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Na úvod...

V roku 2014 vrcholilo niekoľko našich slovenských a  medzinárodných projektov a rozvírili sme aj hladinu 
s  advokačnými aktivitami. Zdá sa, že po troch rokoch činnosti vidíme ovocie našej práce. Podarilo sa nám 
vytvoriť a zrealizovať:  

- projekt VOLWEM, ktorý priniesol niekoľko významných publikácií a online nástroj D-zručnosti pre 
zamestnanie. 

- projekt Dobrovoľníctvo pre všetkých, ktorý po prvý raz prostredníctvom tréningov, kampane 
a reálneho zapojenia mladých ľudí so znevýhodnením ukázal, že aj dobrovoľníctvo môže byť 
inkluzívne,  

- naše predvolebné prieskumy ukázali, že snáď na politickej úrovni – v lokálnej samospráve, ale aj 
v Európskom parlamente budeme mať spriaznených politikov, 

- zistili sme, že zapájanie seniorov do medzinárodných dobrovoľníckych aktivít je možné, je náročné, 
ale prináša pekné výsledky, 

- vytvorili sme štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov, ktorých dopad uvidíme v nasledujúcich 
rokoch. 

Ďakujeme Vám za podporu a spoluprácu – potrebujeme ju. Dostať dobrovoľníctvo „na úroveň“ je ozaj  
náročné a v mnohom priekopnícke,a preto sme vďační za všetkých, ktorí nám rozumejú a sú ochotní 
pridať ruku k dielu. 

Alžbeta Mračková 

KTO SME 
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií podporuje tvorbu priaznivého prostredia pre rozvoj 
dobrovoľníctva na Slovensku. Združuje dobrovoľnícke centrá a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi. 
Tvorí a rozvíja infraštruktúru dobrovoľníctva – podporuje kvalitné dobrovoľnícke centrá a dobrovoľnícke 
organizácie, obhajuje ich právne a ekonomické postavenie a presadzuje finančnú podporu dobrovoľníctva. 
Rieši legislatívu dobrovoľníctva, podporuje vznik a rozvoj pracovnej pozície koordinátorov/-riek 
dobrovoľníkov v mimovládnych a verejných organizáciách. Presadzuje dobrovoľníctvo ako nástroj nefor- 
málneho vzdelávania aj ako nástroj prípravy pre trh práce.

ĽUDIA V PLATFORME 
Alžbeta Mračková, prezidentka, projektová manažérka, trénerka, konzultantka
Alžbeta Brozmanová Gregorová, viceprezidentka, trénerka a konzultantka 
Jana Vlašičová, projektová konzultantka  

Do 12. novembra 2014: 
Tatiana Matulayová, členka predsedníctva 
Soňa Tatić, projektová manažérka 
Beáta Dvořáková, Dominika Križalkovičová: členky Revíznej komisie  

Od 13.novembra 2014: 
Jana Andreasová, členka predsedníctva 
Jana Vlašičová, Ján Solanka: členovia Revíznej komisie
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ČLENSTVO V PLATFORME 

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 potrebujú pre 

svoju činnosť, 
•	 zaoberajú sa tvorbou politickej stratégie smerom k vytváraniu priaznivej spoločenskej klímy 

pre dobrovoľníctvo. 

Členovia Platformy v roku 2014: 
•	 Bratislavské dobrovoľnícke centrum
•	 Centrum dobrovoľníctva, Banská Bystrica
•	 Centrum pre filantropiu
•	 Dobrovoľnícka skupina Vŕba
•	 Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
•	 Greenpeace Slovensko - pozorovateľ
•	 Horská služba Malá Fatra
•	 Klub detskej nádeje
•	 Nitrianske centrum dobrovoľníctva
•	 Pathfinder
•	 Prešovské dobrovoľnícke centrum
•	 Slovenský Červený kríž
•	 Slovenský výbor pre UNICEF
•	 Nadácia Pontis

Členkami Platformy sú aj fyzické osoby, v roku 2014 boli členkami:
•	 Tatiana Matulayová
•	 Veronika Hotová (pozorovateľka)
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NAŠE PROJEKTY
 
