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1. základné informácie o centre dobrovoľníctva
Názov:
Sídlo:
Mobil:
Web:
E-mail:
IČO:
Bankové
spojenie:

Centrum dobrovoľníctva o. z. , od 8.12. 2017 zmena právnej formy
na neziskovú organizáciu (n. o.)
Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika
+421 907 130 817, kancelária 0908 411 917, 0908 411 927
www.centrumdobrovolnictva.sk
cd@centrumdobrovolnictva.sk
35 99 95 43
OTP Banka Slovensko,
IBAN SK30 5200 0000 0000 0468 9175

Organizačná štruktúra
Centra dobrovoľníctva o.z.
Rada združenia – rozhodovací orgán, všetci aktívni členovia a členky
1
2
3
4
5
6
7

Beata Hirt
Alžbeta Brozmanová Gregorová
Roman Mojš
Ida Adolfová
Janka Šolcová
Lenka Rovňanová
Livka Nemcová

Výkonný výbor – výkonný orgán
Alžbeta Brozmanová Gregorová
Ida Adolfová
Jana Oravcová (Matejzelová)
Zuzana Pastierová (Bielešová)
Jana Šolcová
Katarína Paľovová
Roman Mojš

8
9
10
11
12
13
14

Jana Oravcová
Katka Paľovová
Katarína Chovancová
Zuzana Pastierová
Martina Strmeňová
Veronika Morvayová
Lucia Kamarášová

Štatutárny orgán
prezidentka a viceprezidentka
prezidentka: Alžbeta Brozmanová Gregorová
viceprezidentka: Ida Adolfová

Revízna komisia – kontrolný orgán
Beata Hirt (predsedníčka)
Lenka Rovňanová, Lívia Nemcová

Ostatní neaktívni členovia a členky CD
1 Lenka Vavrinčíková
2 Mária Joklová
3 Mirka Tokovská

4 Zuzana Zvarová
5 Michaela Šavrnochová
6 Eva Woltová

Kancelária Centra dobrovoľníctva
Alžbeta Brozmanová Gregorová – riaditeľka
Ida Adolfová – koordinátorka EDS, finančný manažment, účtovníctvo a medzinárodné projekty
Miriam Dubovská – projektová a PR manažérka, administrácia webu a databázy
Silvia Cochová – projektová a PR manažérka, infobody a koordinátorka Čítankova
Jana Šolcová – koordinátorka Spojivko
Jela Sušienková- koordinátorka Opri sa o mňa
Veronika Morvayová – koordinátorka Môj svet je Tvoj
Anna Kniezová – koordinátorka programu Hlavičky

Roman Mojš – supervízor
Pauline Geay, Paula Lopez Bascoy - EDS dobrovoľníčky

2. naše poslanie, ciele a aktivity
Centrum dobrovoľníctva je srdcom dobrovoľníctva v regióne. Pôsobíme v Banskobystrickom regióne od roku
2000. Víziou Centra je, aby sa dobrovoľníctvo stalo prirodzenou súčasťou života ľudí v Banskobystrickom
regióne. Naším poslaním je prostredníctvom myšlienky dobrovoľníctva zvyšovať ľudský potenciál, zlepšovať
kvalitu života a tým prispievať k dobrému fungovaniu regionálnych komunít.
Sme jedinečným miestom pre servis a rozvoj dobrovoľníctva.
Naše ciele sú:


Vzbudzovať záujem ľudí a organizácií o dobrovoľníctvo.



Získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť.



Zvyšovať kredit dobrovoľníctva v očiach verejnosti.



Pomáhať vytvárať dobrovoľnícke príležitosti a programy.



Skvalitňovať úroveň manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách.

Medzi naše hlavné aktivity patrí:


Servis dobrovoľníctva.



Propagácia dobrovoľníctva prostredníctvom kampaní a diskusií.



Realizácia Týždňa dobrovoľníctva.



Vzdelávanie a supervízia dobrovoľníkov a organizácií v oblasti dobrovoľníctva.



Každoročné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cenou Srdce na dlani.



Výskum v oblasti dobrovoľníctva a mládeže.



Pomoc pri zavádzaní dobrovoľníckych programov v iných organizáciách.



Zabezpečovanie štandardov kvality pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.



Realizácia vlastných programov a projektov
▪
▪
▪
▪
▪




Opri sa o mňa
Spojivko
Môj svet je Tvoj
Medzigeneračný program Hlavičky
Medzigeneračný program Čítankovo

▪ Dobrovoľníctvo seniorov v Univerzitnej knižnici
UMB
▪ Dobrovoľníctvo stredoškolákov
▪ Dobrovoľníctvo – cesta k zamestnaniu
▪ Service learning

Vysielanie a prijímanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do/zo zahraničia.
Spolupráca s národnými a medzinárodnými organizáciami v oblasti dobrovoľníctva.

