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❖ Kto sme a čo robíme? 

 

     V roku 2015 založili Hanka Jordánová, Marta Šuriková a Peter Jordán občianske združenie pod 

názvom Dobrovoľnícke centrum Trenčín. Jeho činnosť zabezpečovali od roku 2015 do roku 2016 

prevažne v meste Trenčín a blízkom okolí. V rokoch 2017 až 2019 bola činnosť pozastavená, keďže 

nemali možnosť finančne zastabilizovať najmä koordinátorov a postupne sa nadšenci zamestnali 

v iných sférach. Preto v rokoch 2017 až 2019 dobrovoľnícke centrum nevykazovalo žiadnu činnosť.  

Určitú činnosť v téme podpora dobrovoľníctva, najmä však mládeže, zastrešovalo v TN kraji naše o. z. 

TeCeMko – Trenčianske centrum mládeže a to od roku 2016 až po 2021 v rámci programu Služby pre 

mládež 2 - Dobrovoľníctvo s podporou MŠVVaŠ SR Bratislava a administrátor IUVENTA – Slovenský 

inštitút mládeže. Poskytovali sme služby pre mládež a najmä prostredníctvom vytvárania 

dobrovoľníckych možností a príležitosti prepájali na kariérové, právne, osobnostné poradenstvo, 

neformálne vzdelávanie v rôznych témach (predsudky, hodnoty, konflikty, šikana, motivácia a iné ako 

projekt Tímovačky tried a preventívne programy podľa požiadaviek a potrieb mládeže a škôl). 

Reagovali sme na potreby a požiadavky mládeže najmä na 2. stupni základných škôl, študentov 

stredných škôl a tiež nezamestnanej mládeže. Veľkou skupinou boli aj pracovníci s mládežou – 

sociálni pracovníci, pedagógovia, vychovávatelia a pod. Keďže naša činnosť nebola len podpora 

dobrovoľníctva a služby s touto témou spojené, rozhodli sme sa po oslovení bývalých zástupcov 

dobrovoľníckeho centra prevziať už založené občianske združenie a venovať sa téme 

DOBROVOĽNÍCTVO naplno.  

V roku 2020 prebehli stretnutia k zabezpečeniu právneho prepisu, následne preregistrácia, riešenie 

zrušenia pôvodného účtu, taktiež Valné zhromaždenia pôvodných členov a nových členov. 

Nasledovali oznámenia na úrady, zmeny v registroch, adresy sídla občianskeho združenia, a čo bolo 

najdôležitejšie z pôvodného Dobrovoľníckeho centra Trenčín o. z. sa stalo nové a to Trenčianske 

dobrovoľnícke centrum o. z., ktoré by svoju činnosť nesmerovalo len na mesto Trenčín, ale na celý 

Trenčiansky kraj. Taktiež bola aktivovaná skratka a to TNDC. 

 

Trenčianske dobrovoľnícke centrum – TNDC je registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom 

VVS/1-900/90-47793 zo dňa 23.12.2015 a s potvrdením DODATKU č. 1 k Stanovám o. z. pod číslom 

VVS/1-900/90-47793-1 zo dňa 16.3.2020.  

V roku 2021 sme sa postupne ako TNDC začali aktívne zapájať do činnosti v téme dobrovoľníctvo, 

avšak stále pod hlavičkou TeCeMko. Prevzali sme nefunkčnú databázu a nespravovanú webovú 

stránku  https://www.dobrovolnictvotn.sk/ a taktiež profil na sociálnej sieti FB 

https://www.facebook.com/trencianskedc Správu nám zabezpečovala koordinátorka a pracovníčka 

s mládežou z TeCeMko o.z. – Zuzana Ševčíková, ktorá bola zamestnaná v TeCeMko na skrátený 

úväzok od júna do decembra 2021. Prvých 5 mesiacov roka bola činnosť zabezpečovaná 

prostredníctvom dobrovoľníctva bez nároku na honorár. Jej pracovný čas však nebol postačujúci na 

obsah a rozsah činnosti, ktoré dobrovoľnícke centrum má zastrešovať a zabezpečovať.  

 

https://www.dobrovolnictvotn.sk/
https://www.facebook.com/trencianskedc
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Preto čiastočným podielom prispievala aj dobrovoľníckou činnosťou druhá zamestnankyňa o. z. 

TeCeMko – Deniska Marienková, ktorej však pracovná náplň má úplne iný charakter v TeCeMko a ako 

sa vyžaduje v TNDC. Veľkou pomocou bola aj dobrovoľníčka Alexandra Štullerová, ktorá však 

nevykonávala svoju činnosť pravidelne, keďže nebolo možné ju finančne zastabilizovať a zamestnať. 

K činnosti sa pripojila v roku 2021, najmä v druhej polovici, kedy sme intenzívne začali komunikovať aj 

s Mestom Trenčín v rámci kandidatúry EHMK – Európske hlavné mesto kultúry 2026 a možnosti riešiť 

dobrovoľnícku činnosť najmä v oblasti kultúry. Preto sa nám v roku 2021 podarilo získať malý grant 

z Mesta Trenčín vo výške 2 050 €.   

 

Rok 2022 je pre nás veľkou výzvou pre zastabilizovanie 2 koordinátorov pre plnú činnosť 

dobrovoľníckeho centra a 1 správkyne webovej stránky, FB profilu a databázy dobrovoľníckych 

príležitosti na skrátený úväzok. Cieľom je úplne sa osamostatniť od o. z. TeCeMko, ktorého činnosť je 

síce zameraná na mládež, ale v iných aktivitách a činnostiach. 

 

Stav zamestnancov a dobrovoľníkov v TNDC za 2020 a 2021: 

     V rokoch 2020 a 2021 sme síce v TNDC – Trenčianske dobrovoľnícke centrum nezamestnávali 

žiadnych pracovníkov, činnosť a dotáciu malo TeCeMko o. z. a zabezpečovalo s jedným 

zamestnancom na skrátený úväzok, ale aktívne sa nám zapájali aj noví dobrovoľníci: 

- v roku 2020 bola činnosť zabezpečovaná 1 zamestnankyňou na skrátený úväzok časť roka – 

koordinátorkou Zuzanou Ševčíkovou, taktiež v roku 2021 pracovala časť roka ako dobrovoľnícky a od 

júna do decembra 2021 mala skrátený úväzok, činnosti – sieťovanie, komunikácia so zástupcami MVO 

v TN kraji, účasť na rôznych podujatiach a akciách s cieľom propagácie nového TNDC, zabezpečovanie 

poradenstva, mentoringu a komunikácia s cieľovými skupinami projektu – najmä mládežou, 

- v roku 2020 sa do niektorých činností zapájala dobrovoľnícky druhá zamestnankyňa TeCeMko o.z. 

