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NA ÚVOD
	 V	roku	2015	sme	zaznamenali	niekoľko	úspechov	najmä	na	národnej	a	regionálnej	úrovni.	Iniciovali	
sme	a	podporili	vznik	a	rozbehnutie		dvoch	nových	dobrovoľníckych	centier	v	Trnave	a	Trenčíne.	Štandardy	
kvality,	 resp.	 známku	 kvality	 „S	 dobrovoľníkmi	 a	 dobrovoľníčkami	 to	 vieme“	 od	 nás	 získalo	 prvých	 96	
organizácií	na	celom	Slovensku.	Podarilo	sa	nám	rozbehnúť	diskusie	o	podpore	dobrovoľníctva		a	o	vzniku	
dobrovoľníckych	centier	s	ďalšími	regionálnymi	a	miestnymi	samosprávami		–	niektoré	z	nich	už	v	roku	2015	
dobrovoľnícke	centrá	podporili	alebo	prejavili	vôľu	podporiť	ich	v	nasledujúcich	rokoch.	Na	medzinárodnej	
úrovni	sme	rozbehli	tri	nové	projekty,	z	toho	jeden		pod	našou	koordináciou.	

Tešíme	sa	z	ovocia	našej	práce	a	novým	dobrovoľníckym	centrám	prajeme	veľa	úspechov!	

Alžbeta	Mračková/	Frimmerová	
prezidentka Platformy 

dobrovoľníckych centier a organizácií

KTO SME
 Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (ďalej len Platforma) podporuje tvorbu 
priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku. Združuje dobrovoľnícke centrá           
a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi. Tvorí a rozvíja infraštruktúru dobrovoľníctva – podporuje 
kvalitné dobrovoľnícke centrá a dobrovoľnícke organizácie, obhajuje ich právne a ekonomické 
postavenie a presadzuje finančnú podporu dobrovoľníctva. Rieši legislatívu dobrovoľníctva, podporuje 
vznik  a  rozvoj  pracovnej  pozície  koordinátorov/-riek  dobrovoľníkov  v  mimovládnych a verejných
organizáciách. Presadzuje dobrovoľníctvo ako nástroj neformálneho vzdelávania aj ako nástroj 
prípravy pre trh práce.
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Alžbeta Mračková/ 
Frimmerová

prezidentka, 
projektová manažérka, 
trénerka a konzultantka

ĽUDIA V PLATFORME 
V ROKU 2015

Alžbeta Brozmanová 
Gregorová

viceprezidentka, 
trénerka a konzultantka

Jana Andreasová

členka predsedníctva

Jana Vlašičová

projektová konzultantka

Michal Kubíni

grafik – dobrovoľník

Žofia Jakubová

projektová manažérka 
(júl – december 2015) 

Gabriela Podmaková

administratívna a finančná 
asistentka 

(júl – december 2015)
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ČLENSTVO V PLATFORME 
V ROKU 2015
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií združuje organizácie, ktoré vyvíjajú aktivity aspoň                       
v troch z nasledujúcich oblastí: 

• rozvíjajú dobrovoľnícke príležitosti v komunite v partnerstve s ostatnými organizáciami, 
• usilujú sa o pozitívny imidž dobrovoľníctva, 
• stimulujú záujem verejnosti o dobrovoľníctvo, 
• napomáhajú k rozvoju dobrovoľníckych programov a činností v organizáciách a v komunite                            
 a snažia sa o ich spoluprácu a sieťovanie, 
• prepájajú ľudí so záujmom o dobrovoľníctvo a organizácie, ktoré dobrovoľníkov potrebujú 
 pre svoju činnosť, 
• zaoberajú sa tvorbou politickej stratégie smerom k vytváraniu priaznivej spoločenskej klímy  

 pre dobrovoľníctvo. 
 

