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Naše poslanie 
 
Centrum dobrovoľníctva pôsobí v banskobystrickom 
regióne od roku 2000.  
 
Našim poslaním je prostredníctvom myšlienky 
dobrovoľníctva zvyšovať ľudský potenciál, zlepšovať 
kvalitu života a tým prispievať k budovaniu občianskej 
spoločnosti. 
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Naše programy  
 

V súčasnosti rozvíjame našu činnosť v dvoch hlavných 
programoch: Dobrovoľnícky program a Harm reduction 
program. 
 
 
 

 Ciele Dobrovoľníckeho programu 
 
 zvyšovať informovanosť a záujem ľudí všetkých vekových 

kategórii o problematiku dobrovoľníctva 
 zvyšovať kredit dobrovoľníctva v očiach verejnosti 
 získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť 
 skvalitniť úroveň manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách 
 zlepšiť servis dobrovoľníctva 
 
 
 

  Ciele Harm reduction programu  
 
 zvyšovať informovanosť a záujem o problematiku užívania drog, 

užívateľov/užívateliek drog a ich potrebách 
 zvyšovať kredit harm reduction v očiach verejnosti 
 znižovať škody spôsobené užívaním drog 
 zlepšovať kvalitu života vylúčených komunít (aktívni 

užívatelia/aktívne užívateľky legálnych a nelegálnych drog 
z rôznych sociálnych skupín) 
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Naše aktivity a činnosť 
 

 Organizačno-administratívna činnosť 
 vytvárame, spravujeme a aktualizujeme databázu 

dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a organizácií s dopytom 
po dobrovoľníkoch a dobrovoľníčkach, 

 poskytujeme servis pre dobrovoľníkov, dobrovoľníčky 
a organizácie, 

 organizujeme stretnutia organizácií s uchádzačmi 
a uchádzačkami o dobrovoľnícke aktivity, 

 koordinujeme tím terénnych pracovníkov a pracovníčok 
poskytujúcich služby aktívnym užívateľom a užívateľkám drog 
v zmysle harm reduction 

 

 Výchovno-vzdelávacia činnosť 
 organizujeme semináre, workshopy, tréningy a školenia na tému 

dobrovoľníctvo a harm reduction 
 

 Osvetová činnosť 
 pripravujeme vlastné edukačné a informačné materiály 
 organizujeme kampane na podporu dobrovoľníctva 

 

 Rozvoj vlastných dobrovoľníckych programov 
 rozvíjame vlastné dobrovoľnícke programy Opri sa o mňa, 

Srdce na dlani, Dobrovoľnícka kampaň  
 

 Poskytovanie služieb v oblasti harm reduction 
 poskytujeme služby užívateľom a užívateľkám drog cez vybrané 

stratégie harm reduction (terénna sociálna práca, výmena ihiel 
a striekačiek, poradenstvo a iné) 

 

 Práca s verejnosťou 
 spolupracujeme s podobne zameranými organizáciami 
 lobujeme v prospech dobrovoľníctva a harm reduction 
 iniciujeme spoluprácu sektorov 
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Dobrovoľnícky program v roku 2010 
 
         

Servisné centrum  

Deň dobrovoľníctva 2010 

Spolupráca pri kampaniach, akciách a verejných 

zbierkach 

Spolupráca v rámci projektu Banská Bystrica - 

Mesto rodiny 

Srdce na dlani 2010 

Opri sa o mňa 

Projekt Európskeho Sociálneho Fondu 
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 Servisné centrum 
 
 
V rámci servisného centra sme aj v roku 2010 viedli databázu 
záujemcov a záujemkýň o dobrovoľníctvo a databázu organizácií 
hľadajúcich dobrovoľníkov a dobrovoľníčky.  
 
Pomáhali sme potenciálnym dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam 
pri výbere vhodnej organizácie, v ktorej by mohli dobrovoľnícku 
prácu vykonávať. Zároveň sme boli nápomocní pri výbere 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pre organizácie. 
 