VOLUNTEERING – WAY TO EMPLOYMENT (VOLWEM) 
V období od októbra 2012 do septembra 2014 sme koordinovali medzinárodný projekt s názvom 
Dobrovoľníctvo – cesta k zamestnaniu. Na projekte spolupracovali organizácie z troch krajín – Veľkej 
Británie (Volunteer Development Scotland), Českej republiky (Dobrovolnické centrum, Ústí nad Labem) 
a Slovenska (Univerzita Mateja Bela, dobrovoľnícke centrá v Nitre, Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici). 
Hlavným cieľom projektu bol prenos dvoch systémov práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi, ktorý by 
mal na Slovensko priniesť nový prístup k uznávaniu zručností získaných v rámci dobrovoľníctva a zvýšiť 
tak zamestnateľnosť nezamestnaných ľudí, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu.  

Projekt prispel k tomu, aby:

•	 úrady práce vedeli o dobrovoľníckych príležitostiach ako o možnosti získavania skúseností  
a vedeli nezamestnaných ľudí k takejto činnosti motivovať;

•	 dobrovoľnícke centrá vzdelávali organizácie priamo pracujúce s dobrovoľníkmi v špecifikách 
práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi a organizácie aktívne pracovali s nezamestnanými 
dobrovoľníkmi;

•	 zamestnávatelia vedeli o prínosoch dobrovoľníctva a informáciu o dobrovoľníckej aktivite 
uchádzača o zamestnanie považovali za dôležitú. 

Záverečná konferencia projektu s názvom „Je dobrovoľníctvo cesta k zamestnaniu?“ sa konala 10. septembra 
2014 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Na konferencii boli prezentované výsledky projektu 
a predstavené koncepty uznávania dobrovoľníctva v iných európskych krajinách. V hlavnom paneli 
a počas workshopov vystúpili hostia zo zahraničia, ktorí majú skúsenosti s prácou s nezamestnanými 
dobrovoľníkmi a s uznávaním neformálneho vzdelávania. Na konferencii vystúpili tiež personalisti zo 
Slovenska, zástupcovia úradov práce a v neposlednom rade dobrovoľníci, ktorí uplatnili skúsenosť z dob- 
rovoľníctva pri prijímaní do zamestnania.
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Výstupmi projektu sú:
Metodika Skúste to inak
Metodika je určená pre dobrovoľnícke centrá a dobrovoľnícke organizácie, ktoré by rady medzi svojich 
dobrovoľníkov prijali aj nezamestnaných ľudí. Publikácia vysvetľuje v čom spočívajú špecifiká procesu 
manažovania nezamestnaných dobrovoľníkov a motivovania dobrovoľníckych centier a organizácií 
pracujúcich s dobrovoľníkmi k zapájaniu tejto cieľovej skupiny do dobrovoľníckych aktivít. 

Prieskum medzi zamestnávateľmi
Cieľom prieskumu bolo zistiť ako zamestnávatelia vnímajú dobrovoľnícke skúsenosti uchádzačov  
o zamestnanie. Do prieskumu sa zapojilo 165 zástupcov a zástupkýň organizácií (personalistov) pracujúcich  
v rôznych sektoroch spoločnosti. Prieskum sa zameral najmä na faktory výberu zamestnancov, zisťoval, ktoré 
schopnosti a zručnosti zamestnávatelia u uchádzačov hľadajú a do akej miery zohľadňujú ich dobrovoľnícku 
skúsenosť.

Ako pracovať s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami z radov nezamestnaných.
Ide o manuál k tréningu, ktorý sa venuje manažmentu nezamestnaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. 
Vytvorili a akreditovali sme tréning, ktorý je určený pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimo- 
vládnych a verejných organizáciách, ktorí uvažujú nad zapojením nezamestnaných dobrovoľníkov do aktivít 
svojej organizácie.