ČLENOVIA PLATFORMY V ROKU 2015:
1. Bratislavské dobrovoľnícke centrum
2. Centrum dobrovoľníctva, Banská Bystrica
3. Centrum pre filantropiu
4. Dobrovoľnícka skupina Vŕba
5. Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
6. Greenpeace Slovensko - pozorovateľ
7. Horská služba Malá Fatra
8. Inštitút pre aktívne občianstvo 
 (od 2.11.2015)
9. KC Aktivity (od 2.11.2015)
10. Klub detskej nádeje
11. Nadácia Pontis
12. Nitrianske centrum dobrovoľníctva

13. Pathfinder
14. Prešovské dobrovoľnícke centrum
15. Slovenský Červený kríž
16. Slovenský výbor pre UNICEF
17. Trnavské dobrovoľnícke centrum 
 (od 2.11.2015)

ČLENKAMI PLATFORMY SÚ AJ FYZICKÉ 
OSOBY:

1. Tatiana Matulayová
2. Veronika Hotová (pozorovateľka)
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V ROKU 2015 VZNIKLI DOBROVOĽNÍCKE CENTRÁ 
V TRENČÍNE, TRNAVE A ŽILINE

 Vďaka dotácii Programu Služby Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme v roku 
2015 vytvorili a zlepšili podmienky a príležitosti pre dobrovoľníctvo. Podnietili sme vznik a fungovanie 
nových centier  v troch regiónoch. V lete 2015 sme realizovali tri semináre o možnostiach a potrebách 
vzniku dobrovoľníckych centier v Žiline, Trnave a Trenčíne. Vytvorili sme k tomu pracovné skupiny                       
a pracovali na založení centier. Stretli sme sa s primátormi všetkých troch miest a so zástupcami 
všetkých troch krajov s cieľom získať finančnú podporu pre fungovanie centier.  Koncom roka vznikli 
Trnavské dobrovoľnícke centrum,  Dobrovoľnícke centrum Trenčín a  Žilinské dobrovoľnícke centrum 
a obnovilo sa Dobrovoľnícke centrum Košického kraja.   

Od svojho vzniku sa tak Platforma podieľala na vzniku štyroch dobrovoľníckych centier, medzi ktoré 
patrí aj Bratislavské dobrovoľnícke centrum.  Všetky spomenuté centrá majú vďaka dotácii od roku 
2015 vzájomne prepojené databázy dobrovoľníckych príležitostí a dobrovoľníkov - spolu s Nitrianskym 
centrom dobrovoľníctva. Vytvorili sme tak spoločnú databázu dobrovoľníkov a príležitostí šiestich 
krajov Slovenska. 

V roku 2015 sa tiež centrá v Trenčíne, Trnave, Košiciach a Nitre v rámci podporeného projektu venovali 
propagácii dobrovoľníctva medzi mladými ľuďmi – realizovali prezentácie na základných, stredných    
a vysokých školách a venovali sa propagácii centra a dobrovoľníckych príležitostí v regiónoch. 
Napriek užitočnosti a významu centier, sú dnes niektoré z nich finančne nestabilné. Rokujú naďalej      
s lokálnymi a krajskými samosprávami o ich finančnej podpore a spolupráci. Centrá v Nitre a Bratislave 
už niekoľko rokov finančnú dotáciu z rozpočtu miest majú. Mestá, ktoré v roku 2015 podporili 
jednotlivé dobrovoľnícke centrá, boli Nitra, Bratislava, Trnava a Banská Bystrica. Vyššie územné celky 
doposiaľ finančnú podporu centrám v žiadnom regióne neposkytli. 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy 
pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
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PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA V KOŠICKOM KRAJI

 V septembri 2015 schválil Košický samosprávny kraj Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja na roky 2016 – 2022, na ktorej sa autorsky podieľala Tatiana Matulayová, členka Platformy 
dobrovoľníckych centier a organizácií. Jeho súčasťou je aj Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva 
v Košickom kraji. Stratégia na podklade výsledkov výskumu v Košickom kraji identifikuje základné 
opatrenia v rokoch 2016 – 2022, ktoré budú smerovať k systematickej podpore a rozvoju dobrovoľníctva 
v Košickom kraji. 
Stratégiu nájdete na http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/rozvoj-regionu/program-hosp-
socialneho-rozvoja/dokumenty-publikacie/.