Deniska Marienková, ktorá vo voľnom čase riešila najmä administratívu k projektom – Srdce na dlani, 

Týždeň dobrovoľníctva, tvorba excel tabuľky organizácií s možnosťou a predpokladom vytvárania 

dobrovoľníckych príležitostí, správa facebookového profilu, snaha o aktualizovanie webu a databázy, 

čo sa však nepodarilo úplne aktualizovať a je potrebný odborný zásah programátora, resp. odborníka, 

- v roku 2021 čiastočne skráteným úväzkom pokračovala v činnosti koordinátorka Zuzana Ševčíková 

a dobrovoľnícky Deniska Marienková, od augusta 2021 sa pripojila aj dobrovoľnícky Alexandra 

Štullerová najmä zo snahou pomôcť s aktualizáciou a správou webu a databázy, tiež koordinácii 

projektu EHMK  2026 Trenčín, a keďže sa nám nepodarilo aktualizáciu webu a databázy v plnej miere 

uskutočniť, oslovili sme koncom roka 2021 k spolupráci bývalú zakladateľku TNDC Hanku Jordánovú, 

s ktorou sa rozbehne spolupráca od roku 2022. 
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     Cieľom našej činnosti je a bude v roku 2022 podpora, propagácia, informovanie, rozvíjanie, 

sprostredkovanie, participácia a kooperácia na vzdelávaní, realizovanie projektov 

o DOBROVOĽNÍCTVE na lokálnej a krajskej pôsobnosti v Trenčianskom regióne. Súčasťou je 

zabezpečovanie servisu, spolupráca, sieťovanie rôznych mimovládnych organizácií, štátnej správy, 

samosprávy podľa potrieb komunít, taktiež neformálnych skupín i jednotlivcov, súkromného sektora 

či vzdelávacích inštitúcii. Medzinárodná spolupráca v prípade zahraničných dobrovoľníckych aktivít 

a programov, mobility dobrovoľníkov, výmeny mládeže je taktiež cieľom činnosti TNDC. Primárnou 

cieľovou skupinou je najmä mládež, čím sa snažíme zvýšiť výchovu k dobrovoľníctvu a následne 

dospelí a to najmä pracovníci s mládežou v rôznych sférach.   

 

❖ K činnostiam o. z. za rok 2020 a 2021 patrili najmä: 

 

Rok 2020 a 2021 výrazne našu činnosť obmedzil v priamej skupinovej práci s mládežou – najmä 

realizovaní workshopov podporujúcich informovanie o dobrovoľníckej činnosti mládeže na 2. stupni 

základných škôl a stredných škôl v kraji. Výrazne sa komunikácia a osobné stretnutia zúžili najmä na 

individuálne poradenstvo a stretávania, telefonický a mailový kontakt.  

Rok 2020 a 2021 boli rokom zastabilizovania činnosti a najmä vytvorenia tímu pre zabezpečovanie 

činnosti dobrovoľníckeho centra po skončení podporovaného obdobia nášho partnera TeCeMko o.z., 

ktoré činnosť zabezpečovalo čiastočnou finančnou pomocou z MŠVVaŠ Bratislava v program SLUŽBY 

mladým 2 – dobrovoľníctvo. Postupne sa realizovali tieto činnosti: 

 

✓ organizovanie a zabezpečenie Týždňa dobrovoľníctva 2020 + 2021 s cieľom propagácie 

všetkým cieľovým skupinám, poukázanie na vykonávania dobrovoľníctva a tým zlepšovania 

rôznych sociálnych javov v spoločnosti a konkrétnych komunitách, spoločenská hodnota 

dobrovoľníctva a tiež rozvoja osobnosti jednotlivcov, zapojenie sa do celoslovenskej kampane, 

✓ oceňovanie dobrovoľníctva Srdce na dlani v roku 2020 po prvýkrát a v roku 2021 pokračovanie 

v projekte na celoslovenskej úrovni, propagácia medzi rôzne subjekty v TN kraji, príprava 

postupu oceňovania, zber nominácií, konzultovanie správnosti a dopĺňanie nejasností, 

následne hodnotenie komisiou a oceňovanie jednotlivcov, nominovanie do celoslovenského 

kola z TN kraja, 

✓ poskytovanie poradenstva jednotlivcom – dobrovoľníkom, zabezpečovanie možností pre 

výkon dobrovoľníckej činnosti, ich prepájanie na rôzne subjekty, poskytovanie kariérového 

poradenstva a právneho v súvislosti s dobrovoľníctvom, poradenstvo pre nezamestnanú 

mládež, zabezpečovanie metodiky bilancie kompetencií po výkone dobrovoľníckej činnosti 

resp. v prípade vyskytnutia sa nezamestnanosti u mládeže, 
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✓ sieťovanie organizácií s potenciálom vytvorenia dobrovoľníckych príležitostí pre mládež 

a dospelých v TN kraji, konzultovanie podmienok a zabezpečovanie poradenstva pre MVO 

a rôzne subjekty (sociálne služby, zariadenia, stacionáre, útulky a pod.), podpora vytvárania 

miest pre koordinátorov dobrovoľníckej činnosti v jednotlivých organizáciách, konzultovanie 

postupov a pod., 

✓ právny prepis a zmeny v TNDC, prevzatie webovej stránky www.dobrovolnictvotn.sk 

a nefunkčnej databázy dobrovoľníckych príležitostí, facebookový profil TNDC 

https://www.facebook.com/trencianskedc a neskôr založenie Instagramového profilu TNDC, 

správa webovej stránky s cieľom informovať o činnosti o. z. s čo najnižšími možnými 

prevádzkovými nákladmi a jej postupné napĺňanie, prepojenie na web TeCeMko o.z. 

o informovaní https://www.tecemko.sk/projekty-sluzby/projekt-sluzby-2020/ a 

https://www.tecemko.sk/projekty-sluzby/projekt-sluzby-2021/  

✓ dokončenie excel tabuliek – zoznamov subjektov 3. sektora – občianskych združení 

s možnosťou spolupráce a vytvorenia dobrovoľníckych príležitostí, subjektov sociálnych 

služieb a organizácií zriadených mestami, obcami, samosprávnym krajom, subjektov ZŠ a SŠ 

v TN kraji ako príprava k propagácii a nadviazaniu spolupráce, poskytnutia informácií 

o dobrovoľníckom centre pôsobiacom v TN kraji, 

✓ boli rozposlané informačné maily na 45 stredných škôl v TN kraji o aktivizovaní Trenčianskeho 

dobrovoľníckeho centra so zameraním podpory dobrovoľníctva a výchovy k dobrovoľníctvu 

žiakov SŠ s prepojením na kariérové poradenstvo a bilanciu získaných kompetencií, 

✓ boli rozposlané informačné maily na ZŠ v meste Trenčín, postupne budú rozposlané maily aj 

na ďalšie ZŠ v TN kraji s cieľom informovania o možnostiach dobrovoľníctva, výchovy 

k dobrovoľníctvu a zapojenia sa do projektu Platformy DCO – Angažovaná škola a Servis 

learning, 

✓ aktívne vzdelávanie členky občianskeho združenia za účelom skvalitnenia práce s mládežou, 

absolvovanie online vzdelávania – Manažment dobrovoľníctva prostredníctvom Platformy 

dobrovoľníckych centier a organizácií, tiež Servis learning zameraný na výchovu 

k dobrovoľníctvu mládeže základných a stredných škôl, 

✓ snaha zapojiť čo najviac mladých dobrovoľníkov do aktivít a projektov o. z. s vytvorením 

priestoru pre realizovanie nápadov a myšlienok, podpora sebarealizácie a najmä 

podnecovanie záujmu meniť veci k lepšiemu v škole a v komunite, v ktorej mladí ľudia žijú, 

✓ získavanie darcov a filantropov potrebných pre realizáciu projektových zámerov, ich 

oslovovanie, vytváranie spolupráce, fundraisingová činnosť o. z. smerujúca k podpore činnosti 

a aktivít, využívanie dostupných foriem a metód fundraisingu na trhu, 

✓ definovanie stratégie finančného fungovania o. z., hľadanie možností získavania zdrojov – 

nadácie, granty, tvorba a podávanie projektových zámerov a snaha získania financií na ich 

realizáciu.  

