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.
Názov:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie1, 81499 Bratislava1
Štatutárny zástupca:
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a. s.
IBAN:
SK28 7500 0000 0000 2582 8023
603481
IČO:
DIČ:
2020372596
(ďalej len “poskytovateľ”)
a
2.
Názov:
Bratislavské dobrovoľnícke centrum
Právna forma:
občianske združenie
Sídlo:
Stará Tržnica, Nám. SNP 25, 811 01 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Mgr. Gabriela Podmaková, výkonná riaditeľka
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej bank
IBAN:
SK70 1111 0000 0011 1032 4000
IČO:
42267111
DIČ:
2023771607
Zapísané v registri Ministerstva vnútra SR, číslo spisu VVS/1-900/90-40538
(ďalej len “príjemca”)
Poskytovateľ a príjemca sa na účely tejto zmluvy označujú aj ako zmluvné strany (ďalej len „zmluvné
strany“).
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 2016.
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 Slovenskej republiky
Bratislavy uznesením č.346/2015 dňa 10.12.2015 v rozpočte na rok 2016.
3. Príjemca dotáciu prijíma a zaväzuje sa použiť poskytnutú dotáciu len na účel uvedený v čl. III
bode 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 tejto 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 1. júla 2016.
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 z:
a) cestovné náklady a náklady na školenie,
b) odmeny a mzdy pre pracovníkov,
c) materiálové, komunikačné a prevádzkové náklady,
d) propagácia, kampane a aktualizácia webovej stránky,
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 účtuje príjemca
povinný odviesť na účet poskytovateľa najneskôr do 31. decembra 2016,
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 15. januára 2017.
4. Príjemca sa zaväzuje vyčerpať dotáciu do 31. decembra 2016 a vyúčtovať ju poskytovateľovi
najneskôr do 1 5 . januára 2017 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 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 naznak 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
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.346/2015 (príloha č. 1)
- Žiadosť o dotáciu pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum (príloha č. 2)
V Bratislave dňa: 14.3.2016
Za poskytovateľa:

JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.
primátor

V Bratislave dňa: 30.3.2016
Za príjemcu:

Mgr. Gabriela Podmaková, v.r.
štatutárny zástupca Bratislavského dobrovoľníckeho
centra, o.

Prílohač.1

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 - 2018
kód uzn.: 6.1
19.1

Uznesenie č. 346/2015
zo dňa 10.12.2015
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
1. rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016 v príjmovej a výdavkovej časti
vo výške 280 823 298,00 Eur vrátane finančných operácií,
2. príjmy bežného rozpočtu 239 482 976,00 Eur, výdavky bežného rozpočtu
229 456 784,00 Eur a prebytok bežného rozpočtu 10 026 192,00 Eur,
3. príjmy kapitálového rozpočtu 34 288 623,00 Eur, výdavky kapitálového rozpočtu
46 366 514,00 Eur a schodok kapitálového rozpočtu 12 077 891,00 Eur,
4. príjmové finančné operácie 7 051 699,00 Eur, výdavkové finančné operácie
5 000 000,00 Eur,
5. použitie peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016,
6. záväzné ukazovatele, úlohy a limity rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného
mesta SR Bratislavy, magistrátu a poskytované transfery na rok 2016,
7. programy výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016.

Príloha č. 2
Žiadosť o dotáciu pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum

a) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa:
Meno: Bratislavské dobrovoľnícke centrum
Sídlo: Stará Tržnica, Nám. SNP25, 81101 Bratislava
Miesto práce: Stará Tržnica, Nám. SNP25, Bratislava
b) právna formu žiadateľa
občianske združenie
c) IČO:42267111
d) bankové spojenie a číslo účtu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej bank
e) meno a priezvisko, trvalý pobyt a kontakt na štatutárneho zástupcu žiadateľa, vrátane dokladov
preukazujúcich oprávnenie konať za žiadateľa,
Gabriela Podmaková, Železná 3, 917 01 Trnava, info@dobrovolnictvoba.sk
Voľba štatutárnej zástupkyne v prílohe.
f) názov projektu, termín a miesto konania,
Názov: Bratislavské dobrovoľnícke centrum (ďalej BDC)
Termín:1.január – 31.december 2016
Miesto konania: Stará tržnica, Nám.SNP 25, Bratislava–Staré Mesto, 81101
g) stručná charakteristiku projektu, podnikateľského zámeru, prípadne pripravovanej aktivity:
Poslaním dobrovoľníckeho centra v Bratislave je vytvárať pozitívne prostredie pre rozvoj dobrovoľníctva v
Bratislave. Už od svojho vzniku motivujeme a zapájame ľudí do dobrovoľníctva v meste Bratislava a
Bratislavskom kraji a učíme organizácie, ako s dobrovoľníkmi pracovať. Hľadáme a inšpirujeme ľudí pre
dobrovoľníctvo v Bratislave a vieme, ako organizácie s dobrovoľníkmi pracujú a koho hľadajú. Pre
organizácie organizujeme školenia, tréningy, konzultácie a supervízie. Prepájame ich s dobrovoľníkmi a
dobrovoľníkov oceňujeme a podporujeme. Vytvárame nové dobrovoľnícke programy, spolupracujeme s
firmami a so školami. Posúvame dobrovoľníctvo v meste Bratislava a Bratislavskom kraji stále o kúsok
vyššie.
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.
Oceňujeme a podporujeme dobrovoľníkov.
Pre dobrovoľníkov v Bratislave pripravujeme rôzne výhody a zľavy, pri príležitosti Medzinárodného dňa
dobrovoľníkov/ čok realizujeme Oceňovanie dobrovoľníkov/ čok v Bratislavskom kraji.
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.
Vytvárame vlastné dobrovoľnícke programy.
Vytvorili sme dobrovoľnícky program ´Som tu pre teba´, zameraný na doučovanie detí vo vybranom
Krízovom centre v Bratislave.
Spolupracujeme s firmami a so školami.

Rozvíjame firemné dobrovoľníctvo- vysielame dobrovoľníkov z firiem do organizácií v Bratislave.
Pripravujeme firemné dobrovoľnícke programy podľa očakávaní firiem a dobrovoľníckych organizácií.
V školách organizujeme stretnutia pre záujemcov o dobrovoľníctvo a podporujeme študentov pri vytváraní
si a následnej realizácii vlastných dobrovoľníckych projektov. Konzultujeme študentské dobrovoľnícke
projekty.
h) štruktúrovaný rozpočet predpokladaných nákladov na realizáciu celého projektu a zdroje jeho
zabezpečenia,

Spotreba materiálu
kancelársky nábytok
a elektrospotrebiče
kancelárske potreby
a poštovné
Opravy a udržiavanie
Cestovné zamestnancov
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
web, telefón a hosting
Členské v Platforme
Notár a iné poplatky
služby-písanie
a konzultácia projektov
Školenia zamestnancov
prevádzka, nájom,
poistenie, služby
účtovníctvo
Propagačné materiály,
osveta a web.stránka
Mzdové náklady
Kurzové straty
Bankové poplatky
Odpisy majetku
Náklady spolu

180
130
50
50
150
400
4 220
400
50
100
600
100
500
600
1 870
15 000
0
0
0
20 000

Zdroje zabezpečenia rozpočtu: Magistrát Hl. Mesta SR Bratislavy
i) výška požadovanej dotácie
20 000 EUR
j) účel použitia, cieľová skupina 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 sú: 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,

