Výročná správa
Centra dobrovoľníctva
za rok 2013
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1. Základné informácie o Centre
dobrovoľníctva
Názov:
Centrum dobrovoľníctva
Sídlo:
Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika
Mobil:
+421 907 130 817
Web:
www.centrumdobrovolnictva.skô2
E-mail:
cd@centrumdobrovolnictva.sk
IČO:
35 99 95 43ň
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. číslo účtu: 4689175/5200
Orgány združenia tvorí: Rada združenia, Výkonný výbor a Revízna komisia.
Rada združenia mala v roku 2013 mala 21 členov a členiek. Členmi a členkami
nášho občianskeho združenia sú: Beata Hirt, Alžbeta Brozmanová Gregorová,
Lenka Vavrinčíková, Roman Mojš, Danica Zagibová, Mária Joklová, Eva Woltová,
Ida Adolfová, Janka Šolcová, Maťa Karasová, Lenka Rovňanová, Lucia
Kamarášová, Lívia Nemcová, Miroslava Tokovská, Zuzana Zvarová, Jana
Matejzelová, Andrea Štulrajterová st., Katka Paľovová, Katarína Chovancová,
Lívia Lauková, Andrea Štulrajterova ml.
Výkonný výbor v roku 2013 tvorili:
Alžbeta Brozmanová Gregorová (prezidentka)
Lenka Vavrinčíková (viceprezidentka)
Mária Joklová
Ida Adolfová
Katka Paľovová
Členky revíznej komisie
Beata Hirt (predsedkyňa)
Lenka Rovňanová
Janka Šolcová

2. Naše poslanie, ciele a aktivity
Centrum dobrovoľníctva pôsobí v banskobystrickom regióne od roku 2000.
Naším poslaním je prostredníctvom myšlienky dobrovoľníctva zvyšovať ľudský
potenciál, zlepšovať kvalitu života a tým prispievať k budovaniu občianskej
spoločnosti.
Naše ciele sú
 získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť
 zvyšovať informovanosť a záujem ľudí o dobrovoľníctvo
 zvyšovať kredit dobrovoľníctva v očiach verejnosti
 skvalitňovať úroveň manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách
Medzi naše hlavné aktivity patrí:
 Servis dobrovoľníctva
 Propagácia dobrovoľníctva
 Vzdelávanie
a supervízia
dobrovoľníctva

dobrovoľníkov

a organizácií

v oblasti

 Každoročné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cenou Srdce na
dlani
 Výskum v oblasti dobrovoľníctva a mládeže
 Realizácia vlastných programov a projektov
 Opri sa o mňa - mentoringový dobrovoľnícky program
 Dobrovoľníctvo seniorov v Univerzitnej knižnici UMB
 Dobrovoľníctvo stredoškolákov
 Dobrovoľníctvo nezamestnaných
 Service learning
 Vysielanie a prijímanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do/zo zahraničia
 Spolupráca s národnými a medzinárodnými organizáciami v oblasti
dobrovoľníctva

3. Dobrovoľnícke servisné centrum
Ako servisné centrum pre dobrovoľníctvo:
 vytvárame, spravujeme a aktualizujeme databázu dobrovoľníkov a
dobrovoľníčok
a
organizácií
s
dopytom
po
dobrovoľníkoch
a dobrovoľníčkach
 poskytujeme servis pre dobrovoľníkov, dobrovoľníčky a organizácie
 organizujeme stretnutia organizácií s uchádzačmi a uchádzačkami o
dobrovoľnícke aktivity
 pomáhame záujemcom o dobrovoľníctvo pri výbere vhodnej dobrovoľníckej
príležitosti
 poskytujeme organizáciám konzultácie pri tvorbe dobrovoľníckych
programov v organizáciách a pri manažovaní dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 pravidelne monitorujeme dobrovoľnícke príležitosti v Banskobystrickom
kraji
V roku 2013 sme viedli v databáze 63 organizácií s dobrovoľníckymi
príležitosťami v Banskobystrickom regióne. Poskytli sme viac ako 50 mailových,
telefonických a osobných konzultácií k vyhľadaniu vhodnej dobrovoľníckej
príležitosti, tvorbe dobrovoľníckeho programu v organizácií a právnych otázkach
spojených s dobrovoľníctvom.
Začiatkom roka 2013 sme ako súčasť projektu Európskej dobrovoľníckej služby
vydali Sprievodcu dobrovoľníckymi príležitosťami v BBSK, Sprievodca je
prístupný na web stránke Centra dobrovoľníctva a prezentuje ponuky 59
organizácií.
V roku 2013 Alžbeta Brozmanová Gregorová participovala ako členka pracovnej
skupiny
na
príprave
Programu
podpory
rozvoja
dobrovoľníctva
a dobrovoľníckych centier po vedením Úradu vlády SR a expertka a facilitátorka
pracovnej skupiny pripravujúcej Stratégiu pre mládež v SR na roky 2014 – 2020,
časť Dobrovoľníctvo mládeže.