V roku 2010 sme zaznamenali nárast záujmu najmä v oblasti 
konzultačnej činnosti Centra dobrovoľníctva. V rámci konzultačnej 
činnosti sme poskytli odborné konzultácie pre organizácie, ktoré 
aktívne pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, ale aj pre tie, 
ktoré sa rozhodli vo svojej organizácii dobrovoľnícky program 
zaviesť. Konzultácie sa týkali najmä právnej stránky vzťahu 
s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, motivácie dobrovoľníkov 
a dobrovoľníčok, zavedenia dobrovoľníckeho programu a iné. 
Konzultácie sme poskytovali mailom, ale aj osobne.  
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   DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA 2010 

 10. septembra 2010 sa na Slovensku 
konal 2. ročník Dňa dobrovoľníctva. 
Dobrovoľnícky deň je príležitosťou, 
do ktorej sa môže zapojiť ktokoľvek, 
kto má chuť pridať ruku k dielu a 
pomôcť konkrétnym organizáciám, 
ale je určený aj pre tých, ktorí sa 
zaujímajú o dobrovoľníctvo a 
konkrétne dobrovoľnícke ponuky na 
Slovensku. Funguje systémom dňa 
otvorených dverí v organizáciách, 
ktoré s dobrovoľníkmi pracujú, alebo 
by chceli pracovať a ponúka širokej 
verejnosti možnosť zapojiť sa do 
konkrétnych aktivít v organizáciách. 
Aj tento rok sme sa ako regionálne 
centrum stali jeho spoluorganizátorom pod vedením občianskeho 
združenia C.A.R.D.O. Našou úlohou bolo koordinovať aktivity na celom 
strednom Slovensku.  
 
Do dobrovoľníckeho dňa sa na celom Slovensku zapojilo 78 organizácií 
v 39 mestách, v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja 
sa zapojilo 21 organizácií.  
Organizácie zapájali dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do konkrétnych 
aktivít ako napríklad úprava okolia, maľovanie, upratovanie interiéru, 
výroba pomôcok pre klientov, výlety s klientmi, ručné práce, rozhovory 
s klientmi, tvorba informačných databáz. 
  
Na celom Slovensku sa od 10:00 do 19:00 hod. do dobrovoľníckych 
aktivít počas Dobrovoľníckeho dňa zapojilo 2084 dobrovoľníkov 
a spoločne odpracovali takmer 8000 dobrovoľníckych hodín.  
V porovnaní s prvým ročníkom Dňa dobrovoľníctva sa do druhého ročníka 
tento rok zapojil dvojnásobný počet ľudí.   
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Z výsledkov Dobrovoľníckeho dňa je zrejmé, že úroveň návštevnosti 
v jednotlivých organizáciách veľmi záležala od toho, koľko úsilia 
venovala propagácii Dňa dobrovoľníctva samotná organizácia. Takisto 
sa zaznamenala väčšia 
popularita u organizácií, 
kde sa pomáhalo ľuďom 
s určitým hendikepom, 
napr. autistom, seniorom, 
onkologicky chorým 
a nevidiacim, alebo tam, 
kde šlo o životné 
prostredie. Do aktivít 
mnohých organizácií sa 
zapojili aj školské kolektívy.   
 
Deň dobrovoľníctva 2010 sa na Slovensku uskutočnil vďaka podpore 
a spolupráci nasledovných partnerov:  spoločnosti Slovak Telekom, 
Nadácii SPP, Provident Financial, reklamnej agentúre Citadela, 
spoločnosti Dolis, Železničnej spoločnosti Slovensko, Železniciam 
Slovenskej republiky, spoločnosti Slovak Lines, Slovenskej autobusovej 
doprave Zvolen, a.s., spoločnosti Eurobus a SAD Prešov. Mediálnymi 
partnermi projektu boli spoločnosti Reblok, Bigmedia, Rádio Regina, 
Jemné Melódie a Rádio Lumen. 
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 Spolupráca pri kampaniach, akciách 
a verejných zbierkach 

 

Aj v tomto roku sme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky zapojili 
do viacerých kampaní, akcií a verejných zbierok.  
 

22. mája sa 12 našich dobrovoľníkov 
a dobrovoľníčok zapojilo do organizácie 
podujatia Rodičovské pexeso, ktoré sa 

konalo v areáli pamätníka SNP 
v Banskej Bystrici. 

Jeho organizátorom bola firma 
Complicité a mesto Banská Bystrica. 

 
Pri príležitosti 17. októbra - 

Medzinárodného dňa 
za odstránenie chudoby, 

organizovalo Fórum 
kresťanských inštitúcií (FKI) 

Veľtrh sociálnych aktivít. 
Cieľom tohto veľtrhu je 

prezentácia rôznych 
sociálnych aktivít. 