zamestnaných, nezamestnaných, absolventov, seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím
a spolupracuje so strednými školami, univerzitami a ďalšími organizáciami na území mesta.
3. 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 v mesiaci organizuje tzv. zoznamku s dobrovoľníctvom, školenie
pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o dobrovoľníctvo.
4. 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.
5. Spolupráca s firmami.
Rozvíjame firemné dobrovoľníctvo - vysielame firemných dobrovoľníkov do organizácií v
Bratislave.
6. Oceňovanie a podpora dobrovoľníkov.
Pre dobrovoľníkov pripravujeme výhody a zľavy najmä prostredníctvom DOBROkarty
a organizujeme Regionálne oceňovanie dobrovoľníkov/ čok v Bratislavskom kraji
7. Vytváranie projektov.
Dobrovoľnícke centrum vytvára nové dobrovoľnícke programy a projekty pre festivaly, pre
organizácie, ktoré doposiaľ s dobrovoľníkmi nepracovali ako aj vlastné dobrovoľnícke programy
(dobrovoľnícky program Som tu pre teba)
k) predpokladané výstupy a prínos projektu pre hlavné mesto,
Dobrovoľnícke centrum zavádza dobrovoľnícke programy v zariadeniach v pôsobnosti mesta
Bratislavy- oslovujeme mestské organizácie a ponúkame im možnosť zaškolenia pre prácu
s dobrovoľníkmi ako aj pomoc s vytvorením dobrovoľníckych programov, aby aj oni mohli
pracovať priamo s dobrovoľníkmi. Takéto služby poskytujeme aj v ďalších verejných a
mimovládnych organizáciách, organizujeme vlastné dobrovoľnícke projekty a hľadáme
dobrovoľníkov na podujatia organizované Hl. mestom Bratislava a organizáciami v Bratislave na
základe prejaveného záujmu jednotlivých zariadení a záujmu dobrovoľníkov/ čok.
l) informáciu o doterajšej činnosti a výsledkoch hospodárenia žiadateľa za predchádzajúci rok,
Výber z pripravovanej Výročnej správy 2015:
Kampane a osveta o dobrovoľníctve
V mesiaci január sme dokončili prípravu kampane DOBROkarta, ktorú sme vytvorili v spolupráci s mediálnou agentúrou
CARAT a reklamnou agentúrou Triad Advertising, ktoré nám kampaň pripravili pro bono. Tlačová konferencia, ktorou bola
zároveň spustená aj kampaň STAŇ SA DOBRODRUHOM, sa konala 2. februára v Kaviarni TUTO na námestí SNP.
V dňoch 25.-26. februára sme sa zúčastnili veľtrhu práce Profesia Days 2015. Počas celého veľtrhu sme v ´Zóne bez hraníc´,
priestoru určeného pre prácu tretieho sektora, mali k dispozícii stánok, v ktorom sme propagovali dobrovoľníctvo v Bratislave
a zároveň viedli aj diskusiu na tému dobrovoľníctvo.
V marci sme sa zúčastnili na Festivale kariéry 2015, v dňoch 18.- 19. marca 2015- propagácia BDC a prednáška na tému: Ako
využiť dobrovoľníctvo ako pracovnú skúsenosť- prednáška a diskusia o tom, ako a či je možné získať zamestnanie vďaka
dobrovoľníctvu a či dobrovoľníctvo zvyšuje šance na zamestnanie. http://ndk.sk/

