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Úvod
Rok 2011 bol Európskou Úniou vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva. Cieľom
tohto roka bolo podnietiť a podporiť úsilie o vytvorenie podmienok pre občiansku
spoločnosť a dobrovoľníctvo a o väčšie zviditeľnenie dobrovoľníckych činností.
Centrum dobrovoľníctva sa aktívne zapojilo do tvorby aj realizácie Národného
programu ERD 2011, ktorý sa zameriaval na dve základné oblasti:
1. Výskum

so

zámerom

o dobrovoľníctve,

poskytnúť

dobrovoľníkoch,

dostatok

relevantných

organizáciách,

ktoré

informácií
sa

venujú

dobrovoľníctvu a o povedomí obyvateľov SR o dobrovoľníctve, aby tieto
poskytli základnú databázu pre rozvoj dobrovoľníctva, dobrovoľníckej
infraštruktúry a plánovanie politiky v oblasti dobrovoľníctva na Slovensku,
vrátane ukončenia niekoľkoročného procesu tvorby zákona o dobrovoľníctve v
prospech všetkých zainteresovaných.
2. Kampaň zameraná na zviditeľnenie a zvýšenie povedomia dobrovoľníctva,
ktorá by mala byť vhodným štartom pre aktívnejšiu participáciu obyvateľstva
Slovenska vo sfére dobrovoľníctva.
Našou najväčšou výzvou v tomto roku bola koordinácia výskumu „Dobrovoľníctvo na
Slovensku – výskumné reflexie“, ktorý bol prvou časťou národného programu k ERD
2011. Aktívne sme sa však zapojili aj do kampane a zrealizovali sme s partnermi
viacero

aktivít

smerujúcich

k zvýšeniu

informovanosti

a participácie

ľudí

v dobrovoľníckych aktivitách. Popritom sme naďalej pokračovali v realizácii našich
programov a projektov.
Rok 2011 bol rok plný výziev, učenia sa, zmien a úspechov.
Aktivity sme mohli zrealizovať vďaka podpore viacerých organizácií a jednotlivcov, ale
hlavne vďaka pomoci mnohých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorým ďakujeme.

Alžbeta Brozmanová Gregorová
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Naše poslanie a programy
Centrum dobrovoľníctva pôsobí v Banskobystrickom regióne od roku 2000.
Našim poslaním je prostredníctvom myšlienky dobrovoľníctva zvyšovať ľudský
potenciál, zlepšovať kvalitu života a tým prispievať k budovaniu občianskej
spoločnosti.
V súčasnosti rozvíjame našu činnosť v dvoch hlavných programoch: Dobrovoľnícky
program a Harm reduction program.
Ciele Dobrovoľníckeho programu
 zvyšovať informovanosť a záujem ľudí všetkých vekových kategórii o
problematiku dobrovoľníctva
 zvyšovať kredit dobrovoľníctva v očiach verejnosti
 získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť
 skvalitniť úroveň manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách
 zlepšiť servis dobrovoľníctva
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)
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Naše aktivity a činnosť
Organizačno-administratívna činnosť
 vytvárame,

spravujeme

a dobrovoľníčok

a

a

aktualizujeme

organizácií

s

databázu

dopytom

dobrovoľníkov

po dobrovoľníkoch

a

dobrovoľníčkach,
 poskytujeme servis pre dobrovoľníkov, dobrovoľníčky a organizácie,
 organizujeme

stretnutia

organizácií

s uchádzačmi

a uchádzačkami

o dobrovoľnícke aktivity,
 koordinujeme tím terénnych pracovníkov a pracovníčok poskytujúcich služby
aktívnym užívateľom a užívateľkám drog v zmysle harm reduction
Výchovno-vzdelávacia činnosť
 organizujeme