Naše cieľové skupiny:
 Dobrovoľníci a dobrovoľníčky


Organizácie, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami



Verejnosť



Verejné a samosprávne organizácie



Kultúrne a športové ustanovizne



Cirkevné organizácie



Donori (organizácie alebo jednotlivci)

3. dobrovoľnícke servisné centrum
Ako servisné centrum pre dobrovoľníctvo:
 spravujeme a aktualizujeme databázu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a organizácií s dopytom po
dobrovoľníkoch a dobrovoľníčkach


poskytujeme servis a konzultácie pre dobrovoľníkov, dobrovoľníčky, organizácie a firmy



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



poskytujeme vzdelávanie a podporu koordinátorom dobrovoľníkov v organizáciách



pravidelne monitorujeme dobrovoľnícke príležitosti v Banskobystrickom kraji
V Centre dobrovoľníctva sme v roku 2017 poskytli konzultácie viac ako 120 dobrovoľníkom a
dobrovoľníčkam a takmer 100 konzultácií pre zástupcov organizácií, ktoré s dobrovoľníkmi a
dobrovoľníčkami pracujú.

V on-line databáze dobrovoľníkov a dobrovoľníckych príležitostí, prostredníctvom ktorej si zaregistrovaní
dobrovoľníci môžu prezerať aktuálne dobrovoľnícke ponuky a naopak, zástupcovia organizácií ponuky pridávať,
vyhľadávať a filtrovať dobrovoľníkov, či sieťovať sa s ďalšími organizáciami.
Databáza je dostupná na našej webovej stránke www.centrumdobrovolnictva.sk a v roku 2017 v nej bolo
zaregistrovaných 193 organizácií, 1038 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a zverejnených viac ako
40 dobrovoľníckych príležitostí.

sieť infobodov o dobrovoľníctve

Centrum dobrovoľníctva má v Banskobystrickom regióne svoju sieť Infobodov o dobrovoľníctve – úzko
spolupracujúce organizácie, ktoré plnia úlohy informačných centier pre potenciálnych dobrovoľníkov
a dobrovoľníčky ale aj pre organizácie, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Sú našou vysunutou
rukou bližšie k ľuďom v okresoch Banskobystrického kraja.

Spolupráca s Infobodmi funguje na báze zmluvy o spolupráci a stanovenia si úloh na prebiehajúci rok. Infobody
sa aktívne zapájajú do akcií Centra dobrovoľníctva ako je kampaň Týždeň dobrovoľníctva a oceňovanie
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani.
V roku 2017 sme spolupracovali s Infobodmi:
 Združenie Slatinka, Zvolen – pre okresy Zvolen, Detva, Banská Štiavnica
 Centrum voľného času Žiar nad Hronom – pre okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica
 VYDRA, vidiecka rozvojová aktivita, Čierny Balog – pre okres Brezno
 O. z. Fundament, Rimavská Sobota – pre okres Rimavská Sobota
 O. z. AlterNativa, Lučenec – pre okresy Lučenec, Poltár

4. propagácia dobrovoľníctva
Centrum dobrovoľníctva priebežne popularizuje myšlienku dobrovoľníctva prostredníctvom viacerých nástrojov:









celoročná, kontinuálna aktualizácia web stránky Centra dobrovoľníctva www.centrumdobrovolnictva.sk
stránka Týždňa dobrovoľníctva na adresnejšiu komunikáciu v rámci kampane www.tyzdendobrovolnictva.sk
stránky Centra dobrovoľníctva na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram)
printové propagačné materiály o dobrovoľníctve zamerané na dlhodobé dobrovoľnícke programy
organizovanie diskusných klubov / workshopov so zástupcami a zástupkyňami organizácií, v ktorých je
možné pracovať ako dobrovoľník a dobrovoľníčka
vzdelávanie – prinášanie inovatívnych a interaktívnych vzdelávacích modulov pre koordinátorov
dobrovoľníkov, ako aj priamo pre dobrovoľníkov v organizáciách
priamy kontakt a oslovenie potenciálnych dobrovoľníkov – náborové aktivity na fakultách UMB
organizovanie kampaní na podporu myšlienky dobrovoľníctva

