrovoľníkov a
dobrovoľníčky potrebujú pre svoju činnosť
zaoberajú sa tvorbou politickej stratégie smerom k vytváraniu priaznivej spoločenskej
klímy pre dobrovoľníctvo

k 31.12.2019 boli našimi členmi:

PRÁVNICKÉ OSOBY:
Bratislavské dobrovoľnícke centrum
Centrum dobrovoľníctva, n.o.
Centrum pre filantropiu n.o.
Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
Horská služba Malá Fatra
Klub detskej nádeje
Klub Prieskumník-Pathfinder
Mladiinfo Slovensko
Nadácia Pontis
Nitrianske centrum dobrovoľníctva
OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Prešovské dobrovoľnícke centrum
Slovenský Červený kríž
Trnavské dobrovoľnícke centrum
TeCeMko – Trenčianske centrum mládeže o.z.

FYZICKÉ OSOBY:
Tatiana Matulayová
Alžbeta Brozmanová Gregorová

POZOROVATELIA:
Národná kancelária Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu

Advokácia
V súvislosti s napĺňaním naplnenia opatrení Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže
k dobrovoľníctvu sme spolupracovali na vypracovaní hodnotiaceho systému škôl a školských
zariadení vo vzťahu k implementácii výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu v školách a školských
zariadeniach s Odborom detí a mládeže MŠVVaŠ a s Centrom vedecko-technických informácií.
Pripravili sme v pracovnej skupine Metodiku výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu, ktorá
obsahuje aj návrh pre spoluprácu škôl a dobrovoľníckych organizácií a dobrovoľníckych centier a
ich sieťovanie. Metodika prešla recenzným konaním, publikovali sme ju a zabezpečili sme jej tlač.
Je prístupná aj na našej web stránke.
V rámci advokačných aktivít PDCO sme sa zúčastnili všetkých rokovaní Rady vlády pre MNO
a Komory MNO, kde sme zastupovali tému dobrovoľníctva a informovali o aktivitách v tejto
oblasti. V spolupráci s Úradom splnomocnenca pre rozvoj obč. spoločnosti sme do Akčného plánu
koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2019 a 2020 presadili dve úlohy: B.9. a B.10.
Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020, a to
analyzovať možné legislatívne zmeny a doplnenia Zákona o dobrovoľníctve, ako aj iných právnych
predpisov týkajúcich sa dobrovoľníctva, a pripraviť návrh mechanizmu priamej štátnej podpory
dobrovoľníckych programov. K naplneniu týchto bodov sme vytvorili pracovnú skupiny zloženú
zo zástupov verejnej správy, samosprávy a mimovládnych organizácií, ktorú koordinujeme.
Pracovná skupina mala v roku 2019 prvé stretnutie.
Stali sme sa členmi Platformy občianskych organizácií HLAS, s ktorou spolupracujeme na podpore
rozvoja občianskeho sektora vo viacerých oblastiach.
Zapojili sme sa tiež aktívne do prípravy Stratégie pre mládež na nasledujúce obdobie a to účasťou
v pracovnej skupine, zbieraním návrhov do stratégie medzi členmi a ďalšími organizáciami
a spracovaním týchto návrhov.
Pre Ministerstvo školstva sme pripravili Návrh k rozpočtovaniu a preukazovaniu hodnoty
dobrovoľníckej práce v rámci dotačných mechanizmov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR pre podporu práce s mládežou.
Koordinovali sme pracovnú skupinu, ktorá sa venovala vypracovaniu Štandardov kvality práce
s mládežou. Prvé stretnutie tejto skupiny bolo ešte v roku 2018, následne prebehli 4 ďalšie
stretnutia, na ktorých sme spoločne so zástupcami rôznych organizácií diskutovali o štandardoch
kvality práce s mládežou. Východiskom bol po vzájomnej dohode model štandardov, ktorý bol
spracovaný organizáciou Youthwatch v rámci prieskumu zadaného ako jeden z výstupov prvého
stretnutia pracovnej skupiny. Práce na návrhu budú pokračovať aj v ďalšom roku a budeme
diskutovať o možnosti využitia štandardov pri nastavovaní finančných mechanizmov podpory
práce s mládežou a v ďalších oblastiach.

