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PRÍHOVOR PREZIDENTKY
Milé kolegyne, kolegovia, priaznivci a nadšenci dobrovoľníctva,
Pre Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií bol rok 2013 plný očakávaní. Rozbehli sme nový
akreditovaný tréning Manažmentu dobrovoľníkov – všetky štyri tréningy v Bratislave a Banskej Bystrici sme
naplnili motivovanými koordinátormi/kami dobrovoľníkov. A tak vieme, že organizácie na Slovensku majú
záujem prácu s dobrovoľníkmi posúvať stále dopredu. Tešíme sa z nových európskych projektov, ktoré sa
nám podarilo získať - o to viac sa budeme v nasledujúcich rokoch venovať téme zapájania znevýhodnených
skupín do dobrovoľníctva, či už nezamestnaných, seniorov alebo ľudí s postihnutím. V neposlednom rade
máme radosť z novovzniknutého dobrovoľníckeho centra v Bratislave, resp. z jeho podpory Hl. mestom SR
Bratislava, ktorá bude, dúfame, impulzom pre ďalšie mestá a regióny na Slovensku.
Niektoré očakávania však zostali nenaplnené. V spolupráci s Úradom Splnomocnenca pre rozvoj občianskej
spoločnosti sme vytvorili zásadný dokument smerujúci k podpore dobrovoľníctva. Odporúčania tohto
dokumentu tlmočíme štátu. Diskutujeme, bojujeme, presviedčame a dúfame, že v nasledujúcom období
sa nám podarí aktívnejšie spolupracovať s hráčmi ako je štát, samospráva a biznis sektor.
Tešíme sa na spoluprácu so všetkými, ktorí vidia v dobrovoľníctve zmysel.
S úctou
Alžbeta Mračková

KTO SME
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (ďalej Platforma) vznikla v auguste 2011 ako výsledok
aktivít Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 a neformálnych sieťovacích aktivít dobrovoľníckych
centier, ktoré na Slovensku existujú od roku 2009. Hlavným cieľom Platformy je podporovať vytváranie
prostredia priaznivého pre rozvoj dobrovoľníctva.
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií združuje dobrovoľnícke centrá a organizácie pracujúce
s dobrovoľníkmi na Slovensku a svoje ciele napĺňa najmä prostredníctvom nasledovných činností:
•
•
•
•
•
•
•

budovaním infraštruktúry dobrovoľníctva,
obhajobou právneho a ekonomického postavenia dobrovoľníckych centier a dobrovoľníckych
organizácií,
presadzovaním finančnej podpory dobrovoľníctva,
začleňovaním dobrovoľníctva do legislatívy smerujúcej k jeho podpore,
podporou vzniku a rozvoja pracovnej pozície koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov
v mimovládnych a verejných organizáciách,
presadzovaním dobrovoľníctva ako nástroja neformálneho vzdelávania,
presadzovaním dobrovoľníctva ako nástroja prípravy pre pracovný trh.
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ĽUDIA V PLATFORME
Alžbeta Mračková, prezidentka, projektová manažérka
Alžbeta Brozmanová Gregorová, viceprezidentka
Tatiana Matulayová, členka predsedníctva
Beáta Dvořáková, predsedkyňa revíznej komisie
Dominika Hradiská, členka revíznej komisie
Jana Vlašičová, projektová konzultantka

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 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 2013:
• 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
• Klub Pathfinder
• Nitrianske centrum dobrovoľníctva
• Prešovské dobrovoľnícke centrum
• Slovenský Červený kríž
• Slovenský výbor pre UNICEF
•

Členmi Platformy sú aj fyzické osoby, v roku 2013 bola členkou
• Tatiana Matulayová
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OTVORENIE BRATISLAVSKÉHO DOBROVOĽNÍCKEHO CENTRA
Koncom roka 2012 zástupkyne Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií založili s podporou Hl. mesta SR Bratislavy občianske združenie Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC). V prvých mesiacoch 2013
prebehli prípravné, koncepčné a administratívne práce. Oficiálne otvorenie BDC sa uskutočnilo 13.9.2013.
Viac informácií o aktivitách BDC nájdete na www.dobrovolnictvoba.sk.

ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH
Platforma je riadnym členom Európskeho dobrovoľníckeho centra (CEV) so sídlom v Bruseli. Platforma
sa pravidelne zúčastňuje sympózií CEV. V roku 2013 sa Prezidentka Platformy Alžbeta Mračková zúčastnila na jarnom sympóziu v Dubline a spolu s Alžbetou Brozmanovou Gregorovou aj na jesennom
sympóziu v Sarajeve, kde predstavili jeden z projektov Platformy. Od októbra 2012 Alžbeta Mračková
reprezentuje Slovensko a Platformu aj ako členka Správnej rady CEV.

ČLENSTVO V RADE VLÁDY PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ
ORGANIZÁCIE
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií je členom Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie, kde presadzuje záujmy v prospech rozvoja dobrovoľníctva na Slovensku.
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ADVOKÁCIA DOBROVOĽNÍCTVA
Program podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier
V priebehu februára – mája 2013 zástupcovia/kyne organizácií z Platformy vypracovali pre Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti dokument „Program podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier“. Vychádza z uznesenia Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti a stanovuje základné
ciele a aktivity, ktoré by mali aktéri na rôznych úrovniach (štát, samospráva, mimovládne organizácie)
spoločne robiť pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku. Zaoberá sa prioritne:
• dobrovoľníctvom ako súčasťou celoživotného vzdelávania,
• podporou inkluzívneho dobrovoľníctva,
• jednotným záchranným systémom postavenom na spolupráci profesionálov a dobrovoľníkov,
• výskumom dobrovoľníctva,
• infraštruktúrou dobrovoľníctva,
• propagáciou a osvetou dobrovoľníctva.
Program schválila Rada vlády pre MNO na svojom zasadnutí v máji 2013.
Štatistické meranie dobrovoľníckej práce
V nadväznosti na Program podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier prebehla v roku 2013
komunikácia so Štatistickým úradom SR, kde sme predostreli požiadavku štatistického zisťovania počtu
dobrovoľníkov a ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce podľa manuálu ILO (International Labour
Office). Štatistický úrad je ochotný spolupracovať na tomto type nového merania, pričom vyčíslil
hodnotu (cca 50 000 EUR ročne) za štatistické merania podľa tejto metodiky. Otázkou pre Platformu
zostáva získanie financií, prípadné povolenie z kritérií ILO, čo môže znížiť cenu merania.
Metodika výchovy k dobrovoľníctvu v školách a školských zariadeniach
Program podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier poukázal na dôležitosť vzdelávania a výchovy
k dobrovoľníctvu. Požiadali sme preto Ministra školstva, vedy, výskumu a športu o stretnutie k téme
dobrovoľníctva vo formálnom vzdelávaní. Výstupom zo stretnutia so štátnym tajomníkom Ministerstva
školstva, vedy, výskumu, a športu bolo zostavenie projektového tímu, ktorý má pripraviť pilotný projektový
zámer zavedenia novej metodiky výchovy k dobrovoľníctvu na základných, stredných a materských školách.
Projektový tím bol zostavený v roku 2013 a v priebehu prvých mesiacov 2014 pripraví projektový zámer.
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PREDVOLEBNÝ PRIESKUM O POSTOJI KANDIDÁTOV NA POST ŽUPANA K DOBROVOĽNÍCTVU
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa pred voľbami do VÚC rozhodla preskúmať postoje
kandidátov a kandidátiek na županov k podpore dobrovoľníctva na Slovensku. V rámci nášho malého
prieskumu sme emailom oslovili 42 kandidátov/tiek (oslovili sme všetkých, na ktorých sme boli schopní
nájsť emailový kontakt) a žiadali sme od nich odpovede na tri otázky:
• Akým spôsobom bude Váš úrad prispievať k rozvoju dobrovoľníctva a dobrovoľníckeho centra
vo Vašom kraji?
• Máte záujem podporovať fungovanie dobrovoľníckeho centra, ktoré pôsobí
na území vášho regiónu (resp. vznik dobrovoľníckeho centra)?
• Máte záujem na presadení priamych dotácií, resp. grantových schém alebo iného finančného
mechanizmu na podporu dobrovoľníctva vo Vašom regióne?
Svoje odpovede nám zástupcovia/zástupkyne strán mohli zasielať do 23. októbra 2013.
K tomuto dátumu nám prišlo 15 odpovedí. Odpovede nájdete na internetovej stránke Platformy
www.dobrovolnickecentra.sk.
Novela Zákona o pomoci v hmotnej núdzi
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa obrátila na verejnú ochrankyňu práv JUDr. Janu
Dubovcovú s podnetom ohľadom novely Zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. Podľa novely tohto zákona sa má každý poberateľ dávky k tomu, aby mohol získať dávku, zúčastniť vykonávania