V období januára – apríla sme oslovovali ľudí s možnosťou darovania 2% a 3% pre BDC.
V máji sa konalo stretnutie s riaditeľom Binary-bay, p. Eliadesom, s ktorým sme sa dohodli na pro-bono spolupráci pri
vytvorení novej, responzívnej a ´user- friendly´ webovej stránky. V júni- októbri sme pracovali na skvalitňovaní a napĺňaní
obsahu webu, ktorý bol koncom októbra iba preklopený do nového systému.
V júni sme nadviazali na našu predošlú spoluprácu s Radou seniorov. V spolupráci s ňou sme oslovili jednotlivé jednoty a
kluby dôchodcov, s možnosťou zapojenia seniorov do dobrovoľníctva. V termíne jún - október sme zasielali pravidelné
ponuky zapojenia sa do dobrovoľníctva pre seniorov. Zároveň sme počas týždňa dobrovoľníctva vytvorili príležitosť aj na
zapojenie sa seniorov a počas mesiaca seniorov (októbra), pozvali sme ich na Trh dobrovoľníctva, ktorý sa konal v Starej
tržnici a kde bolo možné zoznámiť sa s viacerými organizáciami, ktoré aktuálne hľadajú dobrovoľníkov v seniorskom veku.
Týždeň dobrovoľníctva a Trh dobrovoľníctva sa konal v termíne 28.9.-3.10.2015, zúčastnilo sa na ňom 504 dobrovoľníkov,
ktorí spolu odpracovali 705 dobrovoľníckych hodín. Dobrovoľníci sa aktívne zúčastnili konkrétnej dobrovoľníckej aktivity,
alebo dňa otvorených dverí, informovali sa o dobrovoľníckych možnostiach na Zoznamke s dobrovoľníctvom a na Trhu
dobrovoľníctva v Starej Tržnici.
5.11.2015 sme oslávili Medzinárodný deň koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov. Pripravili sme 3- hodinové
podujatie v Lokál u nás, spojené s neformálnym vzdelávaním koordinátoriek dobrovoľníkov/čok a vzájomnou diskusiou.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov/ čok (5.12.2015) sme pripomenuli bratislavským organizáciám dôležitosť
oceniť ich vlastných dobrovoľníkov/ čky. Dobrovoľníkov BDC sme ocenili darovaním poukážky na nákup v kníhkupectve
Martinus.sk, ktoré sme od kníhkupectva s týmto účelom dostali do daru.
Počas celého roka posielame raz do mesiaca newsletter pre organizácie a raz do mesiaca newsletter pre dobrovoľníkov.
Newsletter pre dobrovoľníkov v decembri 2015 odišiel 1518 odberateľom. Newsletter pre organizácie odišiel 242
odberateľom. Ponuky pre dobrovoľníkov zverejňujeme aj na portáli kariéra.sk, pravidelne spravujeme FB stránku, LinkedIn
stránku, Twitter a Instagram stránky BDC.
Práca s organizáciami
Počas roka sme oslovovali organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi/čkami ohľadne možnosti registrácie v databáze BDC ako aj
s možnosťou pomoci s riadením dobrovoľníkov/čok. Stretli sme sa so zástupcami 61 organizácií, ktorým sme umožnili
registráciu na BDC stránke www.dobrovolnictvoba.sk.
V spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií sme vyškolili 14 koordinátorov/riek dobrovoľníkov na
akreditovanom tréningu Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorý sa konal v dňoch 23.- 26. júna 2015 v Bratislave.
Počas roka sme realizovali 6 vzdelávacích tréningov pre koordinátorov dobrovoľníkov/čiek, s názvom Druhé stredy, na
ktorých sa zúčastnilo spolu 51 koordinátorov dobrovoľníkov/čok. Vzdelávacie tréningy boli na témy: Legislatíva v
dobrovoľníctve - kedy ju potrebujeme?; Arteterapia pre koordinátorov/ky dobrovoľníkov/ čok; Prezentačné zručnosti
koordinátorov/ ky; Moje malé modré z neba- online komunikácia s dobrovoľníkmi/čkami; Štandardy kvality a D-zručnosti pre
zamestnanie; Time- management pre koordinátorov/ ky.
V mesiacoch jún-december 2015 sme pre koordinátorov dobrovoľníkov pripravili možnosť zúčastňovať sa pravidelných
supervízií. Supervíznych stretnutí sa pravidelne zúčastňovala uzavretá skupina koordinátorov/ riek dobrovoľníkov/ čok v počte
9 osôb.
V mesiacoch júl- september sme vypracovali dotazník spokojnosti s prácou Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktorý bol
zaslaný organizáciám registrovaným v databáze BDC. Dotazník bol následne spracovaný. Výsledky boli zaslané aj na
Magistrát Hl. mesta BA. Stručnú správu môžete nájsť na našom webe:
http://www.dobrovolnictvoba.sk/novinky/detail/hodnotenie-bratislavskeho-dobrovolnickeho-centra/.
V máji 2015 sme sa zapojili do kampane Proti hazardu v Bratislave. Viac informácií nižšie.

Práca s mestskými organizáciami
V databáze BDC je k 31.decembru 2015 registrovaných 8 mestských organizácií a 1 mestská časť, ktoré si prostredníctvom
databázy BDC hľadajú dobrovoľníkov na svoje aktivity, resp., ktoré využívajú služby BDC, ako účasť na tréningoch,
supervízne stretnutia, konzultácie k otázkam dobrovoľníctva a pod. Jedná sa o nasledujúce organizácie: Nízkoprahové denné
centrum pre deti a rodinu FORTUNÁČIK; CVC Gessayova; Galéria Mesta Bratislavy; Krízové centrum REPULS Hl. mesta
SR Bratislava; Staromestská knižnica; Múzeum mesta Bratislavy; Petržalský domov seniorov; Mestské lesy - spolupracujeme
na firemnom dobrovoľníctve; Mestská časť Petržalka - konzultovali sme vytvorenie dobrovoľníckeho programu a zrealizovali
2hodinové stretnutie so zamestnancami- záujemcami o zapojenia sa do dobrovoľníckych aktivít v tejto mestskej časti.
Taktiež sme konzultovali nový dobrovoľnícky program Mestskej časti Bratislava- Nové mesto (možnosť zapojenia
dobrovoľníkov, ako osloviť a hľadať dobrovoľníkov, manažment dobrovoľníkov..)

