
OKRESXÝ ÚneD BANSXÁ BYSTRICA
odbor všeobecnej vnútornej správy

Nám. I-. Štura l, 974 05 Banská Bystrica

VYPIS

z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné sluŽby vedeného
Okresným úradom Banská Bystrica, odborom všeobecnej vnútornej spráry

Registračné číslo:

Názov:

Sídlo:

Za|ďadatel':

Dátum vzniku:

rČo:

Štat,rtá..,y orgán:

Zápis do registra:

Výška vkladu:

oVVSA{o-3612015

Centrum dobrovoťníctva, n.o., angl názov: Volunteer
Centre, n.o., skrátený nžzov: CD, n.o,

Komenského 482l2I,974 0I Banská Bystrica

Ing. Ida Adolfová
Ol§užrrá 126142
962 7I Dudince

Mgr. Jana Oravcová
Tyrkysová ulica 1 5 I23 /II
049 25 Banská Bystrica

Martina strmeňová
Severná I405l7
974 0l Banská Bystrica

Mgr. Jana Šolcová PhD.
29. augusta 10

974 0I Banská Bystrica

30. 12,2015

501 10039

Mgr. Silvia Cochová, PhD.
9.mája I905l25
974 0I Banská Bystrica

22.12.2015

oKREsNÝ
úRAD
BANSKÁ BYSTRlCA

Telefón
048/43 06 270

Fax

04814231 602

E-mail

Ivan.Varga4@minv.sk

Intemet

www.minv.sk
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Druh všeobecne prospešných služieb:

1. Neziskováorganizácia bude poskýovat'všeobecne prospešné služby v oblasti:

a) poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
b) tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy aprezentácia duchovných a kultúrnych hodnÓt,

c) ochrany ťudských práv azákladných slobód,
d) vzdelávania, výchovy a rozvojatelesnej kultury,
e) výskumu, výwoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
f) služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

2. V uvedených oblastiach poskýuje a vykonáva najmá tieto formy všeobecne prospešných

služieb:

a) prevádzkovanie databazy dobrovoťníckych organtzácil dobrovoťníckych ponúk a
záuj emcov o dobrovoťníctvo ;
b) poskýovanie servisu v oblasti dobrovofnictva;
c) tvorba a r e alizácia dobrovo ťníckych pío gramov ;

d) poskýovanie konzultácií, poradenstva a supervízií;
e) organizovanie seminárov, workshopov, tréningov, školení, konferencií, ptezentáclí,
osvetových a vedomostných poduj atí;
f) r ealizácia prop agačných aktivít na po dporu dobrovo ťníctva;
g) or ganizovanie o ceňovania dobrovoťníkov ;
h) príprava avýbet dobrovoťníkov;
i) vydávanie, distribúcia a predaj informačných a propagačných materiálov a publikácií;
j) realizácía výskumnej ěinnosti.

,kr)
Za správnost": Mgr. Ivanýarg/a
V Banskej Bystrici: 18.01.2019
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všeobecnej vnútomej správy
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