 

http://www.dobrovolnictvotn.sk/
https://www.facebook.com/trencianskedc
https://www.tecemko.sk/projekty-sluzby/projekt-sluzby-2020/
https://www.tecemko.sk/projekty-sluzby/projekt-sluzby-2021/
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➢ PROJEKT SLUŽBY PRE MLADÝCH ROK 2020  

Projekt realizoval TeCeMko – Trenčianske centrum mládeže o.z., ktoré malo poskytnutú dotáciu na 
rok 2020 vo výške 13 323 €, z toho mzdové náklady vo výške 8 652,80 €.  
 
Cieľom projektu bola podpora činnosti a poskytovania služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže v TN 
kraji počas roka 2020 realizovaním rôznych aktivít a činností: 

• Aktivita č. 1 - Individuálne konzultácie s pracovníkmi s mládežou "Podporme svoju 
odbornosť v poradenstve s ML" 

- výstupy za rok 2020: 18 individuálnych konzultácií s 11 pracovníkmi s mládežou z 11 
rôznych organizácií  (zástupcovia občianskych združení, UPSVaR, základných škôl, 
koordinátorov práce s mládežou) ako dobrovoľnícka činnosť vplýva na proces 
kariérového poradenstva, skúsenosť mladého človeka s prepojením na pracovnú 
typológiu, bilanciu získaných kompetencií, následne orientáciu na trh práce, 
predstavenie dobrovoľníckeho centra pre TN kraj, 

• Aktivita č. 2 - Infosemináre "Ako prepojiť dobrovoľníctvo s kariérovým poradenstvom" pre 
pracovníkov s mládežou 

- výstupy za rok 2020: zrealizované 3 infosemináre pre 21 pracovníkov s mládežou ako 
prepojiť dobrovoľníctvo s kariérovým poradenstvom a zároveň podporiť výchovu k 
dobrovoľníctvu žiakov ZŠ a SŠ, nezamestnanú mládež, dobrovoľníctvo a vplyv na 
bilanciu kompetencií, metodiky a techniky pre pracovníkov s mládežou v kariérovom 
poradenstve,  

• Aktivita č. 3 - Workshopy "Dobrovoľníctvo a vplyv na osobnosť mladého človeka a jeho 
kariérové smerovanie" pre mládež 

- výstupy za rok 2020: 1 online workshop pre 8 pracovníkov s mládežou a 15 

mládežníkov z detských domovov ako vplýva dobrovoľníctvo na mladú osobnosť a jeho 

smerovanie, čo môžeme dobrovoľníctvom získať, ako a kde sa môžem viac dozvedieť o 

dobrovoľníckych možnostiach, súčasťou pracovná typológia,  

• Aktivita č. 4 - Mentoringový program pre mladých dobrovoľníkov TN kraja 

- výstupy za rok 2020: 5 mládežníkov zúčastnených na 15 stretnutiach s podporou 

mentoringu, avšak kvôli pandemickej situácii organizácie odstúpili od vytvorenia 

dobrovoľníckej činnosti podľa akčného plánu mladých účastníkov, 
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• Aktivita č. 5 - Poradenstvo individuálnou formou v poradenskom centre podľa potrieb 
mládeže a dobrovoľníkov (cieľová skupina mládež v rôznych životných a sociálnych 
situáciách s potrebou právneho, sociálneho, existenčného, finančného, osobnostného, 
profesijného, kariérového poradenstva podľa potrieb) 

- výstupy za rok 2020: 20 klientov na 23 poradenských stretnutiach (obsahom právne 

poradenstvo, aktívne opatrenia trhu práce, postup v prípade nezamestnanosti, 

náležitosti Zákonníka práce a pandemická situácia, prevádzkovanie živnosti, prvá 

pomoc a využitie pandemických opatrení, finančná neschopnosť, odvody a lehoty 

platieb, tehotenstvo a nárok na dávky, sociálne poradenstvo v náročnej životnej 

situácii a ďalšie), telefonické konzultácie a poradenstvo nebolo evidované. 

• Aktivita č. 6 – Sieťovanie MVO v TN kraji 

- výstupy za rok 2020: 54 stretnutí v rámci sieťovania 38 mimovládnych organizácií s 
obsahom informovania o dobrovoľníckom centre, jeho činnosti, prepojení a vytvorení 
spolupráce, o týždni dobrovoľníctva, oceňovaní dobrovoľníkov, právne otázky, 
informovanie k postupom v pandemickej situácii, o databáze a jej účeloch a pod. 

• Aktivita č. 7 – Týždeň dobrovoľníctva 2020 

- výstupy za rok 2020: do celoslovenskej kampane sme oslovili 108 MVO z našej 
evidencie – databázy kontaktov, ďalších 250 subjektov sme oslovili prostredníctvom e-
mailovej propagácie, celkovo sa do 1. ročníka zapojilo 5 organizácií, ktoré zrealizovali 8 
aktivít, zapojili 94 dobrovoľníkov a vykázali 422 dobrovoľníckych hodín. 

• Aktivita č. 8 – Propagácia príležitostí a aktivít EZS počas stretnutí a workshopov s mládežou 

- výstupy za rok 2020: pandemická situácia nám obmedzila realizovať workshopy priamo 
s mládežou, preto tieto informácie boli len súčasťou individuálnych stretnutí v rámci 
poradenstva či už pre mládež alebo zástupcov rôznych organizácií, pracovníkov 
s mládežou. 

• Aktivita č. 9 – Databáza dobrovoľníkov a MVO 

- v roku 2020 sme prebrali webovú stránku a aj databázu, ktorá od roku 2017 
neprebiehala žiadnou aktualizáciou a našimi kompetenciami sme nedokázali v tomto 
roku úspešne aktualizovať databázu a najmä ju dať do takej prevádzky, aby slúžila ako 
zdroj evidovania dobrovoľníckych príležitostí, preto sa mnohé prepojenia 
potenciálnych dobrovoľníkov riešili zastaralým spôsobom bez možnosti prihlasovania 
na dobrovoľnícke príležitosti prostredníctvom aktuálnej databázy. Uvedené sme riešili 
aj prostredníctvom 2 dobrovoľníkov – tzv. ITčkárov, ktorí však technický problém 
nevedeli odstrániť. Je potrebné riešenie odborným zásahom firmy, čo však nebolo 
možné kvôli nízkym finančným zdrojom.  
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• Aktivita č. 10 – Krátkodobé a dlhodobé dobrovoľnícke príležitosti pre ML 

- výstupy za rok 2020: v rámci aktivity prebehla komunikácia s 5 organizáciami pre 
vytvorenie dobrovoľníckych príležitostí, ale z dôvodu pandemických opatrení, mládež 
do programu nebola umiestnená z dôvodu ochrany ich zdravia a nevystavovaniu ich 
riziku. Celkovo sa dlhodobo venovali šitiu rúšok 3 dobrovoľníčky, ktorým sa podarilo 
najmä v mesiacoch marec až september 2020 ušiť a distribuovať 380 bavlnených rúšok 
do Fakultnej nemocnice TN, Domov dôchodcov, Detský domov TN, o.z. Iskra TN 
a rodinám prostredníctvom sociálnych sietí. V roku 2020 sa nám na covid kontakt – 
pomoc v prípade potreby, prihlásilo cca 60 záujemcov a v roku 2021 s celkovým 
počtom 98. Rozvinula sa aj spolupráca s Mestom TN – sociálny odbor pre pomoc v čase 
núdzového stavu najmä pre starých a osamelých ľudí, kde sme odkomunikovali aj 98 
prihlásených potenciálnych dobrovoľníkov pre zabezpečovanie stravy, liekov a pod. 