Oslovili sme mestské organizácie s možnosťou zapojenia sa do projektu Bratislavský týždeň dobrovoľníctva a Trh
dobrovoľníctva. Do projektu sa zapojili: CVC Gessayova, Petržalský domov seniorov, Magistrát Hl. mesta SR, Obchodná
akadémia Rača, MÚOP.
Na aktivity vytipované mestskými organizáciami alebo magistrátom Hl. mesta SR sme organizovali a našli sme 30
dobrovoľníkov na upratovanie a čistenie Vodnej veže v júli 2015 a 13 dobrovoľníkov v októbri 2015. V septembri skupina 12
dobrovoľníkov pomáhala pri čistení a maľovaní Kaplnky sv. Jakuba na Nám. SNP, 16 dobrovoľníkov pomáhalo pri maľovaní
plota CVC Gessayova, 11 dobrovoľníkov/ čok pomáhalo sťahovať stoly, skrine a stoličky na Obchodnej akadémii v Rači.
Týchto aktivít sa spolu zúčastnilo 82 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali 300 dobrovoľníckych hodín.
Pre mestské organizácie sme zrealizovali celodenný tréning Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorý sa konal 3.
decembra a zúčastnili sa ho deviati (9) zástupcovia týchto mestských častí a organizácií- MÚ Nové mesto, Staromestská
knižnica, MÚ Ružinov, Domov pri kríži, Dom tretieho veku- zariadenie pre seniorov, Miestny úrad mestskej časti BratislavaPetržalka, Stredisko sociálnych služieb Petržalka, Mestská knižnica.
S Galériou mesta Bratislavy sme opätovne konzultovali dobrovoľnícky program a zapojenie sa do projektu Štandardov
kvality- s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme. Galéria mesta Bratislavy sa tak stala, aj vďaka BDC prvou mestskou
organizáciou, ktorá získala štandard kvality- celoslovensky uznávanú známku kvality práce s dobrovoľníkmi/ čkami.
Práca s dobrovoľníkmi
Každý mesiac sme zorganizovali informačné stretnutia pre záujemcov o dobrovoľníctvo - Zoznamky s dobrovoľníctvom, ako
aj individuálne alebo skupinové stretnutia so záujemcami o dobrovoľníctvo v Bratislave. Stretnutí sa počas roka zúčastnilo 505
osôb.
V apríli až decembri 2015 sme hosťovali dobrovoľníčku Claire Billon-Grand z Francúzska v rámci Európskej dobrovoľníckej
služby. Claire nadviazala na prácu predchádzajúcej dobrovoľníčky a naďalej kontaktovala organizácie s možnosťou
vytvorenia dobrovoľníckych ponúk pre cudzincov žijúcich v Bratislave, ako aj priamemu zapájaniu týchto dobrovoľníkov do
dobrovoľníctva na nasledovné podujatia: Upratovanie vodnej veže (júl, október), maľovanie Kaplnky sv. Jakuba; a písaní EVS
blogu. Clairina dobrovoľnícka služba sa končí v roku 2016.
V roku 2015 sme robili dobrovoľnícky nábor do BDC na nasledujúce pozície: administratívna pomoc s vyhľadávaním
informácií na webe a tvorba excelových súborov; fotograf/ka; grafik/čka. Na všetky 3 pozície sme našli šikovných (avšak len
krátkodobých) dobrovoľníkov/čky, ktorí/é nám pomohli pri realizácii našich projektov.
Firemné dobrovoľníctvo
V priebehu roka sme zaslali ponuku do Bratislavských stredných a menších firiem (100) s možnosťou zapojiť sa do
dobrovoľníctva pre mestské a mimovládne organizácie v Bratislave. Podarilo sa nám zrealizovať dobrovoľnícke dni pre J&T
banku a firmu Ericsson v Mestských lesoch v Dúbravke a na Kamzíku. Počas týždňa dobrovoľníctva sa do dobrovoľníckych
aktivít zapojili zamestnanci spoločnosti DELL.
Dobrovoľníctvo na školách
V júni 2015 sme začali s novým projektom- zapájania škôl do dobrovoľníctva a vytvárania dobrovoľníckych programov/
predmetov na školách. V priebehu júna- júla sme s pomocou našej dobrovoľníčky Karolíny vypracovali zoznam všetkých
základných a stredných škôl v Bratislave. Tieto sme v priebehu augusta 2015 oslovili s možnosťou stretnutia a nadviazania
spolupráce.
V auguste- decembri 2015 prebehlo stretnutie so zástupcami 10 škôl, kde sme následne: pomohli pri obnovení
a znovuvytvorení vlastného dobrovoľníckeho programu pre študentov (2), konzultovali vytvorenie jednorazovej
dobrovoľníckej príležitosti pre študentov (1), informovali študentov o možnostiach zapojenia sa do dobrovoľníctva v
Bratislave a o výhodách, ktoré im dobrovoľníctvo poskytuje z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska (8).
V decembri sme sa realizovali prednášku na vedeckej konferencii ´Komunitná psychológia na Slovensku´ na tému:
Dobrovoľníctvo v BA: vznik, vývoj a trendy, ktorá sa konala 3.decembra 2015 na FSEV UKBA a zúčastnilo sa jej 30
študentov a zamestnancov, ako aj prezentáciu o dobrovoľníctve pre projekt Young guns – 8.12.2015, KC Dunaj pre 80
mladých ľudí zapojených do projektu Fullbrightovej nadácie.
DOBROkarta
DOBROkarta je karta, na základe ktorej môžu dobrovoľníci, ktorí v predchádzajúcom roku dobrovoľníčili minimálne 40 hodín
získať zľavy na rôznych miestach v rámci Bratislavy. Kampaň ´Hľadáme DOBROdruhov´ sme spustili 2.februára 2015. K 31.
decembru sme vydali 115 DOBROkariet.
Nechcem tento vianočný darček
V termíne 12. 1. 2015 - 31. 1. 2015 sme pripravili projekt v spolupráci s organizáciou VčelíDOM a kaviarňou TUTO. Cieľom
bolo vyzbierať darčeky, ktoré ľudia dostali na Vianoce ale z rôznych dôvodov ich nevedeli využiť. Darčeky bolo možné
priniesť do BDC alebo do kaviarne TUTO. Koncom januára sme ich odovzdali organizácii VčelíDOM, ktorá darčeky rozdelila
deťom z detských domovov. Podarilo sa nám vyzbierať 32 darčekov.