sociálne siete centra dobrovoľníctva v roku 2017
Dôležitým nástrojom oslovovania našich cieľových skupín - mladých ľudí, ale aj ľudí v produktívnom veku
a seniorov, sú sociálne siete. Na propagáciu dobrovoľníctva a zaujímavých informácií s ním spojených
a budovanie pozitívneho vzťahu našej organizácie s našimi priaznivcami na stránkach ako je Facebook, Twitter či
Instagram, je v súčasnosti neodmysliteľnou
súčasťou vytvárania vzťahov s ľuďmi.
Počet fanúšikov facebookovej stránky Centra
dobrovoľníctva v priebehu roka 2017 narástol
z 1200 fanúšikov na 1559 fanúšikov, čo je o 100
konkrétnych ľudí viac oproti minulému roku.
Najvyšší organický zásah v rámci zdieľaných
informácií na Facebookovej stránke Centra
dobrovoľníctva mal príbeh dobrovoľníka Mateja
Tótha, ktorá mala organický zásah 7677 ľudí
a 334 „lajkov“. Matej dostal ocenenie Srdce na
dlani in memoriam v rámci rovnomennej akcie
v decembri.

kampaň týždeň dobrovoľníctva 2017
Od soboty 16. septembra do piatku 22. septembra mali ľudia v celom Banskobystrickom kraji možnosť už po
tretíkrát nazrieť do farebného sveta dobrovoľníctva a pomôcť dobrej veci.
Motto tohto ročníka kampane bolo: „DOBRO DOŠLO“ ktoré nepriamo malo vyzvať ľudí k tomu aby ukázali, že
dobra je stále dosť a je medzi nami vítané.

Celú kampaň sprevádzalo nepriaznivé daždivé počasie, čo malo
vplyv na zrušenie niektorých exteriérových aktivít. Aj napriek
týmto nepríjemnostiam sa dokázali ľudia dobrej vôle
zmobilizovať a v 64 aktivitách. Kampaň mala účasť viac ako 2100
dobrovoľníkov v 79 organizáciách v celom Banskobystrickom
kraji. Kampaň bola promovaná aj cez samostatnú webstránku
www.tyzdendobrovoľníctva.sk, kde boli uverejnené všetky
potrebné informácie tak pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ako
aj pre zapojené organizácie, alebo verejnosť a médiá.
Aktivity s deťmi, pomoc hendikepovaným, či seniorom, zveľaďovanie prostredia, práca s farbami či materiálom,
starostlivosť o rastlinky a záhrady, ale aj pomoc pri kultúrnych podujatiach sú dobrovoľnícke aktivity, ktoré
tvoria príležitosti ochutnať dobrovoľníctvo na vlastnej koži počas tejto kampane.

Najobľúbenejším projektom tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva 2017, za ktorý hlasovali ľudia prostredníctvom
internetovej stránky Centra dobrovoľníctva spomedzi 10 nominovaných projektov z celého Banskobystrického
kraja, sa stala susedská brigáda na Karlove, ktorú realizoval Banskobystrický okrášľovací spolok.
Hlavnými partnermi Týždňa dobrovoľníctva boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mesto Banská
Bystrica a UMB v Banskej Bystrici. Týždeň dobrovoľníctva vyvrcholil záverečnou párty pre zapojených
dobrovoľníkov 21. septembra o 17:00 hodine v Sportbare v Banskej Bystrici.

ostatné promo aktivity centra dobrovoľníctva v roku 2017
PRÍBEHY DOBROVOĽNÍKOV
V roku 2017 sme príbehy neobyčajných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok prinášali k širokej verejnosti dvoma
cestami. Jednou bola mikro stránka Neobyčajní ľudia, v ktorej
nadväzujeme
na
úspešný
projekt
z uplynulých rokov a druhá cesta bolo predstavovanie príbehov
nominovaných 44 dobrovoľníkov v rámci oceňovania Srdce na
dlani 2017. Takto predstavené príbehy plánujeme vo formáte (ne)obyčajných ľudí spracovať len pre tých
dobrovoľníkov, ktorí dostali samotné ocenenie.