4. Propagácia dobrovoľníctva
Centrum dobrovoľníctva priebežne popularizuje myšlienku dobrovoľníctva
prostredníctvom viacerých nástrojov:
 celoročná, kontinuálna aktualizácia web stránky Centra dobrovoľníctva
http://www.centrumdobrovolnictva.sk
 printové propagačné materiály o dobrovoľníctve
 organizovanie diskusných klubov so zástupcami a zástupkyňami organizácií,
v ktorých je možné pracovať ako dobrovoľník a dobrovoľníčka
 priamy kontakt a oslovenie potenciálnych dobrovoľníkov
 organizovanie kampaní na podporu myšlienky dobrovoľníctva

Deň optimizmu v banskej bystrici
V rámci Dňa optimizmu 22.3.2013 Centrum
dobrovoľníctva
koordinovalo
v spolupráci
s organizáciami Záhrada – Centrum nezávislej
kultúry a Komunitným centrom Sásová tri
komuninté aktivity. V Komunitnom centre Sásová
bolo v rámci Dňa vody predstavené centrum
žiakom/čkam a učiteľkám zo ZŠ Sitnianska, boli
uvedení/é do problematiky „voda“ v rôznych
kontextoch, bol vyčistený potôčik v Jelšovom hájiku
a naplánované
čistenia
celého
hájika.
V poobedňajších hodinách bolo v komunitnom
centre predprípravné stretnutie, krátke školenie o
bezpečnosti a práci v záhrade, ostrihanie ovocných
stromov a odpratanie konárov, vyzbieranie smetí v
areáli a okolí záhrady a plánovanie vysádzania
rastlín. V Záhrade prebehla diskusia na tému urban
gardening a boli vykonané dobrovoľnícke práce:
škrabanie starej farby a náter stien penetračným
náterom,
čistenie tehlových stĺpov. Do Dňa
optimizmu
sa
zapojilo
94
dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok, ktorí odpracovali spolu 150 hodín.
Realizáciu aktivity podporila Nadácia Orange.

Ak si mohol, tak si pomohol - Zbierka šatstva a hračiek
V dňoch 18.3. – 20.3. 2013 sa v priestoroch
Pedagogickej fakulty a Fakulty humanitných vied
UMB konala zbierka. Zbierku organizovala Katedra
sociálnej práce (študentky 2. ročníka) v spolupráci
s Centrom dobrovoľníctva. Počas zbierky sa
vyzbieralo dostatočné množstvo oblečenia pre deti
aj dospelých, topánok, hračiek a kresliacich potrieb,
ktoré sa putovali do zariadení sociálnych služieb.

Zóna bez peňazí
V sobotu (6. apríla) sa v Stredoslovenskej Galérii
uskutočnilo podujatie s názvom Zóna Bez Peňazí.
Vďaka výbornej spolupráci niekoľkých organizácii
(komunitný projekt Projekt Života a banskobystrickej
Záhrady - Centra nezávislej kultúry), bola Zóna Bez
Peňazí nielen podujatím, kde mohli návštevníci bez
použitia peňazí obchodovať s vecami (oblečenie,
hračky, šperky, elektronika, produkty, atď.), ale aj
miestom, kde mohli zdieľať a vymieňať nápady, plány
a skúsenosti. Zóna Bez Peňazí bola preto rovnako
dobrou príležitosťou na bližšie spoznávanie
dobrovoľníctva
ako
proaktívneho
spôsobu
zlepšovania sociálnej oblasti i osobného rozvoja.
Súčasne si mohli návštevníci prezrieť interaktívne
prezentácie vyvíjaných aktivít organizácií, ktoré boli
pozvané na toto podujatie. Túto príležitosť využilo aj
Centrum dobrovoľníctva na prezentovanie súčasných projektov a na propagáciu
dobrovoľníctva v regióne, ale tiež v Európe (Európska dobrovoľnícka služba).

Deň Európy 9.5.2013
Pri príležitosti Dňa Európy, ktorý si pripomíname 9. Mája, sa
v Banskej Bystrici konala akcia, ktorú organizovali
Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica,
Europe direct a EURODESK. Centrum dobrovoľníctva sa
spolu s ďalšími organizáciami podieľalo na príprave
a realizácii programu, ktorý sa konal v EUROPE SC v Banskej
Bystrici.

Prezentácia Centra dobrovoľníctva a jeho programov
13.5.2013
Centrum dobrovoľníctva malo možnosť v sobotu 13.
mája 2013 prezentovať svoju činnosť na
celoslovenskom stretnutí služieb.
Dobrovoľníčky
pripravili info stánok o Centre dobrovoľníctva, o
možnosti stať sa dobrovoľníkom a o programe Opri sa
o mňa. Pripravili aj zaujímavé tvorivé dielne pre deti.

Dobrovoľnícke aktivity v
sociálnych služieb Senium

Domove dôchodcov a domove

V rámci dobrovoľníckeho dňa pre zamestnancov
firmy Orange Slovensko 14.52013 sa 4 pracovníci
firmy zúčastnili spolu s 2 dobrovoľníčkami Centra
dobrovoľníctva dobrovoľníckych aktivít v Domove
dôchodcov a domove sociálnych služieb Senium.
Spoločne zrekonštruovali skalku v areály zariadenia,
vysadili nové rastliny a vyčistili priestor. Obyvateľom
zariadenia tak vytvorili priestor, ktorý spríjemňuje ich
chvíle. Realizáciu aktivity podporila Nadácia Orange.

