dné logo
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Milí/é priatelia/ľky, priaznivci/kyne, čitatelia,
rok 2012 - prvý rok v Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií bol „rozbiehací“ ale aj „dozvukový“.
Naštartovali ho dozvuky Európskeho roka dobrovoľníctva a zároveň príchod novej vlády, ktorej sme
aktívne tlmočili svoje záujmy. V roku 2012 sme seba aj svoju činnosť rozširovali a zameriavali na
konkrétne ciele – získali nových členov, písali projekty, aktívne vystupovali na konferenciách a zožali
prvé úspechy aj pri získavaní donorov a priaznivcov. Dokončili sme a pripravili európske a slovenské
publikácie a mohli byť súčasťou ďalšej kapitoly slovenskej občianskej spoločnosti. Čomu sa tešíme
osobitne je, že sa nám podarilo presvedčiť samosprávu a správnych ľudí v nej, aby podporili vznik
dobrovoľníckeho centra v Bratislave.
Toto je náš začiatok. Ďakujeme za to, že nám držíte palce a že svojou podporou pomáhate rozvíjať
dobré prostredie pre dobrovoľníctvo na Slovensku. Tešíme sa na ďalšiu prácu a najmä spoluprácu
s aktérmi na rôznych úrovniach – s dobrovoľníkmi, s mimovládnymi a verejnými organizáciami, štátom,
samosprávou, podnikateľmi....Bez vás to nepôjde.
S úctou
Betka Mračková
prezidentka

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 už od roku 2009. Hlavným cieľom Platformy je podporovať
vytváranie prostredia priaznivého pre rozvoj dobrovoľníctva vo všetkých jeho podobách a oblastiach.
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.

ĽUDIA V PLATFORME
Alžbeta Mračková, prezidentka
Alžbeta Brozmanová Gregorová, viceprezidentka
Tatiana Matulayová, členka predsedníctva
Beáta Dvořáková, predsedkyňa revíznej komisie
Dominika Hradiská, členka revíznej komisie
Jana Vlašičová, projektová konzultantka
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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 2012:
• Nitrianske centrum dobrovoľníctva
• Centrum dobrovoľníctva (Banská Bystrica)
• Prešovské dobrovoľnícke centrum
• Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
• Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Od 28. novembra 2012:
• Centrum pre filantropiu
• Horská služba Malá Fatra
• Slovenský Červený kríž
• Greenpeace Slovensko - pozorovateľ

ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH
Platforma je od januára 2012 riadnym členom Európskeho dobrovoľníckeho centra (CEV) so sídlom
v Bruseli. Jedným z výsledkov pôsobenia v CEV je publikácia Volunteering Infrastructure in Europe.
Platforma sa pravidelne zúčastňuje sympózií CEV. Na októbrovom zasadaní Valného zhromaždenia,
ktoré sa konalo koncom októbra 2012 v portugalskom meste Cascais bola za novú členku Správnej rady
CEV zvolená prezidentka Platformy Alžbeta Mračková.

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.
V roku 2012 sa okrem pravidelných zasadaní Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie Platforma
aktívne zúčastnila týchto aktivít:
• Stretnutie s premiérom a štátnymi tajomníkmi, ktoré sa konalo 15. mája 2012 v priestoroch
Úradu vlády SR v Bratislave.
•

Konferencia Od krízy k otvorenému vládnutiu, ktorá sa konala od 5. do 6. marca 2012
v Bratislave a zamerala sa na podporu témy otvoreného vládnutia, transparentnosti a využívania
informačných technológií pre sprístupnenie dát verejnej správy.

•

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa intenzívne podieľala na príprave Koncepcie
pre rozvoj občianskej spoločnosti schválenej vládou SR vo februári 2012.
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PREDVOLEBNÝ PRIESKUM O POSTOJI POLITICKÝCH STRÁN K DOBROVOĽNÍCTVU
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa pred blížiacimi parlamentnými voľbami v roku 2012
rozhodla preskúmať postoje politických strán k spolupráci na rozvoji dobrovoľníctva na Slovensku. V rámci
tohto malého prieskumu Platforma oslovila 9 politických strán a žiadala od nich odpovede na päť
nasledujúcich otázok:
• Akým spôsobom bude Vaša politická strana prispievať k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku?
• Máte záujem o spoluprácu na tvorbe národnej stratégie podpory dobrovoľníctva na Slovensku?
• Máte záujem na presadení priamych dotácií, resp. grantových schém alebo iného finančného
mechanizmu štátu na podporu dobrovoľníctva na Slovensku?
• Máte záujem spolupracovať na zavedení medzinárodne platnej metódy merania ekonomickej
hodnoty dobrovoľníckej práce Štatistickým úradom SR? Takéto meranie sa už uskutočňuje
vo viacerých európskych krajinách, napr. aj v susednom Maďarsku či Poľsku. Viac informácii
nájdete na www.evmp.eu.
• Je vo Vašom záujme zavádzať dobrovoľníctvo ako súčasť vzdelávania na základných a stredných
školách a presadzovať dobrovoľníctvo ako možnosť získavania skúseností pre pracovný trh?
Listom boli oslovené nasledovné strany (v abecednom poradí):
• KDH
• Most-Híd
• Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
• SAS
• SDKU-DS
• Smer, sociálna demokracia
• SMK
• SNS
• 99 percent
Svoje odpovede mohli zástupcovia strán zasielať do 24. februára 2012. K tomuto dátumu prišli odpovede
od 7 predstaviteľov piatich politických strán (Jana Žitňanská – KDH, Natália Blahová – SAS, Martin
Poliačik – SAS, Helena Fialová – SMK, Nóra Czuczorová – Most Híd, Jana Šípošová – OĽANO a Tomáš
Kováčik – OĽANO). Odpovede nájdete na internetovej stránke Platformy www.dobrovolnickecentra.sk.