CENTRUM DOBROVOĽNÍCTVA NA RADVANSKOM JARMOKU
/8.-9.9:2017/
Tento rok sme dostali ponuku zúčastniť sa promo aktivít v rámci
Radvanského jarmoku ako z Fóra MVO v Banskej Bystrici. K promo
aktivitám sa pridala aj samotná univerzita Mateja Bela, ktorá nám
vytvorila priestor na aktivity aj propagáciu dobrovoľníctva a vlastných
dobrovoľníckych aktivít. Počas troch dní sme stihli medzi návštevníkmi
urobiť anketu, ktorá sa premietla do mapy DOBRA, vyrobili sme spolu
s deťmi a ich rodičmi a starými rodičmi hádam 300 odznakov
a zrkadielok, porozprávali sme ľuďom o dobrovoľníckych príležitostiach
v meste, zjedli sme asi 10 porcií párancov a spolu s návštevníkmi sme
vylúštili cez stovku autorských osemsmeroviek.
WORKSHOP O DOBROVOĽNÍCTVE, SPŠ J. MURGAŠA, B. BYSTRICA /18.09.2017/
Centrum dobrovoľníctva urobilo v rámci Týždňa dobrovoľníctva v Banskej Bystrici aj krátky informačný workshop
o dobrovoľníctve a jeho prínosoch na SPŠ J. Murgaša. Študenti tejto strednej školy sa tak stali našimi partnermi a
išli priamo do terénu robiť anketu a dobrovoľníctve, ktorú sme pretavili do mapy v rámci Týždňa dobrovoľníctva.
Vieme aj, že to nebola ich jediná dobrovoľnícka aktivita. Počas samotnej kampane išli do DSS a DD Sénium
v Banskej Bystrici pomôcť so sťahovaním nábytku v rekonštruovaných priestoroch.
POKEC – INFOSTÁNOK O DOBROVOĽNÍCTVE, PF UMB BANSKÁ BYSTRICA /26.-27.9. 2017/
Tradičná akcia na pôde Pedagogickej fakulty počas prvých týždňov zimného semestra, kedy za pomoci
koordinátoriek dlhodobých programov robíme promo našim aktivitám
a získavame nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do dlhodobých
programov.
CESTY SKUTOČNÝCH PRÍBEHOV /26.-27.9. 2017/
Cestou skutočných príbehov vo forme živých kníh prešlo až 40
"čitateľov." Počúvali príbehy o dobrovoľníctve v organizácii Úsmev ako
dar, či v programe Opri sa o mňa, príbehy o service learningových
projektoch Špajza a DOVY a o možnostiach dobrovoľníctva cez
Databázu dobrovoľníckych ponúk, ktorú spravujeme. Pripravili sme tak aktivitu, ktorá reflektuje aktuálny trend
storytellingu a ktorého efekt pri propagácii dobrovoľníctva vnímame aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme všetkým
dobrovoľníčkam, ktoré prijali pozvanie sa živých kníh zúčastniť.
AKADÉMIA EURÓPSKEHO SENIORA /24.10. 2017/
Workshop o dobrovoľníctve v rámci Akadémie európskeho seniora sa
uskutočnil v KOMUCE na Robotníckej ulici. Akadémiu zastrušuje Mesto Banská
Bystrica a našej aktivity sa zúčastnilo 11 senioriek. Mnohé z nich sú
dobrovoľníčkami vo viacerých oblastiach a niektoré sa na konci workshopu
rozhodli zapojiť do nového dobrovoľníckeho programu Čítankovo. V rámci
workshopu sme prezentovali aj medzinárodný projekt WEActiveVol.

Ďalšie podujatia, na ktorých sme sa zúčastnili
KONFERENCIA: KOMPETENTNÍ V DOBROVOĽNÍCTVE, KOMPETENTNÍ V ŽIVOTE
/9. februára 2017 Bratislava, Slovensko/
Konferenciu zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier
a organizácií. Cieľom konferencie bola výmena skúseností o
benefitoch a prekážkach inkluzívneho dobrovoľníctva na strane
dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií. Zamerali sme sa na
kompetencie
získané
z dobrovoľníctva a na nástroje, ako tieto kompetencie merať a
uznávať. Venovali sme sa dobrovoľníkom/-čkam so znevýhodnením,
manažmentu dobrovoľníkov/čok so znevýhodnením a rolám rôznych
aktérov pri dosahovaní spoločného cieľa – inkluzívnej spoločnosti.

KONFERENCIA O SERVICE LEARNINGU
/2.- 6. októbra 2017 Sarajevo, Srbsko/
Začiatkom októbra sa v Sarajeve stretli ľudia z mimovládnych organizácií, učiteľky,
učitelia, na prvom týždni venovanému service-learningu, v strednej a východnej
Európe. Výmena skúseností a predstavovanie SL projektov nás veľmi oslovuje, nakoľko
sa tejto téme v organizácii venujeme a vnímame ju ako jednu z metód výchovy
k dobrovoľníctvu.