semináre,

workshopy,

tréningy

a

školenia

na

tému

dobrovoľníctvo a harm reduction
Osvetová činnosť
 pripravujeme vlastné edukačné a informačné materiály
 organizujeme kampane na podporu dobrovoľníctva
Rozvoj vlastných dobrovoľníckych programov
 rozvíjame vlastné dobrovoľnícke programy Opri sa o mňa, Srdce na dlani,
Dobrovoľnícka kampaň
Poskytovanie služieb v oblasti harm reduction
 poskytujeme služby užívateľom a užívateľkám drog cez vybrané stratégie harm
reduction (terénna sociálna práca, výmena ihiel a striekačiek, poradenstvo a iné)
Práca s verejnosťou
 spolupracujeme s podobne zameranými organizáciami
 lobujeme v prospech dobrovoľníctva a harm reduction
 iniciujeme spoluprácu sektorov
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Aktivity v rámci Európskeho roka
dobrovoľníctva 2011
Výskum „Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie“
Centrum

dobrovoľníctva

bolo

počas

roka

2011

koordinátorom

výskumu

„Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie, ktorý bol realizovaný ako súčasť
Národnej kampane k Európskemu roku 2011 s podporou Európskej únie.
Cieľom výskumu bolo poskytnúť obraz o dobrovoľníctve na Slovensku a jeho
vybraných dimenziách v kontexte súčasných trendov identifikovaných v oblasti
dobrovoľníctva v zahraničí.
Výskum bol rozdelený do dvoch častí. Prvá časť bola založená na kvantitatívnej
metodológii

a prináša

zistenia

získané

v rámci

reprezentatívneho

výskumu

realizovaného na vzorke 973 občanov Slovenskej republiky od 15 rokov. Druhá časť
výskumu dokresľuje obraz o dobrovoľníctve, jeho infraštruktúre so zameraním na
fungovanie dobrovoľníckych centier na Slovensku. Zároveň prezentuje expertné
názory odborníkov a odborníčok v oblasti dobrovoľníctva na Slovensku na vývoj
dobrovoľníctva v našich podmienkach v budúcnosti.
Realizátormi výskumu boli okrem Centra dobrovoľníctva Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici, C.A.R.D.O., Prešovské dobrovoľnícke centrum a Prešovská
univerzita v Prešove. Vo výskumnom tíme spolupracovali odborníčky z akademickej
pôdy aj praxe.
Veríme, že údaje získané v rámci výskumu a ich analýza sa stanú jedným zo zdrojov
pre tvorbu politiky v oblasti dobrovoľníctva založenej na skutočnom poznaní tohto
fenoménu. Prepojenie výskumu, politiky a praxe je základom pre koncepčné riešenie
legislatívnej

úpravy

dobrovoľníctva,

vytvorenie

udržateľného

systému

jeho

financovania a rozvoja do budúcnosti. Pre organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi
a dobrovoľníčkami sú tieto informácie cestou ako lepšie porozumieť dobrovoľníctvu
a efektívnejšie
o dobrovoľníctve

manažovať
s darcami,

dobrovoľnícku činnosť.

svoje

dobrovoľnícke

médiami,

samosprávou

programy,
či

komunikovať

získavať

ľudí

pre
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Základné výsledky výskumu si môžete prečítať v publikácii v slovenskej a anglickej
verzii určenej aj pre laickú verejnosť: Brozmanová Gregorová, A., Matulayová, T.,
Mračková, A., Vavrinčíková, L., Vlašičová, J.: SR, 2011. ISBN 978-80-8106-049-6 (na
stiahnutie na stránke www.centrumdobrovolnictva.sk)
Brozmanová Gregorová, A., Matulayová, T., Mračková, A., Vavrinčíková, L.,
Vlašičová, J.: Volunteering – When Help Is Fun and Fun Helps. Bratislava: Iuventa,
2011.

ISBN

978-80-8072-118-3

(na

stiahnutie

aj

na

stránke

www.centrumdobrovolnictva.sk)
V roku 2012 je plánované vydanie monografie z výskumu so všetkými zistenými
údajmi.

