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1. Základné informácie o organizácii
Názov:
Centrum dobrovoľníctva
Sídlo:
Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika
Mobil:
+421 907 130 817
Web:
www.centrumdobrovolnictva.sk
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 2012 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 2012 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.
V roku 2012 sme v Centre dobrovoľníctva rozvíjali našu činnosť v dvoch
hlavných programoch: Dobrovoľnícky program a Harm reduction
program.
Ciele Dobrovoľníckeho programu
 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
Ciele Harm reduction programu
 zvyšovať informovanosť a záujem o problematiku užívania drog,
užívateľov/užívateliek drog a ich potrebách
 zvyšovať kredit harm reduction v očiach verejnosti
 znižovať škody spôsobené užívaním drog
 zlepšovať
kvalitu
života
vylúčených
komunít
(aktívni
užívatelia/aktívne užívateľky legálnych a nelegálnych drog
z rôznych sociálnych skupín)

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
zahraničia

a prijímanie

dobrovoľníkov

a dobrovoľníčok

do/zo

 Spolupráca s národnými a medzinárodnými organizáciami v oblasti
dobrovoľníctva
 Poskytovanie služieb v oblasti harm reduction

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
Banskobystrickom kraji

dobrovoľnícke

príležitosti

v

V roku 2012 sme viedli v databáze 45 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.
Počas celého roka 2012 sme zbierali podklady pre tvorbu Sprievodcu
dobrovoľníckych príležitostí v BBSK, ktorý sme vydali začiatkom roka
2013 ako súčasť projektu Európskej dobrovoľníckej služby.

4. Propagácia dobrovoľníctva
Centrum
dobrovoľníctva
priebežne
popularizuje
dobrovoľníctva prostredníctvom viacerých nástrojov:

myšlienku

 celoročná,
kontinuálna
aktualizácia
web
stránky
dobrovoľníctva http://www.centrumdobrovolnictva.sk

Centra

 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

Workshopy pre študentov a študentky sociálnej práce

V roku 2012 sa uskutočnili 2 workshopy pre
študentov
a študentky
sociálnej
práce
o problematike dobrovoľníctva s cieľom zvýšiť
informovanosť o dobrovoľníctve.

Dni dobrovoľníctva 2012 v Banskobystrickom
samosprávnom kraji
V piatok a sobotu, 21.9 a 22.9.2012, sa na
Slovensku konal už 4. Ročník
Dní
dobrovoľníctva. V Banskobystrickom kraji sme
opäť zaznamenali úspech. 49 organizácií
zapojilo do aktivít
1268 dobrovoľníkov
z radov študentov, seniorov a pracovníkov
štátnych
organizácií,
samosprávy
a súkromných firiem, ktorí spolu odpracovali
viac ako 3 700 hodín.
Dni dobrovoľníctva v Banskobystrickom kraji
sme
otvorili
na
Veľtrhu
neziskových
organizácií, ktorý sa konal 20.9.2012 na
Námestí SNP pod záštitou primátora mesta
Banská Bystrica Petra Gogolu.
Počas dvoch dní dobrovoľníci pomáhali pri
úprave
okolia
zariadení
a organizácií,
upratovaní a maľovaní priestorov, príprave
pomôcok pre klientov a tvorivé dielne. Boli na
výlete s klientmi, spríjemnili im deň pri
rozhovoroch, spoločenských hrách, zabavili ich
vystúpeniami. Tento rok sa aktívne zapojilo aj
viacero škôl.
Žiaci Základnej školy SNP
v Banskej Bystrici v rámci workshopu „Malý
veľkým“ vyrobili škatule na separovaný zber
a spolu so žiakmi Tajovského gymnázia
v Banskej Bystrici sa zapojili do aktivít
organizácií v meste. Učitelia a žiaci Obchodnej
akadémie v Rimavskej Sobote upratali v škole
priestory. Žiaci Gymnázia v Detve sa
pripravovali na Dni dobrovoľníctva už dlhšiu
dobu. Zorganizovali zbierku detských kníh po