dobrovoľníckej činnosti (viď paragraf 10, bod 3b). Povinnosť alebo prinútenie a finančná odmena je v priamom rozpore so zákonom o dobrovoľníctve a teda s dobrovoľníckou činnosťou, na ktorý sa táto novela
v paragrafe 10 a ďalších paragrafoch odvoláva. Zákon o dobrovoľníctve č.406/2011, Z.z. totiž v paragrafe 2 definuje dobrovoľníka ako fyzickú osobu, ktorá vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu.
Obe základné charakteristiky dobrovoľníckej činnosti, ktoré predpokladajú bezodplatnosť a slobodné
rozhodnutie, sú touto novelou porušené. V paragrafe 12 určuje novela nový aktivačný príspevok, ktorý
môže byť okrem iného vykonávaný prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti, čím znovu narúša koncept
bezodplatnosti. Verejnú ochrankyňu práv sme preto požiadali o to, aby upozornila predkladateľa zákona
o tomto rozpore so Zákonom o dobrovoľníctve. JUDr. Dubovcová Platformu informovala o podaní návrhu
na začatie konania pred Ústavným súdom SR pre nesúlad novely zákona s Ústavou SR.
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PROJEKT VOLWEM: VOLUNTEERING – WAY TO EMPLOYMENT
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v období od októbra 2012 do septembra 2014 koordinuje medzinárodný projekt s názvom Dobrovoľníctvo – cesta k zamestnaniu.
Na projekte spolupracujú organizácie z troch krajín – Veľkej Británie (Volunteer Development Scotland),
Českej republiky (Dobrovolnické centrum, Ústí nad Labem) a Slovenska (Univerzita Mateja Bela, Platforma dobrovoľníckych centier a dobrovoľnícke centrá v Nitre, Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici).
Projekt je podporený z programu Celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci – Transfer
inovácií s názvom Dobrovoľníctvo – cesta k zamestnaniu.
Hlavným cieľom projektu je 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 chce prispieť 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;
• inštitúcie formálneho vzdelávania vedeli o možnostiach a existujúcich systémoch uznávania
neformálneho vzdelávania prebiehajúceho v rámci dobrovoľníctva;
• zamestnávatelia vedeli o prínosoch dobrovoľníctva a informáciu o dobrovoľníckej aktivite
uchádzača o zamestnanie považovali za dôležitú.
V roku 2013 sme uskutočnili druhé medzinárodné stretnutie partnerov v meste Stirling v Škótsku
a dve národné stretnutia slovenských partnerov v Bratislave a Nitre. Na nich sme sa zamerali najmä na
prenos nástroja V-skills for Employability na Slovensko, na prípravu dobrovoľníckych centier na prácu
s nezamestnanými dobrovoľníkmi a na ich priame zapájanie do dobrovoľníctva. Pracovali sme na príprave
metodiky pre prácu s dobrovoľníkmi z radov nezamestnaných „Skúste to inak“. Pre dobrovoľníkov sme
pripravili vstupné a výstupné kompetenčné dotazníky na zisťovanie získaných zručností v dobrovoľníctve.
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Zrealizovali sme prieskum medzi zamestnávateľmi/personalistami, v ktorom sme zisťovali, aké zručnosti
uchádzačov o zamestnanie sú pre nich dôležité a či pri výbere budúcich zamestnancov zohľadňujú dobrovoľnícku skúsenosť uchádzačov o zamestnanie. Vďaka partnerstvu s Kariéra.sk a spolupráci s HR Clubom
sme získali 165 odpovedí.
Metodika „Skúste to inak“ a Analýza prieskumu medzi zamestnávateľmi sú k dispozícii na podstránke projektu volwem.dobrovolnickecentra.sk.
Projekt Volwem je financovaný s podporou Európskej Komisie. Uvedené informácie reprezentujú výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.
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PROJEKT VTI – VOLUNTEERING AS A TOOL FOR INCLUSION
Na jeseň 2013 Platforma začala realizovať projekt VTI (Volunteering as a Tool for Inclusion). Ide o medzinárodný projekt, ktorého cieľom je podeliť sa o skúsenosti so zapájaním dobrovoľníkov z marginalizovaných
skupín obyvateľstva. Platforma projekt koordinuje a spolupracuje na ňom 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
Ciele projektu sú:
1. Podeliť sa o skúsenosti so zapájaním ľudí z ohrozených skupín obyvateľstva 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).
3. Vytvoriť rámec, ktorý by bol súčasťou vzdelávania koordinátorov dobrovoľníkov, zameraný
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 projektu sa uskutočnia stretnutia vo všetkých partnerských krajinách. Prvé sa konalo v Bratislave
v dňoch 14. - 15. novembra 2013. Hlavným cieľom stretnutia bolo prediskutovať a podrobne naplánovať
realizáciu projektu a začať diskutovať o jeho výstupoch. Partneri zo zahraničia navštívili Bratislavské
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dobrovoľnícke centrum. Alžbeta Mračková predstavila partnerom projekt Volwem, ktorý sa zameriava
na prácu s nezamestnanými dobrovoľníkmi.
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.