Vzdelávacie aktivity
Zrealizovali sme 2 tréningy Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jeden z nich
v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom vo forme večernej školy. Celkovo toto
vzdelávanie absolvovalo 25 účastníkov a účastníčok.
Pre zabezpečenie možnosti poskytovania väčšieho množstva tréningov v téme Service learning
vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu sme vytvorili a 20.-21.6.2019 poskytli
v Banskej Bystrici tréning trénerov v tejto téme, ktorý absolvovalo 11 účastníkov a účastníčok,
z nich 7 rozšíri náš lektorský tím do budúcna. Na jeseň
absolvovalo akreditovaný tréning v tejto téme 16
pedagógov a pedagogičiek.
Pripravili sme pilotný návrh tréningu Merania a
komunikácie vplyvu dobrovoľníctva, ktorý sme ponúkli na
otestovanie našim členom. 8 účastníčok a 1 účastník na
sebe 19.12.2019 overili štruktúru tohto tréningu a poskytli
nám spätnú väzbu na jeho vylepšenie. Návrhy budú
podkladom k žiadosti o jeho akreditáciu.

Propagácia dobrovoľníctva
V spolupráci s regionálnymi dobrovoľníckymi centrami sme zrealizovali Týždeň dobrovoľníctva
2019, podujatie na propagáciu dobrovoľníctva a dobrovoľníckych organizácií. Pre uľahčenie práce
regionálnych dobrovoľníckych centier sme vytvorili metodiku pre koordinátorov aktivity
v krajských dobrovoľníckych centrách, pripravili vizuál propagačných materiálov, zabezpečili
komunikáciu medzi centrami, pripravili vzory tlačových správ, zabezpečili zber údajov, správu
spoločného webu, komunikáciu na webe a sociálnych sieťach a propagáciu podujatia. Zapojilo sa
6846 ľudí, ktorí viac ako 400 organizáciám venovali 14 513 dobrovoľníckych hodín. Do týždňa
dobrovoľníctva sa zapojilo 7 krajov (okrem Trnavy).

V spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami
sme
pokračovali
v zjednocovaní
systému
oceňovania Srdce na dlani a poskytli sme podporu
pri organizácii a propagácii krajských oceňovaní.
Vytvorili sme videospot, ktorého cieľom bolo
propagovať výzvu na posielanie nominácií na
ocenenie Srdce na dlani v rámci všetkých krajských
oceňovaní a poskytnúť inštruktáž, ako nominovať.
V spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme zaškolili 46 ich vedúcich
pracovníkov v téme zapájania uchádzačov o zamestnanie do dobrovoľníctva ako nástroja
získavania zručností uplatniteľných na trhu práce. Cieľom bolo zlepšiť povedomie zamestnancov
úradov o prínosoch dobrovoľníctva pre uplatnenie sa mladých ľudí na trhu práce. Vytvorili sme
web www.dobrovolnictvo.com, ktorý obsahuje základné informácie o dobrovoľníctve a kontakty
na jednotlivé krajské dobrovoľnícke centrá. Na webových stránkach všetkých Úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny je umiestnený banner prepojený na tento web. Má zabezpečiť lepšiu
dostupnosť informácií o možnostiach dobrovoľníctva pre mladých nezamestnaných. Pre všetky
úrady práce sme tiež zabezpečili výrobu, tlač a distribúciu podporných materiálov k tejto téme.

Konferencie
V apríli 2019 sme v Banskej Bystrici
zrealizovali konferenciu o dobrovoľníctve
v zariadeniach sociálnych služieb, ktorej sa
zúčastnilo viac ako 70 účastníkov a účastníčok
reprezentujúcich
zariadenia
sociálnych
služieb na Slovensku. Počas panelovej
diskusie sa účastníci a účastníčky konferencie
mali možnosť dozvedieť, aké sú praktické
skúsenosti aktérok diskusie s dobrovoľníctvom
v zariadeniach sociálnych služieb. Diskutované boli prínosy zapájania dobrovoľníkov a
dobrovoľníčok do praxe zariadení, ako aj limity, prekážky alebo problémy a ich prípadné riešenia.
Workshop, ktorý bol súčasťou konferencie, bol zameraný na praktický nácvik a vzájomné zdieľanie
skúseností s dobrovoľníctvom v zariadeniach sociálnych služieb a poskytnutie pomoci pri prvých
krokoch plánovania a zavádzania dobrovoľníckych programov. Konferencia bola súčasťou
medzinárodného projektu SoVol financovaného z programu Erasmus+.
Súčasťou rovnakého projektu bola aj medzinárodná konferencia s názvom "Capacity Building for
Volunteering in the Social Sector in Europe", ktorá sa konala 30.-31.mája 2019 v Budapešti. Tam
sme mali priestor na zdieľanie skúseností z oblasti zavádzania dobrovoľníctva do zariadení
poskytujúcich sociálne služby s partnermi z celej Európy. Organizátormi podujatia boli