názvom „Nech kniha putuje ďalej“. Zozbierané
knihy počas Dní dobrovoľníctva rozniesli do
škôl a zariadení sociálnych služieb deťom so
sociálne
znevýhodneného
prostredia.
V Lučenci sa dobrovoľníci zúčastnili pochodu s
cieľom poukázať na architektonické bariéry
v meste. Zamestnanci mestského úradu
v Banskej Bystrici mali možnosť dozvedieť sa
viac
o mimovládnych
organizáciách
a dobrovoľníctve
v rámci
workshopu
„Dobrovoľníctvo nie je nevoľníctvo“, ktorý
pripravila Rada primátora mesta Banská
Bystrica
pre
mimovládne
neziskové
organizácie.
Dni
dobrovoľníctva
2012
koordinovalo
v Banskobystrickom
kraji
Centrum
dobrovoľníctva v Banskej Bystrici v spolupráci
s Katedrou
sociálnej
práce
PF
UMB.
Celoslovenským koordinátorom bolo OZ
C.A.R.D.O.

5. Vzdelávanie
a supervízia
dobrovoľníkov
a organizácií v oblasti dobrovoľníctva
Nové trendy v dobrovoľníctve a darcovstve na Slovensku
Dňa
15.5.2012
zorganizovali
Centrum
dobrovoľníctva, Katedra sociálnej práce PF
UMB, PDCS a Komunitná nadácia Zdravé
mesto Banská Bystrica workshop na tému
„Nové trendy v dobrovoľníctve a darcovstve na
Slovensku“ s nasledovnými prezentáciami:
 Ida Adolfová z Komunitnej nadácie Zdravé
mesto predstavila film "Mesto si (aj) Ty" - o
mladých, ktorí nemusia, ale chcú vytvárať lepší
svet okolo nás,
 Alžbeta Brozmanová Gregorová z Katedry
sociálnej
práce
PF
UMB
a
Centra
dobrovoľníctva
prezentovala
výsledky
výskumu o dobrovoľníctve v kontexte ich
využitia
pre
prácu
s dobrovoľníkmi
a dobrovoľníčkami v organizáciách,
 Dušan
Ondrušek
z PDCS
priblížil
problematiku motivácie k darovaniu.
Po každej prezentácii nasledovala diskusia. 40
účastníkov
a účastníčok
–
študentov
a študentiek PF UMB, pedagogičiek a zástupcov
a zástupkýň organizácií získali ako doplnkový materiál publikácie:
Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie (Iuventa: 2012) a
Hearts and Money without borders (PDCS, 2012)
Prvé inšpiratívne popoludnie chceme z úrovne jednorazovej ad-hoc
aktivity presunúť v budúcnosti na pravidelnú programovú aktivitu.

Projekt Vzdelávanie a supervízia koordinátorov a
koordinátoriek dobrovoľníckych programov
Centrum dobrovoľníctva v júni 2012 ukončilo
realizáciu projektu s názvom „Vzdelávanie
a supervízia
koordinátorov
a koordinátoriek
dobrovoľníckych programov“,
ktorý sa
zrealizoval
vďaka
podpore
z Európskeho
sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia. ITMS kód:
27140130087.
Aktivity,
ktoré
boli
zrealizované
subdodávateľsky a prebiehali priebežne počas
doby trvania projektu, zahŕňali 27 druhov školení
(anglický
a nemecký
jazyk,
komunikačné
zručnosti, manažment času, riešenie konfliktov,
IKT školenia a pod). Vzdelávacích aktivít sa
zúčastnilo
celkovo
51
zamestnancov
občianskeho
združenia
a dobrovoľníkov
pracujúcich pre občianske združenie na základe
dobrovoľníckych
zmlúv.

cudzích

Absolvovaním
vzdelávacích
aktivít
si
dobrovoľníci
zvýšili
úroveň
jazykových,
odborných, manažérskych
a IKT
zručností,
potrebných pre výkon svojej činnosti. V rámci
projektu bol zároveň vytvorený elektronický
vzdelávací systém, určený pre účastníkov
projektu na vylepšovanie znalostí v oblasti
jazykov
(anglický
a nemecký
jazyk).

