Zmluva o poskytnutí dotácie č.
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §
7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
1.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
Sídlo:
Štatutárny zástupca: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Československá obchodná banka, a.s.
Bankové spojenie:
25829413/7500
Číslo účtu:
603481
IČO:
2020372596
DIČ:
(ďalej len “poskytovateľ”)
a
2.
Bratislavské dobrovoľnícke centrum
občianske združenie
Právna forma:
Hviezdoslavova 119, 90031 Stupava
Sídlo:
Štatutárny zástupca: Mgr. Alžbeta Mračková, výkonná riaditeľka
OTP banka, a.s.
Bankové spojenie:
14314668/5200
Číslo účtu:
42267111
IČO:
2023771607
DIČ:
(ďalej len “príjemca”)
Článok I
Predmet zmluvy
/1/ Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi dotáciu vo výške 20 000 Eur (slovom:
dvadsaťtisíc eur) zo svojho rozpočtu za účelom finančnej podpory projektu: prevádzka Bratislavského
dobrovoľníckeho centra v roku 2014.
/2/ Dotáciu v súlade so všeobecným záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy
uznesením č. 1393/2014 dňa 30. 01. 2014 v rozpočte na rok 2014.
/3/ Príjemca dotáciu prijíma a zaväzuje sa použiť poskytnutú dotáciu len na účel uvedený v čl. III
bod 2 tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Článok II
Spôsob poskytnutia a výška poskytnutej dotácie
/1/ Poskytovateľ poskytne príjemcovi dotáciu vo výške 20 000 Eur (slovom: dvadsaťtisíc eur) na
účet príjemcu uvedený v záhlaví zmluvy vo forme dvoch splátok nasledovne:
a) prvú splátku vo výške 10 000 Eur (slovom: desaťtisíc eur) do 14 dní odo dňa účinnosti tejto
zmluvy,
b) druhú splátku vo výške 10 000 Eur (slovom: desaťtisíc eur) do 01. júla 2014.
/2/ Zodpovednosť za poskytnuté finančné prostriedky preberá príjemca dňom ich pripísania na
jeho účet.

Článok III
Účel a podmienky použitia dotácie
/1/ Príjemca je povinný použiť dotáciu na schválený účel v súlade s touto zmluvou.
/2/ Poskytnutá dotácia je účelovo viazaná na úhradu prevádzkových nákladov Bratislavského
dobrovoľníckeho centra, vecne špecifikovaných v rozpočte prevádzkových nákladov, ktorý tvorí
neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. Prevádzkové náklady pozostávajú najmä z:
a) zriadenie webovej stránky,
b) cestovné náklady a náklady na školenie,
c) odmeny pre pracovníkov,
d) materiálové, komunikačné a prevádzkové náklady,
e) propagácia a kampane
f) administratívne náklady
/3/ Príjemca je povinný :
a) viesť poskytnutú dotáciu na osobitnom účte, resp. podúčte a viesť príslušnú účtovnú evidenciu
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a uchovávať účtovné doklady súvisiace
s realizáciou projektu. Výnosy z dotácie po odrátaní poplatkov za vedenie účtu je príjemca
povinný odviesť na účet poskytovateľa najneskôr do 31. decembra 2014,
b) bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o každej skutočnosti, ktorá by mohla
obmedziť alebo znemožniť využitie dotácie v súlade s jej účelom,
c) predkladať poskytovateľovi pravidelné štvrťročné správy o činnosti vždy do 10 dní od
skončenia príslušného štvrťroka a správu o konečnom zúčtovaní nákladov prevádzky
Bratislavského dobrovoľníckeho centra najneskôr do 5. januára 2015.
/4/ Príjemca sa zaväzuje vyčerpať dotáciu do 31. decembra 2014 a vyúčtovať ju poskytovateľovi
najneskôr do 5. januára 2015 predložením dokladov, prípadne fotokópii dokladov o použití poskytnutej
dotácie na dohodnutý účel.
/5/ Ak príjemca nevyčerpá poskytnutú dotáciu, je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet
poskytovateľa najneskôr do 30 dní po predložení vyúčtovania. Za deň vrátenia finančných prostriedkov
sa považuje deň ich pripísania na účet poskytovateľa.
/6/ Príjemca sa zaväzuje pri každej forme propagácie a prezentácie projektu vhodným spôsobom
deklarovať skutočnosť, že dotácia bola poskytnutá z rozpočtu poskytovateľa. Príjemca sa zaväzuje
uverejniť logo Bratislavy na všetkých tlačových materiáloch k propagovaným kampaniam.
/7/ Príjemca berie na vedomie, že poskytnutá dotácia je verejným prostriedkom a zaväzuje sa, že
pri nakladaní s ňou bude dodržiavať maximálnu hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia, bude
postupovať podľa ustanovení zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ako aj zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
/8/ Ak je príjemca dotácie registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty, táto nie je pri
vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok.
Článok IV
Kontrola použitia poskytnutej dotácie
/1/ Poskytovateľ je oprávnený počas platnosti zmluvy kontrolovať účelnosť použitia poskytnutej
dotácie.
/2/ Príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi dotáciu v prípade, že koná v rozpore s touto
zmluvou, najmä ak:
a) nedodrží účel a podmienky poskytnutia dotácie,