5. vzdelávanie a supervízie koordinátorov
dobrovoľníkov
SUPERVÍZNE STRETNUTIA
Ako sa už stalo tradíciou, aj v tomto roku sme pokračovali v pravidelných supervíznych stretnutiach pre
koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníkov na pôde Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Tešia sa veľkej
obľube, vďaka kvalitným supervízorom a témam, ktoré si účastníci vyberajú na základe svojich potrieb. Tieto
stretnutia sú otvorené pre všetkých koordinátorov dobrovoľníkov z celého BBSK, ktorých organizácia je
registrovaná v našej databáze.
Osobitných supervízií sa zúčastňujú aj naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky v dlhodobých dobrovoľníckych
programoch Spojivko, Opri sa o mňa a Môj svet je tvoj a Hlavičky sa
pravidelne stretávajú na supervíziách pod dohľadom skúseného
supervízora. Pomáha im to riešiť situácie, ktoré vznikajú pri ich
dobrovoľníckej práci a navzájom si zdieľať svoje skúsenosti a rady.
Stretnutia realizujeme v rámci projektu Služby mladým, podporeného
Ministerstvom
školstva,
vedy,
výskumu
a
športu
SR.
Celkovo sa nám ich v roku 2017 podarilo uskutočniť 13 krát.

PROFESSIONAL VOLUNTEEING - ProVOL
/máj – jún 2017/
V roku 2017 sme uskutočnili pilotné školenie pre
koordinátorov/ky dobrovoľníkov/čok, ktorého sa
zúčastnilo 11 účastníčok z celého BBSK. Vzdelávanie
prebiehalo formovou poobedných, štvorhodinových
vzdelávacích modulov v 10tich témach ako napr.
Projektový a časový manažment, PR a vzťahy
s verejnosťou, manažment podujatí, sieťovanie,
financovanie, dane a fundraising či legislatíva. Projekt je
hradený zo schémy Erazmus +.

6. oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok srdce
na dlani 2017
Jeden z predvianočných decembrových podvečerov sa pre mnohých dobrovoľníkov
a dobrovoľníčky z Banskobystrického kraja niesol v slávnostnej atmosfére. V Banskej
Bystrici ich Centrum dobrovoľníctva privítalo na slávnostnom oceňovaní Srdce na dlani
2017. Podujatie sa konalo pod záštitou primátora
mesta Banská Bystrica, v spolupráci s novým
predsedom Banskobystrického samosprávneho
kraja, Univerzitou Mateja Bela, Komunitnou nadáciou Zdravé mesto a
Regionálnym európskym informačným centrom.
V Cikkerovej sieni na Radnici sa 8. decembra 2017 zišlo viac ako 150
pozvaných dobrovoľníkov, dobrovoľníčok a hostí. Slávnostnú atmosféru
odovzdávania ocenení dotvoril aj univerzitný folklórny súbor Mladosť, pod
vedením Martina Urbana.
Centrum dobrovoľníctva prijalo spolu 44 nominácií v 15 kategóriách a 12 aktivít bolo nominovaných
v kategórii Obľúbená aktivita Týždňa dobrovoľníctva 2017. Samotné ocenenie – symbolické srdce na dlani,
ktoré je dielom pána Bartka z UMB, dostalo 19 výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.
Príbehy ocenených sú silnými svedectvami o tom, že pomáhať iným môže a vie aj chlapec, ktorý umiera, či pani,
ktorá celé desaťročia zápasí s ochorením. Svedectvami o nenápadných, skromných ženách, ktoré denne
pomáhajú ľuďom bez domova, či deťom rodičov v núdzi. Alebo idú ďaleko ďaleko za hranice svoje aj štátne
a pomáhajú zachraňovať životy vo vojnách a konfliktoch, v situáciách, aké si tu nevieme ani predstaviť.
Ukazujú, že na dôležité, potrebné a veľké veci netreba veľké organizácie, či davy. Aj dvaja ľudia, presvedčení
o tom, že osudy odvlečených z domovov nesmú byť zabudnuté, vedia túto myšlienku denne zviditeľňovať
pomocou malých pamätníčkov v uliciach. Sú ľudia, ktorí nečakajú, kedy všetko okolo nás bude dokonalé, ale
sami rozmýšľajú ako prispieť. A tak vymyslia čo s jedlom na internáte, ktoré nestíhajú zjesť, pomôžu opraviť
mlyn, zrealizujú klzisko, splav alebo tábor pre deti, saunu či festival v obci, výlet pre seniorov, spoločné susedské
akcie alebo prednášky o histórii. Iní majú schopnosť vidieť v starej nefunkčnej premietačke stroj, ktorý raz
(možno o dlhé roky) bude opäť premietať pre tisíce ľudí.

