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Príhovor

2

O nás

Občianske združenie CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum (ďalej len CARDO) vzniklo v máji
2004. Jeho poslaním je rozvoj a šírenie myšlienok dobrovoľníctva nielen na Slovensku, ale aj v
zahraničí. Poskytuje servis a informácie pre dobrovoľníkov a dobrovoľnícke organizácie. Od roku
2007 prevádzkuje virtuálne dobrovoľnícke centrum www.dobrovolnictvo.sk. Webová stránka
slúži ako servisný a informačný portál pre dobrovoľnícke organizácie, dobrovoľníkov, verejnosť a
podnikateľský sektor. Snaží sa o zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí do dobrovoľníctva.
Podporuje sieťovanie dobrovoľníckych organizácií, realizáciu seminárov a konferencií, výskumov v
oblasti dobrovoľníctva a všetkých aktivít v prospech dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí.
CARDO bolo jedným z hlavných predkladateľov a iniciátorov zákona č. 406/2011 Z. z. o
dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý od 1. decembra 2011 upravuje
právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti na
Slovensku a v zahraničí.
Od roku 2008 CARDO oceňuje dobrovoľníkov a dobrovoľníčky za ich činnosť vykonávanú bez
nároku na finančnú odmenu v prospech iných v rôznych oblastiach života. Ocenenie sa udeľuje
v rôznych kategóriách, v ktorých sú ocenení nielen dobrovoľníci, ale aj pre mestá/ obce
podporujúce dobrovoľníctvo. V roku 2013 si ocenenie Dobrovoľník/dobrovoľníčka roka 2013
odniesli dvanásti ocenení.
CARDO organizuje od roku 2009 na Slovensku Dni dobrovoľníctva, ktoré predstavujú príležitosť
vyskúšať si dobrovoľníčenie v ktoromkoľvek kúte Slovenska. V roku 2013 sa Dni dobrovoľníctva
uskutočnili 20. – 21. septembra 2013.
Snahou CARDO je participovať na medzinárodných projektoch v prospech rozvoja dobrovoľníctva
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V rámci programu Erasmus+ je prijímajúcou organizáciou
a tiež vysielajúcou organizáciou v rámci programu Európskej dobrovoľníckej služby.
CARDO je členom:
CEV- Centre européen du volontariat
FKI- Fórum kresťanských inštitúcií
PMVRO- Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (riadny člen)
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Domáce projekty

Tvoja denná dávka dobrovoľníctva
Začiatok roka sa niesol v znamení prvého ročníka
podujatia

s názvom

Tvoja

dobrovoľníctva, ktoré bolo

denná

dávka

realizované v spolupráci

s Nadáciou Pontis a Radou mládeže Slovenska v OC
Eurovea v Bratislave. Cieľom bolo zapojiť bežných ľudí
do

dobrovoľníctva

víkendového

priamo

popoludnia

a tak

počas
im

trávenia

ukázať,

že

dobrovoľníctvo je skutočne pre každého. Počas tohto
podujatia sa odprezentovali mnohé organizácie z tretieho sektora, ktoré tak mali príležitosť získať
nových dobrovoľníkov či podporovateľov. Deň bol plný aktivít, ktoré mysleli na všetky vekové
skupiny. Veríme, že aj takýmto spôsobom sme prispeli k priblíženiu sveta dobrovoľníctva bežným
ľuďom.

Podujatie

podporili

mnohé

spoločnosti,

ktoré

sú

významným

podporovateľom

dobrovoľníctva a ktorým chceme touto cestou vysloviť veľkú vďaku.
Profesia Days 2013
Ďalšou akciou, ktorá bola v rámci našej minuloročnej činnosti významná,
bola účasť na pracovnom veľtrhu Profesia days, ktorý sa konal vo februári
v Inchebe v Bratislave. Počas tejto výstavy mali mladí ľudia a ostatní
nezamestnaní šancu zistiť viac o možnostiach dobrovoľníctva, ktoré im
môžu priniesť do života pozitívne zmeny a tým zvýšiť ich šance na
uplatnenie sa na trhu práce. V rámci tohto veľtrhu nás zaujímali tiež názory ostatných
vystavovateľov,

zamestnávateľov,

či

sú

pre

nich

dobrovoľnícke

skúsenosti

uchádzača

o zamestnanie pri pohovore dôležité. Väčšina z nich sa vyjadrila, že takéto skúsenosti zohľadňuje,
pokiaľ sú relevantné k obsadzovanej pozícii. Tieto informácie sme následne použili ako podklad
k prezentovaniu dobrovoľníctva na Slovensku v rámci medzinárodného projektu Reference, ktoré
ho sme súčasťou.