b) nedodrží podmienky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo nevedie
účtovníctvo v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c) nepredloží vyúčtovanie dotácie v termíne podľa tejto zmluvy alebo nereaguje na výzvu
poskytovateľa na predloženie vyúčtovania dotácie, alebo ak poskytovateľ zistí nedostatky
v predloženom vyúčtovaní dotácie, a tieto nedostatky prijímateľ neodstráni ani v dodatočnej
lehote určenej poskytovateľom,
d) neodvedie finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania na účet poskytovateľa.
/3/ Neoprávnené použitie dotácie je porušením finančnej disciplíny a bude sankcionované podľa
ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Článok V
Záverečné ustanovenia
/1/ Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len na základe dohody
zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov.
/2/ Vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vrátane všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií
a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
/3/ Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých si poskytovateľ
ponechá dve (2) vyhotovenia a príjemca dve (2) vyhotovenia.
/4/ Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, rozumejú mu a nemajú
výhrady voči obsahu a forme, zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok, čo na znak svojho súhlasu potvrdzujú svojimi podpismi.
/5/ Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa v zmysle zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Prílohy: (2)
-

Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1393/2014

-

Žiadosť o dotáciu pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum

V Bratislave dňa: 17. 2. 2014

V Bratislave dňa: 17. 2. 2014

Za poskytovateľa:

Za príjemcu:

_______________________________________

________________________________________

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v. r.
primátor

Mgr. Alžbeta Mračková, v. r.
štatutárny zástupca Bratislavského dobrovoľníckeho
centra, o. z.

Príloha č. 1

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2016
kód uzn.: 6.1
19.1

Uznesenie č. 1393/2014
zo dňa 30. 01. 2014
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 373 666
310,00 Eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu 219 849 880,00 Eur, výdavky bežného rozpočtu 211 139 322,00 Eur
a prebytok bežného rozpočtu 8 710 558,00 Eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu 78 026 838,00 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu
90 827 488,00
Eur a schodok kapitálového rozpočtu 12 800 650,00 Eur,
4. príjmové finančné operácie 75 789 592,00 Eur, výdavkové finančné operácie 71 699 500,00 Eur,
5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014,
6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR
Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2014,
7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014.