8. európska dobrovoľnícka služba
Počas roka sme dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam sprostredkovali niekoľko ponúk na vycestovanie v rámci
Európskej dobrovoľníckej služby, ale najdôležitejším EDS projektom bol najmä ten náš. V novembri sme prijali
do nášho tímu dve EDS dobrovoľníčky pre projekt „Connecting people, connecting communities.“ Počas roku
2017 sme tak mali možnosť využiť pomoc dobrovoľníčiek Pauly Lopey Bascoy zo Španielska a Pauline Geay
z Francúzska, nami prezývané „Paulínky“.

9. dlhodobé dobrovoľnícke programy centra
dobrovoľníctva
SPOJIVKO
OPRI SA O MŇA
MÔJ SVET JE TVOJ
HLAVIČKY

DOBROVOĽNÍCTVO V UNIVERZITNEJ
KNIŽNICI
ČÍTANKOVO

V roku 2017 Centrum vytvorilo zázemie celkovo pre 6 dlhodobých dobrovoľníckych programov. Tri z nich sú určené pre deti
a mládež, dva ďalšie zapájajú do dobrovoľníckej činnosti aj seniorov a seniorky nad 50 + a vytvárajú tak aj priestor na
medzigeneračné porozumenie. Počas roku sa nám tak podarilo v rámci dlhodobých programov zapojiť celkovo 66
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktoré uskutočnili 368 stretnutí, odpracovali taký istý počet hodín. Užívateľov
dobrovoľníckej pomoci, v tomto prípade detí a mládeže bolo 175, čo nás naozaj veľmi teší.

ŠKOLENIA DOBROVOĽNÍKOV DO DLHODOBÝCH PROGRAMOV
Aby mohli dlhodobé programy prebiehať hladko a naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky boli pripravené na
vzniknuté situácie, prechádzajú v rámci minimálnych štandardov zaškolením. Školenie prebiehajú buď formou
rozhovorov (50+) alebo interaktívne, pomocou neformálneho vzdelávania. V roku 2017 koordinátorky
dlhodobých programov realizovali celkovo 14 takýchto školení. V rámci programu Čítankovo ponúkame
seniorským dobrovoľníkov/čkam aj možnosť odborného zaškolenia, ako pracovať s knihou pri čítaniach, ako si
vybrať správny príbeh či knihu. Školenie /resp. workshop/ sa koná vždy začiatkom školského roka.

10. projekty
PROJEKT YALTA
Cieľom projektu YALTA, na ktorom naše Centrum
dobrovoľníctva spolupracuje s Úniou nevidiacich a
slabozrakých Slovenska a Platformou dobrovoľníckych
centier, je vytvoriť tandemy alebo tímy mladých
nevidiacich/slabozrakých dobrovoľníkov s dobrovoľníkmi,
ktorý nie sú zrakovo znevýhodnení. Títo spolu prejdú sériu
školení vedených pod ÚNSS, Platformou a študentskou
organizáciou pre znevýhodnených zo Slovinska a po
školeniach sa budú aktívne zapájať do konkrétnych
dobrovoľníckych činností v rámci projektu.
V priebehu novembra 2015 – marca 2016 sme identifikovali
a
našli
8
mladých
dobrovoľníkov
vo
veku
18 – 30 rokov. Títo mladí ľudia sa v roku 2016 vyškolili a potom identifikovaní ako mladí lídri v oblasti integrácie
ľudí so zrakovým postihnutím. V období novembra 2016 – augusta 2017 realizovali
v spolupráci so zrakovo znevýhodnenými ľuďmi sériu workshopov a aktivít zameraných na integráciu ľudí so
zrakovým postihnutím. V roku 2017 sa uskutočnili stretnutia mládežníckych dobrovoľníckych seminárov/
stretnutí v štyroch krajoch – Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre a v Prešove. Projekt trval od septembra 2015 do
decembra 2017.
Zapojené dobrovoľnícke centrá: Bratislava, Košice, Nitra, Banská Bystrica, zapojené centrá ÚNSS: Bratislava,
Prešov, Nitra, Banská Bystrica.
Projekt je podporovaný programom Európskej únie.
PROJEKT WEACTIVEVOL
Strategické partnerstvo „Zlepšenie aktívneho starnutia
prostredníctvom dobrovoľníctva – WEActiveVol" (Program
Erasmus+) má za cieľ posilniť dobrovoľnícku činnosť medzi
osobami nad 50 rokov. Realizovať sa bude prostredníctvom
medzinárodnej spolupráce medzi zamestnancami zúčastnených
organizácií, ktorí budú skúmať tému dobrovoľníctva a navzájom si vymieňať nápady, vedomosti, skúsenosti a
osvedčené postupy.
Cieľová skupina pozostáva z pedagógov/školiteľov/učiteľov aktívnych vo vzdelávaní dospelých, dobrovoľníckych
koordinátorov, projektových manažérov, odborníkov pracujúcich v oblasti dobrovoľníctva a aktívneho
starnutia,poradcov a zamestnancov spolupracujúcich organizácií s rozhodovacími právomocami. Zamestnanci
budú skúmať tému dobrovoľníctva a navzájom si vymieňať nápady, vedomosti, skúsenosti a osvedčené postupy.
V roku 2017 sa naše členky zúčastnili štyroch stretnutí vo Francúzsku, Maďarsku, Litve a Rumunsku. Výstupom
bol prieskum medzi seniormi o ich zapojení sa do dobrovoľníckych aktivít a tiež publikácia s príkladmi dobrej
praxe zo všetkých zúčastnených krajín.

