Advokácia v roku 2015
Spolupráca regionálnych centier so samosprávou
Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC):
BDC oslovilo emailom a telefonicky všetky mestské časti Bratislavy s možnosťou získavania finančných
prostriedkov, vytvorenia lokálnych dobrovoľníckych bodov v týchto častiach a s ponukou účasti na
jednodňovom tréningu Manažmentu dobrovoľníkov. Na výzvy reagovali mestské časti Petržalka, Staré
mesto, Nové mesto a Ružinov. Záujem o stretnutie v Petržalke prejavilo oddelenie sociálnych vecí,
ktoré malo záujem o vytvorenie lokálneho dobrovoľníckeho bodu pre zamestnancov mestského úradu
a neskôr aj pre obyvateľov Petržalky. Stretnutie prebehlo v novembri 2015. Začiatkom decembra sa
uskutočnilo stretnutie so štyrmi poslancami Starého mesta, ktorí prejavili záujem pomôcť zviditeľneniu
BDC v Starom meste, hlavne prostredníctvom staromestských novín alebo vytvorenia samostatného
dobrovoľníckeho programu. V Novom meste záujem o stretnutie prejavilo sociálne oddelenie
a oddelenie participatívneho rozpočtu. Má záujem rozbiehať nový dobrovoľnícky program.
3.decembra BDC uskutočnilo jednodňové školenie s témou Manažment dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok pre mestské organizácie a mestské úrady. Zúčastnili sa ho dvaja pracovníci mestskej
časti Petržalka a jeden pracovník Mestskej časti Ružinov a 5 zamestnancov mestských organizácií.
Zamestnanec Mestského úradu Ba- Nové mesto prejavil záujem o konzultáciu v oblasti zapájania
dobrovoľníkov do viacerých projektov BA- Nové mesto. Neúspechom pri všetkých rokovaniach bola
nemožnosť získania finančnej podpory od jednotlivých mestských častí. Ako úspech BDC vidí to, že pri
stretnutí s poslancami sa BDC dostalo do ich povedomia. Ďalším z úspechov je chuť zamestnancov
niekoľkých mestských častí vzdelávať sa v oblasti manažmentu dobrovoľníctva, čo vytvára priestor na
kvalitnú prácu s dobrovoľníkmi a na budúcu spoluprácu s jednotlivými mestskými časťami.
Trnavské dobrovoľnícke centrum (TDC):
Trnavské dobrovoľnícke centrum oslovilo listom, emailom a telefonicky všetky okresné mesta
Trnavského kraja, mesto Trnava, mesto Piešťany, mesto Hlohovec, mesto Senica, mesto Skalica, mesto
Galanta a mesto Dunajská Streda. Stretnutia TDC absolvovalo so zástupcami mesta Trnava, mesta
Piešťany a mesta Hlohovec. Pre mesto Trnava je dobrovoľníctvo dôležitou témou a primátor je jeho
podporovateľom. Splnomocnil referentku komunikácie Mesta Trnava ku komunikácii a spolupráci s
TDC, pričom sa stala aj členkou Správnej rady TDC. Spolupráca s mestom spočíva nielen v podpore
aktivít TDC, ale aj v možnosti od nového roka dostať do nájmu priestory na fungovanie TDC. Zároveň
mesto Trnava na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v decembri 2015 pridelilo TDC
dotáciu na činnosť vo výške 5000 Eur. Spolu s mestom Trnava bude TDC v najbližšom období oslovovať
širokú verejnosť k dobrovoľníctvu a začiatkom roka plánuje zorganizovať informačný deň pre aktívne
dobrovoľnícke organizácie za účelom nadviazania spolupráce. Stretnutie so zástupkyňou mesta
Hlohovec TDC absolvovalo 23. októbra 2015 na mestskom úrade v Hlohovci. Stretnutie so zástupcami
mesta Piešťany TDC absolvovalo dňa 5. novembra 2015 na mestskom úrade v Piešťanoch. Vzájomná
komunikácia s týmito mestami TDC utvrdila, že predstavitelia miest si začínajú viac uvedomovať prínos
dobrovoľníckych organizácií. Úspechom sú samotné rokovania a nadviazanie spolupráce so
samosprávami. Spoločné stretnutie s Mestom Senica plánuje TDC uskutočniť začiatkom roka 2016. Od
miest Dunajská Streda, Skalica a Galanta odpoveď zatiaľ neprišla. Tieto mestá opätovne osloví TDC v
roku 2016.