Účasť na Dni rodiny 19.5.2013
Centrum dobrovoľníctva sa aj tento rok zapojilo do
akcie Deň rodiny, ktorá sa konala v Banskej Bystrici
19.mája 2013. V nedeľu za slnečného počasia prišlo
do parku pod Pamätníkom viac ako 550 rodín, ktoré
„Hľadali recept na šťastnú rodinu“. Centrum
dobrovoľníctva
prezentovalo
svoju
činnosť
a dobrovoľníctvo
vo
svojom
stánku,
kde
dobrovoľníčky pripravili pre deti tvorivé dielne.

Týždeň dobrovoľníctva 2013
Od pondelka 16. septembra do soboty 21. septembra
mali možnosť ľudia v Banskej Bystrici a ďalších mestách
Banskobystrického kraja spoznať svet dobrovoľníctva
a stať sa jeho aktívnou súčasťou. Počas celého týždňa sa
mohli zúčastniť dní otvorených dverí v organizáciách,
diskusií
o dobrovoľníctve
a
konkrétnych
dobrovoľníckych aktivít, ktoré pre nich pripravilo 61
organizácií. Do týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo 1 327
dobrovoľníkov v Banskobystrickom kraji, z toho 700
v Banskej Bystrici. Dobrovoľníci odpracovali 4 323
hodín. Sprievodných podujatí sa zúčastnilo ďalších viac
ako 1000 účastníkov.
Týždeň dobrovoľníctva slávnostne odštartoval spolu
s Európskym týždňom mobility 16.septembra o 15,00
hod. na Námestí SNP za účasti primátora mesta Banská
Bystrica Petra Gogolu a ďalších významných hostí. Pre
návštevníkov bol pripravený nielen zaujímavý kultúrny
program, ale aj tvorivé dielne, a prezentácia činnosti
organizácií na Veľtrhu neziskových organizácií Pre
okoloidúcich bola pripravená aj zaujímavá anketa,
v rámci ktorej sa mohli zapojiť do súťaže o množstvo
pekných cien.
Do organizácie aktivít v rámci Týždňa dobrovoľníctva
sa zapojili mimovládne organizácie, organizácie
zriadené samosprávou, materské a základné školy a neformálne skupiny. Ľudia,
ktorí chceli spoznať konkrétne organizácie, ich služby a dobrovoľnícke programy
využili možnosť navštíviť ich v rámci dní otvorených dverí. Tí, ktorí sa chceli
dozvedieť niečo viac o dobrovoľníctve na Slovensku a v zahraničí, sa zúčastnili
diskusií o dobrovoľníctve. Jednotlivci, ktorí chceli spoznať svet dobrovoľníctva
na vlastnej koži a pridať ruku k dielu, sa zapojili do čistenia verejných priestorov,
skrášľovania interiérov a exteriérov zariadení a organizácií, maľovania, zbierania
odpadkov, ale aj do realizácie športových aktivít pre ľudí so zdravotným
postihnutím, prechádzok a spoločenských hier so seniormi, pomoci v rámci
administratívnych prác či komunitných aktivít. Týždeň dobrovoľníctva sme
ukončili záverečnou party pre zapojených dobrovoľníkov 21. septembra o

19:00 hod. v Záhrade - Centre nezávislej kultúry, na ktorej vystúpila skupina
Balkansambel.
Týždeň dobrovoľníctva bol v Banskobystrickom kraji
organizovaný po prvý krát a výsledky svedčia o tom, že
táto regionálna aktivita má zmysel. Na jednej strane
zviditeľňuje dobrovoľníctvo, ale aj organizácie
a jednotlivcov, ktoré pomoc dobrovoľníkov potrebujú,
a na druhej strane dokazuje, že venovať čas, energiu a
svoje vedomosti a schopnosti bezplatne v prospech
iných môže každý z nás. Tento rok sa zapojili do aktivít
veľmi aktívne aj materské a základné školy a ukázali,
že aj tu má pomoc dobrovoľníkov význam.
Hlavným organizátorom Týždňa dobrovoľníctva 2013
bolo Centrum dobrovoľníctva. Aktivity v rámci týždňa
podporili nasledovní partneri: Mesto Banská Bystrica,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Komunitná
nadácia Zdravé mesto, Nadácia Orange, Záhrada –
Centrum nezávislej kultúry, Iuventa – Slovenský
inštitút mládeže, Mládež v akcii, Európsky týždeň
mobility, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, Ministerstvo kultúry SR
a Regionálne európske informačné centrum. Mediálnymi partnermi projektu sú
Euroawk, Visit Banská Bystrica TV Hronka, Kam do mesta, Visit BB, BB Online,
Rádio Lumen, Televízia LUX a dvojtýždenník Novinky.