P.A.V.E. - POLICY AGENDA FOR VOLUNTEERING IN EUROPE
Rok 2011 – Európsky rok dobrovoľníctva bol plný aktivít a podujatí. Na Európskej úrovni sa pravidelne
stretávali odborníci na rôzne aspekty dobrovoľníctva (napríklad na infraštruktúru dobrovoľníctva,
uznávanie dobrovoľníctva a jeho prínosov, firemné dobrovoľníctvo, právny rámec a pod.). V spoločných
diskusiách tak vznikli odporúčania (nielen) pre zástupcov rôznych segmentov spoločnosti (napr. štátnu
správu, samosprávu, súkromný sektor a pod. Všetky sú zosumarizované v publikácií z názvom P.A.V.E. –
Policy Agenda for Volunteering in Europe. Keďže na európskych stretnutiach sa mnohí aktéri v oblasti
dobrovoľníctva nemohli zúčastniť, Európske dobrovoľnícke centrum (CEV) iniciovalo diskusie
v jednotlivých krajinách EU s cieľom získať spätnú väzbu na tento materiál.
Seminár k adaptácii výsledkov P.A.V.E. na Slovensku realizovala Platforma dobrovoľníckych centier
a organizácií 28. marca 2012 v Bratislave, v Informačnom centre Európskej komisie. Zúčastnili
sa ho ľudia, ktorí výrazne prispeli ku kampani a projektom Európskeho roku dobrovoľníctva (Peter
Zsapka – Zastúpenie EK na Slovensku; Filip Vagač – splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti; Anna Šmehilová, poslankyňa mesta Nitra, Gabriela Gliševičová – IUVENTA; Silvia Kostelná
– Slovenský Červený Kríž, Katarína Nikodémová – Greenpeace a ďalší). Jedným z výsledkov podujatia
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bol list predsedovi vlády SR, v ktorom účastníci žiadali o podporu dobrovoľníctva a jeho implementáciu
do programového vyhlásenia vlády SR, čo sa aj podarilo. Nová vláda v programovom vyhlásení uvádza ako
jeden zo smerov uplatňovania úlohy štátu aj rozvoj dobrovoľníctva.

PODPORA INFRAŠTRUKTÚRY DOBROVOĽNÍCTVA NA SLOVENSKU
Jednou z dôležitých úloh Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií je budovanie infraštruktúry
dobrovoľníctva – napríklad aj prostredníctvom podpory vzniku nových dobrovoľníckych centier. Vďaka
podpore vice-primátorky Petry Nagyovej-Džerengovej a primátora Bratislavy Milana Ftáčnika sa v roku
2012 podarilo založiť Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ktoré bude fungovať s priamou finančnou
podporou Hl.mesta SR Bratislavy. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Hlavnom meste Bratislava
v decembri 2012 odsúhlasili na tento účel rozpočet vo výške 20 000 Euro a v roku 2013 plánujú schváliť
prenájom miestnosti v administratívnej časti Starej tržnice, kde bude Bratislavské dobrovoľnícke centrum
(BDC) sídliť. BDC je občianske združenie založené členkami predsedníctva Platformy – vzniklo registráciou
na MV SR dňa 28.11.2012.Otvorené by malo byť po dotiahnutí administratívnych a zmluvných dokumentov
na jar v roku 2013.