Partneri:







Vojvodský úrad práce v Katoviciach (Voivodeship Labour
Office in Katowice) – Koordinátor, Poľsko
Asociácia E-seniorov (E-Seniors Association), Partner,
Francúzsko
Asociácia iniciatívnej siete (Asociacija „Iniciatyvu tinklas"),
Partner, Litva
Národné centrum dobrovoľníctva (Önkéntes Központ
Alapítvány), Partner, Maďarsko
Centrum dobrovoľníctva, Partner, Slovensko
Centrum dobrovoľníctva (Centrul de Voluntariat ClujNapoca), Rumunsko

PROJEKT PROVOL CROSSBORDER
Nemecký partner Gemeinsam Leben und Lerner in Europa vyvinul
tréningový koncept "Mit Kompetenz im Ehrenamt (Professional
volunteering)", zameraný najmä pre dobrovoľníkov a koordinátorov
dobrovoľníkov. Tento program je zameraný na podporu profesionálnych
zručností a schopností, ako napríklad v oblastiach časového či
projektového manažmentu. Hoci by tieto zručnosti mali predovšetkým
pomôcť ľuďom vykonávať svoju dobrovoľnícku prácu viac hospodárne a efektívne, účastníci tréningu získajú aj
poznatky kľúčových kompetencií. Tento Provol-program bol úspešne pilotne testovaný vo Veľkej Británii,
Rumunsku a Českej republike s rôznymi cieľovými skupinami. Nové partnerstvo sa tento rok vytvorilo s ďalšími
skúsenými partnerskými organizáciami v susedných krajinách - Rakúskom a Slovenskom.
Projekt Provol Crossborder má 4 hlavné ciele:
a) šíriť európsky formát vzdelávacieho programu "Profesionálne dobrovoľníctvo" do susedných krajín
v strednej Európe, vylepšiť a rozšíriť ho po celej Európe
b) prekročiť hranice "inakosti": ľudia s mentálnym či mentálnym postihnutím, ako aj migranti a utečenci s
nedostatočnými jazykovými zručnosťami sa zvyčajne nepodieľajú na dobrovoľníctve a preto prichádzajú o
príležitosti dobrovoľníckej ponuky. Aby to bolo možné zmeniť, partneri budú vyvíjať "ľahký jazyk" pre verziu
tréningu
c) zriadiť profesionálny Provol-network / konzorcium alebo "franchise"-systém s cieľom poskytovať vysoko
kvalitné tréningové programy v celej Európe
d) zlepšiť cezhraničnú dobrovoľnícku činnosť medzi štyrmi susednými krajinami
Partneri:





Gemeinsam Leben und Lerner in Europa, Passau
Dobrovolnické centrum, Ústí nad Labem
Centrum dobrovoľníctva, Banská Bystrica
EB projektmanagement GmbH, Villach

11. Financie za rok 2017
Náklady na projekty a programy združenia
V tom
Spotreba materiálu
Cestovné
Náklady na reprezentáciu, občerstvenie
Komunikačné
Služby k projektom
Mzdy a odvody

Ostatné náklady združenia
Bankové poplatky
Ostatné dane a poplatky
Iné

Náklady spolu

69 345,17 €
3 028,25 €
3 579,72 €
1 005,27 €
1 048,06 €
46 644,03 €
14 039,84 €

1 744,20 €
158,06 €
1 515,01 €
71,13 €

71 089,37 €

Výnosy v roku 2017
Granty, dary a dotácie

68 692,27 €

Granty
Komunitná nadácia Zdravé mesto
Univerzita Mateja Bela
Nadácia pre deti Slovenska
Erasmus +
Nadácia Slovenskej sporiteľne