KOORDINÁTOR DOBROVOĽNÍKOV V NÁRODNEJ 
SÚSTAVE POVOLANÍ

 V  priebehu  roka 2015 sme, aj vďaka Európskemu projektu Wake up call – Volunteer 
Managment Role, vytvorili pracovný profil profesie Koordinátor dobrovoľníkov, ktorá doposiaľ nebola 
uznanou profesiou. 
V pracovnej skupine, ktorá sa venovala tvorbe novej sústavy povolaní sa nám podarilo presadiť, aby 
profesia Koordinátor dobrovoľníkov bola uznaná a zaradená do národnej sústavy povolaní. 
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ŠTANDARDY KVALITY V ROKU 2015
	 Štandardy	 kvality	 manažmentu	 dobrovoľníkov	 a	 dobrovoľníčok	 na Slovensku sú značka 
kvality manažmentu dobrovoľníkov, ktorú organizácia môže získať, ak prejde určeným procesom 
sebahodnotenia a externého hodnotenia manažmentu dobrovoľníkov vyškolenými hodnotiteľmi. 

Štandardy kvality sme na Slovensku vytvorili v roku 2014.  V roku 2015 sme vyškolili hodnotiteľky 
štandardov kvality manažmentu pre všetky kraje Slovenska. Sebahodnotením a externým hodnotením 
prešlo v roku 2015 na Slovensku 96 organizácií,  z toho 26 organizácií splnilo najvyšší štandard práce 
s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, 23 vyšší štandardov a 47 organizácií základný štandard. Značka 
kvality sa udeľuje na tri roky.

Značka kvality sa stala súčasťou  dobrovoľníckych ponúk dobrovoľníckych centier. Potenciálni 
dobrovoľníci vidia, koľko má hviezdičiek, resp. aký štandard spĺňa organizácia, ktorá zverejnila 
dobrovoľnícku ponuku.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy 
pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
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TRÉNINGY MANAŽMENTU DOBROVOĽNÍKOV 
A DOBROVOĽNÍČOK V ROKU 2015 
 Vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sme v roku 2015 mohli zrealizovať 
tri cenovo zvýhodnené akreditované tréningy Manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok s pridaným 
modulom zameraným na manažment znevýhodnených mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. 

Tréningy sme zrealizovali v júni 2015 v Bratislave, v septembri 2015 v Žiline a v novembri 2015                  
v Košiciach. Spolu sme v roku 2015 vyškolili 39 koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov.  
Tréning im poskytol teoretické a praktické vedomosti, zručnosti a konkrétne metódy, ktoré budú 
môcť uplatniť pri práci s dobrovoľníkmi/-čkami. Bol vedený interaktívnou formou  našimi trénerkami 
a s odborníkmi, ktorí pracujú s ľuďmi so znevýhodneniami (napr. zrakovými, sluchovo a pod.). 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy 
pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
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MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY
EVOLVET 
EUROPEAN VOLUNTEER COORDINATORS VOCATION EDU-
CATION AND TRAINING

september 2015 – august 2017

 V roku 2015 sme začali pracovať na 
medzinárodnom projekte zameranom na 
vzdelávanie koordinátorov dobrovoľníkov 
pracujúcich v rozvojovej problematike. 
Cieľom projektu je pripraviť publikáciu pre 
trénerov, ktorí budú vzdelávať koordinátorov 
dobrovoľníkov v manažmente dobrovoľníkov 
a iných rozvojových témach a pripraviť pilotný 
tréning vo všetkých zapojených krajinách. 
V decembri 2015 sa uskutočnilo prvé stretnutie 
partnerov v španielskom Logrone. Súčasťou 
projektu bude aj záverečná celoslovenská 
konferencia v roku 2017 v Bratislave. 