Dobrovoľníctvo v objektíve Európskej únie
Projekt

Dobrovoľníctvo

v objektívne

Európskej

únie

organizovalo

Centrum

dobrovoľníctva v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu,
občianskym združením C.A.R.D.O. a Univerzitou Mateja Bela. Dňa 6.5.2011 sa
v rámci projektu realizovala diskusia s europoslancami na tému dobrovoľníctva a
otvorenie výstavy víťazných fotografií „Dobrovoľníctvo bez objektív“ v priestoroch
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. V poobednajších hodinách sa europoslanci spolu s ďalšími dobrovoľníkmi
a dobrovoľníčkami zúčastnili dobrovoľníckej aktivity v zariadení mesta Banská
Bystrica – Stredisku sociálnych služieb.

Putovná výstava fotografií „ Dobrovoľníctvo cez objektív“
Výstava fotografií „Dobrovoľníctvo cez objektív“ bola otvorená dňa 6.5.2011 na
Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB.
Od 30.5. 2011 do 12.6.2011 bola výstava inštalovaná v priestoroch Radnice mesta
Banská Bystrica a od 13.6. – 30.6.2011 v Europa Shopping Centre.
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Diskusia za okrúhlym stolom „Potenciál a výzvy dobrovoľníctva
v meste Banská Bystrica“
Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s mestom Banská Bystrica, Katedrou sociálnej
práce PF UMB a Regionálnym európskym informačným centrom zrealizovalo
diskusiu za okrúhlym stolom na tému „Potenciál a výzvy dobrovoľníctva v meste
Banská Bystrica“. Diskusia sa konala dňa 31.5.2011 v budove Radnice na námestí
SNP v Banskej Bystrici. Jej cieľom bolo na základe vzájomnej výmeny skúseností
jednotlivých účastníkov a účastníčok zhodnotiť silné a slabé stránky dobrovoľníctva
v našom meste, načrtnúť možné ohrozenia či riziká a spoločne diskutovať
o možnostiach jeho ďalšieho rozvoja.
Na diskusiu prijalo pozvanie 25 účastníkov a účastníčok, medzi ktorými boli
zástupcovia

a zástupkyne

organizácií

pracujúcich

s dobrovoľníkmi

a dobrovoľníčkami, zástupcovia akademickej pôdy, poslanci a poslankyňa mestského
zastupiteľstva ako aj aktívni dobrovoľníci a dobrovoľníčky.
Výstupom z diskusie je analýza silných a slabých stránok dobrovoľníctva v meste
Banská Bystrica, ako aj ohrození a príležitostí pre jeho ďalší rozvoj. Analýza svedčí
o tom, že dobrovoľníctvo v meste Banská Bystrica má silné korene, na ktorých je
možné stavať a rozvíjať túto oblasť života občianskej spoločnosti. Príležitosti ukazujú,
že ciest , ktorými je možné uberať sa je mnoho a je možné načrtnúť z nich také
stratégie a možnosti ďalšej spolupráce, ktoré pomôžu v oblasti dobrovoľníctva nielen
ku kvantitatívnemu rozvoju ale aj ku kvalitatívnym zmenám.

Analýzu si môžete

stiahnuť na stránke Centra dobrovoľníctva.

Dni dobrovoľníctva 2011
V piatok a sobotu, 23.9 a 24.9.2011, sa v 65 mestách a obciach Slovenska konal
3.ročník Dní dobrovoľníctva. V roku 2011 – v Európskom roku dobrovoľníctva toto
podujatie

opäť

prekonalo

rekordy.

Do

aktivít

vytvorených

mimovládnymi

organizáciami, samosprávami a neformálnymi skupinami sa počas týchto dvoch dní
zapojilo na celom Slovensku rekordných 6 651 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali
spolu 23 870 dobrovoľníckych hodín.
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Centrum dobrovoľníctva koordinovalo v roku 2011 aktivity Dní dobrovoľníctva
v Banskobystrickom a Žilinskom samosprávnom kraji.
Banskobystrický kraj bol krajom s najväčším počtom zapojených organizácií, ale aj
s najväčším počtom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a odpracovaných hodín. Do Dní
dobrovoľníctva 2011 sa v Banskobystrickom kraji zapojilo 44 organizácií
a neformálnych skupín. 1822 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pomáhalo pri
úprave okolia, maľovaní a upratovaní interiérov, sťahovaní, výrobe pomôcok pre
klientov, boli na výlete s klientmi, pracovali s nimi v tvorivých dielňach a spríjemnili im
deň pri spoločenských hrách, ručných prácach a rozhovoroch, podieľali sa na tvorbe
informačných databáz. Spolu odpracovali viac ako 5 320 hodín. Do dobrovoľníckych
aktivít sa zapojil aj primátor mesta Peter Gogola, žiaci, študenti a učitelia základných
a stredných škôl a Univerzity Mateja Bela, zamestnanci firiem a ďalší občania.
Výsledky konkrétnych aktivít realizovaných v rámci Dní dobrovoľníctva sú uvedené
na www.dobrovolnictvo.sk. Dni dobrovoľníctva 2011 koordinovalo C.A.R.D.O.