Okrúhly stôl v Trnave
Február 2013 bol v činnosti nášho združenia mimoriadne aktívny.
Na konci mesiaca sme usporiadali okrúhly stôl v Trnave zameraný
na

dobrovoľníctvo.

Účastníkmi

boli

okrem

nás,

aj

pani

europoslankyňa Katarína Neveďalová a zástupcovia študentov,
dobrovoľníkov, stredných škôl a iných organizácií.

Aj tento

okrúhly stôl bol súčasťou medzinárodného projektu zameraného
na

dobrovoľníctvo

ako

spôsob

rozvoja

zručností,

ktorého
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následkom bude zvýšenie zamestnateľnosti. Jedným zo záverov v rámci tohto okrúhleho stola
bolo zistenie, že mnohí z nich nemajú vedomosť o existencii zákona o dobrovoľníctve a teda bude
dôležité túto právnu úpravu spomínať čo najviac.

Dni dobrovoľníctva 2013
Prelom septembra už tradične patril všetkým ochotným srdciam
na podujatí Dni dobrovoľníctva. CARDO sa už po piatykrát ujalo
organizácie celoslovenskej akcie, aby tak spojilo všetkých, ktorí
chcú

nezištne

dobrovoľníckych

pomôcť

druhým.

aktivít

odštartovala

Celoslovenská
20.

reťaz

septembra

v bratislavskom Novom meste. Dobrovoľnícke zelené hliadky
v lokalite Zátišie skrášlili okolie a odstránili nelegálnu skládku
odpadu. Do tohto podujatia sa zapojila nielen Bratislava, ale aj mestá ako Lučenec, Trnava,
Slovenské Nové Mesto, Košice či Modra. Hlavné mesto žilo po tieto dva dni rôznymi aktivitami.
Dobrovoľníci, ktorí aj takýmto spôsobom vyjadrili svoju ľudskosť si mohli vybrať medzi strávením
času pri čistení Zátišia, natieraním plotu pre rodinné centrum Macko, čistení a úprave
dopravného ihriska, čistení okien v DSS Hestia, úprave mestských hradieb či výrobe hračiek pre
deti v krízových centrách a mnohých iných. Sme hrdí na to, že do toho podujatia sa zapojili nielen
jednotlivci so záujmom pomôcť, ale aj spoločensky zodpovedné firmy, ktoré aj prostredníctvom
týchto dvoch dní dali najavo, že im pomáhanie nie je cudzie.

Business Brunch
V druhej polovičke roka 2013 sme začali úspešnú spoluprácu s
poradenskou a vzdelávacou spoločnosťou MotivP z Brna. Pán
PhDr. František Hroník, ktorý je jej predstaviteľ, je jeden z
najvýznamnejších

predstaviteľov

pracovnej

psychológie

posledných dekád a tak vzájomná spolupráca na Business
Brunchoch sa nesie v odbornom duchu. Podstatou tohto
projektu sú pracovné stretnutia manažérov ľudských zdrojov,
ktorých cieľom je predstaviť všetky pozitívne náhľady na dobrovoľníctvo ako cestu rozvoja
človeka. Každé stretnutie sa nesie v duchu vybranej témy, ktorá na prvý pohľad nemusí byť
prepojiteľná s dobrovoľníctvom, no v skutočnosti má s dobrovoľníctvom veľa spoločného. Prvý
Business Brunch sa uskutočnil v júni v PwC a bol zameraný na analyzovanie zručností, ktoré môže
súčasný či budúci zamestnanec prostredníctvom dobrovoľníctva nadobudnúť. V septembri bola
hostiteľom Business Burnchu DM drogerie markt a hlavnou témou boli 4