Príloha č. 2

Žiadosť o dotáciu pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum

a) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa:
Meno: Bratislavské dobrovoľnícke centrum
Sídlo: Hviezdoslavova 119, 90031 Stupava
Miesto práce: Stará Tržnica, Nám.SNP 25, Bratislava
b) právna formu žiadateľa
občianske združenie
c) IČO: 42267111
d) bankové spojenie a číslo účtu
OTP banka, a.s. , číslo účtu 14314668/5200
e) meno a priezvisko, trvalý pobyt a kontakt na štatutárneho zástupcu žiadateľa, vrátane dokladov
preukazujúcich oprávnenie konať za žiadateľa,
Alžbeta Mračková, Hviezdoslavova 119, 90031 Stupava
Voľba štatutárnej zástupkyne v prílohe.
f) názov projektu, termín a miesto konania,
Názov: Bratislavské dobrovoľnícke centrum (ďalej BDC)
Termín: 1.január – 31.december 2014
Miesto konania: Stará tržnica, Nám.SNP 101484/25, Bratislava – Staré Mesto, 81101
g) stručnú charakteristiku projektu, podnikateľského zámeru, prípadne pripravovanej aktivity,
Poslaním dobrovoľníckeho centra v Bratislave je vytvárať pozitívne prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva
v Bratislave. Zapájame obyvateľov Bratislavy a tohto regiónu do aktivít v prospech svojho mesta
a v prospech ľudí, ktorí to potrebujú a učíme organizácie, ako s dobrovoľníkmi pracovať:
• Prepájame organizácie a dobrovoľníkov
Hľadáme a inšpirujeme dobrovoľníkov pre dobrovoľníctvo v Bratislave. Máme prehľad o organizáciách
v Bratislave, vieme, ako s dobrovoľníkmi pracujú a akých dobrovoľníkov potrebujú.
• Komunikujeme s dobrovoľníkmi a informujeme ich
Odporúčame dobrovoľníkov do jednotlivých organizácií. Informujeme nových dobrovoľníkov o ich
dobrovoľníckych možnostiach, o ich právach, povinnostiach, etických zásadách. Pýtame sa na ich
očakávania.
• Oceňujeme a podporujeme dobrovoľníkov.
Pre dobrovoľníkov v Bratislave pripravujeme rôzne výhody a zľavy.
• Pracujeme s dobrovoľníckymi organizáciami
Poskytujeme školenia, konzultácie a supervízie v oblasti manažmentu dobrovoľníkov. Záleží nám na tom,
aby dobrovoľníci boli v organizáciách spokojní a aby organizácie boli spokojné s dobrovoľníkmi.
• Vytvárame nové dobrovoľnícke programy.
Pre nové organizácie a pre organizácie, ktoré doposiaľ s dobrovoľníkmi nepracovali vytvárame programy
„na kľúč“ – vytvoríme im program a spolu s nimi ho napĺňame...
• Spolupracujeme s firmami.
Rozvíjame firemné dobrovoľníctvo - vysielame dobrovoľníkov z firiem do organizácií v Bratislave.
Pripravujeme firemné dobrovoľnícke programy podľa očakávaní firiem a dobrovoľníckych organizácií.
h) štruktúrovaný rozpočet predpokladaných nákladov na realizáciu celého projektu a zdroje jeho
zabezpečenia,

Spotreba materiálu
projektor
kancelársky nábytok a
elektrospotrebiče
kancelárske potreby a
poštovné
Opravy a udržiavanie
Cestovné zamestnancov
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
web,, telefón a internet
anglická verzia webu,
zmeny na webe
členské v Platforme
notár a iné poplatky
služby - písanie projektov
školenia zamestnancov
prevádzka, nájom,
poistenie, služby
účtovníctvo
propagačné materiály a
kampaň na jar a jeseň
Mzdové náklady
Kurzové straty
Bankové poplatky
Odpisy majetku
Náklady spolu

680
300
200
180
50
150
200
3900
180
500
50
100
1000
200
500
300
1070
15000
0
20
0
20000