D- zručnosti pre zamestnanie
D-zručnosti pre zamestnanie je jedným z hlavných výsledkov projektu. Je to online nástroj, vďaka 
ktorému si dobrovoľníci a dobrovoľníčky uvedomia, pomenujú, zaznamenajú a preukážu kompetencie, 
ktoré počas dobrovoľníckej činnosti získali alebo i rozvinuli. Hodnotenie podporia fotografiami, videom, 
dokumentmi či inými výstupmi a výsledkami dobrovoľníckej činnosti. Dotazník overí koordinátor/-ka 
dobrovoľníkov/-čok v organizácii, kde činnosť vykonávali. Získané kompetencie potvrdí komisia na 
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a dobrovoľníkovi/-čke vystaví certifikát, v ktorom budú získané 
kompetencie uvedené. Certifikát dobrovoľníci/-čky priložia k životopisu a/alebo kompetencie priamo 
uvedú v životopise, a to medzi pracovnými či dobrovoľníckymi skúsenosťami. Zamestnávateľom overené 
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kompetencie uľahčia výber nového zamestnanca/-kyne pre svoju spoločnosť. Samotný online nástroj na 
overovanie kompetencií funguje od leta 2014. Viac informácií o D-zručnostiach môžete nájsť na stránke 
www.dzrucnosti.dobrovolnickecentra.sk. 

Analýza prínosov dobrovoľníctva pre nezamestnaných
Publikácia poskytuje kompletnú analýzu kompetenčných dotazníkov a formulárov z nástroja D-zručnosti 
pre zamestnanie. Jej závery dokazujú, že dobrovoľníctvo vytvorilo pre nezamestnaných priestor pre 
rozvoj špecifických vedomostí, zručností a postojov a tým prispelo k rozvoju ich zamestnateľnosti. Zo 
65 nezamestnaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok viac ako 70% uviedlo, že tieto skúsenosti sú alebo 
v budúcnosti budú súčasťou ich životopisu. Viac ako 90% dobrovoľníkov a dobrovoľníčok dobrovoľnícke 
skúsenosti využíva alebo v budúcnosti plánuje využívať v ich osobnom alebo profesijnom živote.

Všetky výstupy projektu sú dostupné na www.wolvem.dobrovolnickecentra.sk.

Projekt Volwem bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Uvedené informácie reprezentujú výlučne 
názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente

PROJEKT – VOLUNTEERING AS A TOOL FOR INCLUSION
V roku 2014 Platforma pokračuje v koordinácii projektu VTI. Ide o medzinárodný projekt, ktorého cieľom 
je podeliť sa o skúsenosti so zapájaním dobrovoľníkov z marginalizovaných skupín obyvateľstva. Na 
projekte Platforma spolupracuje so siedmymi partnermi – s národnými a regionálnymi dobrovoľníckymi 
centrami (Volunteer Ireland, Írsko, Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe), Dánsko, ÖKA – National 
Volunteer Centre, Maďarsko, Volunteer Centre Osijek, Chorvátsko, PRO VOBIS – National Volunteer 
Centre, Rumunsko, brīvprātīgais.lv, Lotyšsko, Centro di Servizi per il volontariato Idea Solidale, Taliansko) 

Cieľmi projektu sú:
1. Podeliť sa o skúsenosti so zapájaním ľudí z ohrozených skupín do dobrovoľníctva  

v partnerských krajinách.
2. Vytvoriť rámec na spoluprácu s dobrovoľníkmi z rôznych skupín (ľudia s postihnutím, ľudia 

zo sociálne znevýhodneného prostredia, nezamestnaní, seniori, ďalšie skupiny – napríklad 
migranti, menšiny (ich relevantnosť a výskyt v jednotlivých krajinách sa môže líšiť).

3. Vytvoriť odporúčania, ktoré budú súčasťou vzdelávania koordinátorov dobrovoľníkov 
zamerané na to, ako oslovovať a spolupracovať s dobrovoľníkmi z týchto skupín.

4. Zozbierať príklady dobrej praxe v partnerských krajinách, ktoré budú zdrojom inšpirácie  
pre ďalšie dobrovoľnícke centrá a organizácie spolupracujúce s dobrovoľníkmi.

