Bratislavské dobrovoľnícke centrum

5. Valné Zhromaždenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC)
Termín konania: pondelok, 14.12.2015, 14.00 hod.
Miesto konania: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Stará Tržnica, Nám. SNP 25, Bratislava
Prítomní: Alžbeta Frimmerová, Alžbeta Gregorová Brozmanová, Petra Nagyová Džerengová, Gabriela
Podmaková, Soňa Tatid, Jana Vlašičová
Program:
1. Privítanie a otvorenie.
2. Informácie o členkách a ospravedlnenia.
3. Voľba členky združenia.
4. Voľba výkonnej riaditeľky.
5. Diskusia o strategickom pláne 2016 -2020.
6. Plán činností na rok 2016 a jeho schválenie.
7. Rozpočet na rok 2016 a jeho schválenie.
8. Iné.
9. Záver.

1. Privítanie a otvorenie.
V úvode stretnutia Alžbeta Frimmerová privítala prítomné členky Bratislavského dobrovoľníckeho
centra (BDC) a predstavila program Valného zhromaždenia. Okrem voľby novej riaditeľky BDC bolo
cieľom stretnutia diskusia a schvaľovanie strategického plánu na ďalších 5 rokov, plánu činnosti
a rozpočtu na rok 2016.
2. Informácie o členkách a ospravedlnenia.
Alžbeta Frimmerová informovala ostatné prítomné členky o skutočnosti, že Táňa Matulayová, ktorá
je členkou združenia od jeho založenia, sa ospravedlnila za neúčasť a zároveň sa vzdala členstva
v BDC, pretože žije v zahraničí a nemá šancu stretávať sa v Bratislave a byť viac aktívna. Členky vzali
túto informáciu na vedomie. Znamená to, že tým pádom je počet členiek združenia 6. Alžbeta
Frimmerová zároveň konštatovala, že prítomných je 5 súčasných členiek a Valné zhromaždenie je tým
pádom uznášania schopné.
3. Voľba členky združenia.
V ďalšom bode sa volila nová členka združenia. O členstvo v BDC sa uchádza súčasná PR manažérka
združenia Gabriela Podmaková, ktorá na stretnutí predstavila svoje dôvody (zhrnula ich aj v žiadosti o
členstvo, ktorú dostali členky BDC spolu s ostatnými materiálmi k Valnému zhromaždeniu. VZ za jej
členstvo hlasovalo jednohlasne – 5 hlasov za, nikto nebol proti, ani sa nezdržal hlasovania. Od
momentu zvolenia získala právo hlasovať aj Gabriela Podmaková.
4. Voľba výkonnej riaditeľky.
V decembri končí volebné obdobie súčasnej výkonnej riaditeľky Alžbety Frimmerovej, ktorá sa svojej
pozície vzdala a navrhla na tento post Gabrielu Podmakovú, ktorá má skúsenosti s riadením centra aj
všetkými jeho aktivitami, prešla akreditovaným kurzom v oblasti manažmentu dobrovoľníkov,
z organizácie má najväčší prehľad o organizáciách pracujúcich s dobrovoľníkmi v Bratislavskom kraji.
Po predstavení Gabrielinej predstavy vedenia centra a krátkej diskusii prešli členky k hlasovaniu.
Valné zhromaždenie jednohlasne zvolilo Gabrielu Podmakovú za výkonnú riaditeľku BDC. Podľa
stanov združenia tým pádom zároveň končí aj funkcia Alžbety Frimmerovej v Správnej rade, kde ju
nahradí Gabriela Podmaková. Alžbeta Frimmerová zostáva v združení ako riadna členka.
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5. Diskusia o strategickom pláne 2016 -2020.
Táto časť je neverejná.

6. Plán činností na rok 2016 a jeho schválenie.
Alžbeta Frimmerová s Gabrielou Podmakovou predstavili plán činnosti BDC na rok 2016, ktorý dostali
členky spolu s pozvánkou na Valné zhromaždenie. Po diskusii prešli členky k hlasovaniu a plán bol
jednohlasne schválený (6 hlasov za).

7. Rozpočet na rok 2016 a jeho schválenie.
Táto časť je neverejná.

Na konci stretnutia sa bývalá aj súčasná riaditeľka BDC poďakovali za účasť na Valnom zhromaždení aj
za pomoc v roku 2015.