PROJEKT DOBROVOĽNÍCTVO – SPÔSOB AKTIVITY V SENIORSKOM
VEKU
V roku 2013 začala Platforma v spolupráci s partnerskou organizáciou RADKA z Česka realizovať projekt
zameraný na dobrovoľnícke výmeny seniorov, ktoré prebehnú v roku 2014.
V realizácii dobrovoľníckej výmeny seniorov často bráni jazyková bariéra. Mnoho seniorov sa obáva
vycestovať, ak neovláda jazyk a jazyková bariéra do značnej miery limituje aj výber dobrovoľníckych aktivít.
V prípade česko-slovenských výmen je táto bariéra minimálna, čo umožňuje vycestovať aj seniorom, ktorí
neovládajú cudzí jazyk. Táto skutočnosť Platforme umožní jednak zapojiť dobrovoľníkov priamo do aktivít
s ľuďmi a klientmi v organizáciách, ale tiež zamerať sa na špecifickú skupinu dobrovoľníkov.
Pri vysielaní sa obe organizácie zamerajú na nezamestnaných ľudí nad 50 rokov, ktorých budú zapájať
do aktivít v sociálnej, zdravotnej a kultúrnej oblasti (materské centrá, nemocnice, domovy seniorov, práca
s deťmi). Cieľom projektu bude podporiť celoživotné vzdelávanie a sprostredkovať účastníkom skúsenosti,
ktoré by mohli byť relevantné pre momentálne nezamestnaných účastníkov výmeny.
V rámci projektu bude vyslaných 6 dobrovoľníkov z Česka na Slovensko a 6 zo Slovenska do Česka, pričom
každý z dobrovoľníkov strávi v zahraničí 4 týždne. Dobrovoľníci budú vyslaní vždy v skupine a v hosťujúcej
krajine budú rozdelení do rôznych organizácií.
Na Slovensku budú dobrovoľníci v máji 2014 umiestnení:
• v Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií, Bratislava,
• v OZ Vagus – DOMEC - denné a integračné centrum pre ľudí bez domova, Bratislava,
• v Hestii – zariadenie pre seniorov, Bratislava,
• v Nitrianskom centre dobrovoľníctva – komunitnom a materskom centre, Nitra.
V Čechách sa všetkých šesť dobrovoľníkov zapojí v októbri 2014 do dobrovoľníckych aktivít po dvojiciach
v Kadaňských organizáciách (Materské centrum, Domov seniorov a materská škola Raduška).
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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TRÉNING – MANAŽMENT DOBROVOĽNÍKOV A DOBROVOĽNÍČIEK
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 podľa potrieb koordinátorov/
riek dobrovoľníkov. V roku 2013 Platforma organizovala a spolupracovala na realizácii štyroch akreditovaných tréningov:
•
•
•

•

4. – 6. marca 2013 v Bratislave sa tréningu zúčastnilo 12 účastníkov z rôznych organizácií,
tréningom v termíne 6. – 8. júna 2013 v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici
prešlo 17 ľudí z 13 organizácií.
tréning realizovaný 2. – 4. septembra 2013 bol súčasťou projektu ZAhradA, ktorý realizuje
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry v Banskej Bystrici v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva
v Banskej Bystrici a bol šitý pre potreby dvoch organizácií: Záhrady – Centra nezávislej kultúry
a Divadla z pasáže, zúčastnilo sa ho 8 ľudí,
posledný tréning sa uskutočnil v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom v čase
od 26. do 28. novembra 2014 v Bratislave a zúčastnilo sa ho 10 zástupcov rôznych organizácií.