V rámci realizácie projektu boli vytvorené nasledovné výstupy:


51 úspešne vyškolených osôb,



4 hlavné oblasti vzdelávania,



27 druhov zrealizovaných školení,



1 jazykový vzdelávací portál .

Aktivity projektu prebiehali od októbra 2010 do júna 2012 v rámci
Banskobystrického kraja, konkrétne v Banskej Bystrici. V rámci projektu
neboli vytvorené partnerstvá.
Projekt
má
vlastnú
prezentáciu
www.centrumdobrovolnictva.sk/portal.

na

samostatnom

portáli

V roku 2012 sme projekt ukončili záverečnou konferenciou, ktorá sa
konala 7.6.2013 o 14,00 hod. v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice.

6. Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce
na dlani 2012
Centrum dobrovoľníctva, o.z. v spolupráci s
Katedrou sociálnej práce PF Univerzity Mateja Bela
už od roku 2007 pokračuje v tradícii Slovenskej
akademickej informačnej agentúry (SAIA) Prešov,
n.o. v oceňovaní dobrovoľníckej práce podujatím
Srdce na dlani.
Slávnostné udeľovanie cien Srdce na dlani 2012 sa
uskutočnilo dňa 10.12.2012 v Banskej Bystrici, v
priestoroch Radnice na Námestí SNP pod záštitou
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Maňku
a primátora mesta Banská Bystrica Mgr. Petra Gogolu.
Ocenených bolo týchto dvanásť dobrovoľníkov a dobrovoľníckych skupín:
 Michal Ivanec / Domov sociálnych služieb Doména, Žiar nad Hronom
(dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii),
 Daniela Garčárová OZ Viktorky a Lucia Polónyová / Sieť pomoci
tehotnej žene v ohrození Zachráňme Kukulíka (dobrovoľníctvo v
sociálnych a zdravotníckych službách),
 Jana Pavlíková / Skupina pre ochranu netopierov (dobrovoľníctvo v
prospech životného prostredia),
 Daniela Chavez Arroyo / Klub Pathfinder Banská Bystrica
(dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou),
 žiaci a žiačky Základnej Školy na Moskovskej ul. Banská Bystrica
(dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania),
 Peter Dlhopolec / Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
(dobrovoľníctvo v kultúre a umení),
 Alena Pitlová / Komunitná nadácia Zdravé mesto (dobrovoľníctvo v
rozvoji komunity)
 Dlaň, o.z., Lučenec (dobrovoľnícky projekt roka),
 Agnesa Kováčiková / Klub dôchodcov Fončorda (dobrovoľník mesta
Banská Bystrica).

V Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity
medzi generáciami sme vyhlásili aj špeciálnu
kategóriu Aktívny senior ako dobrovoľník - v tejto
kategórii boli ocenené Mária Fialová / obec Brehy
a Elena Šupolová / Denné centrum Dúbrava.
Pri
príležitosti
Medzinárodného
dňa
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok boli odovzdané
ďakovné listy jednotlivcom a skupinám
nominovaným v roku 2012: Irma Danková, Marek
Žifčák, Michaela Gašparíková, Katarína Sekerová,
Iveta Sepešiová, dobrovoľníčky MC Mostik,
dobrovoľníčky MC Mamina, Mária Lauková, Eva
Maruniaková a Mária Maruniaková, Monika
Fašková, neformálne združenie onkologických
pacientov Pomôžme pomáhať, Igor Lintner, Ján
Kinčeš, Ľubica Holosová, skupina dobrovoľníkov a
dobrovoľníčok pri občianskom združení Jesienka,
pedagógovia a žiaci Základnej školy Klokočov,
Danka Kvietková, Ľubica Štugnerová, zamestnanci
Obecného úradu Podbrezová, žiačky Základnej
školy J.C. Hronského v Krupine, žiaci a žiačky Gy
mnázia J.G. Tajovského.
K dôstojnému priebehu podujatia prispeli štu
dentky Katedry hudobnej kultúry PF UMB hudobný program podujatia, Michal Bartko,
Katedra výtvarnej kultúry PF UMB - šesť rokov
torby cien Srdce na dlani, Komunitná nadácia
Zdravé mesto – finančná podpora podujatia,
Mercury – vecná a finančná podpora podujatia,
Nebotra, s.r.o. – finančná podpora podujatia.