Petícia sa Bratislavu bez hazardných hier
BDC sa v máji - decembri 2015 aktívne zapojilo do petície proti hazardu v Bratislave. Po dohodnutí spolupráce s
koordinátorom kampane starostom Jánom Mrvom sme nielen aktívne hľadali a získali dobrovoľníkov na podujatia
jednotlivých mestských častí (najmä vinobrania), iniciatív (Trhy v Starej Tržnici) a na celoslovenské podujatia (Pochod za
život), ale sme sa stali aj partnerom kampane a oslovovali ďalšie mimovládne organizácie so žiadosťou o podporu v tejto
téme. Do Vianoc 2015 sme naďalej aktívne pomáhali so zbieraním podpisov počas potravinových trhov v Starej Tržnici, ktoré
sa konajú každý víkend. Zároveň sme oslovili a do petície proti hazardu zapojili aj herca Lukáša Latináka, s ktorým sme
natočili a zostrihali krátke video vyjadrujúce jeho názor na hazard.
Vznik dobrovoľníckych centier v iných mestách
V mesiacoch júl - september 2015 sme prezentovali fungovanie BDC v Trnave, Trenčíne a Žiline. Bratislavské dobrovoľnícke
centrum sa seminárov zúčastnilo – prezentovali sme BDC ako jeden z príkladov dobrej praxe. Predstavili sme dobrovoľnícke
centrum, povedali ako funguje a čo robíme, akým spôsobom motivujeme verejnosť k dobrovoľníctvu, o vzdelávaní pre
koordinátorov dobrovoľníkov, rôznych podujatiach, ktoré organizujeme pre dobrovoľníkov ako aj o stretnutiach so
záujemcami o dobrovoľníctvo. Hovorili sme aj spolupráci s rôznymi organizáciami, firmami, mestom Bratislava a financovaní
dobrovoľníckeho centra.
Bratislavský týždeň dobrovoľníctva a Trh dobrovoľníctva
V septembri sme odštartovali pilotný projekt ´Týždeň, ktorý ťa zmení. NADOBRO.´ Do týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo
504 ľudí, ktorí spolu odpracovali 704,5 dobrovoľníckych hodín. Dobrovoľníci sa aktívne zúčastnili konkrétnej dobrovoľníckej
aktivity, alebo dňa otvorených dverí, informovali sa o dobrovoľníckych možnostiach na Zoznamke s dobrovoľníctvom a na
Trhu dobrovoľníctva v Starej Tržnici. Viac informácií o týždni dobrovoľníctva:
http://www.dobrovolnictvoba.sk/novinky/detail/ako-sa-bratislava-zmenila-nadobro/
Štandardy kvality práce s dobrovoľníkmi
V lete 2015 sa BDC stalo jednou z kvalifikovaných hodnotiteľských organizácií projektu, ktorý je zameraný na zvyšovanie
kvality práce s dobrovoľníkmi/ čkami a manažmentu dobrovoľníkov/čok. Zároveň sme získali najvyšší stupeň kvality práce s
dobrovoľníkmi/ čkami a tiež udelili jeden zo stupňov kvality 14-tim organizáciám v Bratislavskom kraji.
Zaži talent
V septembri 2015 sme v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva v BB a Nitrianskym dobrovoľníckym centrom pripravili projekt
Zaži talent, ktorí si dáva za cieľ jednak zmapovať, aké skúsenosti a talenty nadobudli mladí ľudia vďaka dobrovoľníctvu, ako