• Aktivita č. 11 – Srdce na dlani 2020 – Oceňovanie dobrovoľníctva v TN kraji 

- výstupy za rok 2020: bolo ocenených 13 dobrovoľníkov v TN kraji v rôznych oblastiach. 
Najskôr bolo potrebné vypracovať Štatút oceňovania a potom zabezpečiť propagáciu 
na nominovanie dobrovoľníkov v rôznych kategóriách. Oceňovania prebehlo žiaľ len 
formou odoslania listov podpísaných ministrom školstva, štatutárkou o.z. TNDC 
a koordinátorkou za TN kraj z organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, 
súčasťou boli darčeky. Na webovej stránke a facebookom profile sme postupne 
zverejňovali príbehy ocenených dobrovoľníkov s fotkami ako inšpiráciu pre ďalších 
potenciálnych dobrovoľníkov. 
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K jednotlivým projektom ako Týždeň dobrovoľníctva a Srdce na dlani prikladáme popis a foto: 

➢ TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA 2020 

Do celoslovenskej kampane pod TNDC - Trenčianskym dobrovoľníckym centrom sme sa zapojili po 
prvýkrát. Oslovili sme 108 subjektov z našej zosieťovanej databázy a ďalších 250 subjektov z registra 
občianskych združení sme informovali propagáciou cez e-mail. Prihlásilo sa nám 6 subjektov. 
  
Počas týždňa dobrovoľníctva v období od 16.-22.9.2020 sa zapojilo 5 mimovládnych organizácií - CVČ 
Včielka Púchov, Silnejší slabším o.z. Trenčín, Trenčiansky útulok o.z. Trenčín, Iskra o.z. Trenčín a naše 
TeCeMko o.z. Trenčín spolu s TNDC. 

• zapojených 5 organizácií 
• zrealizovaných 8 aktivít 
• zapojených 94 dobrovoľníkov 
• celkový počet dobrovoľníckych hodín 422 v TN kraji 

 

FOTOGALÉRIA: TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA TECEMKO A TNDC V TN ÚTULKU A 
MLADÍ DOBROVOĽNÍCI, PRAVIDELNÉ DOBROVOĽNÍCKE AKCIE – ŠITIE RÚŠOK 2020 
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➢ OCEŇOVANIE DOBROVOĽNÍKOV/ČOK - SRDCE NA DLANI 2020 

ALENA BORSZÉKOVÁ 

Kategória: Dobrovoľníčka Trenčianskeho kraja v oblasti ochrany životného prostredia 
a environmentalistiky 

Ocenená za prínos dobrovoľníckej činnosti v Klube stromákov a turistov Kamarát Uhrovec 

Alena je dlhoročná dobrovoľníčka v práci s mládežou, ktorým sa venuje už od roku 1991, 
prostredníctvom turistického klubu v Krušovciach, potom v Partizánskom a napokon v Uhrovci. 
Organizuje rôzne aktivity s deťmi, mládežou a ich rodičmi, aby spoznávali krásy prírody a históriu 
nielen svojho bezprostredného okolia. Pod jej vedením sa vybudoval náučný chodník Bielické bahná 
a aktívne prispela aj k vybudovaniu druhého náučného chodníka k prameňom Bebravy. 

 

ADRIÁNA KOVÁČOVÁ 

Kategória: Dobrovoľníčka Trenčianskeho kraja v oblasti ochrany životného prostredia 
a environmentalistiky 

Ocenená za prínos v organizácii dobrovoľníckych a dobročinných akcií pre deti a pre 
verejnoprospešné projekty v meste Trenčín a v organizácii Vieme to lepšie o.z. 

Adriána stíha popri full-time práci organizovať rôzne dobročinné akcie pre deti. Vo veľkej miere 
pomáha environmentu v Trenčíne a jej nasadenie je priam obdivuhodné. Taktiež zabezpečuje 
koordináciu verejnoprospešných projektov s mestom. 
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Klub Detskej Nádeje o.z. 

Kategória: Dobrovoľnícky program roka 

Ocenený za prínos dobrovoľníckych akcií a aktivít v programe pre dlhodobo a krátkodobo 
hospitalizované alebo znevýhodnené deti v NsP v Považskej Bystrici 

Dobrovoľníci z Klubu Detskej Nádeje v Považskej Bystrici pravidelne každý deň navštevujú 
hospitalizované deti na detskom oddelení, ktorým ponúkajú svoje kamarátstvo prostredníctvom hier 
či rozhovorov. Pre tieto deti organizujú rôzne aktivity ako napríklad Valentínske rozdávanie hračiek, 
Halloweenske či Veľkonočné tvorivé dielne, oslavy MDD, Mikuláša a pod. Okrem aktivít s deťmi sa 
snažia aj o pomoc a zveľaďovanie detského oddelenia NsP v Považskej Bystrici. 

 

Ing. MARTINA GAJDOŠÍKOVÁ 

Kategória: Koordinátorka dobrovoľníkov/čok 

Ocenená za prínos v organizačnom zabezpečení a koordinácií dobrovoľníkov/čok programu Klube 
Detskej Nádeje o.z. v Považskej Bystrici 

Martina pôsobí ako koordinátorka dobrovoľníkov v Klube Detskej Nádeje o.z. v Považskej Bystrici. 
Koordinuje a zaškoľuje dobrovoľníkov, vysvetľuje im ako pristupovať k týmto deťom a zapája ich do 
rôznych aktivít a akcií.  Organizuje akcie pre deti, ktoré veľmi rada navštevuje a tiež pomáha 
zveľaďovať a podať vždy pomocnú ruku tomuto oddeleniu. 
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LENKA MITÁNKOVÁ 

Kategória: Dobrovoľnícka skupina 

Ocenená za prínos verejnoprospešných aktivít a vedenia dobrovoľníckej skupiny pod Veľkou 
Javorinou v organizácii Radostná práca o.z. 

Cieľom dobrovoľníckej akcie bolo vytvorenie vyvýšených záhonov vo forme architektonických prvkov 
s oddychovou funkciou. Tieto oddychové zákutia neslúžia len ľuďom, ale aj rôznym živočíšnym 
a rastlinným druhom a zvyšuje tak biodiverzitu. Pod koordináciou Lenky si dobrovoľníci z Tatrabanky 
a.s. mali možnosť vyskúšať toto tradičné remeslo ale zároveň vytvorili miesto, ktoré inšpiruje 
návštevníkov k mnohým ďalším projektom či verejnoprospešným aktivitám. 

 

PETRONELA REHÁKOVÁ 

Kategória: Dobrovoľníčka TN kraja v sociálnej a zdravotnej oblasti 

Ocenená za prínos dobrovoľníckej činnosti s hospitalizovanými alebo znevýhodnenými deťmi v NsP 
Považská Bystrica a v organizácii Klub Detskej Nádeje o.z. 