Srdce na dlani 2011 v Banskobystrickom samosprávnom kraji
Aj v roku 2011 sme pokračovali v tradícii oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
v Banskobystrickom samosprávnom kraji a meste Banská Bystrica cenou Srdce na
dlani

2011.

V spolupráci

s Univerzitou

Mateja

Bela

v Banskej

Bystrici,

Banskobystrickým samosprávnym krajom, mestom Banská Bystrica a Regionálnym
európskym informačným centrom.
Udeľovanie ocenenia Srdce na dlani 2011 sa v Banskobystrickom samosprávnom
kraji realizovalo pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing.
Vladimíra Maňku a primátora mesta Banská Bystrica Mgr. Petra Gogolu 5.12.2011
v priestoroch Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici.
Písomné návrhy na udelenie ocenenia mohla podľa štatútu zaslať akákoľvek
právnická osoba a skupina fyzických osôb. Celkovo bolo prijatých 26 návrhov,
v ktorých bolo na ocenenie navrhnutých 16 jednotlivcov a 9 dobrovoľníckych skupín.
Spolu bolo nominovaných viac ako 100 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.
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Udelených bolo 10 ocenení Srdce na dlani 2011 v nasledovných kategóriách:
dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii (ocenenie získala Mária Muránska),
dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách (ocenenie bolo udelené
Ivanovi Hrkelovi a Eve Balážovej), dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia
(ocenenou bola skupina mladých ľudí v projekte EnviroFuture), dobrovoľníctvo v práci
s deťmi a mládežou (ocenenie získal Marek Lafférs), dobrovoľníctvo v oblasti
vzdelávania (ocenenou bola Helena Behúlová), dobrovoľníctvo v oblasti športu
(ocenenie získal Marián Čema), dobrovoľníctvo v kultúre a umení (ocenenie bolo
udelené Lenke Špiriakovej), dobrovoľníctvo v rozvoji komunity (ocenenie získali
členky Materského centra Mostík) a dobrovoľník mesta Banská Bystrica (ocenenie
získal Anton Pálka).
Ďakovné listy pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
boli odovzdané ďalším jednotlivcom a skupinám, ktoré boli v roku 2011 nominované
na ocenenie a to konkrétne:

Lea Weberová, Ján Mikolaj, žiaci a žiačky Základnej

školy Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici, František Jelínek, Alžbeta Mihálová, Tatiana
Sujová, Vladimíra Hanusová, Mária Ďurčíková, skupina mladých dobrovoľníkov
v zariadení Jesienka, Angela Angelevska, Diogo Vaz, skupina dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok v Dome Božieho milosrdenstva, skupina dobrovoľníkov v organizácii
STADETORE, Stanislav Matejkin, žiaci a žiačky Základnej školy J. C. Hronského
v Krupine a skupina dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v projekte V.I.S.
Ďakujeme aj študentkám Katedry hudobnej kultúry PF UMB, ktoré zabezpečili
hudobný program počas oceňovania.
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Ďalšie projekty aktivity v rámci
Dobrovoľníckeho programu v roku 2011
Program Opri sa o mňa
Program Opri sa o mňa realizuje Centrum dobrovoľníctva od roku 2007. V rámci
programu sa vyškolený/á dobrovoľník/čka individuálne venuje jednému dieťaťu.
Dvojica sa stretáva najmenej po dobu 10 mesiacov, na 2 –3 hodiny týždenne.
Stretnutia prebiehajú predovšetkým mimo rodiny dieťaťa a ich náplň záleží na dohode
medzi dobrovoľníkom/čkou, dieťaťom a rodičom.
Program Opri sa o mňa je učený pre deti vo veku od 6 do 16 rokov, podľa
individuálnych potrieb aj mimo túto vekovú hranicu, ktoré to majú akýmkoľvek
spôsobom v živote zložitejšie, než ich rovesníci. 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. Podmienkou pre
zaradene a účasť dieťaťa v programe je súhlas rodičov alebo iných zákonných
zástupcov dieťaťa.
Dobrovoľníci a dobrovoľníčky v programe Opri sa o mňa sú mladí ľudia vo veku od
18 do cca 30 rokov. Program je v prípade záujmu otvorený aj pre starších
dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sú do programu
vyberaní/é na základe osobných pohovorov a odbornej psychologickej diagnostiky.
Pred účasťou v programe prechádzajú výcvikom a počas účasti v programe im je
poskytovaná odborná podpora, vedenie a supervízia.

Výcvik dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
Dňa 22. a 23.1.2011 sa v priestoroch občianskeho združenia Návrat uskutočnil tretí
výcvik dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v programe Opri sa o mňa. Zúčastnili sa ho
naše nové dobrovoľníčky Katka, Lucka, Romanka a Monika, dobrovoľník Juraj a nová
koordinátorka programu Maťka.
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Dobrovoľníčky v programe Opri sa o mňa
V roku 2011 pôsobilo v programe 7 dobrovoľníčok: Janka, Katka H., Katka Ch.,
Monika, Lucia, Matka, Romana a 1 dobrovoľník Juraj.

Dvojice dobrovoľníčka – dieťa
Počas

roka

2011

fungovalo

a aktívne

sa

v programe

stretávalo

6 dvojíc

dobrovoľníčka - dieťa.
Program Opri sa o mňa sa v roku 2011 realizoval vďaka podpore Nadácie pre deti
Slovenska.
Program má samostatnú webovú stránku: http://oprisaomna.webnode.sk/

Členstvo v Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií
Centrum dobrovoľníctva sa v roku 2011 stalo jedným zo zakladajúcich členov
Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. 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.
Bližšie informácií môžete získať na stránke www.dobrovolnickecentra.sk

Projekt „Vzdelávanie a supervízia koordinátorov a koordinátoriek
dobrovoľníckych programov
V roku 2011 sme pokračovali vo veľkom projekte „Vzdelávanie a supervízia
koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov“, ktorý sa realizuje
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
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Cieľom projektu je zvýšiť profesionalizáciu a kvalitu ľudských zdrojov Centra
dobrovoľníctva za účelom zlepšenia kvality a efektivity poskytovaných služieb.
V roku 2011 sme zrealizovali v rámci projektu nasledovné školenia pre našich
dobrovoľníkov a dobrovoľníčky:
 Kurzy anglického a nemeckého jazyka v rámci e-learningového vzdelávania
 Kurzy komunikačných a prezentačných zručností (komunikačné zručnosti,
zvládanie

stresu,

riešenie

konfliktov,

prezentačné

zručnosti,

psychológia

dobrovoľníka, multikultúrne zručnosti, projektový manažment, manažment času,
motivácia, teambuilding)
 IKT kurzy – základy IKT.