5. Vzdelávanie
a supervízia
dobrovoľníkov
a organizácií v oblasti dobrovoľníctva
Medzinárodný tréning Learn and serve for your community!
Centrum dobrovoľníctva organizovalo v dňoch 22.
až 29. apríla 2013 medzinárodný tréning s názvom
Learn and serve for your community!. V Selciach pri
Selčianke sa stretlo 22 pracovníkov a pracovníčok s
mládežou, odborníkov a odborníčok z tretieho
sektora a pedagogických pracovníkov a pracovníčok
na intenzívnom medzinárodnom tréningu, aby sa
naučili navrhovať a realizovať projekty na princípe
service learning. Tréning bol súčasťou projektu
Learn and Serve for your community, ktorého
cieľom je dosiahnuť lepšie porozumenie v oblasti
aplikácie metódy service-learning.
Service-learning je metóda, ktorá je veľmi dobre
známa v západnej Európe a USA, kde je zapojenie sa
do komunitných projektov povinnou súčasťou
formálneho vzdelávania. Service-learning je aktívna
participácia v procese učenia a jedným z
najefektívnejších spôsobov aktívneho učenia.
Prostredníctvom tréningu, ktorý sme organizovali,
získali účastníci a účastníčky kompetencie pre
úspešnú realizáciu projektov založených na
princípoch service-learning v prospech riešenia
problémov lokálnych komunít a rozvoja kompetencií
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.
Tréning pozostával zo série sekcií, ktoré sú zamerané na kroky a metodiku
service-learning, prínosy service-learning, dôležitosť reflexie v service-learning,
trendoch v tejto oblasti a občianskej angažovanosti v priebehu štúdia.
Účastníci a účastníci veľa získali aj z teambuildingových cvičení, práce v
skupinách, riešenia prípadových štúdií a diskusií. Mali mať tiež možnosť

dozvedieť sa viac o kontexte neziskového sektora v Banskej Bystrici
prostredníctvom návštevy 3 miestnych neziskových organizácií.
Projekt Learn nad serve for your community! je podporovaný Európskou
komisiou prostredníctvom programu Mládež v akcii.

Tréning
Manažment
a dobrovoľníčok

dobrovoľníkov

V rámci prjektu Dobrovoľníctvo stredoškolákov
sme v spolupráci s
Platformou dobrovoľníckych
centier a organizácií zrealizovali v dňoch 6. - 8. júna
2013
akreditovaný
tréning
Manažment
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorého sa zúčastnilo
17 ľudí.

Tréning Personal development in EVS projects
Betka Brozmanová Gregorová, Idka Adolfová a Milan
Zvada sa ako zástupcovia Centra dobrovoľníctva
zúčastnili
medzinárodného
tréningu
Personal
development in EVS projects, ktorý sa realizoval
v krásnom horskom prostredí dedinky Maguri Racatau
pri meste Cluj v Rumunsku v dňoch 6. až 14. júla
2013. Tréning podporila Európska komisia v rámci
programu Mládež v akcii.
Tréning organizovalo dobrovoľnícke centrum v Cluji a zúčastnili sa ho okrem
Slovenska pracovníci a pracovníčky s mládežou z Litvy, Lotyšska, Estónska,
Dánska, Nemecka a Portugalska.
Na tréningu sme získali nové námety pre prácu s dobrovoľníkmi
a dobrovoľníčkami nielen v rámci EVS projektov, ale aj v rámci našich
komunitných projektov a aktivít.

6. Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce
na dlani 2013
V Banskobystrickom kraji sme opäť udeľovali
ocenenia ľuďom so Srdcom na dlani, ktorých
dobrovoľnícka práca je výnimočná a vysoko
prospešná a ktorí sú inšpiratívnym príkladom
pre ostatných. Centrum dobrovoľníctva v
spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej
Bystrici, Banskobystrickým samosprávnym
krajom, mestom Banská Bystrica a Regionálnym
európskym informačným centrom ocenilo
dobrovoľníkov a dobrovoľníčky už po
siedmykrát. Udeľovanie ocenenia Srdce na
dlani 2013 sa v Banskobystrickom kraji
realizovalo
pod
záštitou
predsedu
Banskobystrického samosprávneho kraja Ing.
Vladimíra Maňku a primátora mesta Banská
Bystrica Mgr. Petra Gogolu dňa 9. 12. 2013 v
priestoroch Radnice na Námestí SNP v Banskej
Bystrici.
Udelených bolo 11 ocenení Srdce na dlani
2013 nasledovne: Kataríne Kossárovej v
kategórii dlhodobá dobrovoľnícka pomoc
organizácii, Jánovi Koťovi a Anne Lizákovej za
dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych
službách, Štefanovi Libičovi za dobrovoľníctvo
v prospech životného prostredia, v kategórii
dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou
ocenenie získala skupina dobrovoľníčok v
programe Opri sa o mňa. Slavomír Sochor bol
ocenený za dobrovoľníctvo v kultúre a umení,
dobrovoľníčkam z Prístavu nádeje bolo udelené ocenenie za dobrovoľníctvo v
rozvoji komunity. V kategórii dobrovoľnícky projekt roka sa ocenila skupina
žiakov a žiačok Základnej školy v Nemeckej v projekte DOBROcentrum a
Michaela Palovičová bola ocenená v kategórii dobrovoľník mesta Banská

