Bratislavské dobrovoľnícke centrum

7. Valné Zhromaždenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC)
Termín konania: piatok, 15.12.2017 o 16:00 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 a diskusia o aktivitách BDC za posledných 12 mesiacov.
4. Odvolanie a voľba revízorky združenia.
5. Plán činnosti na rok 2018 a jeho schválenie.
6. Rozpočet na rok 2018 a jeho schválenie.
7. Iné.
8. 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 2018.
2. Informácie o členkách a ospravedlnenia.
Gabriela Podmaková informovala ostatné prítomné členky o skutočnosti, že Iveta Plšeková sa zo
stretnutia ospravedlnila a z pracovných dôvodov nebude na stretnutí neprítomná. Počet prítomných
bol 5 členiek, čiže VZ je uznášaniaschopné.
3. Informácie a diskusia o aktivitách BDC za posledných 12 mesiacov.
Gabriela Podmaková zhrnula aktivity centra za predchádzajúce obdobie: v oblasti osvety
dobrovoľníctva bol rok 2017 úspešný, výbornú účasť a výsledky zaznamenal Trh dobrovoľníctva.
Účasť dobrovoľníkov na Týždni dobrovoľníctva bola vyššia ako minulý rok, avšak z dôvodu zlého
počasia sa mnoho aktivít v danom týždni nezrealizovalo. Potešila však vyská účasť počasv tzv. Dní
dobra navyše. Gabriela Podmaková informovala o priebehu a úspešnosti zoznamiek
s dobrovoľníctvom a školeniach pre koordinátorov dobrovoľníkov, ako aj obľube nového
vzdelávacieho programu Večerná škola a o dobrovoľníckych programov Som tu pre teba a Rýchla
rota, ktoré BDC vytvorilo a koordinuje. BDC sa v roku 2017 do medzinárodných projektov nezapájalo.
4. Odvolanie a voľba revízorky združenia
Alžbeta Brozmanová Gregorová vopred informovala vedenie BDC o úmysle odstúpiť z pozície
revízorky združenia. Ako dôvod uviedla pracovnú vyťaženosť. Prítomné členky jednohlasne
akceptovali jej rozhodnutie. Alžbeta Brozmanová Gregorová bola tým pádom odvolaná z funkcie
revízorky združenia- za odvolanie hlasovali všetky prítomné členky (5 hlasov). Gabriela Podmaková sa
spýtala prítomných členiek, či má niektorá z nich záujem nahradiť Alžbetu Brozmanovú Gregorovú.
Do funkcie revízorky sa dobrovoľne nominovala Alžbeta Frimmerová, ktorá bola následne
jednohlasne zvolená (5 hlasov) za revízorku združenia.
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5. Plán činnosti na rok 2018 a jeho schválenie.
Gabriela Podmaková predstavila plán činnosti BDC na rok 2018, ktorý dostali členky spolu
s pozvánkou na Valné zhromaždenie. Po diskusii prešli členky k hlasovaniu a plán bol jednohlasne
schválený (5 hlasov za).
6. Rozpočet na rok 2018 a jeho schválenie.
Gabriela Podmaková predstavila rozpočet na rok 2018, ktorý mali členky k dispozícii už pred
stretnutím. Pokiaľ ide o príjmy, vychádzajú z reálnych údajov a predpokladov prisľúbených dotácií.
Rozpočet združenia bol schválený jednohlasne (5 hlasov za).
Na konci stretnutia Gabriela Podmaková poďakovala za účasť na Valnom zhromaždení aj za pomoc
v roku 2017. Prítomné členky prisľúbili pomoc aj v roku 2018.
Zapísala: Soňa Tatid