kľúčové postoje

zamestnancov a dobrovoľníkov. O mesiac nato, v októbri, sme v spoločnosti Amrop hľadali
prieniky medzi dobrovoľníctvom a spätnou väzbou a rozvojovým plánom. Posledným v rámci
roka 2013 bol novembrový Business Brunch v spoločnosti Heineken s témou multikariéry. V
tomto projekte pokračujeme aj naďalej, pretože veríme, že spojenie sveta businessu a sveta
dobrovoľníctva dokáže vyprodukovať veľa nových informácií.
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Redesign webovej stránky www.dobrovolnictvo.sk
Koniec roka patril ďalšej významnej zmene vo fungovaní nášho združenia. Naša
webová stránka prešla kompletnou zmenou, ktorej výsledkom nie je len nový
design, ale aj funkcionality stránky. K tej najdôležitejšej funkcionalite stránky
radíme počítanie dobrovoľníckych hodín pre dobrovoľníkov a možnosť vystavenia
potvrdenia o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách pre účely podávania daňového priznania.
Primárne sa zameriavame na to, aby bola naša stránka miestom, kde sa stretne ponuka
organizácií s dopytom zaregistrovaných záujemcov o dobrovoľnícke pozície. Zároveň sa snažíme
o to, aby www.dobrovolnictvo.sk bolo miestom, kde všetci záujemcovia o dobrovoľníctvo dostanú
všetky potrebné informácie. Na vylepšení stránky sa neustále pracuje. Naša veľká vďaka patrí
celému tímu IBM dobrovoľníkov, ktorí sa podujali na vytvorenie našej novej, lepšej a krajšej
stránky.

Oceňovanie dobrovoľníkov roka 2013
Jedným z významných momentov vo svete dobrovoľníctva je
odovzdávanie ceny Dobrovoľník roka. V uplynulom roku malo
toto podujatie symbolický dátum 12.12.2013 a oceňovalo sa v 12
kategóriách. Galavečer

sa

uskutočnil

na

pôde

Ministerstva

zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
(ďalej len MZVaEZ) pod záštitou Miroslava Lajčáka, podpredsedu
vlády

a ministra

zahraničných

vecí

a európskych

záležitostí

Slovenskej republiky. OZ CARDO udeľovalo Dobrovoľníkom roka už po šiestykrát cenu Srdce na
dlani. Od roku 2008 sa toto ocenenie odovzdáva v tomto období, pri príležitosti medzinárodného
dňa dobrovoľníctva. Ocenenie je v spoločnosti vysoko cenené ako uznanie prínosu jednotlivca
alebo skupiny či mesta/obce pre rozvoj komunity. Dobrovoľníci svoju prácu vykonávajú bez
finančnej odmeny, ich odmenou sú však ľudské osudy, do ktorých vnášajú pozitívnu energiu.
O dobrovoľnícke programy je aj na Slovensku čoraz väčší záujem, dôkazom je aj spolu 130
nominácii na cenu Dobrovoľník roka 2013. Oceňovanie otvoril a hostí privítal pán Peter Burian,
štátny tajomník MZVaEZ, nasledoval slávnostný príhovor výkonnej riaditeľky CARDO Zuzany
Vinklerovej. Následne na to začal galavečer, ktorý sa niesol v duchu ľudskosti. Veľmi si ceníme, že
toto podujatie podporili svojou prítomnosťou aj europoslankyňa Katarína Neveďalová, starostka
mestskej