Petronela ako dobrovoľníčka pravidelne navštevuje detské oddelenie v NsP v Považskej Bystrici, kde 
je medzi deťmi vďaka svojmu priateľskému prístupu veľmi obľúbená. Deťom sa venuje 
prostredníctvom hier, rozprávania, čítania či tvorenia rôznych kreatívnych výrobkov. Zúčastňuje sa na 
všetkých akciách, ktoré KDN o.z. organizuje. Taktiež je dobrovoľníčkou v organizácii Dobrá duša, pre 
ktorú píše časopis. 
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PeadDr. ALENA STRÝČKOVÁ 

Kategória: Koordinátorka dobrovoľníkov/čok 

Ocenená za prínos práce s mládežou vo veku 13-30 rokov v meste Púchov, koordináciu aktivít 
žiackeho mestského parlamentu a v organizácii CVČ Včielka Púchov. 

Alena je koordinátorkou dobrovoľníkov a mládeže vo veku 13-30 rokov v meste Púchov. Vo veľkej 
miere sa venuje Žiackemu mestskému parlamentu v Púchove kde pomáha organizovať a realizovať 
stretnutia a aktivity jej členom. Dobrovoľníkov a mládež v Púchove sa snaží zapájať do rôznych aktivít, 
programov a činností, ktoré prispievajú k rozvoju dobrovoľníckej činnosti mládeže a rozvoju 
komunity.   

 

MICHAL JAKUBÍK 

Kategória: Podpora dobrovoľníctva v oblasti práce s deťmi a mládežou 

Ocenený za prínos v práci s mládežou z detských domovov a domova sociálnych služieb a ich 
motivácii k zapájaniu sa do dobrovoľníckych aktivít v organizácii Silnejší slabším o.z. 

Michal je dobrovoľníkom v občianskom združení Silnejší slabším, kde počas svojho osobného voľna 
pracuje s mládežou v detských domovoch. Pre deti a mládež z domovov je veľkým motivátorom 
a svojou priateľskou povahou si získal aj ich rešpekt a dôveru. Zúčastňuje sa tiež výmenných pobytov, 
aktivít a akcií združenia. 
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Spevácky zbor Chocholanská Studienka pod vedením Anny Petrovej 

Kategória: Dobrovoľnícka skupina 

Ocenený za prínos v rozvoji komunity, medzigeneračnom učení a účasti na dobrovoľníckych aktivitách 
organizácie Silnejší slabším o.z. 

Členovia speváckeho zboru sa pravidelne zúčastňujú aktivít nielen občianskeho združenia, ale aj 
aktivít obce Chocholná-Velčice. V občianskom združení participujú a pravidelne spolupracujú pri 
medzigeneračnom učení, kde poskytujú svoje zručnosti, skúsenosti a poznatky mladým ľuďom 
s nedostatkom príležitostí. S veľkou radosťou sa vždy zapoja do všetkých aktivít s mládežou. 

 

JURAJ BARTOŠ 

Kategória: Mladý dobrovoľník do 30 rokov veku 

Ocenený za prínos v práci s mládežou, aktívne vedenie mládežníckej skupiny v organizácii Domka – 
Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Dubnica nad Váhom 

Juraj ako mladý dobrovoľník veľmi aktívne pomáha pri práci a organizácii rôznych činností v stredisku. 
Pomáha organizovať letné tábory, zapájal sa do dobrovoľníckych akcií počas Korony. Tiež za zapája do 
vedenia mládežníckej skupiny v meste Dubnica nad Váhom. 
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Ing. ŠTEFAN BELÁŇ 

Kategória: Koordinátor mladých dobrovoľníkov/čok 

Ocenený za prínos koordinácie žiackych školských rád v TN kraji a v činnosti aktivizácie mládeže 
v troch mimovládnych organizáciách – TOM o.z., Klub slovenských turistov a Rada mládeže TN kraja 

Štefan sa venuje práci s deťmi a mládežou, vedie ich k aktívnemu využívaniu voľného času 
a k dobrovoľníckej práci. Je predsedom Správnej rady občianskeho združenia TOM Dubnica nad 
Váhom kde sa zameriava na činnosť detí a mládeže hlavne v oblasti na turistiky, pobytu  v prírode, 
dobrovoľníckych aktivít a pod. Pôsobí tiež v predsedníctve Rady mládeže Trenčianskeho kraja 
a aktívne sa podieľa na činnosti žiackych školských rád v regióne a je koordinátorom ŽŠR pri SPŠ 
v Dubnici nad Váhom. 

 

Dobrovoľníci v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne 

Kategória: Dobrovoľnícka skupina 

Ocenení za prínos dobrovoľníckej činnosti a realizácii rôznych aktivít pre nevyliečiteľne chorých 
pacientov v pokročilom štádiu onkologického ochorenia a zomierajúcich v Hospici Milosrdných sestier 
v Trenčíne 

Dobrovoľníci sa zapájajú do širokého spektra dobrovoľníckych činností zabezpečujúcich fungovanie 
Hospicu Milosrdných sestier. V programe sa jedná najmä o vytváranie prostredia – čítanie, rozhovor, 
modlitba, hudba, prechádzky. Ďalej sa podieľajú na rôznych kultúrnych programoch, organizovaní 
rôznych akcií, stretnutí. Niektorí dobrovoľníci svoj čas venujú k obslužným činnostiam ako sú úprava 
záhrady, okolia, opravárske a remeselnícke práce a kancelárske práce. Dobrovoľníci sa snažia 
o vytvorenie takého prostredia pre pacientov, ktoré dýcha domovom, kde bude každý zomierajúci čo 
najmenej trpieť a zažije prijatie a láskavú starostlivosť. 
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ĽUBOMÍR PRAVDA 

Kategória: Dobrovoľník TN kraja v oblasti ochrany životného prostredia a environmentalistiky 

Ocenený za prínos dobrovoľníckej činnosti v obci Radobica na rôznych kultúrnych, športových 
a spoločenských aktivitách obce, jej revitalizácii a úpravy okolia a pôsobení v organizácii Dobrovoľný 
hasičský zbor Radobica 

Ľubomír je predsedom DHZ Radobica, ktorá aj vďaka nemu participuje na rôznych kultúrnych, 
športových a spoločenských aktivitách obce. Svojou dobrovoľníckou činnosťou zveľaďuje obec a jej 
okolie. Vybudoval priestory pre aktívne trávenie voľného času mladých a občanov komunity. Je 
veľkým prínosom pre obec Radobica. 
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➢ PROJEKT SLUŽBY PRE MLADÝCH ROK 2021  

Projekt realizovalo TeCeMko – Trenčianske centrum mládeže o.z., ktoré malo poskytnutú dotáciu na 
rok 2021 vo výške 16 972,80 €. 
 
Cieľom projektu bola podpora činnosti a poskytovania služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže v TN 
kraji počas roka 2021 realizovaním rôznych aktivít a činností: 

• Aktivita č. 1 – Infoseminár k podpore kariérového poradenstva s prepojením na 
dobrovoľnícku činnosť – modul pre pracovníkov s mládežou 

- výstupy za rok 2021: zrealizovaných 10 infoseminárov, z toho 8 online formou, celkovo 
sa zúčastnilo 144 pracovníkov s mládežou z rôznych organizácií – zástupcovia 
základných škôl, stredných škôl, pedagógovia, koordinátori a pod. Obsahom bola 
výmena skúseností v práci s mládežou s informovaním o dobrovoľníckej činnosti, 
podpore a výchove k dobrovoľníctvu, zároveň prepojenie na kariérové poradenstvo, 
získavanie kompetencií a následne bilancia získaných skúseností s prepojením na 
profesijnú orientáciu a smerovanie. Cieľom bolo aj nadviazanie a hľadanie možností 
spolupráce najmä so zameraním sa na prácu s mládežou.  