Zdroje zabezpečenia rozpočtu: Magistrát Hl.Mesta SR Bratislavy
i) výšku požadovanej dotácie
20 000 EUR
j) účel použitia, cieľovú skupinu projektu a zdôvodnenie žiadosti,
Dotácia bude použitá na chod a rozvoj aktivít BDC. Financie potrebujeme na kanceláriu,
propagáciu, odmeny pre zamestnancov, vzdelávanie zamestnancov a prevádzkové náklady.
Cieľovými skupinami je verejnosť, dobrovoľníci, organizácie (mimovládne a verejné) na území
mesta, firmy a nakoniec tí, ktorí dobrovoľnícku pomoc potrebujú. Hlavnými činnosťami centra sú:
1. Prepájanie organizácií a dobrovoľníkov
Dobrovoľnícke centrum spravuje databázu dobrovoľníkov a databázu organizácií a sprostredkúva
kontakt medzi nimi – dodáva do organizácií záujemcov o dobrovoľníctvo. Dobrovoľnícke
centrum má prehľad o všetkých organizáciách v Bratislave, vie, ako s dobrovoľníkmi pracujú –
sleduje kvalitu manažmentu, sleduje potreby organizácií a podľa toho vysiela dobrovoľníkov.
2. Práca s verejnosťou
Dobrovoľnícke centrum propaguje dobrovoľníctvo v Bratislave, hľadá nástroje, ako osloviť čo
najväčšie množstvo dobrovoľníkov všetkých vekových skupín, zameriava sa na študentov,

3.

4.

5.

6.

7.

zamestnaných, nezamestnaných absolventov, seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím a
spolupracuje so strednými školami, univerzitami a ďalšími organizáciami na území mesta. V roku
2013 sa centrum zameria najmä na nasledujúce projekty práce s verejnosťou: na spoluprácu pri
organizácii projektu 72 hodín bez kompromisu v bratislavskom regióne, a na samostatnej
kampani BDC na jeseň venovanej týždňu dobrovoľníctva v Bratislave (počas dní dobrovoľníctva
2014)
Práca s dobrovoľníkmi
DC školí a informuje nových dobrovoľníkov v oblasti ich práv, povinností, etických zásad
a informuje o možnostiach podľa ich záujmu a očakávaní v organizáciách na území mesta. DC
školí podľa potreby a zamerania aj dobrovoľníkov pre jednotlivé dobrovoľnícke organizácie.
Pravidelne raz do mesiaca – v tretí štvrtok mesiaci organizuje tzv. zoznamku s dobrovoľníctvom,
školenie pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o dobrovoľníctvo.
Práca s dobrovoľníckymi organizáciami
DC poskytuje školenia, konzultácie a supervízie v oblasti riadenia dobrovoľníkov. Prax ukazuje,
že najväčšie nedostatky organizácií sú práve v manažmente dobrovoľníkov. Dobrovoľnícke
centrum disponuje databázou organizácií s dobrou kvalitou manažmentu dobrovoľníkov. Každú
druhú stredu v mesiaci realizuje workshopy pre koordinátorov dobrovoľníkov na rôzne témy
manažmentu dobrovoľníkov.
Spolupráca s firmami.
Centrum bude v roku 2014 spolupracovať na rozvíjaní firemného dobrovoľníctva a vysielať
firemných dobrovoľníkov do organizácií v Bratislave. Rovnako bude pracovať na rozvoji pro bono
služieb.
Oceňovanie a podpora dobrovoľníkov.
Centrum bude vytvárať vlastné metódy oceňovania dobrovoľníkov, či už formou slávnostného
večera alebo vytvorí iné výhody. V roku 2014 sa BDC zameria na vznik a propagáciu
Bratislavskej dobrovoľníckej karty, ktorá umožní dobrovoľníkom získať rôzne zľavy.
Vytváranie projektov.
Dobrovoľnícke centrum bude vytvárať nové dobrovoľnícke programy a projekty pre nové
festivaly, pre organizácie, ktoré doposiaľ s dobrovoľníkmi nepracovali. (napr. projekt Big Brother
Big Sister, programy v domovoch pre senioroch, galériách, dobrovoľnícky program pre seniorov
v domácnostiach a pod.)