časti

BA

–

Nové

mesto

Tatiana

Rossová,

zástupcovia

MotivP,

a ostatných

podporovateľov myšlienok dobrovoľníctva.
Ocenenie v kategórii SlovakAid získal Pavol Markovič za jeho 5-mesačnú dobrovoľnícku službu
v Keni v projekte Trnavskej univerzity. Ďalšími ocenenými v tejto kategórii boli Michal Kuracina
a Pavol Blaškovič.
V kategórii Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc ocenenie Srdce na dlani získala Irena Pillárová. Uznanie
za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Peter Barčák, Filip Orlovský, Ivana Brezinská
a Matúš Čupka.
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V kategórii Dobrovoľnícky projekt roka ocenenie Srdce na dlani získal projekt Včelí kRaj. Uznanie za
významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali projekty Zelená hliadka a Učíme sa spoliehať na
vlastné sily.
V kategórii Dobrovoľník v humanitárnej oblasti ocenenie Srdce na dlani získal Peter Valach.
Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získala Jana Rusinková.
V kategórii Dobrovoľník v oblasti práce s deťmi a mládežou ocenenie Srdce na dlani získala Soňa
Holíková. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Matúš Serafín, Jana
Murínová, Martin Šturek a Júlia Madziková.
V kategórii Dobrovoľník v oblasti vzdelávania ocenenie Srdce na dlani získala Eva Hančáková.
Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Lukáš Marťák a Frederika Belanová.
V kategórii Dobrovoľník v oblasti životného prostredia ocenenie Srdce na dlani získal Dávid Turčáni.
Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Rudolf Pado a Matúš Čupka.
V kategórii Dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej oblasti ocenenie Srdce na dlani získala Mária
Parobeková. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Eva Kubíková a Daniela
Martinkovičová.
V kategórii Dobrovoľník v zahraničí ocenenie Srdce na dlani získal Ladislav Borka. Uznanie za
významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Michal Kuracina a Margaret Dvorsky.
V kategórii Zahraničný dobrovoľník na Slovensku ocenenie Srdce na dlani získal Ibrahim Azugar.
Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali Karla Köhler, Deimante Vanagaite a
Bohuslava Bánová.
V kategórii Firemný dobrovoľník roka ocenenie Srdce na dlani získala Beáta Kováčová z Televízie
Markíza. Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získal Martin Valentovič zo
spoločnosti IBM.
V kategórii Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu ocenenie Srdce na dlani získalo mesto Lučenec.
Uznanie za významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva získali obec Sedliacka Dubová, mesto
Partizánske a mestská časť Bratislava - Staré Mesto.
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Medzinárodné projekty

Rozvoj zručností prostredníctvom dobrovoľníctva, ich hodnotenie a využitie ako cesta
k zamestnanosti
Valuing and Using Skills Development through Volunteering as a Pathway into Development

Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Programu
celoživotného vzdelávania, podprogramu Grundtvig – Učiace sa
partnerstvá, ktorý na Slovensku koordinuje Slovenská
akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania.
Hlavným cieľom partnerstva na európskej úrovni bolo zdôrazniť
význam dobrovoľníctva ako prostriedku rozvoja zručností a
vedomostí, zvýšiť povedomie zamestnávateľov o hodnote
dobrovoľníctva a podporiť zamestnanosť dobrovoľníkov. Projekt začal v roku 2012. V priebehu
jeho realizácie prebiehali pracovné stretnutia partnerov
projektu vždy v inej krajine. Rok 2013 začal januárovou
návštevou Rumunska v meste Cluj Napoca, V apríli sme
boli hosťujúcou krajinou my.
V septembri nasledovala študijná návšteva Malty. Pre rok
2013 to bola posledná návšteva. v roku 2014 projekt končí
a na pláne sú už len dve posledné návštevy, ktoré zavŕšia
projekt, ktorého výstupom bude Európsky pas zručností,
ktorého hlavným cieľom je vytvoriť lepšie podmienky pre
akceptovanie dobrovoľníckych skúseností v praxi.
V priebehu projektu partneri sledovali existujúce metódy uznávania zručností získaných
prostredníctvom dobrovoľníctva v jednotlivých krajinách a zároveň mapovali, ako ich
zamestnávatelia akceptujú. Výsledkom bude príručka obsahujúca odporúčania pre mimovládne
organizácie, zameraná na vyhodnotenie odborných znalostí dobrovoľníkov spôsobom, ktorý je
uznávaný lokálnymi aj európskymi zamestnávateľmi. Európsky pas zručností, ďalší výstup projektu,
bude dokladom s medzinárodnou platnosťou o vykonávaní formálneho dobrovoľníctva a o
nadobudnutých zručnostiach a vedomostiach.
Pertneri projektu:
Gemeinsam leben & lernen in Europa e. V. (Nemecko)
CSV (Veľká Británia)
Asociace Pět P v ČR, o.s. (Česká republika)
Društvo Kultlab Celje (Slovinsko)
Malta Health Network (Malta)
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca (Rumunsko)
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Zdieľanie metód propagácie a uznávania dobrovoľníctva