• Aktivita č. 2 – Podpora kariérového poradenstva s prepojením na dobrovoľnícku činnosť 
(modul pre pracovníkov s mládežou) – individuálne konzultácie 

- výstupy za rok 2021: individuálne konzultácie boli poskytnuté pre 16 organizácií a spolu 
prebehlo 35 osobných stretnutí so zástupcami organizácií a ich pracovníkov 
s mládežou. Z mnohých stretnutí sa rozvinula aj spolupráca s učiteľmi a ich triedami na 
ZŠ a SŠ v TN  kraji, ktorú chceme v roku 2022 rozvíjať a realizovať. Konzultácie 
prebiehali aj emailovou formou, zasielaním rôznych materiálov (presný počet nemáme 
zaevidovaný) a tiež telefonické konzultácie (evidencie sa nám podarilo viesť do konca 
júna 2021 a celkovo bolo 86 telefonických konzultácií, potom sme už nestíhali 
evidenciu zapisovať). 

• Aktivita č. 3 – Workshop k podpore dobrovoľníctva s prepojením na kariérové poradenstvo – 
modul pre mládež 

- výstupy za rok 2021: pre mládež bolo zrealizovaných 4 workshopy, ktorých sa 

zúčastnilo celkovo 63 účastníkov, z toho 27 bolo mladých ľudí do 30 rokov veku. 

Workshopy boli zrealizované po dohode s konkrétnou organizáciou a potenciálnymi 

dobrovoľníkmi. Na ZŠ a SŠ sme sa žiaľ nedostali, nebolo možné workshopy robiť 

priamo na školách len priamo pre mládež z dôvodu pandemickej situácie. Na online 

formy workshopu sme neboli pripravení a ani sme nerealizovali, nakoľko mnoho tém 

spojených najmä s motiváciou k dobrovoľníctvu, kariérovým poradenstvom a to hlavne 

testovaním, absolvovaním dotazníkov, diagnostických metód a podpore k prepojeniu 

na dobrovoľnícke činnosti nie sme technicky zruční a koordinátorka nie je v tejto 

oblasti dostatočne kompetentná, uprednostňuje osobné stretnutia.  
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• Aktivita č. 4 – Podpora kariérového poradenstva s prepojením na dobrovoľnícku činnosť 
(modul pre mládež) – individuálne poradenské konzultácie 

- výstupy za rok 2021: individuálne sa pracovalo počas roka s celkovým počtom 13 

klientov, z ktorých bolo 9 mladých ľudí do 30 rokov. Absolvovali stretnutia zamerané 

na poskytovanie poradenstva v rôznych témach – osobnostné, prepojenie na 

konkrétne dobrovoľnícke ponuky, bilancia kompetencií, príprava na vstup na trh práce, 

prepojenie na zamestnávateľov, právne poradenstvo, kariérové a podobne. 

Z celkového počtu bolo 6 osôb so ZŤP – zdravotne handikepovaní a nezamestnaní. 

• Aktivita č. 5 – Sieťovanie MVO v TN kraji s podporou vytvárania krátkodobých a dlhodobých 
dobrovoľníckych príležitostí pre mládež – individuálne stretnutia a aplikovanie štandardov 
kvality spolupracujúcich MVO 

- výstupy za rok 2021: v súčasnosti máme 258 organizácií, s ktorými máme nadviazanú 

spoluprácu, sú informovaní o rôznych aktivitách a činnosti TNDC a TeCeMko, celková 

databáza za TN kraj je cca 4500 subjektov – občianskych združení, neziskových 

organizácií, organizácií poskytujúcich sociálne služby v zriaďovateľskej správe 

samosprávneho kraja, ďalej základných a stredných škôl TN kraja, takže 258, s ktorými 

máme nadviazanú spoluprácu je v pomere k celkovému počtu nízke číslo, avšak 

zabezpečovanie činnosti bolo 1 koordinátorom na skrátený úväzok. Organizácie sme 

informovali najmä mailom, na osobných stretnutiach, online podujatiach našich, ale 

i na takých, kde sme boli ako účastníci, o možnostiach a princípoch dobrovoľníctva, 

oceňovaní dobrovoľníkov, o právnych otázkach, žiadaných dokumentoch súvisiacich 

s dobrovoľníctvom,  právnych otázkach, informovanie k postupom v pandemickej 

situácii, o databáze a jej účeloch a pod. 

• Aktivita č. 6 – Spravovanie databázy k prepájaniu dobrovoľníkov a organizácií v TN kraji 

- v roku 2020 sme prebrali webovú stránku a aj databázu, ktorá od roku 2017 
neprebiehala žiadnou aktualizáciou a našimi kompetenciami a znalosťami sme 
nedokázali v tomto roku 2021 úspešne aktualizovať databázu a najmä ju dať do takej 
prevádzky, aby slúžila ako zdroj evidovania dobrovoľníckych príležitostí, preto sa 
mnohé prepojenia potenciálnych dobrovoľníkov riešili zastaralým spôsobom bez 
možnosti prihlasovania na dobrovoľnícke príležitosti prostredníctvom aktuálnej 
databázy. Uvedené sme riešili aj prostredníctvom 2 dobrovoľníkov – tzv. ITčkárov, ktorí 
však technický problém nevedeli odstrániť. Je potrebné riešenie odborným zásahom, 
čo sme aj konzultovali s IT spoločnosťou, avšak zatiaľ to nebolo možné zrealizovať kvôli 
nízkym finančným zdrojom. Databáza a správa webu si tiež vyžaduje zakúpenie 
samostatného pc s vyššou kapacitou, ktoré plánujeme tiež riešiť v roku 2022. Oslovili 
sme sponzorov, darcov a najmä chceme využiť asignáciu 2% za rok 2021, z ktorých 
financie budú postupne prichádzať od apríla 2022. 
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• Aktivita č. 7 – Propagovanie spoločenskej hodnoty dobrovoľníctva spravovaním webových 
stránok a profilov na sociálnych sieťach 

- výstupy za rok 2021: zo sociálnych sietí máme aktívny facebookový profil TeCeMko o.z. 
a tiež aktívne aj TNDC o.z., na ktorých pravidelne informujeme o všetkých aktivitách, 
výstupoch, prípadne propagujeme nábory partnerov, týždeň dobrovoľníctva, srdce na 
dlani a podobne. Počet sledovateľov TNDC https://www.facebook.com/trencianskedc   
sme dosiahli na počet 737 ľudí, počet sledovateľov TeCeMko 
https://www.facebook.com/tecemko/  sme dosiahli 545 ľudí. V roku 2021 sme založili 
aj Instagramový profil na TNDC, avšak fyzicky a kapacitne nestíhame zabezpečovať 
pravidelne propagáciu. Webovú stránku TNDC https://www.dobrovolnictvotn.sk/ 
máme s určitými nedostatkami, keďže má problém s aktualizáciami a budeme musieť 
riešiť aj databázu, ktorá nie úplne na tejto webovej stránke funguje. Webová stránka 
TeCeMko https://www.tecemko.sk/  je aktívna a priebežne dopĺňaná. 

