
Správa o činnosti Bratislavského dobrovoľníckeho centra za obdobie január – 

júl 2015 

 

Kampane a osveta 

- Každý mesiac pripravujeme a vysielame Newsletter pre dobrovoľníkov (v júli bolo 1202 
odberateľov) a Newsletter organizáciám v Bratislavskom kraji (v júli 223 odberateľov). 

- Oslovili sme a nadviazali spolupráce s viacerými novinami mestských častí v Bratislave 
ohľadne propagácie BDC a dobrovoľníctva v Bratislave - Ružinov (2 periodiká), Rača, 
Podunajské Biskupice, Jarovce, Dúbravka. 

- Pravidelne spravujeme FB stránku, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn stránky a blog  BDC. 
- Na spriatelenom portáli kariera.sk aktualizujeme ponuky a preposielame kontakty na 

dobrovoľníkov z tohto portálu organizáciám. 
- Od mája pracujeme na novom vizuálu a funkcionalite našej webovej stránky 

www.dobrovolnictvoba.sk  s  firmou Binary Bay, ktorá nám pro bono realizuje nový web  
- Vo Februári sme realizovali kampaň Hľadáme DOBROdruhov v spolupráci s reklamnou 

agentúrou TRiad a mediálnou agentúrou CARAT.  

Médiá, v ktorých sme zachytili výstupy o BDC (okrem kampane):  

- Február/Marec (kampaň)  

o 6 rozhovorov v RTVS rádiách na tému ´Hľadáme dobrodruhov´- Rádio Jemné; Rádio 

FM; Rádio Slovakia International; Rádio Slovensko (niektoré z rozhovorov je možné 

vypočuť si prostredníctvom linkov: http://www.dobrovolnictvoba.sk/o-nas/napisali-

o-nas. 

o Rozhovor v TV Bratislava a 7 článkov v novinách, ktoré informujú o DOBROkarte 

a kampani.  

o rozhovor v časopise NOTA BENE. 

- Apríl: 2 rozhovory v RTVS (rádio) o dobrovoľníctve a možnostiach dobrovoľníctva v Bratislave.  

- Júl: Rozhovor v Televíznych novinách Tv JOJ o dobrovoľníctve, jeho formách a možnostiach 
dobrovoľníctva v Bratislave 

- Reportáže o čistení Vodnej veže v STV (Správy), TV Markíza (Správy), Rádio Regina,   
- Články v novinách: Biskupické noviny (str.4), Bratislava dnes24, Sme.sk, teraz.sk; bakurier.sk, 

Retronoviny. 
Všetky mediálne výstupy sú uvedené tu: http://www.dobrovolnictvoba.sk/o-nas/napisali-o-
nas  

 

Práca s organizáciami 

- Nadviazali sme aktívnu spoluprácu so 26-timi organizáciami z Bratislavy, ktoré 
prostredníctvom BDC hľadajú dobrovoľníkov, spolu od vzniku BDC spolupracujeme so 141 
organizáciami v Bratislavskom kraji.   
Vzdelávanie, ktoré BDC poskytlo pre organizácie:  

- „Druhé stredy“: Realizujeme pravidelné workshopy pre koordinátorov dobrovoľníkov 

o témach, ktoré ich zaujímajú. Témy  január – jún:  Legislatíva dobrovoľníctva, Arteterapia pri 

práci s dobrovoľníkmi,  Prezentačné zručnosti,  Písanie blogov  

- V júni  sme spolupracovali na organizácií 40 - hodinového tréningu Manažment 

dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so zameraním na znevýhodnených dobrovoľníkov/čky 

organizovaného Platformou dobrovoľníckych centier a organizácii v Bratislave 

- V júni a v júli sme zorganizovali Skupinovú supervíziu pre koordinátorov dobrovoľníkov 

- Pravidelne poskytujeme konzultácie ohľadom manažmentu dobrovoľníkov – osobne, mailom, 

telefonicky.   
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Spolupráca s Mestskými  organizáciami/s Hl. Mestom SR Bratislava:  
Spolupráca prebieha najmä s nasledovnými organizáciami:  
Galéria mesta Bratislavy, Staromestská knižnica, Krízové centrum REPULS hlavného mesta SR 

Bratislavy , Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu FORTUNÁČIK, Mestská časť Bratislava-

Petržalka, Petržalský domov seniorov, Múzeum mesta Bratislava, Centrum voľného času Gessayova 

Práca pre Magistrát pre Hl.Mesta SR Bratislavy :  

- Čistenie a upratovanie Vodnej veže: 24.7.2015: 30 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z firiem, 

verejnej správy a zo zahraničia,  sa zúčastnilo čistenia Vodnej veže a vystúpilo v médiách. 

- Petícia proti hazardu  - v období júla aktívne hľadáme dobrovoľníkov na podujatia mesta. 

 

Práca s dobrovoľníkmi 

- Pravidelne emailovo, osobne a telefonicky komunikujeme s dobrovoľníkmi o aktuálnych 
dobrovoľníckych ponukách.  

