Bratislavské dobrovoľnícke centrum

6. Valné Zhromaždenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC)
Termín konania: pondelok, 6.12.2016, 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
Program:
1. Privítanie a otvorenie.
2. Informácie o členkách a ospravedlnenia.
3. Informácie o aktivitách BDC za posledných 12 mesiacov
4. Plán činností na rok 2017 a jeho schválenie.
5. Rozpočet na rok 2017 a jeho schválenie.
6. Iné.
7. Záver.

1. Privítanie a otvorenie.
V úvode stretnutia Gabriela Podmaková privítala prítomné členky Bratislavského dobrovoľníckeho
centra (BDC) a predstavila program Valného zhromaždenia. Cieľom stretnutia bolo schvaľovanie
aktivít za uplynulý rok, plánu činnosti a rozpočtu na rok 2017.
2. Informácie o členkách a ospravedlnenia.
Gabriela Podmaková informovala ostatné prítomné členky o skutočnosti, že žiadna z členiek sa
neospravedlnila. Iveta Plšeková však bola napriek tomu na stretnutí neprítomná. Počet prítomných
bol 5 členiek, čiže VZ je uznášaniaschopné.
3. Informácie o aktivitách BDC za posledných 12 mesiacov.
Gabriela Podmaková zhrnula aktivity centra za predchádzajúce obdobie: v oblasti osvety
dobrovoľníctva bol rok 2016 slabší, výborné výsledky však boli zaznamenané na Trhu dobrovoľníctva
a tiež účasť na Týždni dobrovoľníctva. Členky sa zhodli, že trhy dobrovoľníctva je potrebné
organizovať spolu s farmárskymi trhmi v Starej Tržnici, aby bola zabezpečená dostatočná účasť ľudí
a priestor na predstavenie sa. Gabriela Podmaková informovala o priebehu a úspešnosti zoznamiek
s dobrovoľníctvom a školeniach pre koordinátorov dobrovoľníkov, príčom Alžbeta BrozmannováGregorová sa zaujímala, aký zmysel majú školenia, ktoré sa netýkajú manažmentu dobrovoľníkov.
Alžebeta Frimmerová v tomto bode zdôraznila multifunkčnosť koordinátora dobrovoľníkov, ktorý
potrebuje mať zanlosti aj z iných oblastí (grafický dizajn, písanie projektov, fundraising..). BDC sa
v roku 2016 úspešne zapojilo aj do medzinárodných projektov. Gabriela Podmaková zároveň
predstavila zmenu v koncepte tréningov druhé stredy- ktoré sa v roku 2017 budú realizovať ako
Večerná škola manažmentu dobrovoľníkov, čím BDC zasiahne aj inú cieľovú skupinu. Členky súhlasia
a pogratulovali Gabriele Podmakovej k dosiahnutým úspechom v jej prvom roku vedenia BDC.
6. Plán činností na rok 2017 a jeho schválenie.
Gabriela Podmaková predstavila plán činnosti BDC na rok 2017, ktorý dostali členky spolu
s pozvánkou na Valné zhromaždenie. Po diskusii prešli členky k hlasovaniu a plán bol jednohlasne
schválený (5 hlasov za).
7. Rozpočet na rok 2017 a jeho schválenie.
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Gabriela Podmaková predstavila rozpočet na rok 2017, ktorý mali členky k dispozícii už pred
stretnutím. Pokiaľ ide o príjmy, vychádzajú z reálnych údajov a predpokladu, že Hl. Mesto SR BA bude
naďalej podporovať BDC ako sľubilo. Rozpočet združenia bol schválený jednohlasne (5 hlasov za).
Na konci stretnutia Gabriela Podmaková poďakovala za účasť na Valnom zhromaždení aj za pomoc
v roku 2016. Prítomné členky prisľúbili pomoc aj v roku 2017.
Zapísala: Soňa Tatič