Dobrovoľnícke centrum Trenčín (DCT):
DCT oslovilo emailom, telefonicky a osobne Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), mesto Ilava, Bánovce
nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom. Dňa 15.12.2015 sa uskutočnilo osobné stretnutie s PR
manažérkou TSK, ktorá prijala vznik DCT a myšlienku Dobrovoľníckeho centra s nadšením a prisľúbila
spoluprácu. DCT sa dohodlo s TSK a EuropeDirect na zorganizovaní regionálnej konferencie

o dobrovoľníctve a o zapojení škôl do spolupráce v roku 2016. V roku 2016 v rámci dotačného
mechanizmu požiada DCT a o finančnú podporu na činnosť DC Trenčín zo strany TSK. V Bánovciach nad
Bebravou sa 15.12.2015 uskutočnilo osobné stretnutie s primátorom, ktorý prejavil záujem
o spoluprácu v roku 2016. Pre DCT bude možné požiadať o dotáciu na činnosť aktivít zo strany mesta
Bánovce nad Bebravou na nasledujúci rok. Na základe stretnutia s primátorom bolo dohodnuté
stretnutie s mestským poslancom, ktorý sa venuje dobrovoľníctvu v meste, s ním bolo dohodnuté
stretnutie na 29.12.2015. Dňa 17.12.2015 prebehlo osobné stretnutie s primátorom v Ilave a s ďalšími
zamestnankyňami mesta, s ktorým sa dohodol DCT budúcu spoluprácu. V januári 2016 je dohodnuté
stretnutie ohľadne zapojenia sa mesta Ilava do aktívnej spolupráce inštitúcií a zariadení mesta.
Nitrianske centrum dobrovoľníctva (NCD):
Nitrianske centrum dobrovoľníctva oslovilo listom predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja,
a primátorov nasledujúcich miest: Mesto Nové Zámky, Zlaté Moravce, Šala, Vráble, Topočany a Levice.
Písomné odpovede od oslovených volených zástupcov NDC do konca roka nezískalo, avšak po
telefonických kontaktovaniach s kanceláriami primátorov dostalo prísľub osobných stretnutí po novom
roku. V novom roku bude NDC opätovne kontaktovať sekretariáty primátorov s cieľom dosiahnutia
osobného stretnutia, a ak by to nebolo možné, bude požadovať písomnú reakciu na žiadosti.
Centrum dobrovoľníctva, Banská Bystrica (CDBB):
CD BB oslovilo emailom, osobne a telefonicky mestá, resp. primátorov alebo zodpovedných
zamestnancov pre rozvoj v Banskej Bystrici, Brezne, Zvolene, Žiari nad Hronom, Krupine a Lučenci.
V prípade Brezna, Zvolena, Žiaru nad Hronom prebehli najprv osobné stretnutia so zástupcami, ktorí
pracujú v lokálnych dobrovoľníckych centrách, tzv. infobodoch. Stretnutie pre mesto Brezno sa
uskutočnilo 27.11.2015 so zástupkyňou infobodu pre dobrovoľníctvo o.z. Vydra, Čierny Balog. Po
zhodnotení, že s mestom Brezno je veľmi náročná komunikácia, CDBB odoslalo ešte raz emailovú
žiadosť o stretnutie. Zatiaľ neprišla odpoveď. Stretnutie pre mesto Žiar nad Hronom sa uskutočnilo
26.11.2015 so zástupkyňou infobodu pre dobrovoľníctvo CVČ Žiar nad Hronom. Spolupráca CVČ
s mestom je výborná, stretnutie CDBB s primátorom sa uskutočnilo znovu 22.12.2015. Stretnutie s
mestom Zvolen sa uskutočnilo 26.11.2015 so zástupkyňou infobodu pre dobrovoľníctvo o.z. Slatinka.
Spolupráca infobodu s mestom je výborná, stretnutie s primátorkou a zodpovednými zamestnancami
sa uskutoční v januári 2016. V prípade mesta Zvolen je predpoklad na vytvorení úzkej spolupráce alebo
dlhodobého dobrovoľníckeho programu mesta Zvolen. S mestom Lučenec prebehla telefonická
a emailová komunikácia, vzhľadom na časovú zaneprázdnenosť pred koncom roka, potvrdili stretnutie
s primátorkou na január 2016. S mestom Krupina prebehla telefonická a emailová komunikácia, mesto
prejavilo ochotu k stretnutiu v januári 2016. Stretnutí s primátorom Banskej Bystrice prebehlo
v priebehu roka 2015 niekoľko, riešila sa dlhodobá podpora centra dobrovoľníctva z rozpočtu, resp.
dotácií mesta. Centrum požiadalo o dotáciu z rozpočtu mesta na svoje aktivity, prebehlo aj rokovanie
o napojení Centra na rozpočet mesta, zatiaľ však nevieme výsledok. Centrum dobrovoľníctva tiež
zrealizovalo školenie zamestnancov Mestského úradu Banskej Bystrice zameraného na manažment
dobrovoľníkov.
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja (DCKK)
DCKK oslovilo emailom všetky okresné mestá v Košickom kraji a všetky mestské časti v Košiciach.
Uskutočnilo niekoľko stretnutí s predstaviteľmi Košického samosprávneho kraja, so zástupkyňou
primátora Trebišova a s poslancom Mestskej časti Košice-Západ. Na rok 2016 má DCKK naplánované
stretnutia s dvomi ďalšími mestskými časťami Ťahanovce a Nad jazerom. Mesto Trebišov má v pláne
dobrovoľníctvo zakomponovať do svojej koncepcie, najmä však dobrovoľníctvo seniorov. Košický
samosprávny kraj prejavil záujem o dlhodobú spoluprácu a podporu DCKK, najmä sa chce zamerať na
firemné dobrovoľníctvo.