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.
Partneri v projekte zrealizujú tieto aktivity:

•

Prenesú na Slovensko online nástroj, ktorý umožní tunajším dobrovoľníkom uznanie zručností
získaných v dobrovoľníckej aktivite, čím prispeje k zvýšeniu ich zamestnateľnosti. Tento nástroj má
pôvod v Škótsku, kde funguje pod názvom V-Skills for Employment. Nástroj zhromažďuje dôkazy, ktoré
potvrdzujú, že dobrovoľník získal isté zručnosti. Dôkazy zbiera sám dobrovoľník alebo dobrovoľníčka, ale
tie sú následne overované cez dobrovoľnícke centrum alebo organizáciu, v ktorej pracuje. Po zhromaždení
dostatočného počtu dôkazov túto skutočnosť overí špeciálna komisia a v prípade, že ich uzná za relevantné,
vydá dobrovoľníkovi potrebné potvrdenie. Aby došlo k reálnemu uplatneniu v praxi, dobrovoľnícke centrá
budú v rámci projektu spolupracovať aj s úradmi práce a zamestnávateľmi.

•

Predstavia odborníkom na úradoch práce a v dobrovoľníckych centrách metodiku Vítej! (z Česka),
vďaka ktorej budú úrady práce vedieť nezamestnaným ľuďom ponúknuť dobrovoľníctvo ako istú formu
praxe a dobrovoľnícke centrá si osvoja princípy práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi. Metodika
predpokladá spoluprácu úradov práce, dobrovoľníckych centier, organizácií, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú
a samotných nezamestnaných – všetky tieto skupiny budú do projektu zapojené aj na Slovensku.
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•

Rozbehnú spoluprácu a osvetu medzi zamestnávateľmi ohľadom zručností a kompetencií, ktoré
ľudia získavajú v rámci dobrovoľníctva, aby došlo k uznávaniu týchto zručností v procese prijímania nových
pracovníkov.

•

Pripravia štúdiu pre inštitúcie formálneho vzdelávania, zamestnávateľov, verejné inštitúcie
ako napríklad úrady práce a Ministerstvo sociálnych vecí, práce a rodiny s cieľom šíriť tento model na
Slovensku.
V roku 2012 sme projekt vytvorili a uskutočnili prvé stretnutie partnerov
v Ústí nad Labem. Viac informácií nájdete na podstránke k projektu na
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.

VÝSKUMY A PUBLIKÁCIE
•

Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie (2011 – 2012)
V roku 2011 – 2012 sa predstaviteľky Platformy spolu s ďalšími odborníkmi podieľali na realizácii
výskumného projektu Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie. Ojedinelý výskum,
ktorý poskytol ucelené informácie o rôznych aspektoch dobrovoľníctva koordinovalo Centrum
dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a bol uskutočnený ako jedna z aktivít národnej kampane
Európskeho roka dobrovoľníctva 2011. Výskum bol financovaný z prostriedkov Európskej Únie.
Výsledkom sú dve publikácie – populárna a vedecká. Obe sú dostupné na webovej stránke
Platformy.

•

Volunteering Infrastructure in Europe (2012)
Alžbeta Brozmanová Gregorová a Alžbeta Mračková sa spolupodieľali na realizácii výskumného
projektu, ktorý koordinovalo Európske centrum dobrovoľníctva (CEV) a ktorý vyústil do obsiahlej
publikácie v anglickom jazyku. Publikácia mapuje súčasný stav infraštruktúry dobrovoľníctva vo
všetkých krajinách EU. Je k dispozícii na internetovej stránke Platformy.

•

10 kapitol o vývoji a občianskej spoločnosti na Slovensku
Prezidentka Platformy Alžbeta Mračková sa podieľala na príprave knihy, ktorá vznikala počas leta
a jesene 2012 a ponúka pohľady ľudí na vybrané spoločenské oblasti na Slovensku a ich vývoj za
posledných 23 porevolučných rokov. Zamerala sa na rozvoj a úpravu dobrovoľníctva na Slovensku.
Aj táto publikácia je k dispozícii na internetovej stránke Platformy.

AKTÍVNA ÚČASŤ NA DOMÁCICH A ZAHRANIČNÝCH KONFERENCIÁCH
A STÁŽACH
•

Konferencia Kríza a tretí sektor, 29.-30.3. 2012
Stretnutie mimovládnych neziskových organizácií, verejných, firemných aj individuálnych donorov
venované možnostiam financovania a udržateľnosti MNO, inovatívnym prístupom a príkladom
dobrej praxe sa konalo v bratislavskej Gallerii Cvernovka a zúčastnilo sa ho vyše 180 hostí. Platforma
dobrovoľníckych centier a organizácií zastúpená Alžbetou Mračkovou na konferencii viedla panel
Dobrovoľníctvo ako prostriedok rozvoja MNO i pomoci jednotlivcom.
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•

Jarné sympózium CEV, 9. – 10. 5. 2012
Prvé sympózium Európskeho dobrovoľníckeho centra (CEV) roku 2012 sa konalo v Kodani pod
názvom „Volunteering for stronger societies through innovation and cross-sector collaboration“
a zameralo sa na medzisektorovú spoluprácu a inovácie v dobrovoľníctve.