Akreditácia pre Európsku dobrovoľnícku službu
V roku 2011 sa nám podarilo získať akreditáciu na Európsku dobrovoľnícku službu
v rámci programu Mládež v akcii (www.mladezvakcii.sk) Centrum dobrovoľníctva tak
môže prijímať a vysielať dobrovoľníkov a dobrovoľníčky z iných európskych aj
mimoeurópskych krajín a zapojiť sa tak do projektov medzinárodného dobrovoľníctva.
V roku 2011 sme pripravili projekt na hosťovanie dobrovoľníčky z Rumunska.
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Harm reduction program v roku 2011
Projekt V.I.S.
Projekt V.I.S. realizuje terénnu sociálnu prácu s užívateľmi a užívateľkami drog.
Naše služby ponúkame na princípe nízkoprahovosti, anonymne. bezplatne a za
každého počasia. Tím V.I.S. funguje od roku 2006 a tvoria ho ľudia, ktorí majú
záujem poskytovať užívateľom a užívateľkám drog dostupné, bezpečné, atraktívne
a kvalitné služby.
Čo ponúkame:
 Zdravotný a sociálny servis užívateľom a užívateľkám drog
 Pomôcky na bezpečnejšiu injekčnú aplikáciu (injekčné striekačky, alkoholové
tampóny, injekčnú vodu, suché tampóny, askorbín)
 Užitočné a zdraviu prospešné informácie a kontakty o krvou prenosných
ochoreniach, o tom, ako minimalizovať riziká pri injekčnom užívaní drog,
o možnostiach testovania, o lekároch a sieti sociálnych služieb
 Naši klienti majú možnosť využiť sociálnu asistencii.
Výmenné miesta
Mobilná služba od 15:00 – 16:30 v smere od obchodného centra Európa cez mestský
park na námestie slobody a Fit aréna.
Stacionárna služba od 16:30 – 17:30 na železničnej stanici v parčíku.
Sekundárna výmena
V roku 2011 sme poskytovali sekundárnu výmenu v mestskej časti Radvaň.

Červená neznamená stop 1.12.2011
Kampaň Červená neznamená stop sme realizovali 1. Decembra pri príležitosti
medzinárodného dňa boja proti HIV/AIDS. Kampaň bola uskutočnená na pôde
Pedagogickej fakulty UMB a v klube 77, kde sme pripravili program pre širokú
verejnosť. V rámci programu boli premietané krátke filmy o problematike HIV/AIDS
a vystúpili hudobné skupiny Pas de Pitié a 220 V. Tím V.I.S. počas celého dňa
prezentoval informácie o HIV/AIDS a užitočné rady ako sa chrániť pred pohlavne
a krvou prenosnými chorobami. V infostánku bola tiež možnosť aktívneho zapojenia
sa vo workshope – zásady bezpečného sexu. Návštevníci od nás dostali letáky
o HIV/AIDS a kondóm ako darček. Najčastejšie témy, o ktoré sa ľudia zaujímali boli
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testovanie HIV, použitie a dostupnosť ženského kondómu, štatistika HIV pozitívnych
ľudí na Slovensku, ako používať správne kondóm, ako sa rozšíril vírus HIV a tiež
informácie o projekte V.I.S.
Naša úspešnosť:
Počet ľudí, ktorí sa zastavili v infostánku: 166 (muži – 32, ženy - 134)
Počet rozdaných kondómov: 138

Pracovná stáž v Prahe
Pracovnej stáže sa zúčastnili traja pracovníci/pracovníčky tímu v terénnych
programoch SANANIM a DROP IN v trvaní troch pracovných dní. Oboznámili sme sa
s fungovaním organizácií Sananim a DROP IN, ich štruktúrou, personálnym
zabezpečením, financovaním, službami, ktoré ponúkajú. Mali sme možnosť pracovať
priamo v teréne pod dohľadom skúsených pracovníkov. Navštívili sme tiež Kcentrum, ktoré ponúka zdravotný a sociálny servis pre klientov a taktiež sociálne
poradenstvo. Na záver sme formou diskusie a spätnej väzby zhodnotili svoje pocity
z pracovnej stáže s koordinátormi programov.