k) predpokladané výstupy a prínos projektu pre hlavné mesto,
Dobrovoľnícke centrum bude v prvom rade zavádzať dobrovoľnícke programy v zariadeniach
v pôsobnosti mesta Bratislavy, v ďalších verejných a mimovládnych organizáciách a zároveň
organizovať vlastné dobrovoľnícke projekty, ako aj vysielať dobrovoľníkov ad hoc na podujatie
organizované Hl.mestom Bratislava a organizáciami v Bratislave na základe prejaveného záujmu
jednotlivých zariadení.
BDC sa bude zaoberať vznikom nových dobrovoľníckych programov, ktoré sa doposiaľ v Bratislave
(alebo na Slovensku) nevytvorili. Bude to napr. americký model programu Big Brother Big Sister
(Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici ho uvádza ako program Opri sa o mňa), v ktorom
dobrovoľník pravidelne počas jedného roka sprevádza – mentoruje dieťa so špecifickými problémami,
resp. zo znevýhodneného prostredia.
l) informáciu o doterajšej činnosti a výsledkoch hospodárenia žiadateľa za predchádzajúci rok,
Výsledok hospodárenia môžeme doložiť až koncom marca – po odovzdaní daňového priznania
a uzávierky za rok 2013. V minulom roku sme získali dva významné príjmy:
20 000 od Hl.mesta SR Bratislavy a 7500 EUR od Nadácie Orange. Tieto príjmy boli získané na
základe projektu. Ku koncu roka 2013 boli minuté.
Informácie o našej doterajšej činnosti:

V roku 2013 prebiehali všetky prípravné práce otvorenia BDC - príprava kancelárie BDC, nájdenie
zamestnanca, oslovovanie organizácií, nadviazania spolupráce. Oficiálnemu otvoreniu Bratislavského
dobrovoľníckeho centra predchádzala originálna reklamná komunikácia.Provokatívna kampaň „Hľadáme
dobrovoľných darcov orgánov“ mala zaujať a zároveň pritiahnuť pozornosť k prvej aktivite pod hlavičkou
BDC, ktorou bolo otvorenie centra 13. Septembra 2013.Cieľom kampane bolo poukázať na to, že
darovaním kúska seba môžu dobrovoľníci zlepšiť život okolo seba. S jej vytvorením a realizáciou nám
pomohla reklamná agentúra Triad Advertising a mediálna agentúra iProspect, za čo im ďakujeme.
Týždeň pred samotným otvorením sme s pomocou Hlavného mesta Bratislavy usporiadali tlačovú
konferenciu pod názvom reklamnej kampane. Podporili ju aj osobnosti ako primátor Hlavného mesta
Bratislavy Milan Vtáčnik, námestníčka primátora Petra Nagyová Džerengová, herečka a moderátorka
Bibiana Ondrejková a zástupca z organizácie Mládež ulice Peter Kulifaj. Na tlačovej konferencii boli
prítomní trinásti zástupcovia rôznych médií.
Počas samotného dňa otvorenia 13.9.2013 prebiehalo v doobedňajších hodinách od 9:00 do 14:00
upratovanie Starej tržnice, kde sa zapojilo 43 dobrovoľníkov a venovali celkom 179 dobrovoľníckych
hodín. Medzi nimi bol aj známy herec Lukáš Latinák, Petra Nagyová Džerengová, zástupkyňa primátora
Hl. mesta Bratislavy a spisovateľka, a Marián Greksa, muzikant a poslanec Hl. mesta Bratislavy. Poobede
v čase od 15:00 do 18:00 s moderátorom Dadom Nagyom diskutovalo 9 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
z rôznych organizácií o tom, aké to je darovať svoje srdce dobrovoľníctvu. Diskusiu otvoril primátor Hl.
mesta Bratislavy Milan Vtáčnik, ktorý hovoril o význame BDC pre mesto. V tomto čase sa
odprezentovalo v priestoroch Starej tržnice 22 organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi. Na pamiatku dňa
otvorenia vtlačilo 10 dobrovoľníkov BDC svoju ruku do hlinených tabuliek a časť z nich už dnes zdobí
stenu kancelárie Bratislavského dobrovoľníckeho centra.
Darujte seba a urobte niekomu krajšie Vianoce
Prostredníctvom tejto kampane sa BDC snažilo podporiť myšlienku dobrovoľníctva aj počas vianočného
obdobia a šíriť ju medzi ľudí, ktorí sa sami môžu stať darom nielen počas Vianoc.
Cieľom kampane bolo osloviť ľudí, aby venovali svoj čas a energiu aj v tomto období a to najmä ľuďom,
ktorí nemajú vlastnú rodinu, prípadne sú v rôznych zariadeniach. Okrem ponúk, zverejnených v databáze
Bratislavského dobrovoľníckeho centra, bola možnosť sa zapojiť do 8 vianočných dobrovoľníckych
ponúk viditeľných pre verejnosť na internetovej stránke BDC aj bez predchádzajúcej registrácie.
{loga partnerov}
5.11.2013 Medzinárodný deň Koordinátorov dobrovoľníkov
Pri príležitosti Medzinárodného dňa koordinátorov/riek dobrovoľníkov/čok sme usporiadali oslavu
v priestoroch Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorá trvala od 17:00 do cca 19:00. Spolu s niekoľkými
koordinátormi/kami a za prítomnosti námestníčky primátora Hlavného mesta Bratislavy Petry Nagyovej
Džerengovej sme sa rozprávali o tom, aká potrebná je úloha koordinátora/ky dobrovoľníkov/čok.
Riaditeľka DSS Karola Matulaya nám porozprávala o význame pozície koordinátora pre organizáciu
samotnú. Na záver programu sme sa poďakovali všetkým koordinátorom/kám za ich prácu a pozvali sme
ich na malú recepciu.
10.12.2013 Divadlo Astorka – predstavenie Čudné popoludnie doktora Burkeho pri príležitostí
Medzinárodného dňa dobrovoľníkov/čok
Vďaka Nadácii Orange sme mohli zakúpiť celé predstavenie v divadle Astorka pre asi 200 dobrovoľníkov
z organizácií zaregistrovaných v databáze BDC, ktorým sme tak venovali malý darček pri príležitosti
Medzinárodného dňa dobrovoľníctva. Pred predstavením všetkých čakala v predsieni divadla čaša vína
a malé pohostenie. Na úvod predstavenia všetkých privítala výkonná riaditeľka Bratislavského
dobrovoľníckeho centra Alžbeta Mračková a poďakovala sa všetkým dobrovoľníkom/čkám za ich pomoc
a ochotu. Jednu z úloh v predstavení stvárnil aj ambasádor dobrovoľníctva Lukáš Latinák, s ktorým mali
dobrovoľníci/čky možnosť sa stretnúť po predstavení a na pamiatku sa s ním vyfotiť.
Vzdelávacie aktivity
Druhé stredy – workshopy o koordinovaní dobrovoľníkov