Bystrica. V tomto roku bolo udelené špeciálne ocenenie in memoriam Zuzane
Rosenbergovej.
Ďakovné listy pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a
dobrovoľníčok boli odovzdané ďalším jednotlivcom a skupinám, ktoré boli v
roku 2013 nominované na ocenenie, a to konkrétne: Ján Chmelík, dobrovoľníčky
Materského centra Mamina, Alfonz Haviar, Magdaléna Gazdačková, Zuzana
Stanová, Monika Fašková, Ľubomír Lehoťan, Július Pauliak, Milutin Dírer, Jakub
Čulák a klienti resocializačného zariadenia Návrat.
Realizáciou oceňovania Srdce na dlani 2013 by sme chceli vyjadriť poďakovanie
nielen oceneným a nominovaným, ale všetkým dobrovoľníkom a
dobrovoľníčkam, ktorí nezištne venujú svoj čas, energiu a schopnosti v prospech
iných ľudí a komunít.

7. Výskumná a publikačná činnosť
Dobrovoľníctvo
participácii

stredoškolákov

–

cesta

k aktívnej

8. Európska dobrovoľnícka služba
Od roku 2011 sme prijímajúco a vysielajúcou organizáciou t.j. získali sme
akreditáciu v rámci európskeho programu Európskej dobrovoľníckej služby.

Prijímajúca organizácia v rámci EDS
Od 6.3.2013 do 26.6.2013 sme boli prijímajúcou organizáciou
dobrovoľníčku Elenu z Rumunska v rámci projektu EDS Learn and Serve!

pre

Medzi hlavné aktivity a úlohy dobrovoľníčky v rámci projektu Learn and Serve!
patrili
 Aktivity priamo zamerané na propagáciu a podporu Európskej
dobrovoľníckej služby workshop na tému Európska dobrovoľnícka služba
12.4. na Pedagogickej fakulte UMB
 Komunikácia o EDS s potenciálnymi záujemcami o EDS.
 Účasť na zbierke šatstva a hračiek - Ak si mohol, tak si pomohol v dňoch
18.3. – 22.3. 2013
 Aktivity v rámci druhého Fóra mimovládnych organizácií v Banskej Bystrici
dňa 19.3.2013
 Účasť na Dni optimizmu v Banskej Bystrici 22.3.2013
 Účasť na Zóne bez peňazí 6.4.2013
 Aktivity v rámci medzinárodného tréningu Learn and Serve for your
community !
 Účasť na Dni Európy 9.5.2013
 Prezentácia Centra dobrovoľníctva a jeho programov 13.5.2013
 Dobrovoľnícke aktivity v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb
Senium v Banskej Bystrici
 Účasť na Dni rodiny 19.5.2013

 Vytvorenie facebookovej stránky Centra dobrovoľníctva
 Tvorba výročnej správy Centra dobrovoľníctva a propagačných materiálov
o Centre dobrovoľníctva
 Pomoc pri administratívnych úlohách v Centre dobrovoľníctva.

Vysielajúca organizácia v rámci EDS
Počas roka sme vyslali na EDS jedného dobrovoľníka a dve dobrovoľníčky.

9. Program Opri sa o mňa
Preventívny mentoringový program oslávil v roku 2013
šiesty rok svojej existencie. Opri sa o mňa začalo
realizovať Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici v
roku 2007 a to v spolupráci s Pedagogickou fakultou
Mateja Bela.
Podstatou programu je kamarátsky vzťah medzi dospelým
dobrovoľníkom/čkou a dieťaťom založený na princípoch,
nazvaných
„5P“
(priateľstvo,
pomoc,
podpora,
sprevádzanie a prevencia). Pre dieťa je dobrovoľník
človekom, ktorý mu rozumie, berie ho také, aké je
a správa sa k nemu rovnocenne ako priateľ/ľka. Táto
skutočnosť môže priniesť pozitívny vplyv na sociálny,
citový a morálny vývin dieťaťa. Mentoringový vzťah je
súhrnným názvom pre priateľstvo medzi dieťaťom (vo
veku 6 - 16 rokov) a mentorom (dobrovoľníkom vo veku
18 - 30 rokov). Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sú do
programu pred účasťou v programe prechádzajú okrem
diagnostiky a rozhovoru aj výcvikom. Počas účasti v
programe im je poskytovaná odborná podpora a
supervízia.
V rámci programu sa počas roku 2013 vyškolení dobrovoľníci individuálne
venovali jednému dieťaťu. Dvojica sa stretávala najmenej po dobu 10 mesiacov
na 1-3 hodiny týždenne. Stretnutia prebiehali mimo rodiny dieťaťa a ich náplň
záležala na dohode medzi dobrovoľník/čkou, dieťaťom a rodičom. Stretnutia za
rok 2013 najčastejšie prebiehali v prenajatej klubovni, v predajni kníh,
v prírode. V jednom prípade sa 4 dobrovoľníčky stretávali s deťmi v priestoroch
krízového strediska.
V roku 2013 sme v rámci programu Opri sa o mňa spolu s dobrovoľníčkami
a dobrovoľníkom zrealizovali:
 59 stretnutí dvojíc v programe Opri sa o mňa
 5 supervíznych stretnutí dobrovoľníčok so supervízorkou