Na projekte spolupracujeme s nasledujúcimi 
partnermi: 

Art in Tanzania Ry, Fínsko; 
CONGDCAR, Španielsko; 
Fund for Intercultural Education, Poľsko; 
LVIA Taliansko; 
Pista Mágica – Associação, Portugalsko 
a Südwind Agentur, Rakúsko. 

Tento projekt realizujeme vďaka finančnej 
podpore Európskej komisie. 
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YALTA 
YOUTH ACTIVIZATION - LONG TERM AMBITION

september 2015 – marec 2018

 Nový medzinárodný projekt je upriamený 
na podporu a inklúziu nevidiacej a slabozrakej 
mládeže. Cieľom je zamedziť sociálnej izolácii 
nevidiacich a slabozrakých mladých ľudí a  rozšíriť 
ich  možnosti zapájania sa do dobrovoľníckych 
aktivít. 
Úlohou Platformy je počas projektu vyškoliť 
profesionálov a mladých dobrovoľníkov 
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska                                                 
v manažmente dobrovoľníkov, publikovať 
manuály pre prácu  s mladými dobrovoľníkmi                               
a vytvoriť tandemy,resp. tímy mladých nevidiacich/ 
slabozrakých dobrovoľníkov s dobrovoľníkmi, 
ktorí nie sú zrakovo znevýhodnení. 
Prvé stretnutie k projektu sa uskutočnilo v októbri 
2015 v Bratislave. 

Partnermi projektu sú 
Slovinská asociácia zdravotne postihnutých 
študentov (DSIS) 
a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
(ÚNSS). 

Na projekte spolupracuje 
Bratislavské dobrovoľnícke centrum
Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, 
Nitrianske centrum dobrovoľníctva, 
Prešovské dobrovoľnícke centrum. 

Tento projekt realizujeme vďaka finančnej 
podpore Európskej komisie. 
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CIVCIL 
COMPETENT IN VOLUNTEER-
ING, COMPETENT IN LIFE

marec 2015 – február 2017

 Prioritami projektu sú sociálna inklúzia, 
resp. začlenenie mladých ľudí so znevýhodnením 
do spoločnosti  prostredníctvom dobrovoníctva                   
a uznanie kompetencií a zručností nadobud-
nutých v dobrovoľníctve. To sa uskutoční vďaka 
vytvoreniu a adaptovaniu online nástrojov, ktoré 
potvrdia kompetencie získané z dobrovoľníctva   
a umožnia ich využitie pri hľadaní zamestnania. 
Na Slovensku takýto nástroj vytvorila Platforma   
v roku 2014 s názvom:  
D-zručnosti pre zamestnanie. 
Partnerom v Chorvátsku a v Rumunsku umožní 
tento projekt vytvoriť online nástroje adaptované 
na ich podmienky v ich krajinách. 
Druhou časťou projektu je vytvorenie osnov                   
a tréningových materiálov, ale aj samotná 
realizácia tréningov manažmentu dobrovoľníkov 
zameraných na mladých ľudí so znevýhodnením. 
Tieto tréningy majú za cieľ vyškoliť organizácie      
pre prácu s ľuďmi s určitou formou znevýhodnenia 
a následné aktivizovanie tejto skupiny ľudí ako 
dobrovoľníkov. 
V júni 2015 sme zorganizovali v rumunskom 
meste Cluj-Napoca stretnutie partnerov projektu. 

V priebehu roka 2015 sme pripravili na testovanie 
pilotný jednodňový tréning pre koordinátorov 
dobrovoľníkov so zameraním na manažment 
mladých dobrovoľníkov so znevýhodnením. 
Pripravovali sme aj stránku www.civcil.eu, ktorej 
úlohou je poukázať na fungujúce (online) nástroje, 
ktoré   validujú   a   uznávajú   zručnosti   získané 
z dobrovoľníctva. 