Do tohtoročnej výstavy 
sme sa zapojili aj my 
prezentovaním našej 

činnosti prostredníctvom 
výstavného baneru 

Centra dobrovoľníctva. 
 

 12. novembra  sme sa aktívne zapojili aj 
do verejnej zbierky Hodina deťom - uličnica, 
ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska. 

Cez Centrum dobrovoľníctva sa do zbierky 
zapojilo 16 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, 

ktorí spoločne vyzbierali 541,08 €.  
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Waterball day 2010 - podujatie, 

ktoré 7. apríla pripravila Spoločnosť 
na pomoc osobám s autizmom 

(SPOSA) pri príležitosti Svetového dňa 
povedomia o autizme, ktorý si svet 

pripomenul 2. apríla. Súčasťou tohto 
podujatia bola aj verejná zbierka, ktorej 
sa aktívne zúčastnili aj dobrovoľníčky - 
študentky 1. a 2. ročníka sociálnej práce 

PF UMB a vyzbierali 650 €, 
ktoré poslúžia na zlepšenie kvality 
života a kvality sociálnych služieb 

pre ľudí s autizmom. 
 

 
1. októbra sa v Žiline konala diskusia „O dobrovoľníctve mladých ľudí“. 

Diskusia sa konala v rámci programu Think Big spoločnosti 
Telefónica O2 Slovakia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis. 

Na podujatí odzneli zaujímavé informácie o projektoch podporených 
v rámci pilotného ročníka programu Think Big od mladých ľudí zo Žiliny 

a Zvolena, zaujímavé informácie o projekte Think Big. Stretnutia sa 
zúčastnila aj Alžbeta Brozmanová Gregorová a ukončila ho svojou 

prezentáciou „O dobrovoľníctve mladých ľudí na Slovensku“. 
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 Spolupráca v rámci projektu Banská 
Bystrica - Mesto rodiny 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spolupráca s mestom Banská Bystrica v rámci projektu Banská Bystrica 
– mesto rodiny naďalej pretrváva. 
V roku 2009 sme sa v rámci projektu Banská Bystrica – mesto rodiny 
aktívne zúčastňovali procesu tvorby Kódexu ochrany detstva, v roku 
2010 sme začali s jeho implementáciou do štandardov práce našej 
organizácie.  
 
Tvorba a implementácia Kódexu ochrany detstva na území mesta 
Banská Bystrica je aktivita orientovaná na etické zosúladenie správania 
sa organizácií pôsobiacich na podporu rodín. Aktivita mobilizuje lokálne 
profesionálne zdroje pre: ochranu detstva, zvýšenie štandardu 
profesionálnej pomoci a kvalitatívny rozvoj pomáhajúcich organizácii 
k detstvu citlivejším službám.  
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Kódex ochrany detstva na území mesta Banská Bystrica 
 
Prehlásenie: 
     Sme presvedčení, že pokojné a bezpečné detstvo v rodine je základným 
a nepopierateľným právom každého dieťaťa. 
     Sme presvedčení, že každá rodina má právo v prípade potreby na dostupnú 
pomoc. 
     Sme presvedčení, že využitie dostupných odborných služieb, v prípade potreby, 
je zodpovedným prejavom rodiča. 
     Organizácie hlásiace sa k tomuto dokumentu si uvedomujú súčasné ohrozenie 
detí na území mesta Banská Bystrica, a preto sa rozhodli skvalitniť služby 
pre rodiny a urobiť ich dostupnejšími.  
     V záujme ochrany detstva v Banskej Bystrici prijímajú nasledujúce záväzky: 
1. Vážime si každého, kto požiada o odbornú pomoc a podporu a jeho konanie 

vnímame ako zodpovedné. 
2. Označenia našich organizácií a pracovísk sú jasné, presné a výrazné tak, 

aby ich bolo jednoduché nájsť. Na viditeľnom mieste zverejňujeme čas, kedy 
svoje služby pre rodinu poskytujeme. V prípade neprítomnosti zabezpečíme 
zverejnenie telefonických kontaktov a núdzových liniek tak, aby služby pre 
rodiny boli dostupné.  

3. Vo svojich priestoroch zriaďujeme Informačné miesto služieb pre rodiny 
na území mesta s cieľom zvýšiť informovanosť a dostupnosť ďalších služieb 
a služieb iných organizácií.  