Počas roka 2014 sa uskutočnili stretnutia v troch krajinách – v marci v Dubline, v júni v Kodani a v októbri 
v Turíne. Účastníci stretnutí mali možnosť vidieť veľa príkladov inkluzívneho dobrovoľníctva priamo v teréne. 
Videli príklady dobrovoľníckych činností ľudí s duševným ochoreniami a poruchami, s prisťahovalcami,  
s ľuďmi bez domova a pod. Počas stretnutí intenzívne diskutovali a pracovali na produktoch projektu, na 
zbierke príkladov dobrej praxe v oblasti inkluzívneho dobrovoľníctva a na odporúčaniach pre koordináciu 
ľudí so znevýhodnením. Úlohou každého partnera je prispieť do publikácií informáciami o programoch  
a projektoch s cieľom zapájať ľudí z marginalizovaných skupín do dobrovoľníctva a tiež príbehmi 
jednotlivcov, ktorí sú dobrovoľníkmi aj napriek znevýhodneniu.

Projekt je financovaný z Programu celoživotného vzdelávania. Tieto informácie reprezentujú výlučne názor 
autora a Európska Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente. 



Výročná správa 2014             7

PROJEKT DOBROVOĽNÍCTVO – SPÔSOB AKTIVITY V SENIORSKOM VEKU 
Ide o medzinárodný projekt, ktorého cieľom je v rozmedzí rokov 2014 – 2015 uskutočniť dobrovoľnícku 
výmenu 12 seniorov medzi Českom a Slovenskom. Na projekte pracujeme s partnerskou organizáciou 
RADKA z Česka. Cieľom projektu je podporiť celoživotné vzdelávanie a sprostredkovať účastníkom 
skúsenosti, ktoré by mohli byť relevantné pre momentálne nezamestnaných účastníkov výmeny, ale 
tiež pre seniorov, ktorí sa vďaka dobrovoľníctvu ďalej sebarealizujú a aktivizujú. 

V júni 2014 sme na Slovensku hosťovali šesť dobrovoľníčok z Česka. Dobrovoľníčky štyri týždne pomáha- 
li  priamo v našej organizácii, v dennom a integračnom centre pre ľudí bez domova, OZ Vagus – DOMEC, 
v Materskom centre Klokanček v Nitre, v zariadení pre seniorov Hestia v Bratislave. Súčasťou projektu 
bola aj diskusia s názvom: Prečo práve dobrovoľníctvo ako spôsob aktívneho života?, ktorá sa uskutoč- 
nila 17.6.2014 v Bratislave a zúčastnilo sa jej okolo  40 seniorov. Dobrovoľníčky sme si veľmi obľúbili, 
odrobili kopec krásnej práce. V septembri vycestovalo šesť dobrovoľníčok zo Slovenska do českého mes- 
ta Kadaň, kde pomáhali v organizáciách sociálneho a zdravotného typu. Konkrétne išlo o tieto organi- 
zácie: Domov pro seniory , Jasle a MŠ Raduška, Mateřské centrum Radka. Tri dobrovoľníčky pomáhali pri 
práci so seniormi a tri pri práci s deťmi v predškolskom veku. 

Nadšené dobrovoľníčky o oboch výmenách vytvorili blog, ktorý nájdete tu:  
http://www.blog.dobrovolnickecentra.sk/ 

Tento projekt je podporený z programu celoživotného vzdelávania Gruntvig – Senior dobrovoľnícke 
projekty. Uvedené informácie reprezentujú výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek 
použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.
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PROJEKT DOBROVOĽNÍCTVO PRE VŠETKÝCH
V období marca – decembra 2014 Platforma koordinovala spolu s partnermi – dobrovoľníckymi centrami 
(Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Nitra a Dobrovoľnícke centrum Košického 
kraja), projekt tzv. inkluzívneho dobrovoľníctva. V projekte sme vďaka spolupráci s dobrovoľníckymi centra- 
mi, organizáciami pracujúcimi s dobrovoľníkmi a advokačnými organizáciami pracujúcimi s ľuďmi so zne- 
výhodnením zapojili spolu 69 mladých ľudí do 30 rokov s nedostatkom príležitostí do konkrétnych 
krátkodobých aj dlhodobých dobrovoľníckych príležitostí v organizáciách a komunitách. Boli medzi nimi ne- 
zamestnaní mladí ľudia a ľudia so zdravotným znevýhodneným, bývalí užívatelia drog a sociálne znevý- 
hodnení ľudia.