fungovalo 9 mentoringových dvojíc
2 prezentačné akcie o programe Opri sa o mňa pre verejnosť
2 tvorivé dielne pre verejnosť
program Opri sa o mňa sme prvý krát realizovali v spolupráci so
zariadením: krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov
Mikulášsku párty pre dvojice v programe Opri sa o mňa
získali sme ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
v Banskobystrickom samosprávnom kraji
obnovili sme fungovanie facebookového webu Opri sa o mňa
obnovili sme spôsob vypĺňania záznamov zo stretnutí dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok

Prezentácia programu Opri sa o mňa a tvorivé dielne
V roku 2013 sme využili možnosť prezentovania programu Opri sa o mňa v rámci
dvoch podujatí realizovaných V Banskej Bystrici. S dobrovoľníčkami sme
pripravili okrem infostánku aj zaujímavé tvorivé dielne. Prezentácie prebehli
v mesiaci máj 2013 v rámci akcie Deň rodiny v Banskej Bystrici a taktiež v rámci
akcie Konferencia o službe.
Srdce na dlani 2013
Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani v roku 2013 sme
získali v kategória: Dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou. Ocenená bola
skupina dobrovoľníčok, ktorá viac ako rok fungovala v dobrovoľníckom
programe Opi sa o mňa. Ocenenie si dobrovoľníčky prevzali na podujatí
oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Mária Vykročová, Katarína
Kubaliaková, Mária Vozárová, Lesana Krnáčová, Liliana Oršulová, Marika
Siekelová, Anežka Lompartová, Veronika Schmidtová, Magdaléna Puškárová.
Mikulášska párty
V rámci ukončovania stretnutí dvojíc sme spolu s dobrovoľníčkami zorganizovali
Mikulášsku párty v klubovni, kde najčastejšie prebiehali stretnutia.
Dobrovoľníčky sa s deťmi stretávali od novembra 2012. Ich menotringový vzťah
trval 12 mesiacov, preto ako odmenu pre deti i dobrovoľníčky sme zrealizovali
Mikulášsku párty pre všetky dvojice v programe. Veselý program plný detí,
dobrovoľníčok, hier, tvorivosti, dobrôt sme ukončili tombolou. Stretnutia sa
zúčastnilo 8 dobrovoľníčok a jeden dobrovoľník spolu s 10timi deťmi.
Program má samostatnú webovú stránku: http://oprisaomna.webnode.sk/.

10. Projekt VOLWEM (Dobrovoľníctvo - cesta
k zamestnaniu)
Centrum dobrovoľníctva spolu s partnermi z Česka, Škótska a Slovenska už na
jeseň roku 2012 odštartovalo pilotný projekt podporený z programu
Celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci – Transfer inovácií
s názvom „Dobrovoľníctvo – cesta k zamestnaniu“.
V rámci neho všetci partneri pracujú na hlavnej myšlienke, ktorej cieľom je
prenos systémov práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi a snažia sa tak zvýšiť
zamestnateľnosť nezamestnaných ľudí, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu.
Partneri počas roka 2013 zrealizovali v projekte tieto aktivity:
 predstavili odborníkom na úradoch práce metodiku „Skúste to inak!“
(pôvodne „Vítej!“ z Česka), vďaka ktorej vedia vybrané úrady práce
nezamestnaným ľuďom ponúknuť dobrovoľníctvo ako istú formu praxe,
súčasne zrealizovali pre pracovníkov úradov krátke školenia spojené s
úvodom do komunikácie a spolupráce so záujemcami o dobrovoľníctvo z
radov nezamestnaných;
 absolvovali národné stretnutie v Bratislave a i medzinárodné stretnutie v
škótskom meste Stirling, v rámci ktorého získali množstvo poznatkov
potrebných pre prenos metodiky V-skills ako základu pre systém uznávania
dobrovoľníckych skúseností nezamestnaných dobrovoľníkov, na Slovensku s
názvom „D-zručnosti pre zamestnanie“
 komunikovali a vybrali vhodné organizácie už pracujúce s dobrovoľníkmi,
vhodné aj pre prácu práve s nezamestnanými dobrovoľníkmi, vysvetlili im
špecifiká práce s touto cieľovou skupinou, ponúkli a zrealizovali školenia v
oblasti manažmentu dobrovoľníctva a supervízne stretnutia venované
koordinátorom dobrovoľníkov v organizáciách
 rozbehli 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 –
pozitívne zareagovali napríklad členovia HR club-u, portál www.kariera.sk,
ale i www.profesia.sk, ktoré vyjadrili záujem a poskytli odporúčania, ako
dobrovoľníkom zvýšiť šance pre zamestnanie po absolvovaní
dobrovoľníckych stáží