Partnermi projektu sú:   
Dobrovoľnícke centrum v Cluji, Rumunsko,  
Dobrovoľnícke centrum v Osijeku, Chorvátsko,  
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
Pedagogické lýceum Gheorghe Sincai v Zalau                 
v Rumunsku 
a chorvátska organizácia ́ Citizens Democratic 
Initiative Project´.  
Na projekte spolupracuje 
Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, 
Nitrianske centrum dobrovoľníctva, 
Dobrovoľnícke centrum Trenčín 
a Bratislavské dobrovoľnícke centrum.

Tento projekt realizujeme vďaka finančnej 
podpore Európskej komisie. 
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WAKE UP CALL 
VOLUNTEER MANAGER ROLE

november 2014 – apríl 2016

 Cieľom medzinárodného projektu je  
zvýšiť kvalitu manažmentu dobrovoľníkov so 
špeciálnym zameraním na tvorbu pracovného 
profilu Koordinátora/-ky dobrovoľníkov a  na 
vzdelávanie a validáciu zručností koordinátorov/ 
-riek dobrovoľníkov. 
Ako podklad pre tieto aktivity slúžila v roku 
2015 realizácia výskumu týkajúceho sa role 
a profilu koordinátora dobrovoľníkov, jeho 
profesionálnych a osobných vlastností, ako aj 
štandardov kvality práce s dobrovoľníkmi. 
Na Slovensku vyplnilo dotazník 130 respondentov. 
Prieskum sme realizovali začiatkom roka 2015.

V projekte sme v roku 2015 vytvorili  tzv. Pra-
covný  profil  koordinátora/-ky dobrovoľníkov.  
Aj vďaka tomuto profilu sa Platforme podarilo 
dostať pozíciu Koordinátora dobrovoľníkov do 
Národnej sústavy povolaní.
V priebehu roka 2015 sme sa zúčastnili projek-
tových stretnutí v Rige a Rijeke. 

Partnermi projektu sú 
ProVobis z Rumunska, SMART z Chorvátska,  
Brivpratigais.lv  z  Lotyšska 
a Önkéntes Központ Alapítvány z Maďarska. 

Tento projekt realizujeme vďaka finančnej 
podpore Európskej komisie.
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VTI 
VOLUNTEERING AS A TOOL FOR INCLUSION
november 2014 – apríl 2016

Cieľom projektu bolo získať vzájomnú skúsenosť 
a vedomosti od zapojených partnerov                                  
v téme zapájania ľudí so znevýhodnením do 
dobrovoľníctva. 
V rámci projektu vznikli v roku 2015 dve online 
publikácie:  
Zbierka príkladov dobrej praxe 
a Odporúčania pre koordinátorov 
dobrovoľníkov ako navrhnúť inkluzívnejší 
dobrovoľnícky program. 
Tieto publikácie poukazujú na to, že 
dobrovoľníkom sa môže skutočne stať každý        
a koordinátorov/-ky dobrovoľníkov presvedčia, 
aby sa spolupráce s ľuďmi s postihnutím alebo 
so znevýhodnením neobávali.

Ďakujeme všetkým partnerom za inšpirujúci 
projekt a dobré partnerské vzťahy. 
Partnermi projektu boli:  
Volunteer Ireland, Írsko; 
Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe), 
Dánsko; 
ÖKA – National Volunteer Centre, Maďarsko; 
Volunteer Centre Osijek, Chorvátsko, 
PRO VOBIS – National Volunteer Centre, 
Rumunsko, 
http://www.brivpratigais.lv/, Lotyšsko 
a  Vol.To, Taliansko. 
Projekt bol financovaný z Programu celoživotného 
vzdelávania. 
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AKTÍVNA ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH A PODUJATIACH 
EURÓPSKEHO DOBROVOĽNÍCKEHO CENTRA (CEV)

 V rámci záverečnej konferencie Českej	 rady	 detí	 a	 mládeže  v Európskom dome v Prahe                       
v júni 2015 vystúpila na podujatí Alžbeta Mračková/ Frimmerová, kde prezentovala systém merania 
dobrovoľníckej práce podľa Medzinárodnej organizácie práce (ILO: International Labour Organisation). 
Podujatia sa zúčastnili predstavitelia neziskových organizácii a štátnej správy z Českej republiky               
a Maďarska. 