 

• Aktivita č. 8 – Týždeň dobrovoľníctva 2021 

- výstupy za rok 2021: pre naše TNDC v spolupráci s TeCeMko to bol 2. ročník 
celoslovenskej kampane, paradoxne sa však zúčastnilo menej účastníkov, čo bolo 
následkom pandemických opatrení, ako sa nám postupne vyjadrili prihlásené 
organizácie, ktoré sa nakoniec nezapojili zrealizovaním plánovaných aktivít. Celkom sa 
zapojilo 6 organizácií, bolo zrealizovaných 9 aktivít, zapojilo sa 57 dobrovoľníkov 
a celkový počet dobrovoľníckych hodín bolo 239. Oslovovanie a informačné maily išli 
258 subjektom, ktoré máme doposiaľ v portfóliu našej spolupráce, sú to subjekty 
najmä ako mimovládne organizácie, s ktorými sme v minulosti spolupracovali. Ďalšiu 
propagáciu sme realizovali cez sociálne siete a informovali sme o možnosti sa zapojiť.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/trencianskedc
https://www.facebook.com/tecemko/
https://www.dobrovolnictvotn.sk/
https://www.tecemko.sk/
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• Aktivita č. 9 – Databáza dobrovoľníkov a MVO 

- v roku 2021 sme riešili funkčnosť webovej stránky a databázy dobrovoľníckych 
príležitostí, avšak dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali pri jej aktualizácii sa ju 
nepodarilo sprevádzkovať. Databáza si žiada odborný zásah a po nacenení tejto služby 
sme zatiaľ neboli finančne schopní riešiť našimi kapacitami a financiami tento problém. 
Kontaktovali sme aj bývalú správkyňu databázy Hanku Jordánovú, s ktorou sme si 
dohodli pre rok 2022 aj spoluprácu, avšak situáciu nám sťažuje fakt, že zatiaľ 
nedokážeme zazmluvniť a platiť túto funkciu s pravidelnosťou. Prieskumom trhu 
zvažujeme databázu urobiť cez novú platformu alebo bude potrebné kontaktovať 
programátorov, ktorí zastrešovali a zastrešujú dobrovoľnícke centrá v iných krajoch. 
Databáza preto bola vedená len v papierovej forme a preto sme doteraz 
nekontaktovali cca 4500 subjektov v TN kraji z registra občianskych združení 
k osloveniu spolupráce a vytváraniu dobrovoľníckych príležitostí, organizácie 
poskytujúce sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti TN kraja, kde je taktiež veľmi 
veľký predpoklad vytvárania dobrovoľníckych príležitostí. V prípade kontaktovania nás 
jednotlivcami – dobrovoľníkmi, sme tieto ich potreby a požiadavky riešili individuálne 
bez registrácie v databáze. 

 

• Aktivita č. 10 – Srdce na dlani 2021 – Oceňovanie dobrovoľníkov v TN kraji – 2. ročník 

- výstupy za rok 2021: ocenených máme 10 dobrovoľníkov v TN kraji v rôznych 
oblastiach. Do konca roka 2021 sme nezrealizovali kvôli pandemickým opatreniam 
oceňovanie. Bude realizované na začiatku roku 2022 podľa možností a opatrení. Zatiaľ 
máme pripravené ďakovné a oceňovacie dekréty spolu s darčekmi. Podľa možností 
priestorov a financií buď zrealizujeme živé oceňovanie, prebehne tak ako minulý rok 
odoslaním cez kuriéra na adresu ocenených dobrovoľníkov s možnosťou vytvorenia 
dokrútky pri preberaní a následne v januári a februári 2022 budeme zverejňovať 
príbehy ocenených na FB profile a budú zverejnené aj na webovej stránke TNDC 
a TeCeMko. K propagácii a informovaní o oceňovaní dobrovoľníctva sme mailom 
informovali 258 subjektov, s ktorými už máme nadviazanú spoluprácu a komunikáciu. 
Ostatné subjekty zo spracovaného zoznamu (cca 4500 subjektov občianskych združení 
a organizácií poskytujúce sociálne, vzdelávacie, komunitné a iné služby v TN kraji) 
budeme informovať až v tomto roku 2022 pre 3. ročník rôznymi formami – mailom, 
zasielaním propagačného letáčika a na sociálnych sieťach. 
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❖ Štatistický sumár za rok 2021 

 

     V roku 2021 sme pod financovaním TeCeMko o.z. zrealizovali nasledovné počty aktivít, účastníkov, 

kampaní a podobne: 

 

➢ 10 infoseminárov, z toho 8 online formou pre 144 pracovníkov s mládežou o dobrovoľníctve 

a činnosti TNDC, metodikách v práci s mládežou, možnostiach ako ich zapojiť a podobne, 

➢ 35 stretnutí a individuálnych konzultácií pre pracovníkov s mládežou zo 16 organizácií 

s obsahom informácií o postupoch v rámci koordinácie dobrovoľníckych príležitostí, postupov 

ako pracovať s mládežou v téme dobrovoľníctvo, právnych a informačných otázkach, 

metodikách v neformálnom vzdelávaní, o kampaniach a projektoch TNDC a podobne, 

➢ 4 workshopy pre mládež z celkovým počtom 63 účastníkov ako motivácia pre účasť na 

dobrovoľníckych príležitostiach a projektoch rôznych organizácií, subjektov a neformálnych 

skupín, 

➢ 13 individuálnych poradenských stretnutí s obsahom mentoringu, prípravy akčného plánu, 

bilancie kompetencií a následného zapojenia do dobrovoľníckych príležitostí, z ktorých bolo 9 

mládežníkov, 6 osôb so ZŤP a nezamestnaných, 

➢ celkovo máme zosieťovaných 258 rôznych organizácií s nadviazanou spoluprácou (občianske 

združenia, UPSVaR, zástupcovia ZŠ a SŠ, organizácie verejnej správy a samosprávy, miest 

a obcí, samosprávny kraj TN, organizácie poskytujúce sociálne, vzdelávacie, komunitné a iné 

služby), s niektorými máme aj uzatvorené Memorandá o spolupráci, s niektorými subjektami 

sme zapojení do spoločných projektov, 

➢ 4 kampane: 

o Týždeň dobrovoľníctva 2021, bol zrealizovaný 2. ročník, zapojilo sa 6 organizácií, ktoré 

zrealizovali 9 aktivít, zapojilo sa 57 dobrovoľníkov a celkovo bolo počet 

dobrovoľníckych hodín 239, k propagácii bolo odoslaných 258 mailov našim partnerom 

a 250 nových k propagácii celonárodnej kampane Týždeň dobrovoľníctva 2021, taktiež 

bola zabezpečená propagácia na FB profiloch TNDC a aj TeCeMko, 

o oceňovanie dobrovoľníctva – Srdce na dlani 2021, ocenených 10 dobrovoľníkov za rok 

