Plán aktivít na rok 2019

Príloha č. 4

počet pracovníkov

názor aktivity

typ aktivity

popis

dátum

počet hodín

S dobrovoľníkmi to vieme

konzultácie

konzultácie, návštevy a monitoring organizácií, ktoré si chcú zvýšiť počet
hviezdičiek na Štandardoch kvality - S dobrovoľníkmi to vieme

celý rok

10 hodín konzultácií a kontroly na
jednu organizáciu, zapojenie min.
10 organizácií

1

Oceňovanie Srdce na dlani

oceňovanie

oceňovanie dobrovoľníkov je podstatná činnosť pri ich motivácii, okrem toho
je to taktiež marketingová aktivita. DCKK v roku 2019 chce realizovať dve
január 2019,
krajské oceňovania, jedno v januári za rok 2018 a druhé v decembri za rok
december 2019
2019.

20 hodín príprav, marketingu,
propagácie, zbierania nominácií, 4
hodiny vyhodnocovania, 3 hodiny
samotné oceňovanie

konzultácie s dobrovoľníkmi

konzultácie

konzultácie prebiehajú na dennej báze s dobrovoľníkmi, ktorí chcú dlhodobo
pracovať v organizácií. Mesačne sa nám úspešne darí umiestňovať 10
dobrovoľníkov.

konzultácie s organizáciami

firemné dobrovoľníctvo

počet dobrovoľníkov

iné

hodnota

0

celonárodné štandardy, ktoré sa
dávajú na 3 roky a potom si ich
musia organizácie obnovovať

100 €/konzultácia/organizácia, spolu 1 000 €/10
organizácií, poplatok 30 €/organizácia pre Platformu za
kontrolu dokumentácie a vydanie štandardov, spolu 300
€/10organizácií

5 aj s hodnotiacou
komisiou

10

do hodnoty sa zahŕňa aj kapela,
moderátor, ceny pre ocenených,
plakedy, certifikáty, občerstvenie,
prenájom sály a pod.

100 € moderátor, 120 €kapela, 500 € priestory s kávou,
čajom, nealkom, 500 € zákusky, prípitok, 200 €
propagácia, 400 € manažment, príprava - časť mzdy
zodpovedného pracovníka; spolu za 1 oceňovanie 1 900 € ,
dve oceňovania 3 800 €.

každý pracovný deň, min. 1
hodina

1

0

cca 1/8 úväzku jedného
zamestnanca

1200 € - super hrubá mzda/zamestnanec, z toho 1/8 je 150
€ x 12 mesiacov = 1800 €

konzultácie

konzultácie prebiehajú na dennej báze s organizáciami, ktoré chcú pri nejakej
konkrétnej aktivite pracovať s dobrovoľníkmi, alebo dlhodobo systematicky
pracovať s dobrovoľníkmi.Mesačne sa nám úspešne darí vytvárať aspoň 5
celý rok
nových dhodobých dobrovoľníckych príležitostí a taktiež aspon 30
krátkodobých príležitostí

každý pracovný deň 1 hodina, plus
min. 20 hodín mesačne na
premiestňovanie sa po kraji za
organizáciami.

1

0

ide o 1/8 úväzku jedného
zamestnanca

1200 € - super hrubá mzda/zamestnanec, z toho 1/8 je 150
€ x 12 mesiacov = 1800 €, plus 100 €/mesiac na
premiestňovanie po kraji za organizáciami

pracovné stretnutia

organizácia firemných eventov spojených s dobrovoľníctvom, vytváranie
dobrovoľníckych príležitostí podľa veľkosti a záujmu firmy

celý rok

každý týždeň 2 - 3 hodiny

1

0

opäť aktivity na časť úväzku

pracovné stretnutia

organizácia pracovných stretnutí na stredných školách s pomocou realizácie
service learningu - vlastného dobrovoľníckeho programu pre školu

ceý rok

každý mesiac stretnutie min. na 2
školách

2

0

1 stretnutie = 3 hodiny

nastavenie dobrovoľníckych programov pre zariadenia a rodiny, ktoré pracujú
s handicepovanými deťmi - dobrovoľníctvo priamo v rodinách, priamo v
máj
zariadeniach, pri jednorázových akciách, pri táboroch a pod.