Tréning je určený pre pracovníkov/čky a dobrovoľníkov/čky v mimovládnych a verejných organizáciách
(občianske združenia, neziskové organizácie, zariadenia soc. služieb, školy, nadácie...), 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. Tréning
poskytne náležité teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú môcť
uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi/čkami. Vytvára priestor na rolové hry, zážitkové techniky a ich reflexiu pre
prácu s dobrovoľníkmi, interaktívnu prácu v skupine a výmenu skúseností počas diskusií. Počas realizácie
kurzu sú účastníci a účastníčky vyzvaní k písomnému vypracovaniu dobrovoľníckeho programu/smernice
v organizácii, splnenie ktorého je zároveň záverečnou skúškou. Súčasťou tréningu je emailová/osobná
konzultácia dobrovoľníckeho programu organizácie. Konkrétny program tréningu je vždy prispôsobený
skúsenostiam a potrebám účastníkov/čok. Úspešní absolventi/ky kurzu získajú osvedčenie o absolvovaní
vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva SR.

Výročná správa 2013

11

AKTÍVNA ÚČASŤ NA DOMÁCICH A ZAHRANIČNÝCH KONFERENCIÁCH
•

Jarné sympózium CEV, 18. – 19. apríl 2013
Cieľom konferencie, ktorá sa konala v írskom meste Dublin, bolo zvýšenie kapacít v oblasti
firemného dobrovoľníctva. Počas konferencie sme sa stali členom EVEN – Employee Volunteering
European Network – novej sieti CEV pre firmy a dobrovoľnícke organizácie založenej s cieľom
podpory firemného dobrovoľníctva. Na konferencii sa zúčastnila Alžbeta Mračková.

•

Jesenné sympózium CEV, 3. – 4. október 2013
Na konferencií, ktorá sa konala v meste Sarajevo v Bosne a Hercegovine, sa zúčastnili dve
zástupkyne Platformy – Alžbeta Mračková a Alžbeta Brozmanová Gregorová. Sympózium
sa zameralo na medzinárodnú spoluprácu v oblasti dobrovoľníctva a Alžbeta Mračková spolu
s Adrianom Murtaghom z Volunteer Development Scotland počas workshopu zameranom
na zamestnateľnosť prezentovala účastníkom projekt VOLWEM – Dobrovoľníctvo – cesta
k zamestnaniu.

•

Stupavská konferencia, 29. – 30. október 2013
Úrad splnomocnenca vlády pre ROS uskutočnil Stupavskú konferenciu 2013 s podtitulom
„Tretí sektor: Obavy a očakávania“. Účastníci konferencie, na ktorej aktívne vystúpila aj
prezidentka Platformy Alžbeta Mračková, kriticky reflektovali súčasný stav tretieho sektora
a výzvy do budúcna. Na konferencii sa zúčastnilo 160 zástupcov takmer 130 mimovládnych
organizácií.

•

Konferencia o firemnom dobrovoľníctve, 20. november 2013
Prezidentka Platformy Alžbeta Mračková sa zúčastnila na medzinárodnej konferencii,
ktorú v Budapešti organizovalo Národné dobrovoľnícke centrum ÖKA. Hlavnou témou
konferencie bolo firemné dobrovoľníctvo.
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FINANČNÁ SPRÁVA
Náklady EUR
Spotreba materiálu

293,31

Cestovné

976,52

Náklady na reprezentáciu

504,27

Ostatné služby

8524,07

Mzdové náklady

7506,60

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

2635,10

Zákonné sociálne náklady

51,23

Ostatné dane a poplatky

0,20

Iné ostatné náklady
SPOLU NÁKLADY 			
Výnosy EUR
Tržby z predaja služieb
Úroky
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté členské príspevky
SPOLU VÝNOSY 		

46,10
20 537,40 EUR

5135,00
1,18
15068,00
550,00
20 754,18 EUR

Správa Revíznej komisie
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ĎAKUJEME
•
•

spoločnosti gekon.sk za webdizajn a spravovanie stránky www.dobrovolnickecentra.sk,
spoločnosti Kariéra.sk a HR Club za spoluprácu na projekte VOLWEM.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Sídlo: Hviezdoslavova 119, 90031 Stupava
Kancelária: Stará Tržnica, Nám.SNP 25, 81101 Bratislava
IČO: 42257221
DIČ: 2023639156
Email: platforma@dobrovolnickecentra.sk
Tel: +421 904 368 693
www.dobrovolnickecentra.sk
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