aj propagovať dobrovoľníctvo medzi mladými ľuďmi v Bratislave. Do konca roka 2015 sme uskutočnili prieskum medzi
mladými dobrovoľníkmi vo veku 15-30 rokov a mladými koordinátormi dobrovoľníkov do 30 rokov, s ktorými sme sa
rozprávali práve na tému zvyšovania talentu a nadobúdania nových zručností prostredníctvom dobrovoľníctva. Výsledkom
projektu budú 2 štúdie a 9 videí, dokumentujúcich talent jednotlivých mladých ľudí v Bratislavskom kraji. Projekt je
podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Vzdelávanie pracovníkov
Počas roka sa zamestnankyne a pracovníci BDC zúčastňovali workshopov Druhé stredy. Gabriela Podmaková sa zúčastnila aj:
konferencie NGO DAY- Nová generácia NGO, ktorá sa konala 19. februára 2015
akreditovaného tréningu manažment dobrovoľníkov/ čok, ktorý sa konal 23.-26. júna v Bratislave
školenia pre hodnotiteľov štandardov kvality - s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme, ktoré sa konalo 13.
augusta v Banskej Bystrici
konferencie ´Dobrovolnictví v kultuře´, ktorá sa konala 18.-19.septembra v Plzni
Databáza BDC a komunikácia s dobrovoľníkmi a organizáciami v číslach
K 31.decembru 2015 bolo v databáze BDC registrovaných 159 organizácií a 1654 dobrovoľníkov, ktorí majú záujem
vykonávať dobrovoľnícku činnosť. Z toho v priebehu roka 2015 sme zaznamenali 1066 reakcií na dobrovoľnícku ponuku v
databáze BDC. V rámci Bratislavského týždňa dobrovoľníctva evidujeme 504 osôb, ktoré sa aktívne zúčastnili dobrovoľníckej
aktivity. Počas roka sme evidovali 51 až 82 dobrovoľníckych pozícií, čo je približne 1000 dobrovoľníckych príležitostí.
Komunikácia s dobrovoľníkmi mimo online stránky BDC teda osobne, telefonicky, prostredníctvom sociálnych sietí alebo cez
spolupracujúci portál kariera.sk v roku 2015: 505 osôb.

Hospodárenie za rok 2015 bude k dispozícií v máji 2016.
HOSPODÁRENIE za rok 2014
Náklady
Spotreba materiálu
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady

201,54
340,51
318,78
17 972,10
8 526,18
3 000,86
302,32

Ostatné dane a poplatky
Iné náklady
Náklady celkom

28,65
152,30
30 843,24

Výnosy
Tržby z predaja služieb
Úroky
Prijaté príspevky od iných organizácií
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Výnosy celkom

1 411,11
0,94
30 892,00
129,32
32 433,37

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, Gabriela Podmaková, výkonná riaditeľka Bratislavského dobrovoľníckeho centra, IČO 42267111,
so sídlom Stará Tržnica, Nám. SNP 25, 81101 Bratislava, prehlasujem, že Bratislavské dobrovoľnícke
centrum nie je dlžníkom Hlavného Mesta Bratislava, ani žiadnej mestskej časti, nie je 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, dátum