4. Služby pre rodinu poskytujeme na základe dohody s rodinou/s rodičom. 
5. Rodinu/rodiča informujeme o finančnom zabezpečení služieb pre rodinu tak, 

aby rodina porozumela, kto sa finančne podieľa na jej podpore. 
6. Poskytované služby prispôsobujeme možnostiam a potrebám rodiny/rodiča 

tak, aby každý, kto skutočne chce zlepšiť a skvalitniť svoje rodičovstvo, dostal 
adekvátnu podporu. 

7. Poskytované služby priebežne vyhodnocujeme spoločne s rodinou/s rodičom 
tak, aby boli efektívne a citlivé. 

8. Sme prepojení na miestnu/lokálnu sieť pomoci rodinám, ktorej súčasťou 
sú služby iných organizácií. 

9. Služby pre rodinu zabezpečujú kvalifikovaní pracovníci a pracovníčky.  
10. Našich pracovníkov a pracovníčky neustále vzdelávame a v organizáciách 

zabezpečujeme systém základnej kvality služieb.  
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 Srdce na dlani 2010 
 
Centrum dobrovoľníctva v snahe vyjadriť 
poďakovanie a morálne uznanie občanom, 
ktorých dobrovoľná práca je výnimočná a vysoko prospešná, a ktorí sú 
inšpiratívnym príkladom pre ostatných spoluobčanov pokračovalo 
v spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF UMB a Mestom Banská 
Bystrica aj v roku 2010 v tradícii oceňovania dobrovoľníkov 
a dobrovoľníčok cenou SRDCE NA DLANI. 
 

Srdce na dlani je ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov 
i kolektívov) za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku 
na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach 
spoločenského života a rozvoja komunity. Prípadne aj za výnimočný čin 
alebo iný prejav  solidarity  a motivovania k službe pre druhých.     
 

V tomto roku bolo 
oceňovanie organizované 
po štvrtý krát a to nielen 

v meste Banská Bystrica, ale 
v celom Banskobystrickom 

samosprávnom kraji. 
Udeľovanie ocenenia 
„Srdce na dlani 2010“ 

sa v Banskobystrickom 
samosprávnom kraji Bystrica 

realizovalo pod záštitou 
primátora mesta Banská 
Bystrica vo Veľkej sieni 

Mestského úradu v Banskej 
Bystrici 9.decembra. 

 

Písomné návrhy na udelenie ocenenia mohla podľa štatútu zaslať 
akákoľvek právnická osoba a skupina fyzických osôb. Celkovo bolo 
prijatých 23 návrhov, v ktorých bolo na ocenenie navrhnutých 
18 jednotlivcov, 4 dobrovoľnícke skupiny a 1 základná škola. 
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Udelených bolo 11 ocenení Srdce na dlani 2010 v nasledovných 
kategóriách: pomoc pri prekonávaní bariér seniorom a ľuďom 
so zdravotným postihnutím (ocenenie získali Antónia Buzalková, 
Tatiana Herchlová 
a Martin Sivák a Peter 
Lacika), podnetný 
prínos v práci s deťmi 
a mládežou (ocenenie 
získali Štefan Turóci, 
Mária Kachničová 
a Adriana Barníková), 
práca pre komunitu 
(ocenenie bolo udelené 
Ľudovítovi Buzalkovi, 
Vile Libiakovej a členom 
Združenia detí 
a rodičov Rimavská Píla: Mariánovi Foľkovi, Kataríne Belicovej, 
Bohumilovi Belicovi, Miriam Kubinskej a Peterovi Kubinskému), šírenie 
myšlienky dobrovoľníctva aktívnou pomocou iným (ocenenie získali 
Adriana Záskalanová a skupina rodičov podporných rodinných 
aktivistov, ktorých koordinuje Jolana Uhríková). 

Ďakovné listy pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníctva boli 
odovzdané ďalším dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí boli v roku 
2010 nominovaní na ocenenie, a to konkrétne: pani Ľubov Ludhovej 
a Alici Vinarčíkovej, kolektívu rodičov žiakov ZŠ Medzibrod 
(Jane a Peterovi Haviarovcom, Zuzane a Júliusovi Pohorelcovcom, 
Ľubici a Jozefovi Vojtkovcom, Kataríne a Ľubošovi Strmeňovcom, 
Zuzane a Vojtechovi Lihanovcom, Zdenke Čiefovej a Jozefovi Haviarovi), 
Stanislavovi Matejkinovi, Monike Mikulovej, Ingrid Macákovej, 
Erike Majlingovej, Júlii Palovičovej, Márii Vozárovej, dobrovoľníčkam 
OZ Návrat (Katke Hriňovej, Ruženke Košťálovej, Danke Klimekovej, 
Lenke Kučerákovej a Alexandre Michalíkovej), Nine Rosenbergerovej, 
Andrey Oroszlányovej a Základnej škole J.C. Hronského z Krupiny. 
 