7. Výskumná a publikačná činnosť
Volunteering Infrastructure in Europe
V zastúpení Alžbety Brozmanovej Gregorovej sa
Centrum dobrovoľníctva podieľalo na príprave
publikácie „Volunteering Infrastructure in Europe”,
ktorá vyšla v roku 2012 ako reprezentatívna publikácia
strešnej organizácie dobrovoľníctva – European
Volunteer Centre. Monografia v kontexte Európskej
únie vydaná ako jeden z publikačných titulov následne
po roku 2011 – roku európskeho dobrovoľníctva
pripomína, že udržateľnosť projektov a programov
dobrovoľníctva nie je mysliteľná bez komparatívnej
analýzy národných topografií sieťových štruktúr dobrovoľníctva v 29
štátoch EU.

Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie
V roku 2012 v rámci národnej kampane k Európskemu
roku dobrovoľníctva 2011 bola vydaná publikácia
„Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie“.
Projekt sa realizoval s podporou Európskej únie.
Publikácia skúma fenomén dobrovoľníctva na
Slovensku v kontexte sociálnych, sociologických,
spoločenských
zmien
a
súčasných
trendov
v dobrovoľníctve identifikovaných v zahraničí. Prvá časť
je založená na kvantitatívnej metodológii a prináša
zistenia získané v rámci reprezentatívneho výskumu realizovaného na
vzorke 973 občanov Slovenskej republiky od 15 rokov veku. Druhá časť
výskumu dokresľuje obraz o infraštruktúre dobrovoľníctva so zameraním
na fungovanie dobrovoľníckych centier na Slovensku a zároveň
prezentuje expertné názory na vývoj dobrovoľníctva v slovenskej
budúcnosti.
Publikácie sú prístupné aj na web stránke Centra dobrovoľníctva.

8. Európska dobrovoľnícka služba
Od roku 2011 sme sa stali prijímateľskou a vysielajúcou
organizáciou t.j. získali sme akreditáciu v rámci
európskeho programu Európskej dobrovoľníckej služby.
Od 1.6.2012 do 16.1.2013 sme boli prijímajúcou
organizáciou pre dobrovoľníčku Ramonu z Rumunska
v rámci projektu EDS Learn and Serve!
Medzi hlavné aktivity a úlohy dobrovoľníčky v rámci projektu Learning
and Serve patrili
 Aktivity v rámci záverečnej konferencie k projektu „Vzdelávania
a supervízia
koordinátorov
a koordinátoriek
dobrovoľníckych
programov
 Aktivity v rámci Dní dobrovoľníctva 2012
 Tvorba
sprievodcu
v Banskobystrickom kraji

dobrovoľníckymi

príležitosťami

 Aktivity v rámci Oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cenou
Srdce na dlani 2012
 Aktivity priamo zamerané na propagáciu a podporu Európskej
dobrovoľníckej služby (2 workshopy na tému Európska dobrovoľnícka
služba a článk v časopise Eurocampus).
 Komunikácia o EDS s potenciálnymi záujemcami o EDS.
 Aktivity v rámci odborného seminára Opustené deti ako občania miest
a obcí, ktorý sa konal a dňa 15. 10. 2012 na Radnici na Námestí SNP
v Banskej Bystrici.
 Aktivity v rámci projektu VOLWEM