organizácie European Volunteer Centre a Önkéntes Központ Alapítvány, my sme na tejto
konferencii organizovali workshop na tému: "Ako postupovať pri tvorbe úspešného
dobrovoľníckeho programu v zariadeniach sociálnych služieb".
V máji 2019 sme participovali na konferencii v Trnave s názvom „13.Komnata - Dobrovoľníctvo
ako cesta obohacovania“, na ktorej sa zúčastnilo 70 pracovníkov a pracovníčok v sociálnych
službách v Trnavskom kraji. Viedli sme blok o dobrovoľníctve v sociálnych službách, predstavili
sme organizáciu, tréningy, publikácie a možnosti PDCO pri podpore dobrovoľníctva v kraji a
organizáciách.
Spolupracovali sme na príprave konferencie Orbis Civitates, ktorá sa konania 17. a 18.10.2019
v Bratislave, kde sme odborne garantovali časť Dobrovoľníctvo a filantropia a facilitovali
workshop k tejto téme. Vďaka výstupom z tohto workshopu je téma dobrovoľníctvo súčasťou
spoločného vyhlásenia z konferencie.

Európsky zbor solidarity
Začiatkom roka 2019 nám bola pridelená Značka
kvality ( 2018-1-SK02-ESC52-002034)
umožňujúca podporu a hosťovanie dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok.

Zároveň sa nám podarilo získať podporu na projekt „Objav dobrovoľníctvo!“, vďaka ktorému
privítame v roku 2020 posilu do nášho tímu, dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku.
Tiež sme sa zaoberali aktívnou prezentáciou Európskeho zboru solidarity pre mladých ľudí, ktorí
môžu využiť príležitosti, ktoré ponúka.

Medzinárodné projekty
Levol-app (www.levol-app.eu)
„Levol-app“ bol 28 mesačný projekt strategickej spolupráce financovaný v rámci programu
Erasmus+, ktorý spája skúseností organizácií z odlišných krajín. V rámci projektu sme pracovali na
tvorbe aplikácie v piatich jazykoch, vďaka ktorej si koordinátor alebo koordinátorka dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok vytvorí kvalitný dobrovoľnícky program online. Tvorba programu prebieha ako
každé iné online vzdelávanie a dobrovoľnícky program konzultuje pridelený mentor alebo
mentorka. Online vzdelávanie je odborné vzdelávanie a je určené na prípravu a rozvoj
dobrovoľníckych programov pre neziskové organizácie, občianske združenie, nadácie a ďalšie
subjekty, ktoré pri svojej práci potrebujú pomoc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Projekt je

koordinovaný organizáciou Pista Mágica – Associação (Portugalsko) s podporou Neo Sapiens
(Španielsko). ďalšími partnermi projektu sú Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale
(Taliansko), Platforma dobrovoľníckych centier a organizacií (PDCO) (Slovensko) a Birmingham
Voluntary Service Council (BVSC) (Anglicko).
Vo februári, júli a októbri sme sa zúčastnili medzinárodných stretnutí v Porte, Birminghame a Cori,
ktoré smerovali k finalizácii tohto produktu. Projekt končí 31.1.2020.
V priebehu roku 2019 sme vytvorili obsah vzdelávacej platformy a počas leta ho ponúkli
koordinátorom a koordinátorkám dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na otestovanie. Do testovania
sa zapojilo 17 ľudí, ktorí na obsah aj formu vzdelávania poskytli spätnú väzbu. V druhom kole na
konci roka 2019 opätovne testovalo funkčnosť platformy ďalších 15 osôb. Vzdelávaciu platformu
plánujeme ešte vylepšovať a dopĺňať o ďalší vzdelávací materiál tak, aby v čo možno najväčšej
miere nahrádzal osobnú formu tréningu v téme manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