Týmto podujatím sme zároveň otvorili v Banskobystrickom 
samosprávnom kraji rok 2011, ktorý je Európskym rokom 
dobrovoľníctva.  
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 Opri sa o mňa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPRI SA O MŇA je individuálny dobrovoľnícky program, ktorý realizuje 
Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici od roku 2007. Podstatou 
programu je kamarátsky vzťah medzi dospelým dobrovoľníkom alebo 
dobrovoľníčkou  a dieťaťom. 
 
OPRI SA O MŇA je slovenským variantom programu Big Brothers 
Big Sisters, ktorý pôvodne vznikol pred 90 rokmi v Amerike. Dnes 
funguje v rôznych variantoch v mnohých krajinách po celom svete. 
Veľkému úspechu sa napríklad teší v susedných krajinách  - v Poľsku, 
v Maďarsku aj v Českej republike.  
 
Hlavnou myšlienkou programu je prístup, ktorý sa nazýva mentoring. 
V tomto programe slovo mentoring chápeme ako súhrnný názov pre 
priateľstvo medzi dieťaťom a mentorom alebo mentorkou  
(dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou). V rámci programu sa vyškolený/á 
dobrovoľník/čka individuálne venuje jednému dieťaťu. Dvojica sa 
stretáva najmenej po dobu 10 mesiacov, na 2–3 hodiny týždenne. 
Stretnutia prebiehajú predovšetkým mimo rodiny dieťaťa a ich náplň 
záleží na dohode medzi dobrovoľníkom/čkou, dieťaťom a rodičom. 
 
Program OPRI SA O MŇA sa realizuje na základe dohody medzi 
zákonným zástupcom dieťaťa, dobrovoľníkom/čkou a Centrom 
dobrovoľníctva. 
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Dobrovoľníčky v programe Opri sa o mňa 
 
V roku 2010 pôsobilo v programe  9 dobrovoľníčok: 

Lucka, 

 
Aďka,  

 

Katka,  
 

Adrejka, 
 

Lucka, 

 
Janka, 

 
Maťka, 

 

Miška, 
 

Janka.  

  
 

Dvojice dobrovoľníčka - dieťa 
 

Počas roka 2010 fungovalo 
a aktívne sa v programe stretávalo  

8 dvojíc dobrovoľníčka - dieťa.  
Do programu sme zapojili deti 

žijúce v biologických a náhradných 
rodinách. Predovšetkým ide o deti 

pochádzajúce z rizikového 
prostredia, prípadne o deti, ktoré 

pochádzajú z klinických rodín 
a deti, u ktorých sa vyskytli 

výchovné ťažkosti. Do programu 
sme zaradili aj dve dospelé ženy 

s postihnutím. 

 



 17 

Nábor nových dobrovoľníkov  
 

V mesiaci október sme zrealizovali nábor 
nových  dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 

do programu. 

 
V priebehu dvoch dní 
fungovalo na PF UMB 

infocentrum a zrealizovali 
sme  5 diskusných klubov,  
na ktorých sa zúčastnilo   
viac ako 100 študentov 

a študentiek. 

 
 
 
Záujem o účasť v programe prejavilo 

25 ľudí, z ktorých sme vybrali 9. 
 
 

 

Nový projekt podporený 
Nadáciou pre deti Slovenska 

Od 1.8.2010 realizujeme v rámci programu Opri sa o mňa nový projekt 
s názvom "Opri sa o mňa -mentoringový dobrovoľnícky program", 
na ktorý sme získali finančnú podporu z programu Hodiny deťom 
Nadácie pre deti Slovenska. V rámci programu plánujeme realizovať 
informačnú kampaň o programe pre rodičov a pre odbornú verejnosť, 
nábor nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ich výber, výcvik 
a supervízie a vytvárať nové dvojice.  
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 Projekt Európskeho Sociálneho Fondu 

 
 
 
 
 

Centru dobrovoľníctva sa podarila veľká vec  
Od septembra 2010 sme začali s realizáciou projektu  
„Vzdelávanie a supervízia koordinátorov a koordinátoriek 
dobrovoľníckych programov“, ktorý sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  
 
Časový rámec realizácie projektu: 09/2010 - 04/2012 
 
Cieľ projektu: Zvýšená profesionalizácia a kvalita ľudských zdrojov 
Centra dobrovoľníctva za účelom zlepšenia kvality a efektivity 
poskytovaných služieb. 
 