"Druhé stredy" sú workshopy o koordinovaní dobrovoľníkov/čok, kde je priestor na zdieľanie svojich
skúseností medzi koordinátormi/kami. Zamerané sú na tie témy manažmentu dobrovoľníkov, ktoré
skúsených aj menej skúsených koordinátorov/ky dobrovoľníkov najviac zaujímajú - sú pre nich výzvou,
skúškou a niekedy aj záťažou. Workshopy sa uskutočňujú vždy druhú stredu v mesiaci v čase od 9.00 12.00.
V roku 2013 sa nám podarilo zrealizovať tri workshopy pre koordinátorov/ky dobrovoľníkov/čok.
Dátum
Téma
Počet prihlásených Počet zúčastnených
9.10.2013
Kto hľadá nájde.
9
8
17
16
13.11.2013
Motivovaný
a udržateľný
dobrovoľník – ideál,
ktorý neexistuje?
11.12.2013
Môžeme si dovoliť
17
14
vyberať?
Zoznamka s dobrovoľníctvom – tréning pre začínajúcich dobrovoľníkov.
Cieľom Zoznamky s dobrovoľníctvom je poskytnúť info školenie pre začínajúcich dobrovoľníkov/čky.
Tu sa môžu dozvedieť aké sú možnosti dobrovoľníctva v Bratislave, v okolí, v zahraničí, ako odhalia, na
aký typ dobrovoľníctva sa hodia, aké sú práva a povinnosti dobrovoľníka a organizácie, čo je to etika
v dobrovoľníctve, čo dobrovoľníctvom získajú a ďalšie informácie, ktoré ich zaujímajú. Tieto info
školenia realizujeme každý tretí štvrtok v mesiaci. V roku 2013 sme zrealizovali 2 info školenia, jedno
v októbri a druhé v novembri. Dohromady sa na Zoznamke zúčastnilo 5 dobrovoľníčok.
Dobrovoľnícke firemné aktivity
Upratovanie okolia železnej studničky – 24.10.2013 – 12 dobrovoľníkov – 36 hod dobrovoľníckej práce
Maľovanie lavičiek na Námestí Slobody – 18.10.2013 – 5 dobrovoľníkov – 13hod 45 min dobrovoľníckej
práce
Spolupráca s kariera.sk
Bratislavskému dobrovoľníckemu centru sa podarilo nadviazať spoluprácu s portálom Kariera.sk, kde od
októbra minulého roka mohlo pridávať všetky dobrovoľnícke ponuky zverejnené v databáze BDC. V roku
2013 bolo na tomto portáli zverejnených 41 dobrovoľníckych ponúk. Dokopy na dané ponuky
zareagovalo 32 návštevníkov.
Práca s organizáciami k 31.12.2013:
Organizácie
Oslovené:
Zaregistrované: Aktívne:
Cca 450
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Komunikácia s dobrovoľníkmi do 31.12.2013:
Dobrovoľníci Máj Jún
Júl
August
Mail
Telefonicky
Sociálne siete
Osobne
Kariera.sk
Dobrovoľníci v databáze BDC k 31.12.2013:
Dobrovoľníci – databáza Zaregistrovaní:
dobrovolnictvoba.sk

422

51

Neaktívnych:
14

September
2
1
0
2

Aktívni:

303

Október
6
6
1
4
16

Zverejnené
ponuky:
56

November
12
0
4
3
8

December
12
0
3
3
8

Reagovali na
dobrovoľnícku ponuku
– Dobrovoľníci
prejavili záujem:
Cca 234

Pracovníci a spolupracovníci BDC v roku 2013:
Alžbeta Mračková – výkonná riaditeľka
Jana Vlašičová – projektová konzultantka, členka správnej rady BDC
Veronika Hrušková – PR manažérka
Dobrovoľníci BDC:
Miroslava Uhríková
m) v prípade podnikateľského subjektu doklad o spôsobe vzniku (živnostenský list, zápis v
obchodnom registri),
Stanovy občianskeho združenia sú v prílohe.
n) čestné prehlásenie žiadateľa, že ku dňu podania žiadosti nie je dlžníkom hlavného mesta ani
žiadnej mestskej časti, ani v konkurze, resp. nebolo začaté konkurzné ani vyrovnávacie konanie,
nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ani nebol zamietnutý návrh pre
nedostatok majetku a nie je v likvidácii
Ja, Alžbeta Mračková, výkonná riaditeľka Bratislavského dobrovoľníckeho centra, IČO 42267111, so
sídlom Hviezdoslavova 119, 90031 Stupava prehlasujem, že Bratislavské dobrovoľnícke centrum nie je
dlžníkom hlavného mesta ani žiadnej mestskej časti, ani v konkurze, resp. nebolo začaté konkurzné ani
vyrovnávacie konanie, nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ani nebol zamietnutý
návrh pre nedostatok majetku a nie je v likvidácii.
o) podpis oprávnenej osoby.

Bratislava, 17.2.2014