absolvovali množstvo pohovorov so záujemcami o dobrovoľníctvo z radov
nezamestnaných a tých spojili s vhodnými organizáciami pracujúcimi s
dobrovoľníkmi, v ktorých odštartovali svoje
stáže, niektorí úspešne, so získaním certifikátov
 niekoľkým
nezamestnaným
dobrovoľníkom prostredníctvom spojenia s
organizáciou umožnili získať nové kontakty a
zručnosti, vďaka ktorým si už počas trvania stáže
našli trvalé zamestnanie
 vypracovali
metodiku
práce
s
nezamestnanými dobrovoľníkmi, inšpirovanú
práve metodikou „Vítej“ od českých susedov, s
názvom „Skúste to inak“, pričom táto publikácia
je dostupná na stiahnutie na stránkach partnerov
projektu, ako aj na stránke Platformy
dobrovoľníckych centier a organizácií a mala by
pomôcť organizáciám, ale i nezamestnaným
dobrovoľníkom pochopiť nielen výhody, ale i
základné princípy a špecifiká spolupráce medzi
organizáciou a nezamestnaným dobrovoľníkom

11. Projekt dobrovoľníctvo
participácii

– cesta

k aktívnej

Centrum dobrovoľníctva vďaka finančnej podpore
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v
rámci programu ADAM, realizovalo v roku 2013 projekt
s názvom Dobrovoľníctvo stredoškolákov – cesta
k aktívnej participácii mládeže, ktorého hlavným cieľom
bolo zvýšiť zapojenie mládeže do spoločenského
a politického života obcí a miest prostredníctvom
zavedenia pilotného projektu výchovy k dobrovoľníctvu na stredných školách
založenej
na
princípoch
neformálneho
vzdelávania. V projekte bola vytvorená metodika
výchovy k dobrovoľníctvu v stredných školách, ktorá bola
následne pilotne overená.
Primárnou cieľovou skupinou projektu boli študenti
a študentky troch stredných škôl v Banskobystrickom
kraji vo veku 15 – 19 rokov, ktorí výkonom dobrovoľníckych aktivít na jednej
strane získali a rozvíjali svoje kompetencie a na druhej strane prispeli k riešeniu
problémov komunít,
V rámci projektu zrealizovalo Centrum dobrovoľníctva na troch vybraných
stredných školách: Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová v Lopeji,
Stredná priemyselná škola dobravná vo Zvolene a na gymnáziu Jozefa Gregora
Tajovského v Banskej Bystrici, workshopy o dobrovoľníctve, ktorých cieľom bolo
zvýšiť
informovanosť
a povedomie
mladých
ľudí
o dobrovoľníctve
a možnostiach ich participácie. Žiaci a žiačky, ktorí po workshope prejavili
záujem
byť
dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou
sa
spoločne
stretli
s koordinátorkou/koordinátorom a spoločne naplánovali a zrealizovali niekoľko
pekných dobrovoľníckych aktivít ako napríklad: vianočná akadémia, pravidelné
návštevy detského domova, školský časopis, zbierky a i. Veríme, že vo svojich
aktivitách budú naďalej pokračovať aj po skončení projektu a budú inšpiráciou aj
pre iných.

12. Projekt dobrovoľníctvo seniorov v knižnici
Dobrovoľníctvo seniorov v Univerzitnej knižnici UMB je
dobrovoľnícky
program,
ktorý
realizuje
Centrum
dobrovoľníctva v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UMB
v Banskej Bystrici. Hlavným cieľom dobrovoľníckeho
programu je zvýšiť spokojnosť používateľov Univerzitnej
knižnice UMB s jej knižnično-informačnými službami a
zvýšiť participáciu seniorov a senoriek v dobrovoľníckych
aktivitách.
Jeho podstatou funkčný tím dobrovoľníkov a pracovníkov
knižnice.
Dobrovoľnícky program je primárne zameraný na seniorov
vo veku nad 50 rokov. Vytvára priestor pre seniorov, ktorí
tu môžu uplatniť svoje celoživotné profesijné ale aj životné
skúsenosti a vedomosti.
Prínosy dobrovoľníctva v knižnici

Posilnenie personálneho obsadenia knižnice
o dobrovoľníkov znamená možnosť kvalitnejšieho
a rýchlejšieho
poskytovania
základných,
najmä
výpožičných služieb knižnice.
 Dobrovoľníci vykonávajú jednoduché manuálne a administratívne činnosti a
knihovníci tak môžu viac času venovať používateľom knižnice, pružnejšie
reagovať na ich požiadavky a poskytovať im odborné konzultácie.
 Výpomoc dobrovoľníkov je dôležitá najmä pri zvýšenej návštevnosti
knižnice na začiatku a počas semestra, kedy má knižnica predĺžené otváracie
hodiny študovní a poskytuje svoje služby v dvojzmennej prevádzke.
 Výpomoc dobrovoľníkov je prínosom aj pri nárazových prácach, ktoré priamo
nesúvisia s prevádzkou študovní, ale je nevyhnutné ich zabezpečiť pre
optimálne fungovanie knižnice.
 Dobrovoľníci prinášajú nové nápady a energiu.
 Dobrovoľníci obohacujú knižnicu o novú dimenziu a nových ľudí.