Špecifický cieľ 1: Tvorba e-learningového portálu ako prostriedku 
na podporu e-learningového vzdelávania a na interaktívnu 
komunikáciu s klientelou 
 
Špecifický cieľ 2: Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov prostredníctvom 
inovatívneho a odborného vzdelávania. 
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Čo sme stihli v rámci projektu realizovať v roku 2010? 
 
 Vzdelávací projekt 

úspešne odštartoval kurz  
„Manažment 
dobrovoľníkov“. 

Spolu 30 účastníkov 
a účastníčok absolvovalo 
32 hodín kurzu, v dvoch 
blokoch: 22.-23.10.2010 
a 19. – 20.11.2010. 

 
 
 Vytvorenie multifunkčného e-learningového portálu  

(www.centrumdobrovolnictva.sk/portal) 
Prostredníctvom e-learning portálu sa budú naši dobrovoľníci 
a dobrovoľníčky zúčastňovať pravidelného jazykového 
vzdelávania, 
budú mať 
prístup 
k vzdelávacím 
materiálom, 
publikáciám 
a odborným 
informáciám. 
Jazykové 
vzdelávanie 
začalo kurzom 
Anglického 
jazyka pre začiatočníkov,  
ktorý úspešne absolvovalo a certifikátom zakončilo 
15 účastníkov a účastníčok. 
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Harm reduction program v roku 2010 
 
         

Projekt V.I.S.  

Výmenné miesta 

Sekundárna výmena 

Kampaň spoločne proti HIV/AIDS 2010 

Primárna prevencia- vzdelávacie aktivity 

Čísla zo štatistiky V.I.S. za rok 2010 
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 Projekt V.I.S. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Projekt V.I.S. realizuje terénnu sociálnu prácu s užívateľmi 
a užívateľkami drog. Naše služby ponúkame na princípe 
nízkoprahovosti, anonymne, bezplatne a za každého počasia. Tím V.I.S. 
funguje od roku 2006 a tvoria ho ľudia, ktorí majú záujem poskytovať 
užívateľom a užívateľkám drog dostupné, bezpečné, atraktívne 
a kvalitné služby. 
 
 
Čo ponúkame: 

 Zdravotný a sociálny servis užívateľom a užívateľkám drog 

 Pomôcky na bezpečnejšiu injekčnú aplikáciu( injekčné striekačky, 

alkoholové tampóny, injekčnú vodu, filtre, suché tampóny, 

askorbín) 

 Užitočné a zdraviu prospešné informácie a kontakty o krvou 

prenosných ochoreniach, o tom ako minimalizovať riziká pri 

injekčnom užívaní drog, o možnostiach testovania, o lekároch a sieti 

sociálnych služieb 

 Naši klienti majú možnosť využiť sociálnu asistenciu 
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 Výmenné miesta 
 

Pri obchodnom dome Európa v Banskej Bystrici a Železničná stanica 
v Banskej Bystrici každý piatok od 15:00 do 17:30. 
 
 

 Sekundárna výmena 
 
V roku 2010 sme poskytovali sekundárnu výmenu v mestskej časti 
Radvaň.  
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 Kampaň spoločne 
proti HIV/AIDS 2010 

 
 
Tento rok sme sa kampaň 
rozhodli zrealizovať vo veľkom 
štýle a preto sme 1. decembra 
vyliezli do ulíc .  
Kampaň sme realizovali na pôde 
pedagogickej fakulty UMB, 
v teréne pre našich klientov. 
Pri príležitosti tohto významného 
dňa sme sa presunuli do Klubu 77, 
kde sme vytvorili večer pre širokú 
verejnosť. Na programe sme mali 
priemietanie krátkych filmov 
o živote ľudí žijúcich s HIV 
a koncert skupín Pas de Pitié 
a UNISEX.  
 

Počas celého dňa bol 
k dispozícii infostánok,  
kde si každý mohol 
vyskúšať ako správne 
navliekať kondóm 
a náš tím poskytoval 
informácie o problematike 
HIV/AIDS. 
Pre návštevníkov 
infostánku boli 
prichystané letáky 
o HIV/AIDS a taktiež 
kondóm ako darček.  
Za podporu ďakujeme nadácii SPP a firme Pepino, 
ktorá nám darovala 1000ks kondómov. 