Zistili sme, že dobrovoľnícka činnosť prispela k rozvoju ich kompetencií, sebavedomia a integrácie. 
Dobrovoľníci uviedli zmeny, ktoré sa v ich osobnom, u niektorých aj v profesionálnom, živote odohrali po 
tom alebo počas toho, ako boli zapojení do dobrovoľníctva. V kompetenčných formulároch D-zručnosti 
pre zamestnanie dokázali pomenovať kompetencie, ktoré získali a niektorí z nich ich vedeli zúročiť na 
pracovnom pohovore. Každý dobrovoľník uviedol v hodnotení posun v určitej zručnosti/ zručnostiach, 
(najmä mäkkých, ako boli komunikačné, prezentačné zručnosti), ale aj napr. zvýšenie sebavedomia, 
učenie sa trpezlivosti, cieľavedomosti a odvahe.

V projekte sme realizovali niekoľko hlavných aktivít:

•	 Kampaň zameranú na zapájanie mladých ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva – Nemaj 
blbý pocit – www.blbypocit.sk 

•	 V rámci kampane sme zavítali aj na festival Bažant Pohoda 2014. Účastníkom festivalu, ktorí sa 
zastavili v našom stánku v sekcii Youth on the Move, sme hovorili o možnostiach dobrovoľníctva 
v jednotlivých krajských mestách na Slovensku. Počas oboch dní sme pripravili diskusiu s Jurajom 
Kordíkom o výhodách a jeho zážitkoch z EDS, ktorú absolvoval na Balkáne. 

•	 4-dňové akreditované tréningy pre koordinátorov dobrovoľníkov v Bratislave (máj) a Košiciach 
(jún) zamerané na manažment mladých dobrovoľníkov so znevýhodnením.
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•	 Záverečný workshop a tlačovú konferenciu v Bratislave, na ktorých boli prezentované výsledky 
projektu a skúsenosti koordinátorov a dobrovoľníkov. 

•	 Brožúrku o projekte, v ktorej sme zosumarizovali príbehy, svedectvá a odporúčania dobrovoľníkov, 
koordinátorov dobrovoľníkov a koordinátorov projektu. Brožúru nájdete tu. 

V projekte sa nám podarilo prostredníctvom kampane Nemaj blbý pocit, ktorú sme pripravili v spolupráci 
s mediálnou agentúrou iProspect a reklamnou agentúrou 2create, osloviť nielen mladých ľudí, ale aj širokú 
verejnosť. Stránku kampane www.blbypocit.sk do decembra 2014 navštívilo 7 173 unikátnych návštevníkov 
a video kampane na youtube malo viac ako 17 000 pozretí. Na stránku kampane sa zaregistrovalo viac 
ako 500 ľudí, ktorí prejavili záujem o dobrovoľníctvo a prostredníctvom jednoduchého formulára sa 
skontaktovali s jednotlivými dobrovoľníckymi centrami.

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore Ministerstva školstva SR. Ďakujeme pro bonom 
partnerom – agentúram 2create a  iProspect. 

ŠTANDARDY KVALITY MANAŽMENTU DOBROVOĽNÍKOV A DOBROVOĽNÍČOK
V roku 2014 vytvorilo Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych 
centier a organizácií štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, na základe ktorých 
bude jasné, ktorá organizácia s dobrovoľníkmi pracuje kvalitne a kto na sebe potrebuje zapracovať. 
Známka kvality má tri stupne – základný, vyšší a najvyšší. Ak organizácia splní základný štandard kvality, 
získa známku kvality s názvom S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme a zároveň vstup do nástroja 
D-zručnosti pre zamestnanie, prostredníctvom ktorého môže byť dobrovoľníkovi vystavený certifikát  
o získaných kompetenciách v dobrovoľníctve.