Alžbeta Mračková/ Frimmerová sa zúčastnila pravidelných konferencií CEV, ktoré boli v roku 2015 na 
jar v Zadare a na jeseň v Bruseli. Na konferencii v chorvátskom Zadare viedla workshop o advokácii 
dobrovoľníctva a v Bruseli moderovala panelovú diskusiu na tému uznávania zručností získaných 
z dobrovoľníctva. Na oboch konferenciách sa zúčastnili zástupcovia dobrovoľníckych centier                            
a organizácií z celej Európy, ako aj zástupcovia Európskej komisie.  V Bruseli v októbri 2015 Alžbeta 
Mračková/ Frimmerová ukončila trojročný mandát členky Správnej rady CEV. 

PLATFORMA NA PROFESIA DAYS A NA FESTIVALE KARIÉRY

 Vo februári sa  Alžbeta Mračková/ Frimmerová zúčastnila  na Profesia days 2015 v Bratislave                              
s témou “Keď	motyka	vystrelí	alebo	dreamjob	vďaka	dobrovoľníctvu”  spolu s Gabrielou Podmakovou 
z Bratislavského dobrovoľníckeho centra a Janou Matejzelovou z Centra dobrovoľníctva v Banskej 
Bystrici. Na Profesia days tiež prezentovali jednotlivé dobrovoľnícke centrá na Slovensku a predstavili 
aj svoje príbehy – ako sa z dobrovoľníčok stali zamestnankyne.  

V marci 2015 na Festivale kariéry v Bratislave vystúpili s Alžbetou Mračkovou/ Frimmerovou   
dobrovoľníčka Lucia Rudyová z Centra Memory a Mária Horská z Greenpeace Slovensko. Účastníkom 
rozprávali o tom, ako im dobrovoľníctvo pomohlo nájsť prácu, ako uvádzať dobrovoľnícku skúsenosť 
do životopisu a ako využiť nástroj D-zručnosti pre zamestnanie. 

PLATFORMA DOBROVOĽNÍCKYCH CENTIER  A ORGANIZÁCIÍ
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HOSPODÁRENIE PLATFORMY 
DOBROVOĽNÍCKYCH CENTIER A ORGANIZÁCIÍ

Náklady v EUR
Spotreba materiálu 2 081,99 €

Cestovné 7 139,56 €

Náklady na reprezentáciu 500,79 €

Ostatné služby 56 062,49 €

Mzdové náklady 20 492,09 €

Zákonné sociálne poistenie 
a zdravotné poistenie

7 211,70 €

Zákonné sociálne náklady 293,83 €

Poskytnuté príspevky iným
účtovným jednotkám 

37 428,00 €

Daň z príjmov 0,52 €

SPOLU NÁKLADY 131 210,97 €

Výnosy v EUR
Tržby z predaja služieb 3 225,00 €

Úroky 3,10 €

Prijaté príspevky od iných
organizácií

126 737,18 €

Prijaté príspevky od fyzických
osôb

555,00 €

Prijaté členské príspevky 700,00 €

SPOLU VÝNOSY 131 220,28 €

   Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií 

Sídlo:    Hviezdoslavova 119, 900 31 Stupava

Email:    platforma@dobrovolnickecentra.sk 
Web:   www.dobrovolnickecentra.sk 
Tel:    +421 904 368 693
IČO:    42257221
DIČ:    2023639156
Číslo účtu IBAN:  SK351100 000000 2923905018

Organizácia je zapísaná na Ministerstve vnútra SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-37994-1 
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