Exchange of Volunteer Promotion and Recognition Practices

Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore programu Mládež v akcii, ktorý na Slovensku
koordinuje IUVENTA – Národná agentúra Mládež v akcii. Návšteva partnerov na Slovensku v
dňoch 12. – 14. 3. 2013 mala za cieľ vytvoriť priestor na bezprostredné zdieľanie skúseností
v oblasti práce s dobrovoľníkmi v jednotlivých krajinách. Stretnutie je jedným z predpokladov
vytvorenia spoločného akčného plánu a platformy pre dlhodobé kvalitné medzinárodné projekty
(aj po zmenách, ktoré sa v rámci programu Mládež v akcii udejú na európskej úrovni). Výstupom
projektu bude vytvorenie a podanie spoločného projektu a publikácia obsahujúca príklady dobrej
praxe v rámci propagácie, zviditeľňovania a uznávania dobrovoľníckej činnosti. Publikácia bude
preložená do slovenčiny, slovinčiny, moldavčiny a gruzínčiny a sprostredkovaná širokej verejnosti
v partnerských krajinách.
Partneri projektu:
Georgian Youth for Europe (Gruzínsko)
Zavod Voluntariat (Slovinsko)
ADVIT Europa fără frontiere (Moldavsko)

V roku 2013 pokračoval Dobrovoľníctvo a verejná služba v obci - ako na to? Projekt sa
zameriava na využitie dobrovoľníctva a verejnej služby k rozvoju obce, komunity a jednotlivca.
Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom tematickej siete a nahromadenej dobrej praxe
podporiť vybrané cieľové skupiny uchádzačov o zamestnanie, mládež, osoby 50+ a zvýšiť
možnosti ich uplatnenia na trhu práce. Projekt sa zameriava na dve špecifické oblasti úzko
súvisiace s rozvojom pracovných kompetencií: verejná služba a dobrovoľníctvo.
Ďalším cieľom je zhromaždiť najlepšiu domácu a zahraničnú dobrú prax v oblasti dobrovoľníctva
a verejnej služby; využiť získané know - how pre vytvorenie praktických ukážok dobrovoľníctva a
verejnej služby v obciach; vzdelávať územné samosprávy a dobrovoľnícke organizácie
k aktívnemu rozvoju dobrovoľníctva a efektívnemu fungovaniu verejnej služby; realizovať
konkrétne príklady práce s cieľovými skupinami uchádzačov o zamestnanie, mládeže a osôb 50+.
Základnou platformou pre realizáciu projektu sú územné samosprávy, pilotné mestá, v ktorých už
existuje prostredie pre inšpiráciu, a nástroje pre využívanie verejnej služby a práce
dobrovoľníkov. Taktiež budú ustanovené pracovné skupiny zložené zo zástupcov obcí,
dobrovoľníckych organizácii a ďalších relevantných subjektov, ktoré budú organizovať aktivity
obcí a krajov s využitím pomoci dobrovoľníkov a verejnej služby. Typové projekty sú realizované v
pilotných mestách s ohľadom na veľkosť obce či regiónu, zoradené od najmenších po najväčšie:
Sobeslav, Prachatice, Vsetín, Opava, Ústí nad Labem a kraj Vysočina. Sme radi, že sme príkladmi
dobrej praxe na Slovensku mohli prispieť aj my. K najvýznamnejším slovenským mestám
odporujúcim dobrovoľníctvo patrí Lučenec, Prievidza, Bratislava a mnohé ďalšie.
Partneri projektu:
CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum (Slovenská republika)
HESTIA, o.s.- Národné dobrovoľnícke centrum (Česká republika)
Baltic Region Healthy Cities Association (Fínsko)
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Dobrovoľníctvo – nový základ starého priateľstva

