Bratislavské dobrovoľnícke centrum

8. Valné Zhromaždenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC)
Termín konania: 14.11.2018, 16:00 hod.
Miesto konania: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Stará Tržnica, Nám. SNP 25, Bratislava
Prítomní: Alžbeta Frimmerová, Zuzana Majerčíková, Petra Nagyová Džerengová, Gabriela
Podmaková, Soňa Tatić
Program:
1. Privítanie a otvorenie.
2. Informácie o členkách a ospravedlnenia.
3. Voľba výkonnej riaditeľky.
4. Informácie a diskusia o aktivitách BDC za posledných 12 mesiacov.
5. Bezpečnostný plán BDC.
6. Plán činnosti na rok 2019 a jeho schválenie.
7. Rozpočet na rok 2019 a jeho schválenie.
8. Iné.
9. 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, voľba výkonnej riaditeľky, schválenie bezpečnostnéo plánu a plánu činnosti
a rozpočtu na rok 2019.
2. Informácie o členkách a ospravedlnenia.
Na VZ nebola prítomná Iveta Plšeková. Počet prítomných bol 5 členiek, čiže VZ je uznášaniaschopné.
3. Voľba výkonnej riaditeľky
Na post výkonnej riaditeľky bola opätovne zvolená Gabriela Podmaková, ktorá centrum riadi od roku
2015. Valné zhromaždenie zvolilo Gabrielu Podmakovú jednohlasne (5 hlasov) za výkonnú riaditeľku,
ktorá tým pádom ostáva aj na pozícii členky Správnej rady.
4. Informácie a diskusia o aktivitách BDC za posledných 12 mesiacov.
Gabriela Podmaková zhrnula aktivity centra za predchádzajúce obdobie: v oblasti osvety
dobrovoľníctva bol rok 2018 úspešný, výbornú účasť a výsledky zaznamenal Trh dobrovoľníctva.
Účasť dobrovoľníkov na Týždni dobrovoľníctva bola vyššia ako minulý rok a celovo bol v roku 2018
o dobrovoľníctvo veľký záujem. 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, Čítankovo
a Rýchla rota, ktoré BDC vytvorilo a koordinuje. BDC sa v roku 2018 do medzinárodných projektov
nezapájalo.
5. Bezpečnostná politika
BDC si dalo v roku 2018 vypracovať Bezpečnostnú politiku. Bezpečnostná politika organizácie je
vypracovaná na základe zrealizovaného Bezpečnostného auditu v oblasti ochrany osobných údajov
vrátane posúdenia vplyvu na ochranu údajov, ak toto bolo na základe vyhodnotenia vypracované a v
súlade so základnými pravidlami bezpečnosti informačného systému, vydanými bezpečnostnými
štandardami, právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je to súbor prijatých technických,
organizačných a personálnych opatrení na ochranu osobných údajov potrebných na eliminovanie a
minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho
bezpečnosti, spoľahlivosti, funkčnosti, dôvernosti, integrity a dostupnosti. Bezpčnostná politika bola
jednohlasne schválená (5 hlasov).
6. Plán činnosti na rok 2019 a jeho schválenie.
Gabriela Podmaková predstavila plán činnosti BDC na rok 2019, ktorý dostali členky spolu
s pozvánkou na Valné zhromaždenie. Soňa Tatić navrhla pridať do plánu činnosti na rok 2019 aj
mapovanie organizácií v BA kraji, ktoré vedia a chcú do svojich aktivít zapájať mladých vo veku 15- 18
rokov, kedže toto je cieľová skupina, ktorá chce veľmi pomáhať ale nemá dostatok možností. Zároveň
navrhla zamerať sa v roku 2019 na zvyšovanie základne registrovaných organizácií v celom kraji.
Počas diskusie tiež vyvstala potreba venovať sa sieťovaniu organizácií, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi
a dobrovoľníčkami a zabezpečenia priestorov na tieto ako aj ďalšie aktivity BDC (školenia pre
koordinátorov, školenia a supervízie pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky a pod.). Alžbeta Frimmerová
navrhla realizovať školenie Večerná škola v spolupráci s PDCO, čím by sme školenie mohli ponúkať aj
ako akreditované. Jedným z návrhov v diskusii bolo aj rozšíriť dobrovoľnícky program Čítankovo do
viacerých škôlok. Po diskusii prešli členky k hlasovaniu a plán bol jednohlasne schválený s tým, že
vyššie uvedené bude do plánu činnosti na rok 2019 doplnené (5 hlasov za).
7. Rozpočet na rok 2019 a jeho schválenie.
Gabriela Podmaková predstavila rozpočet na rok 2019, ktorý mali členky k dispozícii už pred
stretnutím. Pokiaľ ide o príjmy, vychádzajú z reálnych údajov a predpokladu, že Hl. Mesto SR BA
a MŠVVa Š v SR 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 2018. Prítomné členky prisľúbili pomoc aj v roku 2019.
Zapísala:
Soňa Tatić