K získaniu známky kvality je potrebné overiť systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Momentálne 
externé hodnotenie realizujú nasledovné organizácie: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií  
a Centrum dobrovoľníctva. Propagáciu štandardov kvality plánujeme realizovať v roku 2015. 
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AKREDITOVANÝ TRÉNING – MANAŽMENT DOBROVOĽNÍKOV  
A DOBROVOĽNÍČOK

Platforma združuje odborníkov/čky, ktorí sa niekoľko rokov venujú praxi, teórii a legislatíve dobrovoľníctva. 
Aj vďaka tomu sme vytvorili 32 hodinový akreditovaný tréning šitý na mieru potrebám koordinátorov/riek 
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dobrovoľníkov. V roku 2014 Platforma organizovala a spolupracovala na realizácii piatich akreditovaných 
tréningov. Spolu sme vyškolili 55 koordinátorov/-riek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok  v Bratislave, Banskej 
Bystrici a v Košiciach. Dva tréningy v Bratislave a v Košiciach v rámci projektu Dobrovoľníctvo pre všetkých 
boli špecificky zamerané na znevýhodnených mladých ľudí a trvali spolu 40 hodín. Prizvali sme externých 
lektorov pracujúcich s nevidiacimi, nepočujúcimi a ľuďmi so psychickými ochoreniami. 

Tréning je určený pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách 
(občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie a pod.), ktorí už pracujú  
s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít. Je určený pre ľudí, ktorí sa 
chcú naučiť a zdieľať s ostatnými, ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať. 

ADVOKÁCIA DOBROVOĽNÍCTVA 

PREDVOLEBNÝ PRIESKUM O POSTOJI KANDIDÁTOV DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Pred voľbami do Európskeho parlamentu na jar 2014 sme sa rozhodli povzbudiť vybraných kandidátov  
k tomu, aby po ich zvolení do EP podnietili a podporili vznik Intergroup pre dobrovoľníctvo. Vznik takejto 
skupiny má zabezpečiť to, aby sa Európsky parlament strategicky venoval téme dobrovoľníctva.

Emailom sme oslovili vybraných 30 kandidátov, ktorých sme vyzvali k podpísaniu prísľubu  v prípade, ak 
chcú po svojom zvolení podporiť dobrovoľníctvo a vznik Intergroup pre oblasť dobrovoľníctva. Prísľub 
bol súčasťou dokumentu Volíme víziu dobrovoľníctva pripravený Európskym dobrovoľníckym centrom 
(CEV), ktorý sme poslali kandidátom ako prílohu. Z dokumentu sa mohli dozvedieť základné body, ktoré 
je potrebné z hľadiska podpory vízie dobrovoľníctva v EÚ napĺňať. Prišlo nám 7 vyplnených a podpísaných 
prísľubov, medzi nimi boli aj súčasní poslanci EP – Miroslav Mikolášik, Branislav Škripek a Jana Žitňanská. 
Jana Žitňanská, ktorá sa stala poslankyňou EP, si agendu dobrovoľníctva vzala za svoju a na jeseň 
2014 v Európskom parlamente bojovala za vznik Intergroup. Tá však medzi ostatnými tematickými 
skupinami nebola podporená. Napriek tomu Europoslankyňa zostáva aktívna a spolupracuje s CEV na 
témach dobrovoľníctva, medzi inými je v hodnotiacej komisii ocenenia European Volunteering Capital – 
Európske hlavné mesto dobrovoľníctva. 

PREDVOLEBNÝ PRIESKUM O POSTOJI KANDIDÁTOV NA PRIMÁTOROV KRAJSKÝCH MIEST 
SLOVENSKA
Pred komunálnymi voľbami na jeseň 2014 sme oslovili 66 kandidátov a kandidátiek na posty primátorov 
krajských miest. Zaujímal nás ich postoj k rozvoju dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier. Vyzvali 
sme ich, aby zodpovedali nasledujúce otázky: Akým spôsobom budete prispievať k rozvoju dobrovoľníctva 
a k vzniku/fungovaniu dobrovoľníckeho centra? Máte záujem finančne podporiť vznik/fungovanie 
dobrovoľníckeho centra? Máte záujem na presadení priamych dotácií, resp. grantových schém alebo 
iného finančného mechanizmu na podporu dobrovoľníctva? Zo 66 opýtaných na otázky odpovedalo 
29 kandidátov a kandidátok, medzi nimi aj šiesti súčasní primátori: Ivo Nesrovnal, Peter Bročka, Jozef 
Dvonč, Igor Choma, Ján Nosko, Andrea Turčanová. Plné znenie odpovedí kandidátov a kandidátok 
nájdete na internetovej stránke Platformy www.dobrovolnickecentra.sk

