Bratislavské dobrovoľnícke centrum

9. Valné Zhromaždenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC)
Termín konania: 28.11.2018, 13:00 hod.
Miesto konania: meetingovka.sk, Nám. SNP 1, Bratislava
Prítomní: Petra Nagyová Džerengová, Gabriela Podmaková, Soňa Tatić, Zuzana Majerčíková
Program:
1. Privítanie a otvorenie.
2. Informácie o členkách a ospravedlnenia.
3. Informácie a diskusia o aktivitách BDC za posledných 12 mesiacov.
4. Plán činnosti na rok 2020 a jeho schválenie.
5. Rozpočet na rok 2020 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 2020.
2. Informácie o členkách a ospravedlnenia.
Na VZ nebola prítomná Iveta Alžbeta Frimmerová a Lucia Štasselová. Obe sa vopred ospravedlnili.
Počet prítomných bol 4 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 2019 úspešný, výbornú účasť a výsledky zaznamenal Trh dobrovoľníctva.
Účasť dobrovoľníkov na Týždni dobrovoľníctva bola vyššia ako minulý rok a celovo bol v roku 2019
o dobrovoľníctvo veľký záujem. Gabriela Podmaková informovala o priebehu a úspešnosti zoznamiek
s dobrovoľníctvom a školeniach pre koordinátorov dobrovoľníkov a o dobrovoľníckych programov
Som tu pre teba, Čítankovo a Rýchla rota a Tourist Angels ktoré BDC vytvorilo a koordinuje.
4. Plán činnosti na rok 2020 a jeho schválenie.
Gabriela Podmaková predstavila plán činnosti BDC na rok 2020, ktorý dostali členky vopred spolu
s pozvánkou na Valné zhromaždenie. Po diskusii prešli členky k hlasovaniu a plán bol jednohlasne
schválený (4 hlasy za).
5. Rozpočet na rok 2020 a jeho schválenie.
Gabriela Podmaková predstavila rozpočet na rok 2020, ktorý mali členky k dispozícii už pred
stretnutím. Rozpočet združenia bol schválený jednohlasne (4 hlasy za).
Na konci stretnutia Gabriela Podmaková poďakovala za účasť na Valnom zhromaždení aj za pomoc
v roku 2019. Prítomné členky prisľúbili pomoc aj v roku 2020.
Zapísala:
Soňa Tatić