 24 

Naša úspešnosť: 
 
Počet ľudí, ktorý sa zastavili v infostánku: 152 
Počet rozdaných kondómov: 320 ks 
Počet rozdaných informačných letákov: 190 ks 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Primárna prevencia- vzdelávacie aktivity 
 

Naše informácie sme priniesli aj na základnú školu Moskovská v Banskej 
Bystrici kde sme realizovali workshop spojený s prednáškou pre žiakov 
9tej triedy o HIV/AIDS a možnostiach ochrany.  
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 Čísla zo štatistiky V.I.S. za rok 2010 

Počet klientov: 26 
Počet klientiek: 6 
Počet kontaktov: 76 
Vydané injekčné striekačky: 3178 
Zozbierané injekčné striekačky: 2972 
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 Účtovná uzávierka k 31.12.2010 
PRÍJMY A VÝDAVKY 

 

Príjmy Suma 

Z darov, príspevkov a grantov 8 808,73 € 

Z podielu zaplatenej dane z príjmov 32,34 € 

Z dotácií 49 055,34 € 

Z poskytovania služieb 9 155,00 € 

Ostatné príjmy 8 955,14 € 

Príjmy spolu 76 006,55 € 

 

Výdavky Suma 

Služby 52 740,85 € 

Mzdy a odmeny 2 987,00 € 

Platby do poistných fondov 30,80 € 

Prevádzková réžia 4 451,87 € 

Ostatné 8 900,34 € 

Výdavky spolu 69 110,86 € 

 

ROZDIEL PRÍJMOV A VÝDAVKOV 6 895,69 € 

   

MAJETOK A ZAVÄZKY 

 

Majetok stav k 31.12.2009 stav k 31.12.2010 

Hmotný investičný majetok 0,00 € 0,00 € 

Pohľadávky 0,00 € 0,00 € 

Peniaze a ceniny -95,00 € 2 508,08 € 

Priebežné položky 0,00 € 0,00 € 

Bankové účty 4 324,00 € 8 616,53 € 

Majetok celkom 4 229,00 € 11 124,61 € 

 

Záväzky stav k 31.12.2009 stav k 31.12.2010 

Úvery 0,00 € 0,00 € 

Záväzky 130,00 € 15 140,84 € 

Záväzky celkom 130,00 € 15 140,84 € 

   

ROZDIEL MAJETKU A ZÁVÄZKOV 4 099,00 € -4 016,23 € 
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 Ďakujeme našim dobrovoľníčkam 
a dobrovoľníkom 

 
Lucii Artmanovej  
Aďke Barníkovej 
Janke Gondovej 
Jakubovi Grančayovi 
Janke Hajrovej 
Katke Hriňovej 
Michalovi Imrišovi 
Lucii Jalakšovej 
Ivke Klimentovej 
Lucii Kubačkovej 
Janke Martiškovej 
Veronike Morvayovej 
Martinovi Rihayovi 
Miške Šalamúnovej  
Janke Šolcovej 
Martine Urbanovej 
Miške Užíkovej 
Andrei Vargovej 
Lenke Vavrinčíkovej 
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 Ďakujeme za podporu 
 

 
     Pedagogickej fakulte UMB 
 
 

               Mestu Banská Bystrica 
 
 

Nadácii SPP 
 
 

                               Komunitnej nadácii Zdravé mesto 
      
 

 
Európskemu sociálnemu fondu 
 
 
 
 
 

Hodine deťom 
 

 
 

 
Ministerstvu školstva Slovenskej republiky 

 
 
 

             Firme Pepino 
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Ďakujeme všetkým našim spolupracovníčkam 
a spolupracovníkom, donorom, aktivistkám a aktivistom 

a ľudom, ktorí si v roku 2010 dopriali zážitok z pomoci iným. 
 

 
CENTRUM 

DOBROVOĽNÍCTVA 
 
 

Ružová 13 
974 11 Banská Bystrica 

0907 130 817 
048/4364783 

www.centrumdobrovolnictva.sk 
cd@centrumdobrovolnictva.sk 

 
IČO: 35999543 

DIČ: 2021602968 
 

č. účtu: 4689175/5200 OTP banka 
 

mailto:cd@centrumdobrovolnictva.sk