CARDO v roku 2013 pokračovalo v implementácii projektu
Dobrovoľníctvo – nový základ starého priateľstva. Cieľom projektu
je podpora aktívneho starnutia seniorov a tiež propagácia
dobrovoľníctva u tejto skupiny obyvateľstva. Seniori vďaka projektu
získajú informácie, ako môžu byť pre svoje okolie užitoční.
Organizáciám a ich klientom môžu priniesť svoje cenné celoživotné
skúsenosti a môžu tak rozvíjať svoj potenciál. Projekt tak zároveň
reaguje na aktuálne spoločenské trendy starnutia populácie a
kladie dôraz na celoživotné vzdelávanie. Seniori, ktorí sa zapojili do dobrovoľníctva, mali možnosť
zúčastniť sa medzinárodnej výmeny bez väčšej jazykovej bariéry, čo je výnimočná príležitosť pre
všetkých, ktorí nemali možnosť vzdelávať sa v minulosti v jazykoch.
V roku 2013 prebehli dve výmeny v rámci programu. Najskôr strávili tri české dobrovoľníčky na
prelome mája a júna 3 týždne v Bratislave, kde pôsobili ako dobrovoľníčky v HESTIA, n.o. a nato
v októbri nasledovala druhá výmena. Tentokrát sa traja slovenskí dobrovoľníci zúčastnili
dobrovoľníckeho pobytu v Prahe. Pre každú skupinu seniorov- dobrovoľníkov bol takto strávený
čas prínosný, takže projekt mal svoj zmysel. Projekt pokračuje aj v roku 2014 svojou finálnou
časťou, poslednou výmenou. Koniec projektu je naplánovaný na leto 2014.
Na projekte spolupracuje spolu s CARDO aj HESTIA, o.s. - Národné dobrovoľnícke centrum, ktoré
pôsobí v Českej republike a venuje sa propagácii, rozvoju a podpore dobrovoľníctva s viac ako 20ročnými skúsenosťami v rôznych oblastiach. Projekt je podporený v rámci Programu
celoživotného vzdelávania GRUNDTVIG.
Partner projektu:
HESTIA, o.s. _ Národné dobrovoľnícke centrum (Česká republika)

Uč sa, dobrovoľníč, zdieľaj
Learn, Volunteer, Share
V roku 2013 sme boli spolu s ďalšími 12 organizáciami z V4
a Západného Balkánu zapojení do projektu Learn, Volunteer,
Share. Projekt bol podaný SEEYN (South East European
Youth Network) zrealizovaný s podporou Visegrad+ Program
Medzinárodnej Višegradskej nadácie. Cieľom projektu bolo
upevňovanie a udržiavanie kvalitnej regionálnej a európskej
spolupráce a sieťovanie pri plánovaní a implementácii
medzinárodných
dobrovoľníckych
pracovných
táborov
a mládežníckych
výchovnovzdelávacích
výmenných
pobytoch s cieľom zvýšiť súčasné a upevniť nové kapacity
v krajinách Západného Balkánu a V4. V rámci tohto projektu bolo zrealizovaných 10
medzinárodných výchovno- vzdelávacích dobrovoľníckych pracovných táborov na Západnom
Balkáne a v krajinách V4, na ktorých sa podieľalo takmer 150 dobrovoľníkov z krajín V4
a Západného Balkánu. Projekt prispel k väčšiemu interkultúrnemu vzdelávaniu, prekonávaniu
stereotypov a predsudkov medzi konkrétnymi dobrovoľníkmi. V rámci tohto projektu sa
v Bratislave v septembri uskutočnil work camp pre dobrovoľníkov, ktorý bol zameraný na
vzdelávanie mladých a sociálnu inklúziu. Medzi hlavné aktivity patrilo podujatie živá knižnica,
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dobrovoľnícke práce ako upratovanie, umývanie okien, ale aj tréningy, teambuildingy
a spoznávanie Bratislavy. Dobrovoľníci sa stali súčasťou aj našich Dní dobrovoľníctva 2013.
Partneri projektu:
Youth Cultural Center- Bitola (Macedónsko)
Youth Peace Group Danube (Chorvátsko)
ADP ZID (Montenegro)
Stowaerysyenie Promocji Wolontariatu (Poľsko)
Demokratski centar Nove Nade (Bosna a Hercegovina)
INEX SDA (Česká republika)
Young researchers of Serbia (Srbsko)
Youth Council of Vlasenica (Bosna a Hercegovina)
Youth council of Jablanica municipality (Bosna a Hercegovina)
EKO – Leonardo (Bosna a Hercegovina)
Beyon Barries Association- Albánsko
Youth for Participation Association (Maďarsko)