•

Konferencia Inovácie a kreativita múzeí, 24.5.2012
Cieľom konferencie, ktorá sa konala v Sobášnom paláci v Bytči, bola prezentácia aktivít,
ktoré sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o inovatívnosť v múzeách – či už vo forme aplikácií
originálnych alebo prevzatých nápadov. Na konferencii vystúpila Alžbeta Mračková s príspevkom
Dobrovoľníctvo v múzeu – nástroj inovácie, kreativity a zmeny.

•

Konferencia Diskutujme o možnostiach ďalšieho rozvoja, 25 – 26.9.2012
Úrad splnomocnenca vlády pre ROS uskutočnil konferenciu, na ktorej sa preberala a tvorila
agenda, ktorú MNO pokladajú v najbližšom období za kľúčovú v rámci diskusie s vládou. Počas
týchto dvoch dní sa na plenárnych zasadnutiach a v 7 paralelných diskusných skupinách tvorili
návrhy, ktoré boli zakomponované do výslednej Výzvy tretieho sektora vláde SR. Jedna skupina
sa venovala dobrovoľníctvu a jej odborným garantom bola Alžbeta Mračková. Táto skupina od
vlády vo výzve požaduje „ Zasadiť sa za pozdvihnutie spoločenského statusu dobrovoľníctva
vrátane zavedenia sociálnych benefitov pre dobrovoľníkov, zaradenia dobrovoľníctva do
učebných osnov a podpory dobrovoľníckych strešných organizácii“.

•

Členka predsedníctva Platformy, Tatiana Matulayová, na stáži v Bruseli
V týždni od 1. 10. do 5.10. 2012 sa členka predsedníctva Platformy – Táňa Matulayová v rámci
projektu Grundtvig – Návštevy a výmeny zúčastnila študijnej cesty v Bruseli. Vďaka stáži sa Táňa
stretla s ďalšími kolegyňami a kolegami z členských organizácií CEV z Dánska, Fínska, Francúzska
a Talianska. Diskutovala s nimi o politike v prospech rozvoja dobrovoľníctva a o význame európskej
politiky v oblasti dobrovoľníctva pre činnosť v národných organizáciách. Okrem toho navštívila
množstvo európskych inštitúcií a prijali ju aj dve slovenské poslankyne Európskeho parlamentu
– Edit Bauer a Anna Záborská. Diskutovali spolu najmä o význame dobrovoľníckych centier
a manažmentu dobrovoľníctva, ale aj o nevyhnutnosti systematického výskumu dobrovoľníctva.

•

Konferencia JUMP, 24.10.2012
Neformálna konferencia o nápadoch a skúsenostiach neziskových organizácií a iniciatív
sa konala v Bratislave. Jej cieľom bolo prezentovať inšpiratívne a poučné príbehy, vytvoriť
priestor na otvorenú diskusiu a ponúknuť účastníkom praktické workshopy. Alžbeta Mračková
zastupovala Platformu a vystúpila v diskusii o nových iniciatívach a ich inšpiráciách pre
zabehnuté organizácie.

•

22. konferencia International Association of Volunteer Effort (IAVE), 10. – 12.12. 2012 		
Konferencia sa konala v Londýne a zúčastnilo sa jej viac ako 400 lídrov z dobrovoľníckych
centier a organizácií zo 70 krajín sveta. Slovensko reprezentovala Alžbeta Mračková, ktorá
na podujatí moderovala workshop s názvom „Dobrovoľnícke centrá – modely pre nový svet?“
Alžbeta Mračková sa počas konferencie stala členkou pracovnej skupiny s názvom „Global
National Volunteer Centre Global Network“, ktorá bude pracovať na sieťovaní národných
dobrovoľníckych centier a platforiem na celom svete.
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Finančná správa
Náklady						EUR
Spotreba materiálu					
74,17
Cestovné						1 313,09
Náklady na reprezentáciu				
381,69
Ostatné služby						 487,49
Mzdové náklady					2 814,00
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
29,53
Ostatné dane a poplatky				
367,30
Iné ostatné náklady					
30,70
SPOLU NÁKLADY					5 488,97
Výnosy							EUR
Tržby z predaja služieb					
1 761
Sponzorské dary 					3 000
Prijaté príspevky od iných organizácií			
199,80
Prijaté členské príspevky				
250
Úroky							
0,06
SPOLU VÝNOSY					5 210,86
Správa Revíznej komisie (v prílohe)
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Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Sídlo: Hviezdoslavova 119, 90031 Stupava
Tel.: 0904 368693
Email: platforma@dobrovolnickecentra.sk
www.dobrovolnickecentra.sk
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