29 376,90 €
588,00 €
231,84 €
248,76 €
24 408,30 €
3 900,00 €

Dotácie na prevádzku:
Ministerstvo školstva SR
Mesto Banská Bystrica

39 315,37 €
35 143,37 €
4 172,00 €

Príspevky z 2% zaplatenej dane:
Tržby z predaja služieb
Iné výnosy

Výnosy spolu

148,19 €
1 050,00 €
534,25 €

70 424,71 €

12. poďakovanie našim dobrovoľníkom a
dobrovoľníčkam
Centrum dobrovoľníctva by nefungovalo bez skvelých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Naše poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa zapájajú do dobrovoľníckych aktivít v rámci celého kraja, či sú organizované nami, alebo
ostatnými organizáciami. Ďakujeme!
Za Centrum dobrovoľníctva by sme sa radi menovite poďakovali:
 Kristíne Vozárovej
 Petrovi Vaterkovi
 Márii Vozárovej
 Monike Supukovej
 Kataríne Fodorovej
 Petre Kochanovej
 Barbore Sujovej
 Eve Birovej
 Matejovi Brašeňovi
 Pauline Geay
 Márii Siekelovej
 Paule Lopez Bascoy
 Márii Vykročovej
 Diane Javorčíkovej
 Daniele Pecníkovej
 Silvii Tešlárovej
 Denise Kovalčíkovej
 Lucii Rossovej
 Martine Hrivnákovej
 Adriane Tupej
 Eve Mališovej
 Martine Paulíkovej
 Veronike Nedeckej
 Michaele Heretovej
 Silvii Žabkovej
 Denise Nincovej
Dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom z programu Spojivko
 Brzulovej Ivane
 Ostricovej Kristine
 Husar Marii
 Lackove Ivete
 Ondrejkovej Monike
 Lapinovej Andrei
 Gazovej Andrei
 Bontovej Natálii
 Istvánfyovej Mii
 Minárikovej Ivane
 Blehovej Dominike
 Lehotskej Barbore
 Rizmanovej Marcele
 Brašeňovej Alexandre
Dobrovoľníčkam z programu Môj svet je Tvoj
 Simone Trnkovej
 Zuzane Horňákovej
 Miriame Hrabovskej
 Alexandre Matiszovej
 Paulíne Halajovej
 Nikole Kmeťovej
 Kataríne Fodorovej
 Márii Husar
 Monike Sujovej
 Michaele Mišovej
 Dominike Ševčíkovej
 Eve Malastovej
 Veronike Hladkej
 Patrícii Jániovej
Dobrovoľníčkam z programu Hlavičky
 Lídii Ivanovičovej
 Eleonóre Cerovskej




Nadežde Kašiarovej
Márii Fortiakovej

Dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom z programu Čítankovo












Patrícii Kokyovej
Helene Gáfrikovej
Petrovi Mihálovi
Anne Kniezovej
Veronike Morvayovej
Jele Sušienkove
Martinovi Dubovskému
Andreovi Brummerovi
Martine Kubealákovej
Zuzane Bariakovej







Pečkovej Paulíne
Chabanovej Viktorii
Rujvaryovej Renate
Pacikovej Kristine
Dibdiakovej Veronike







Nikole Faškovej
Nikole Réveszovej
Veronike Mazánovej
Miroslave Šišiakovej
Zuzane Jakubovej



Elene Faškovej






Hilde Chlumeckej
Helene Jedličkovej
Angele Muškovej
Oľge Truligovej






Elene Uhliarovej
Anne Nemcovej
Ľudmile Štubňovej
Milade Dvonkovej





Hedvige Antalovej
Terézii Štrbovej
Tiborovi
Haluzovi

13. podporovatelia a spolupracovníci centra
dobrovoľníctva v roku 2017
Centrum dobrovoľníctva v roku 2017 podporili a úzko spolupracovali:























Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Mesto Banská Bystrica
Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Komunitná nadácia Zdravé mesto
Iuventa - Slovenský inštitút mládeže
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Program Erasmus +
Rádio Regina – Stred
FM Rádio
Rádio Lumen
BB Sity
Komunitné centrum Fončorda a Komunitné centrum Sásová v Banskej Bystrici
VÚC Banskobystrického kraja
Reklamná agentúra Triad
ŽM design – Žaneta Murgašová a Milan Grniak
MŠ Na Starej Tehelni; MŠ Na Ceste k nemocnici; MŠ Jilemnického; MŠ na Profesora Sáru
ŠZŠ Ďumbierska Banská Bystrica
ZŠ Sitianska Banská Bystrica, ZŠ Spojová Banská Bystrica, ZŠ s MŠ Medzibrod
SPŠ Dopravná Zvolen, SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica
Lívia Nemcová

ĎAKUJEME!