VolunVET
V roku 2013 sme sa stali partnerom v ďalšom medzinárodnom
projekte VolunVET, ktorý je zameraný na výmenu skúseností
z práce koordinátorov dobrovoľníkov. Cieľom je nielen zdieľať
skúsenosti, ale zároveň tiež prispieť z rozvoju koordinátorov
dobrovoľníkov, aby tak práca, ktorú odvádzajú bola ešte
kvalitnejšia. Dĺžka projektu je 2 roky, resp. do 31.júla 2015,
v rámci ktorých je naplánovaných 7 študijných návštev
participujúcich krajín, ktorých hlavným cieľom je spoznanie
národných prístupov ku koordinátorom dobrovoľníkov.
Súčasťou projektu je organizácia okrúhlych stolov po každej zo študijných návštev a tak je šírenie
medzinárodných skúseností zabezpečené vo veľkej miere. Projekt začal prvou študijnou cestou
v novembri v Malage. Výsledkom projektu bude sprievodca dobrých príkladov z praxe v rámci
recruitingu, tréningu a manažovania koordinátorov dobrovoľníkov. Zároveň výsledkom bude aj
zoznam vlastností, zručností, kompetencií, ktoré by mali koordinátori dobrovoľníkov mať a ktoré
reálne majú. Na záver projektu každá z participujúcich krajín vytvorí tréningové manuály pre
koordinátorov dobrovoľníkov. Program je realizovaný vďaka podpore programu Celoživotného
vzdelávania Leonardo DaVinci.
Partneri projektu:
Plataforma Analuza de Voluntariado (Španielsko)
Associacion Gantalcala (Španielsko)
Stowarzyszenie WIOSNA (Poľsko)
SPORTUNION TIROL (Rakúsko)
Association of Nigerians in Slovenia (Slovinsko)
Os Quatro Cantos do Cisne- Associacao para o Desenvolvimento
(Portugalsko)
Neus Jeuni Gherdelina (Taliansko)
FireAid (Dánsko)

Social e Comunitario
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Ďakujeme:

Všetkým, ktorí prispeli k realizácii našich vízií a myšlienok v priebehu celého roka 2013.
Veľká vďaka patrí mestskej časti Bratislava- Staré mesto, Bratislavskému samosprávnemu kraju,
Nadácii Pontis, Rade mládeže Slovenska, nákupnému centru Eurovea, spoločnostiam Dell,
Microsoft, Samsung, Hotelu Devín, fotografke Ivone Oreškovej a všetkým ďalším organizáciám,
ktoré sa zúčastnili podujatia Tvoja denná dávka dobrovoľníctva.
Veľké podujatie Dni dobrovoľníctva 2013 by nevzniklo bez veľkej podpory partnerov. Ďakujeme
Slovenskej Sporiteľni a.s., spoločnosti SAP, ŽSR, Ericsson.
K tým, ktorým by sme chceli poďakovať patrí Národná banka Slovenska ale aj spoločnosti RHAPIS,
KRON REAL s.r.o., Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Vinohradníctvu a vinárstvu Miloš
Matúš, poslankyni Europarlamentu Kataríne Neveďalovej a fotografke Jane Birošovej za podporu
podujatia Oceňovanie Dobrovoľníka roka 2013. Spoločnostiam IBM, MotivP, Citadela nielen za
podporu tohto podujatia, ale za ich kontinuálnu podporu našej činnosti.

Špeciálne poďakovanie patrí Bibiane Ondrejkovej, Lukášovi Latinákovi, Martinovi Mňahončákovi,
Braňovi Deákovi a všetkým ďalším dobrovoľníkom, ktorí svojou dobrovoľníckou činnosťou idú
ostatným príkladom.
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Personálne obsadenie združenia
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Hospodárenie za rok 2013

príjmy- položka
kurzové zisky
osobitné výnosy
Iné ostatné výnosy
prijaté príspevky od iných
organizácií
prijaté príspevky od
fyzických osôb
prijaté členské príspevky
príspevky z podielu
zaplatenej dane

príjmy celkom

suma

výdavky- položka
3,00 € spotreba materiálu
416,00 € cestovné
70,00 € ostatné služby

19422,00 € mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie a zdravotné
1684,00 € poistenie
40,00 € zákonné sociálne náklady
1141,00 € kurzové straty
Osobitné náklady
iné ostatné náklady
22776,00 € výdavky celkom

suma
3183,00 €
13062,00 €
15968,00 €
9765,00 €
3229,00 €
363,00 €
2,00 €
6046,00 €
74,00 €
51692,00 €
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