2021 a oceňovanie bude prebiehať začiatkom roka 2022, celkovo rozposlaných 258 

mailov našim partnerom a 250 nových mailov k propagácii oceňovania rôznym 

subjektom, súbežne bola zabezpečená propagácia na FB profiloch TNDC aj TeCeMko, 

o participácia na projekte kandidatúry EHMK 2026 – Európske hlavné mesto kultúry 2026 

s Mestom Trenčín v období od júla do októbra 2021 s činnosťou zabezpečovania 

náboru dobrovoľníkov, poskytovaniu servisu a komunikácie s dobrovoľníkmi v oblasti 

kultúry, mesto Trenčín zároveň vyhralo a stalo sa EHMK 2026, 
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o projekt „Polievky pre ľudí bez domova alebo ľudí v núdzi“ s partnerom Maltézska 

pomoc Slovensko od marca 2021 – príprava, od decembra 2021 realizácia až do konca 

roku 2022, 

➢ celkový počet klientov za rok 2021 spolupracujúcich, registrovaných a využívajúcich naše 

služby TNDC bol 483 osôb, z toho 254 klientov do 30 rokov veku – mládežníkov,  

➢ správa webových stránok www.tecemko.sk a www.dobrovolnictvotn.sk a facebookových 

profilov TeCeMko + TNDC, Instagramových profilov, riešenie databázy dobrovoľníckych 

príležitostí, ktorá však vyžaduje odborný zásah, a to je aj prvým a prvoradým cieľom v roku 

2022, 

➢ vzdelávanie koordinátorky z TeCeMko Zuzany Ševčíkovej, ktorá bude od roku 2022 

koordinátorkou pre TNDC, keďže dobrovoľnícke centrum preberá všetky činnosti spojené 

s dobrovoľníctvom od TeCeMko o.z. a zároveň sa osamostatňuje a bude mať samostatnú 

právnu subjektivitu ako iné krajské dobrovoľnícke centrá. 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tecemko.sk/
http://www.dobrovolnictvotn.sk/
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❖ Kto nám v roku 2020 a 2021 pomohol finančne? 

  

                 

                

 

 

Projekt SLUŽBY 2020 a SLUŽBY 2021 bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút 

mládeže Bratislava a prijímateľom dotácie bolo TeCeMko o.z., ktoré postupne pomohlo rozbehnúť aj 

naše TNDC. 

Mesto Trenčín nám finančne pomohlo pri zakúpení materiálu na realizáciu dobrovoľníckych malých 

projektov v roku 2020.  

Mesto Trenčín v roku 2021 nás finančne podporilo v rámci kandidatúry na EHMK 2026 – Európske 

hlavné mesto kultúry v podpore dobrovoľníckej činnosti a zapojenie dobrovoľníkov v oblasti kultúry. 

TeCeMko o. z. nám pomohlo finančne zabezpečiť poplatky a náklady spojené s rozbehnutím, taktiež 

materiálovo a najmä ľudskými zdrojmi a dobrovoľníkmi, aby sme sa mohli osamostatniť a naplno 

začať činnosť ako samostatný subjekt – Trenčianske dobrovoľnícke centrum o. z.  

 

VŠETKÝM VEĽMI ĎAKUJEME, že sme mohli realizovať v roku 2020 a 2021 

uvedené aktivity a projekty. 
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Poďakovanie tiež patrí dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do rozbehnutia TNDC a akoukoľvek 

dobrovoľníckou činnosťou posúvali činnosť a fungovanie: 

❖ Deniske Marienkovej 

❖ Martine Marienkovej  

❖ Saške Štullerovej 

❖ Hanke Jordánovej 

❖ Jankovi Ševčíkovi 

❖ Tomášovi Ševčíkovi 

❖ Miškovi Kotlárikovi 

 

Výnimočné poďakovanie patrí občianskemu združeniu a jeho 2 zamestnankyňám – Zuzana Ševčíkovej 

a Deniske Marienkovej, ktoré popri svojej hlavnej pracovnej náplni vyvíjali ďalšiu energiu, čas 

a záujem, aby sa postupne TNDC osamostatnilo a stalo právnym subjektom. Ďakujeme aj  

 

❖ TeCeMko – za možnosť tiež využívať priestory poradenského centra 

a kancelárie na adrese: Nám. SNP 9, budova VAJAK, 1. poschodie, 911 01 

Trenčín. 

 

Za podporu, rady, pomoc, usmerňovanie tiež ďakujeme Dominike Hradinskej 

z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorú tiež v našom centre 

nazývame aj krstnou mamou      . Ďakujeme za metodickú pomoc a skvalitňovanie 

činnosti v téme DOBROVOĽNÍCTVO. Vďaka jej vedeniu, radám a podpore sme to 

nezabalili a krok po kroku sme išli ďalej.  

 

Poďakovanie tiež patrí Hanke Jordánovej, ktorá ako predchádzajúca zakladateľka 

a štatutárka dobrovoľníckeho centra darovala novovzniknutému o.z. TNDC sumu vo 

výške 1 030 € ako zostatok z roku 2016 z účtu bývalého tímu.  

 

Vyjadrujeme veľké ĎAKUJEM. 
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FINANČNÁ ČASŤ Výročnej správy za roky 2020 a 2021 

 

TNDC o. z. vedie jednoduché účtovníctvo. V roku 2020 nemalo žiadne obraty, keďže finančne činnosť 

zastrešovalo jeho partnerské občianske združenie TeCeMko – Trenčianske centrum mládeže o. z. 

a zabezpečovalo aj samotné aktivity a činnosť. Zamestnanci a dobrovoľníci o. z. TeCeMko pripravovali 

postupne všetko pre rozbehnutie TNDC – Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra a náklady spojené 

s právnym prepisom, registráciami, administratívnou činnosťou a ďalšie prevádzkové náklady boli 

v réžii TeCeMko. Taktiež využívali priestory poradenského centra a kancelárie TeCeMko o. z. 

V roku 2021 už TNDC založilo aj svoj bežný účet ako právnická osoba. Odo dňa 18.6.2021 používa 

bankové služby vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava: 

IBAN:  SK47 8330 0000 0028 0200 1581  BIC: FIOZSKBAXXX. 

Finančné výsledky hospodárenia TNDC za rok 2021: 

 

▪ PRÍJMY: 

- z dotácií iných subjektov, grantov a výziev      2 050,00 € 

- z darov a príspevkov          1 077,41 € 

- z úverov a pôžičiek            500,00 € 

 

Príjmy celkom v roku 2021                      3 627,41 € 

 

▪ VÝDAVKY: 

- služby           1 450,45 € 

- splátky úverov a pôžičiek           500,00 € 

 

Výdavky celkom v roku 2021         1 950,45 € 

ROZDIEL príjmov a výdavkov z činnosti o. z. za rok 2021 = + 1 676,96 € 

 

Stav majetku o. z. k 31.12.2021 je   = + 1 676,96 €, z čoho: 

- Zostatok na bankovom účte o. z.  = + 1 656,96 € 

- Zostatok na pokladni o. z.   = +      20,00 € 
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Spracovala: Mgr. Zuzana Ševčíková – predseda TNDC o. z.  

V Trenčíne, 10.1.2022 

 

Kontaktné údaje: 

TNDC – Trenčianske dobrovoľnícke centrum o.z. 

Vlárska 383/2F 

911 05 Trenčín 

 

Kancelária a centrum: 

Nám. SNP 9 (budova VAJAK) 

1. poschodie 

911 01 Trenčín 

 

IČO: 50103555 

DIČ: vo vybavovaní 

 

Mobil koordinátora:  

Zuzana Ševčíková – 0919 136 192 

 

Email: 

tndobrovolnickecentrum@gmail.com 

 

Webová stránka: 

https://www.dobrovolnictvotn.sk/  

 

Facebookový profil: 

https://www.facebook.com/trencianskedc 

 

 

 

mailto:tndobrovolnickecentrum@gmail.com
https://www.dobrovolnictvotn.sk/
https://www.facebook.com/trencianskedc