- Vytvárame databázu spolupracujúcich škôl.  
- Raz do mesiaca (vždy tretí štvrtok v mesiaci)  realizujeme tzv. zoznamky s dobrovoľníctvom: 

infostretnutia pre záujemcov o dobrovoľnícku činnosť, od januára do júna sa ich zúčastnilo 

spolu 94 potenciálnych dobrovoľníkov, do kancelárie BDC sa o dobrovoľníckych možnostiach 

prišlo porozprávať spolu 71 ľudí.  

- Cez internetovú stránku sa v období január – júl 2015 zaregistrovalo 482 dobrovoľníkov a 688 

dobrovoľníkov reagovalo v tomto období na ponuky uverejnené na internetovej stránke BDC 

a na portáli kariera.sk.  

Komunikácia s dobrovoľníkmi mimo online stránky  BDC a infostretnutia:  

Komunikácia s dobrovoľníkmi -  Január  – Júl 2015  

Mail 142 

Telefonicky 86 

Sociálne siete 14 

Osobne 71 

Kariera.sk 65 

 

Firemné dobrovoľníctvo a dobrovoľníctvo zamestnancov verejnej správy  

-  V máji a júni sme zrealizovali dobrovoľnícke dni  pre dve firmy v spolupráci s OZ Bunkre. 

Čistili sme bunkre z prvej svetovej vojny na území Mestských lesov.  

- Tvoríme databázu firiem a motivujeme ich, aby svojich zamestnancov zapojili do 

dobrovoľníctva.  

Európska dobrovoľnícka služba  

- Informujeme o možnosti vysielania dobrovoľníkov do 30 rokov do zahraničia cez program 

ERASMUS+. 

-  Hosťujeme dobrovoľníčku Claire z Francúzska od apríla 2015. Claire sa venuje zapájaniu 

cudzincov  žijúcich v Bratislave do dobrovoľníckej činnosti v Bratislave a vytváraniu 

dobrovoľníckych pozícií pre nich.  

- V januári sme vyslali do Španielska jednu dobrovoľníčku a v apríli sme vyslali troch 
dobrovoľníkov do Bulharska.  
 



Trh dobrovoľníctva a Týždeň dobrovoľníctva (28.9 - 3.10. 2015) 

- V júli sme začali s prípravou Týždňa dobrovoľníctva v Bratislave, počas ktorého budú 
v Bratislave rôzne dobrovoľnícke podujatia zamerané na pomoc iným, semináre a diskusie.  

- Oslovujeme partnerov, ktorí nám pomôžu s kampaňou.  
 

DOBROkarta 

- Ide o prestížnu zľavovú kartičku pre dobrovoľníkov, ktorú vystavuje BDC po obdržaní 
potvrdenia o odpracovaní minimálne 40 dobrovoľníckych hodín za obdobie posledných 12 
mesiacov.   

- Vo feburári prebehla k dobrovoľníctvu a DOBROkarte kampaň vrátane tlačovej konferencie.  

- Komunikácia s DOBROpodnikmi ohľadne realizácie projektu. 

- V júli 2015 máme 116  vytlačených DOBROkariet a zľavy ponúka 19 DOBROpodnikov.  

 

Špeciálne podujatia, Propagácia BDC:  

Prezentovali sme našu prácu na troch seminároch k vzniku Trnavského, Trenčianskeho a 

Žilinského dobrovoľníckeho centra.  

- V januári sme sa zúčastnili Medzinárodného stretnutia projektu Volunteering as a Tool for 

Inclusion v Budapešti, kde sme si vymenili skúsenosti so zahraničnými dobrovoľníckymi 

centrami.  

- Vo februári sme sa zúčastnili na Profesia Days 2015 – propagovali sme BDC a možnosti 

dobrovoľníctva; a poskytli sme prednášku v rámci ´Zóny bez hraníc´ na tému: Keď motyka 

vystrelí alebo dreamjob vďaka dobrovoľníctvu - o tom, ako je možné získať zamestnanie 

vďaka dobrovoľníctvu.  

- Vo februári sme boli sme na konferencii NGO DAY- Nová generácia NGO. 

- V marci sme sa zúčastnili Festivalu kariéry 2015, kde sme prezentovali BDC a hovorili o tom, 

ako využiť dobrovoľníctvo ako pracovnú skúsenosť. 

- V júli sme prezentovali BDC na troch seminároch k vzniku Trnavského, Trenčianskeho a 

Žilinského dobrovoľníckeho centra. 

 

Komunikácia s dobrovoľníkmi -  Január  – Júl 2015  

Mail 142 

Telefonicky 86 

Sociálne siete 14 

Osobne 71 

Kariera.sk 65 

 

Databáza BDC:  

Júl 2015  Dobrovoľníci Organizácie 

Registrovaní 
v databáze BDC 
od vzniku BDC 

Zareagovali na 
dobrovoľnícku 
ponuku  

Registrované 
organizácie 

Aktívne – 
s možnosťou 
hľadania 
dobrovoľníkov  

1358 1194 141 111 

 



 

 

UZNESENIE  

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Správa o činnosti Bratislavského 

dobrovoľníckeho centra za január – júl 2015“, ktorý predložila Mgr. Alžbeta Frimmerová, výkonná 

riaditeľka Bratislavského dobrovoľníckeho centra.  

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu vzala tento materiál na vedomie. 

 

 

 

 