ImproVal (www.improval.eu)
ImproVal je skratkou názvu projektu Improving Validation in the Voluntary Sector. Cieľom projektu
je zjednotiť a prepojiť prácu venovanú téme uznávania zručností získaných v dobrovoľníctve.
Organizácie zapojené v predchádzajúcich projektoch sa naučia o užitočnosti týchto nástrojov a
metód a adaptujú ich na súčasné pravidlá uznávania zručností - teda dajú starým projektom nový
život. Naučia sa tiež adaptovať ich nástroje na uznávanie dobrovoľníckych zručností a dosiahnuť
nárast nových metód ale tiež vypracujú prehľad existujúcich nástrojov na uznávanie zručností
získaných prostredníctvom dobrovoľníctva. Prostredníctvom workshopov a iných aktivít si tento
projekt tiež dáva za cieľ dať dohromady množstvo európskych zúčastnených osôb a partnerov na
dialóg o uznávaní formálneho a neformálneho vzdelávania v dobrovoľníctve. Aktivity zahrnuté v
projekte umožňujú partnerstvu tohto projektu vytvoriť odporúčania týkajúce sa metód, medzier
vo výskume, nových projektov a európskej vzdelávacej politiky. V rámci projektu bude tiež
vypracovaná porovnávacia analýza predchádzajúcich projektov a malá štúdia o užitočnosti
uznávania v dobrovoľníckom sektore, na ktorú budú využité kvantitatívne a kvalitatívne dáta zo
starých projektov. Projekt bude zhromažďovať a prezentovať dáta dlhodobého dopadu predošlých
projektov zameraných na uznávanie s pridanou hodnotou pochopenia účelnosti validácie, a
vypracuje tiež originálnu štúdiu toho, ako dobrovoľníci využili výstupy uznávania zručností.
Projekt sa oficiálne končí 31.10.2020.
Našimi partnermi v tomto projekte sú:
Opintotoiminnan Keskusliittory z Fínska, neformálne vzdelávacie centrum pre dospelých
(koordinátor projektu)
STICHTING EDOS, nadácia realizujúca tréningové kurzy, projekty a iné vzdelávacie aktivity na
stimuláciu a facilitáciu osobného a profesionálneho rozvoja dospelých a mladých ľudí

LIFELONG LEARNING PLATFORM, platforma ktorá združuje 41 európskych sietí pracujúcich v
oblasti vzdelávania, tréningov a mládeže
OTTO-FRIEDRICH UNIVERSITAET BAMBERG, stredne veľká
univerzita s akademickým dôrazom na humanitné, sociálne
a ekonomické vedy
V roku 2019 sme vytvorili zbierku nástrojov pre validáciu
dobrovoľníctva v Európskej únii a zrealizovali niekoľko
stretnutí a tréningov v lokálnych komunitách partnerských
organizácií.

EduVol (www.eduvol.eu)
EduVol = Volunteering as an educational opportunity je medzinárodný projekt financovaný v
rámci programu Erasmus+, v ktorom strategické partnerstvo uzavrelo 5 organizácií na základe
predchádzajúcej spolupráce na iných aktivitách.
Cieľom projektu je:
- rozvinúť kapacity organizácií pracujúcich s mládežou tak, aby efektívnejšie využívali potenciál
dobrovoľníctva ako príležitosti na učenie sa
- podporiť rozvoj osobnosti, kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti mladých ľudí cez
skúsenosť dobrovoľníckej činnosti založenej na metóde service-learning.
Tieto hlavné ciele chceme dosiahnuť cez vzdelávanie pracovníkov s mládežou o metóde service
learning, jej koncepte a možnostiach využitia pri práci s dobrovoľníkmi a zapojenie mladých ľudí
do lokálnych projektov realizovaných touto metódou, čo vytvorí príležitosti na ich rozvoj.
Projekt je založený na skúsenostiach a expertíze partnerov v oblasti implementácie
dobrovoľníctva a metódy service learning. Táto metóda je v západnej Európe a Amerike
adaptovaná a využívaná vo vzdelávaní už niekoľko rokov. Stredná a Východná Európa sa s touto
metódou ešte len zoznamuje. Projekt si preto kladie za cieľ vytvoriť a verejnosti poskytnúť tréning
v oblasti service learningu, školiace materiály pre trénerov a manuál pre pracovníkov s mládež a
mládež ako implementovať projekty v rámci service learningu. Projektové aktivity majú byť
ukončené 31.5.2022.
Koordinátorom projektu je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.
Partneri projektu:
Chorvátsko: Rijeka, Udruga za razvoj civilnog drustva SMART, www.smart.hr,
Poľsko: Warsawa, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu (SCW), www.wolontariat.waw.pl,