Mapovanie potrieb komunity užívateľov a užívateliek drog na
sídlisku Sásová
Mapovanie komunity užívateľov a užívateliek drog sme realizovali na sídlisku Sásová
v meste Banská Bystrica od 1. Septembra 2011 do 30. Novembra 2011. Na
mapovanie sme využili výskumnú metódu rýchleho zhodnotenia situácie a reakcie
(RAR). Ide o široko využívanú metódu na vyhodnotenie určitých problémov verejného
zdravia vrátane (injekčného) užívania drog a HIV, medzi rôznymi skupinami
populácie. Postupovali sme na základe vopred vypracovaného projektu mapovania:
1. Získanie oficiálnych informácií ( polícia, tlač, tlačové správy, internet,
CPLDZ, Komunitné centrum, Saleziáni, Lekárne)
2. Pozorovanie
3. Štruktúrované rozhovory (užívatelia drog, mládež, obyvatelia sídliska)
4. Vyhodnocovanie získaných údajov, vytvorenie záverečnej správy
Výsledkom mapovanie bolo zistenie, že na sídlisku Sásová je potreba terénnej služby
pre komunitu užívateľov a užívateliek drog.
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Dni dobrovoľníctva
Počas dní dobrovoľníctva sme v našom tíme privítali 5 študentov z gymnázia
Tajovského v Banskej Bystrici. Okrem prípravy a balenia harm reduction materiálu,
absolvovali s členmi tímu zber ihiel na sídlisku Radvaň a pod Urpínom.

Čísla zo štatistiky V.I.S. za rok 2011
Počet klientov: 25
Počet klientiek: 9
Počet kontaktov: 91
Vydané injekčné striekačky: 5013
Zozbierané injekčné striekačky: 5076
Vydaný materiál
CELKOVO
injekčné striekačky
alkoholové tampóny
Voda
suché tampóny
Ascorbín
Filtre
steric up
Kondóm

5013
4701
2038
3304
1204
2818
0
62

Prednáška Plán B – Drogy inak
Náš tím v decembri 2011 absolvoval prednášku o legislatívnej úprave drogovej
problematiky na Slovensku. Užitočnosť týchto informácií môžeme využiť pri
poskytovaní právneho poradenstva klientom a klientkam v teréne.
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Účtovná uzávierka za rok 2011
PRÍJMY A VÝDAVKY
Príjmy

nezdaňovaná činnosť zdaňovaná činnosť
3,00 €

0,00 €

Z darov a príspevkov

4 174,00 €

0,00 €

Z organizovania podujatí

4 240,00 €

0,00 €

Z dotácií

95 691,00 €

0,00 €

Z poskytovania služieb

37 179,00 €

0,00 €

57,00 €

0,00 €

141 344,00 €

0,00 €

Zásoby

2 513,00 €

0,00 €

Služby

122 551,00 €

0,00 €

19 310,00 €

0,00 €

2 043,00 €

0,00 €

1,00 €

0,00 €

146 418,00 €

0,00 €

-5 074,00 €

0,00 €

Z majetku

Ostatné príjmy
Príjmy spolu
Výdavky

Mzdy, poistné, príspevky
Prevádzková réžia
Ostatné
Výdavky spolu
Rozdiel príjmov a výdavkov
MAJETOK A ZAVÄZKY

Majetok

stav k 31.12.2010

stav k 31.12.2011

Hmotný investičný majetok

0,00 €

0,00 €

Pohľadávky

0,00 €

0,00 €

2 508,08 €

49,00 €

0,00 €

0,00 €

8 616,53 €

6 000,00 €

11 124,61 €

6 049,00 €

Peniaze a ceniny
Priebežné položky
Bankové účty
Majetok celkom
Záväzky
Úvery

stav k 31.12.2010

stav k 31.12.2011

0,00 €

0,00 €

Záväzky

15 140,84 €

36 430,00 €

Záväzky celkom

15 140,84 €

36 430,00 €

ROZDIEL MAJETKU A ZÁVÄZKOV

-4 016,23 €

-30 381,00 €
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Poďakovanie
Ďakujeme našim dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam:
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 a ďalším
Ďakujeme za podporu
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mestu Banská Bystrica
Banskobystrickému samosprávnemu kraju
Nadácii SPP
Komunitnej nadácii Zdravé mesto
Európskemu sociálnemu fondu
Nadácii pre deti Slovenska
Nadácii Intenda
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Centrum dobrovoľníctva
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Tel: 0907 130 817
E-mail: cd@centrumdobrovolnictva.sk
Website: www.centrumdobrovolnictva.sk