METODIKA VÝCHOVY K DOBROVOĽNÍCTVU V ŠKOLÁCH a ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 
Program podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier, ktorý sme pripravili v roku 2013, poukázal 
na dôležitosť vzdelávania a výchovy k dobrovoľníctvu. Na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR sme v roku 2014 viedli niekoľko stretnutí, ktorých výsledkom bola pracovná skupina zložená 
z expertov Ministerstva školstva, IUVENTY, MNO, Metodicko-pedagogického centra a Štátneho 
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pedagogického ústavu. Skupina pripravila pilotný projektový zámer zavedenia novej metodiky výchovy 
k dobrovoľníctvu na základných, stredných a materských školách. Projektový zámer sme predniesli 
Ministerstvu školstva a začiatkom nového programovacieho obdobia 2014-2020 plánujeme reagovať 
na výzvy a predložiť ho ako potenciálny projekt. 

ČLENSTVO V CEV

Platforma je riadnym členom Európskeho dobrovoľníckeho centra (CEV) so sídlom v Bruseli. Európske 
dobrovoľnícke centrum (CEV) spája viac ako 80 národných, regionálnych a lokálnych dobrovoľníckych centier 
a agentúr podporujúcich dobrovoľníctvo v Európe. CEV zviditeľňuje a podporuje dobrovoľníctvo advokáciou, 
zdieľaním vedomostí, budovaním kapacít a tréningami. Táto sieť má dopad na tisíce dobrovoľníkov  
a dobrovoľníckych organizácií, ktoré hľadajú v dobrovoľníckych centrách oporu a vnáša do ich práce európsky 
rozmer. Od októbra 2012 je členkou Správnej rady CEV prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier 
a organizácií – Alžbeta Mračková.
 
Platforma sa pravidelne zúčastňuje sympózií CEV. V roku 2014 sa Prezidentka Platformy Alžbeta Mračková 
zúčastnila na jarnej konferencii v Bruseli, ktorá sa venovala financovaniu dobrovoľníctva prostredníctvom 
nových EÚ programov a   na jesennom sympóziu v Turíne zameranom na dobrovoľníctvo v Európskych 
sociálnych systémoch a sociálnych službách. Na sympóziu facilitovala dva workshopy s témou Organizácie 
občianskej spoločnosti ako poskytovatelia služieb.

Alžbetu Mračkovú ako členku Správnej rady CEV v septembri organizácia CEV vyslala na celosvetovú kon- 
ferenciu IAVE v Austrálii, na ktorej sa dozvedela o najnovších trendoch a dobrovoľníckych programoch,  
o programoch spoločenskej zodpovednosti firiem, o nových výzvach a iniciatívach v oblasti dobrovoľníctva 
v iných krajinách.
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FINANČNÁ SPRÁVA 

Náklady 

Spotreba materiálu 217,30

Cestovné 7892,37

Náklady na reprezentáciu 642,85

Ostatné služby 40352,68

Mzdové náklady 16 865

Zákonné sociálne poistenie a zdr. Poistenie 5934,47

Zákonné sociálne náklady 407,40 

Ostatné dane a poplatky 276,61

Iné ostatné náklady 53,17

SPOLU NÁKLADY           72 641,85

Výnosy EUR 

Tržby z predaja služieb 3340

Úroky 1,16

Prijaté príspevky od iných organizácií 69 591,25

Prijaté príspevky od fyzických osôb 985

Prijaté členské príspevky 700

SPOLU VÝNOSY                74 617,41

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií 
Sídlo: Hviezdoslavova 119, 90031 Stupava

IČO: 42257221
DIČ: 2023639156
Email: platforma@dobrovolnickecentra.sk 
Tel: +421 904 368 693
www.dobrovolnickecentra.sk 