pobytové stretnutie pre 20
pracovníkov

2

20

realizácia v čase piatok - nedeľa
(dve noci)

70 €/osoba/noc, t.j. 140 €/osoba/pobyt, pri 20 účastníkoch
sa školenia zúčastnia 2 zamestnanci centra, spolu 3080 €

školenie dobrovoľníkov pre
ergodielne

8 hodinové školenie
pre pracovníkov a
dobrovoľníkov

každý denný stacionár, každé zariadenie soc. služieb vyrába svoje výrobky.
Zámerom je vytvoriť platformu, aby sa o týchto výrobkoch dozvedela aj
verejnosť a nekupovali si ich iba rodinní príslušníci klientov. Vytvoríme
dobrovoľnícky program na to, aby ich dobrovoľníci vedeli spropagovať,
prijať objednávky, poslať objednávateľovi. Ide o viac ako 60 organizácii v
Košickom kraji, ktoré majú záujem zapojiť sa do tohto programu, pôjde aj o
viac cyklov vzdelávania.

4 x 8 hodinové vzdelávacie
programy

1

60 pracovníkov a 60
dobrovoľníkov

32 hodín vzdelávanie, 30 hodín
príprava, 20 hodín internetová
platforma

82 hodín, t.j. 820 €

národné oceňovanie
dobrovoľníkov

celodenná akcia

národné dobrovoľnícke centrum C:A.R.D:O v spolupráci s MZVaEZ bude v
Košiciach budúci rok realizovať Oceňovanie dobrovoľníkov, zatiaľ priebežne
dohodnuté na máj 2019. Potrebné je zabezpečiť catering, priestory, príp.
máj
ubytovanie pre ľudí, ktorí budú pozvaní. ch. Všetko ostatné (napr. ceny,
program, odmeny prednášajúcim, moderátora, ...) financuje C.A.R.D.O

celodenná aktivita, workshopy,
prednášky a na záver oceňovanie

2

aktivita pre cca 200 ľudí

celoročná aktivita

Spiš je priorita roka 2019: oprava Gelnického hradu, rozvoj sociálneho
dobrovoľníctva v zariadení pre seniorov v Spišskej Novej Vsi, práca so
zariadeniami soc. služieb v Hodkovciach, Prakovciach, koncepcia
systematickej dobrovoľníckej aktivity v Slovenskom raji, podpora aktivít
počas mimosezóny v oblastiach Dedinky, Mlynky, Palcmanská Maša.
Príprava viacerých aktivít ako je beh cez Dobšinsky kopec, výrazne
charitatívne a benefičné akcie pripraviť na pravidelnej báze v tejto oblasti s
podporou dobrovoľníkov

10 hodín mesačne pre
koordinátora za Spiš, t.j. 1 200
€/rok, pobytové školenie pre
nových dobrovoľníkov a
organizácie z tejto oblasti

sevice learning

pobytové vzdelávanie pre
CVI, špeciálne materské školy, pobytové školenie
Usmej sa na mňa a pod.

rozvoj Spiša

celý rok

apríl - jún

ceý rok

2

150

200 eur na prípravy, ostatné v
závislosti na tom, či je možné získať
sálu Kuntshalle alebo divadlo
bezplatne, plus aspoň 1 000 eur na
catering.