13. Projekt Záhrada
V
projekte
Záhrada
vystupuje
Centrum
dobrovoľníctva ako partner projektu. Pojekt
realizuje Záhrada – Centrum nezávisej kultúry v
spolupráci s ďalším partnerom, ktorým je Divalo z
Pasáže.
Cieľom je zvýšiť mieru zapojenia sociálne
vylúčených ľudí do aktívneho spoločenského
života,
posilniť
ich
kompetencie
pre
zamestnateľnosť a zvýšiť verejné povedomie o
problémoch znevýhodnených skupín (mladí
nezamestnaní
ľudia,
Rómovia,
zdravotne
znevýhodnení). Projekt vychádza z kombinácie
kontinuálneho fungovania partnerskej spolupráce,
aktivít kultúrneho programu, komunitného rozvoja
a neformálneho vzdelávania. Výstupmi projektu
sú: dobrovoľnícky program, metodiky k tréningom,
ich realizácia a prevádzka dielní pre zúčastnené i
nové cieľové skupiny.
Tento projekt je financovaný z programu Aktívne
občianstvo a inklúzia, ktorý je podporený
Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom. Program
realizuje Nadácia Ekopolis s partnermi.
Viac informácií o projekte: http://www.zahradacnk.sk/projekt-zahrada

14. Členstvo v Platforme dobrovoľníckych centier
a organizácií
Centrum dobrovoľníctva sa zúčastňovalo v roku 2013 na aktivitách Platformy
dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá vznikla v roku 2011 v rámci
Európskeho roku dobrovoľníctva ako nespochybniteľný míľnik sieťovania
neformálnych aktivít, inštitucionálneho posilňovania dobrovoľníckych centier
na Slovensku.
Hlavným cieľom Platformy je podporovať vytváranie prostredia priaznivého pre
rozvoj dobrovoľníctva vo všetkých jeho podobách a oblastiach. Bližšie
informácií môžete získať na stránke www.dobrovolnickecentra.sk

15. Účtovná uzávierka za rok 2013
PRÍJMY A VÝDAVKY
Príjmy
Z majetku
Z darov a príspevkov
Z dotácií
Z poskytovania služieb
Príjmy spolu

Zdaňovaná činnosť

0,00 €

nezdaňovaná činnosť
1,11 €
7 205,00 €
22 825,00 €
3 160,00 €
33 191,11 €

Výdavky
Zásoby
Služby
Mzdy, poistné,príspevky
Prevádzková réžia
Ostatné
Výdavky spolu

0,00 €

3 029,50 €
22 670,88 €
5 432,19 €
3 044,48 €
1 836,05 €
36 013,10 €

Rozdiel príjmov a výdavkov

0,00 €

-2821,99 €

MAJETOK A ZAVÄZKY
Majetok
Hmotný investičný majetok
Pohľadávky
Peniaze a ceniny
Priebežné položky
Bankové účty
Majetok celkom

stav k 31.12.2012
0,00 €
43 418,85 €
87,74 €
0,00 €
6 982,67 €
50 489,26 €

stav k 31.12.2012
0,00 €
56357,13
325,29
0,00
3923,11
60606,12 €

Záväzky
Úvery
Záväzky
Záväzky celkom
ROZDIEL MAJETKU A ZÁVÄZKOV

stav k 31.12.2012
11 500,00 €
29 045,86 €
40 545,86 €
9 943,40 €

stav k 31.12.2012
11 500,00 €
29 074,14 €
40 574,14 €
20031,98 €

16. Ďakujeme našim dobrovoľníkom
a dobrovoľníčkam:
Janke Gondovej
Jakubovi Grančayovi
Ivane Klimentovovej
Janke Borošovej
Janke Hajrovej
Barbore Bírešovej
Michalovi Imrišovi
Lucii Kubačkovej
Martinovi Rihayovi
Márii Joklovej
Martine Karasovej
Katke Chovancovej
Katke Hriňovej
Janke Šolcovej
Monike Hučkovej

Ramone Dragomir
Márii Vozárovej
Márii Vykročovej
Marike Siekelovej
Liliane Oršulovej
Lesane Krnáčovej
Veronike Schmidtovej
Kataríne Kubaliakovej
Anežke Lompartovej
Zuzke Šufliarskej
Magdaléne Puškárovej
Zuzke Bielešovej
Baške Sujovej a ďalším

17. Centrum dobrovoľníctva v roku 2013 podporili:
Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica
Banskobystrický samosprávny kraj
Komunitná nadácia Zdravé mesto, Banská Bystrica
Nadácia Orange
Európska komisia
Program Aktívne občianstvo
a inklúzia
podporený Islandom,
Lichtenštajnskom a Nórskom, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis
v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne
zmeny
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Program Mládež v akcii
Ďakujeme za podporu.