Rumunsko: Cluj-Napoca, Asociatia Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat,
www.provobis.ro
Maďarsko: Budapešť, Önkéntes Központ
Alapítvány, www.onkentes.hu
V novembri 2019 prebehlo v Banskej
Bystrici prvé stretnutie projektového
tímu a tréning tréneriek, ktorého sa
zúčastnili po 2 zástupkyne každej
partnerskej organizácie.

Výskum a publikácie
V rámci výskumnej činnosti sme spolupracovali na výskume socioekonomických prínosov
neziskového sektora pre spoločnosť, ktorý realizuje Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj
občianskej spoločnosti. Vo výskume sme koordinovali a garantovali odbornú projektovú radu za
oblasť dobrovoľníctvo. V roku 2019 odborná projektová rada pracovala na dotazníku v rámci
výskumu a spracovaní vstupnej analýzy.
Sfinalizovali sme testovanie výstupov v rámci projektu SOVOL a meranie vplyvu dobrovoľníctva
v testovanom zariadení sociálnych služieb.
Okrem Metodiky výchovy a vzdelávania DaM k dobrovoľníctvu sme vydali publikáciu v rámci
medzinárodného projektu SoVol: Dobrovoľníctvo v zariadeniach sociálnych služieb. Sprievodca
tvorbou dobrovoľníckeho programu

Hospodárenie
Náklady v roku 2019
Mzdové náklady a Zákonné sociálne poistenie
Služby k projektom
Cestovné
Komunikačné náklady
Občerstvenie, reprezentácia
Spotreba materiálu
Služby v kancelárii
Členské
Ostatné pokuty a penále
Správne a miestne poplatky
Bankové poplatky
Náklady spolu

33 277,73 €
17 188,32 €
6 209,44 €
1 633,70 €
1 425,57 €
1 395,21 €
330,70 €
200,00 €
129,00 €
102,87 €
12,00 €
61 904,54 €

53,76%
27,77%
10,03%
2,64%
2,30%
2,25%
0,53%
0,32%
0,21%
0,17%
0,02%

Štruktúra nákladov 2019
Mzdové náklady a Zákonné
sociálne poistenie
Služby k projektom
Cestovné
Komunikačné náklady
Občerstvenie, reprezentácia
Spotreba materiálu

Výnosy v roku 2019
Granty a dotácie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Erasmus+ - projekty SoVol, Levol-app, EduVol
Prijaté členské:
Vlastná činnosť:
Tržby z predaja služieb- organizovanie vzdelávacích
podujatí
Iné výnosy:

46 373,80 €
26 875,00 €
19 498,80 €
1 800,00 €
1 290,00 €

Výnosy spolu

49 526,64 €

1 290,00 €
62,84 €

Kontakty
Sídlo občianskeho združenia:
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Hviezdoslavova 681/ 119
900 31 Stupava

Korešpondenčná adresa:
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Ružová 13
974 01 Banská Bystrica

IČO: 42257221
DIČ: 202 363 9156
Bankové spojenie: SK35 1100 0000 0029 2390 5018
Organizácia je zapísaná na ministerstve vnútra SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-37994-1

E-mail: platforma@dobrovolnickecentra.sk
Webová stránka: www.dobrovolnickecentra.sk

Sociálne siete
Facebook: https://www.facebook.com/dobrovolnickecentra/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/platform-of-volunteer-centres-andorganizationsslovakia/