10 hodín práce/mesiac na podpore
Spiša, t.z. 100 €/mesiac, 100
€/mesiac odmena pre koordinátora
priamo na Spiši, 3000 € pobytové
školenie, spolu 5 400 €

1200 € ročne
60 €/mesiac, t.j. 720 € ročne

1 200 eur

5400

rozvoj Gemera

celý rok

zámery podobné ako pri regióne Spiš, realizácia benefičných a
charitatívnych aktivít v jednotlivých častiach Gemera, podpora bude
smerovaná aj do školstva, kultúry a environmentu.

supervízia psychológa

celý rok

každý rok sa vyberajú najakútnejšie dobrovoľnícke programy, o ktoré sa stará
psychológ centra. V r. 2018 to bola Škola obezity v Novej Nemocnici, pomoc
celý rok
seniorom v Arcuse a supervízie s onkologickými dobrovoľníkmi z
Europacolonu. Nové programy sa vyberú v januári 2019.

symbol dobrovoľníctva Tokaj celý rok

Tokaj má vlastnú stratégiu dobrovoľníctva, vlastné sídlo, tu budú realizované
iba motivačné školenia a témy, o ktoré budú mať na Tokaji záujem.
Predpokladajú sa 2 školeniami, pomoc pri Tour de Tokaj, zámerom je pred
celý rok
zariadením Hospic Harmonia vytvoriť sochu anjela, symbolu dobrovoľníka.
Ide o zariadenie, ktoré pracuje s dobrovoľníkmi pri paliatívnej starostlivosti.

celý rok

10 hodín práce/mesiac na podpore
Spiša, t.z. 100 €/mesiac, 100
€/mesiac odmena pre koordinátora
priamo na Spiši, 3000 € pobytové
školenie, spolu 5 400 €

5400

100

400 €/mesiac, t.j. 4 800 €/rok

4800

1500

10 hodín mesačne pre
koordinátora za Gemer

2

aktivita pre 150 ľudí

10 hodín supervízií týždenne, 40
hodín mesačne

1

2 x 16 hodinové školenie

2

30

Išlo by o 2 pobytové školenia na
jednu noc, pre školiteľov, spolu 500
€ (aj so mzdou), ďalej 1 000 € na
sochu, ktorá by mala byť symbolom
tokajského dobrovoľníctva

3 dňová konferencia

2

100

práca na prípravách: 100 hodín/2
pracovníci

2

1000

príprava počas obdobia júl september, koordinácia,
....propagácia pre média a sociálne
siete

konferencia pre východnú a
strednú Európu

konferencia o tom, ako dokáže samospráva efektívne podporovať
november november - december dobrovoľníctvo, pozvané by boli aj ostatné kraje na Slovensku a samosprávy
december
z ostatných krajín V4 a východnej Európy

Týždeň dobrovoľníctva

júl - september

Týžden dobrovoľníctva - začína vždy v lete, realizuje sa v treťom
tseptembrovom týždni

júl - september

týždeň plný aktivít v celom kraji

materiá

celý rok

materiál propagačný, na jednotlivé aktivity, do kancelárie a podobne

celý rok

kancelárske potreby, tlač
materiálov a pod.

komunikačné náklady

celý rok

telefónne účty dvoch zamestnancov centra (mobilný telefón)

celý rok

30 €/telefón/mesiac

členské do platformy

celý rok

propagácia

celý rok

každý mesiac aspoň jeden propagovaný príspevok na dobrovoľníctvo za 5
oblastí: abov, spiš, gemer, zemplín, tokaj. Spolu pre každú oblasť 12
propagovaných príspevkov a niektoré aj fakturáciou pre Syndikát novinárov

celý rok

podpora stránky
dobrovoľníckeho centra

celý rok

nová funkcionalita, aby si organizácie mohli svojich dobrovoľníkov
"uzamknúť" a iba im počítať hodiny, platba za doménu a hosting

celý rok

administratíva

celý rok

práca na fakturácii, účtovníctve, mzdách

celý rok

1000 € na prípravy, samotná konferencia s ubytovaním a
programom 15 000 €

7 000

1 200
spolu 60 €/2 telefóny

720
200

propagácia na sociálnych sieťach a
v syndikáte
50 €/doména a hosting, 2 500 €
nová funkcionalita
160 €/mesiac (dva plné dni pre
jedného pracovníka s odvodmi)

12mesiacov x 5 oblastí x 20 €/jedna
propagácia, 300 € na fakturácie
celoročne syndikátru

1500

2550
160 €/mesiac, 1920 €/ 12 mesiacov

1920