9. Program Opri sa o mňa
Program Opri sa o mňa začalo realizovať Centrum
dobrovoľníctva v Banskej Bystrici od roku 2007 a to
v spolupráci s Pedagogickou fakultou Mateja Bela.
Program Opri sa o mňa je založený na princípoch,
nazvaných „5P“ (priateľstvo, pomoc, podpora,
sprevádzanie a prevencia).
V tomto programe je hlavnou myšlienkou mentoring,
ktorý je súhrnným názvom pre priateľstvo medzi dieťaťom (vo veku 6- 16
rokov) a mentorom (dobrovoľníkom vo veku 18- 30 rokov). V rámci
programu sa vyškolený dobrovoľník individuálne venuje jednému
dieťaťu. Dvojica sa stretáva najmenej po dobu 10 mesiacov na 2-3 hodiny
týždenne. Stretnutia prebiehajú mimo rodiny dieťaťa a ich náplň záleží na
dohode medzi dobrovoľníkom, dieťaťom a rodičom.
Program Opri sa o mňa vytvára priestor na rozvoj sociálnych a
komunikačných zručností detí so špecifickými potrebami, posilnenie ich
sebadôvery, samostatnosti, zodpovednosti, pozitívnych vzorov správania
a trávenia voľného času a rozširuje motiváciu k nadväzovaniu
prirodzených rovesníckych vzťahov. Rola dobrovoľníka/čky v živote
dieťaťa je podporná a v žiadnom prípade nie je náhradou rodičovskej roly.
Výber dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v rámci tohto programu je
podmienený psychologickou diagnostikou osobnosti a osobným
pohovorom zameraným na motiváciu daného dobrovoľníka realizovať sa
v programe. Pred účasťou v programe prechádzajú okrem diagnostiky
a rozhovoru dobrovoľníci a dobrovoľníčky výcvikom a počas účasti
v programe im je poskytovaná odborná podpora a supervízia.

Nábor nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
Počas marca 2012 sme realizovali nábor
dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok.
Okrem
Informačnej kampane v priestoroch Pedagogickej
fakulty, prebiehal nábor formou distribúcie letákov
o programe. Formou prezentácie praktických
skúseností s programom mali možnosť Katka
Hriňová a Alžbeta Gregorová Brozmanová motivovať
nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky formou
zaujímavých workshopov u študentov a študentiek
sociálnej práce.

Výcvik dobrovoľníčok
Aj tento rok sme po nábore dobrovoľníčok
zrealizovali výcvik. Keďže sa v školách ukončilo
skúškové obdobie nazvali sme ho Veselý piatok a
sobota , bez skúšok a školy, 15. a 16. júna 2012.
V priestoroch Klubovne Pathfinder sa 11 nových
dobrovoľníčok a dve lektorky (Katka Paľovová,
Janka Šolcová) venovali teambuildingu a
pravidlám programu Opri sa o mňa. Diskutovali
očakávaniach, ale aj obavách a formou rolových
hier si vyskúšali prvé stretnutie s dieťaťom. Medzi
naše nové dobrovoľníčky v programe Opri sa
o mňa patria: Maggie, Zuzka B., Majka Vo., Katka,
Any, Majka Vy., Lessy, Mary, Zuzka Š., Liliana,
Veronika.

Vianočné dielne dobrovoľníčok
Dňa 19.12.2012 sme spojili príjemné s užitočným v rámci vyhodnotenia
testov psychodiagnostiky sme zrealizovali malé vianočné tvorivé dielne
dobrovoľníčok. Venovali sme sa tak prehlbovaniu vzťahov
a spolupatričnosti.

Dobrovoľníčky a dobrovoľník v programe
Počas roku 2012 pôsobilo v programe 11 nových dobrovoľníčok. Zároveň
počas tohto roku fungovali dvojice 4 starších dobrovoľníčok Monika,
Lucia, Katka, Janka.
Program Opri sa o mňa v roku 2012 podporil Nadačný fond RWE Gas
Slovensko, Asociácia komunitných nadácií Slovenska a Komunitná
nadácia Zdravé mesto v Banskej Bystrici.
Program
má
samostatnú
http://oprisaomna.webnode.sk/.

webovú

stránku:

10. Projekt VOLWEM
k zamestnaniu)

(Dobrovoľníctvo

-

cesta

Centrum dobrovoľníctva a 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 a
Prešove) odštartovali spoločne dvojročný pilotný projekt podporený z
programu Celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci –
Transfer inovácií s názvom „Dobrovoľníctvo – cesta k zamestnaniu“.
Jeho hlavným cieľom 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“, u nás sa bude volať „D-zručnosti pre zamestnanie“.
Nástroj zhromažďuje dôkazy, ktoré potvrdzujú, že dobrovoľník
získal isté zručnosti. 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 „Skúste to inak!“ (pôvodne „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
 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
Projekt sa v Centre dobrovoľníctva naplno
rozbehol v októbri 2012, kedy u nás začala, ako
jeho koordinátorka, pracovať Janka. Spoločne sme
sa zúčastnili 1. medzinárodného stretnutia
partnerov v Ústí nad Labem, kde sme sa
oboznámili s fungovaním všetkých subjektov
zapojených do projektu, naplánovali najbližšie
kroky v projekte a absolvovali tréning v rámci
metodiky „Vítej!“.
V roku 2013 sa plánujeme naplno venovať práci
na aktivitách, komunikovať so zapojenými
organizáciami, úradmi práce a nezamestnanými
dobrovoľníkmi, ale i zúčastniť sa národných
stretnutí a medzinárodného stretnutia partnerov
v Škótsku.
Viac informácií nájdete na podstránke k projektu
na http://volwem.dobrovolnickecentra.sk

11. Členstvo v Platforme dobrovoľníckych centier
a organizácií
Centrum dobrovoľníctva sa zúčastňovalo v roku 2012 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

12. Harm reduction program
Centrum dobrovoľníctva ku dňu 30.11. 2012 ukončilo
programovú aktivitu v oblasti terénnej sociálnej práce,
ktorú sme zahájili už v roku 2006 v rámci projektu V.I.S.
(výmena ihiel a striekačiek). Hlavným dôvodom
ukončenia programu sú personálne zmeny a nedostatok
finančných zdrojov. Veríme, že sa nám aktivity tejto
vysoko špecializovanej terénnej sociálnej práce podarí znovu obnoviť.
V.I.S. ponúkal služby na princípe nízkoprahovosti, anonymne, bezplatne a
za každého počasia. Tím terénnych pracovníkov bol tvorený z ľudí, ktorí
majú záujem poskytovať užívateľom a užívateľkám drog dostupné,
bezpečné a dôverné služby. Program ponúkal:
 terénnu sociálnu službu (výmenné miesta) na dvoch kontaktných
miestach v Banskej Bystrici (realizované každý piatok) a sekundárnu
výmena v mestskej časti Radvaň,
 zdravotný a sociálny servis užívateľom a užívateľkám drog,
 zvýšenie osobnej hygieny a bezpečnosti aplikácie drog,
 zdravotnícke, terapeutické informácie a sociálne poradenstvo a
asistenciu pre závislých klientov
Čísla zo štatistiky V.I.S. za rok 2012:
 Počet klientov: 3
 Počet klientiek: 6
 Počet kontaktov: 15
 Vydané injekčné striekačky: 1835
 Zozbierané injekčné striekačky: 1805

13. Účtovná uzávierka za rok 2012
PRÍJMY A VÝDAVKY
Príjmy
Z majetku
Z darov a príspevkov
Z podielu zaplatenej dane
Z úverov a pôžičiek
Z dotácií
Z poskytovania služieb
Ostatné príjmy
Príjmy spolu

Zdaňovaná činnosť

0,00 €

nezdaňovaná činnosť
1,87 €
2 017,42 €
24,72 €
11 500,00 €
26 322,85 €
12 683,00 €
40,99 €
52 590,85 €

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

0,00 €

591,17 €
39 600,78 €
6 552,82 €
1 840,08 €
2 984,14 €
51 568,99 €

Rozdiel príjmov a výdavkov

0,00 €

1 021,86 €

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

stav k 31.12.2011
0,00 €
0,00 €
49,00 €
0,00 €
6 000,00 €
6 049,00 €

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

Záväzky
Úvery
Záväzky
Záväzky celkom

stav k 31.12.2011
0,00 €
15 140,84 €
15 140,84 €

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

ROZDIEL MAJETKU A ZÁVÄZKOV

-4 016,23 €

9 943,40 €

14. 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

15. Centrum dobrovoľníctva v roku 2012 podporili:
Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica
Banskobystrický samosprávny kraj
Nadácia SPP, Bratislava
Komunitná nadácia Zdravé mesto, Banská Bystrica
Európsky sociálny fond, Bratislava
Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava
Nadácia Intenda, Bratislava
Ďakujeme za podporu

