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VÝROČNÁ SPRÁVA
Radosť z dialógu,
poznávania a zmeny

Uplynulý rok ubehol mimoriadne rýchlo. Cítime, že v PDCS
len tak presvišťal. Vo výskumoch vnímania času sa hovorí o tzv.
„dovolenkovom paradoxe“. Ak je čas naplnený mnohými novými
momentmi, tak je prežívaný ako protiklad každodennej rutiny, vnímame, že sa rúti ... Ale v spomienkach je práve preto toto obdobie
prežívané ako dlhšie, než iné obdobia v tom istom roku.
Uplynulý rok bol naplnený toľkými novými udalosťami,
bol natoľko „hustý“, že spätne ho určite budeme vnímať ako keby
bol obzvlášť dlhý. Aj v tomto roku sa PDCS posunulo vpred. Bol to
veľmi úspešný rok.
Štatistika, ktorú si priebežne vedieme, ukazuje, že v uplynulom roku sa podarilo udržať trend zvýšeného počtu aktivít z minulého roka. Celkovo sme uskutočnili 136 tréningov (190 tréningových dní), 119 facilitácií, 86 konzultácií a evaluácií, 7 dní učenia a 29
prezentácií na domácich a zahraničných konferenciách. Asi tretinu
času sme pracovali v zahraničí – v 17 krajinách. Naďalej sa darilo
publikačným aktivitám, napísali sme 4 brožúry, publikovali 6 kapitol v knižkách a zborníkoch a uverejnili 16 článkov v printových
a elektronických médiách.
Ako veľmi dôležité sa ukázalo pokračovanie v aktivitách,
ktoré nemusíme robiť, nie sú súčasťou žiadneho programu, nemáme na nich peniaze, ale prinášajú čistú radosť z dialógu a poznanie
mimo hraníc všetkých projektov – pravidelné lunchsemináre so
zaujímavými hosťami (v minulom roku ich bolo 14), dve aktuálne
diskusie o zaujímavých filmoch, tzv. filmsemináre a tiež 5 stretnutí nad knihami, ktoré spoločne čítame a o ktorých diskutujeme.
V roku 2014 sme tiež realizovali viac ako štvrtinu tréningových,
konzultačných a projektových aktivít pre iné organizácie ako náš
dobrovoľný príspevok.
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TEMATICKÉ
OBLASTI PÔSOBENIA

Na začiatku novembra 2014 sme úspešne zorganizovali
medzinárodnú konferenciu s názvom „Občianski aktéri v konfliktoch“, ktorej cieľom bolo zmapovať a zdieľať skúsenosti s intervenovaním v aktuálnych spoločenských konfliktoch z pozície
občianskych aktérov. Téma konferencie bola z veľkej miery iniciovaná rôznymi aktuálnymi udalosťami a rastúcimi napätiami v spoločnosti na Slovensku ako aj v okolitých krajinách, pričom konferencia
presadzovala princípy nenásilného intervenovania do konfliktov
založených na dialógu, oceňovaní diverzity a participácie, ako aj
presvedčenie o nutnosti chrániť a presadzovať práva slabších v situácii mocenskej asymetrie. Počas 2 dní nabitých interaktívnymi
prezentáciami, workshopmi a simuláciami sme s vyše 80 účastníkmi otvorili diskusiu o prevencii a riešení kultúrnych a hodnotových
konfliktov, ktoré v súčasnosti pútajú pozornosť médií a verejnosti
v strednej Európe, ako aj o rôznych spôsoboch, ako môžu občianski
aktéri do nich vstupovať. Z konferencie vzniklo viacero zaujímavých
video výstupov, ktoré sú sprístupnené na youtube kanáli PDCS, o. z.

V minulom roku sa naše úsilie koncentrovalo predovšetkým do piatich tematických okruhov:
•

prevencia a riešenie konfliktov

•

rozvoj občianskej spoločnosti

•

občianska participácia a tvorba verejných politík

•

rozvojová spolupráca

•

participatívne vzdelávanie

Projekty, kontrakty a inovatívne kroky v každej z týchto oblastí opíšeme trochu podrobnejšie aj keď sme si vedomí, že
rozmanitosť, členitosť a pocity užitočnosti, ktoré sme zažívali pri
jednotlivých aktivitách nemožno vyjadriť len slovami. Veríme, že
dopady tohto úsilia sa v budúcnosti pretavia do energie a pozitívneho nastavenia účastníkov a spolupracovníkov týchto programov.

Prevencia a riešenie konfliktov
Projekt „Študentské simulačné soboty – učenie sa praxou“ pokračuje už tretí rok. K existujúcim dvom skupinám študentov z minulých rokov sa pripojila aj tretia skupina, takže v mimoriadne náročnom formáte bežali tri paralelné skupiny. Účastníci
si vyskúšali ako intervenovať v konflikte vždy v inom regióne a vždy
inou formou transformácie konfliktu. Pri väčšine z workshopov už
rolu facilitátorov prebrali tzv. seniori (skupina 7 študentov z prvej
série), ktorí začali navštevovať trénerskú prípravu pre budúcich
trénerov PDCS. Program bude pokračovať aj v budúcom roku.
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Podobne ako po minulé roky, aj v tomto roku sme viedli
niekoľko kurzov a prednášok k problematike vyjednávania a občianskych aktérov v konfliktoch pre slovenské a české univerzity,
napríklad kurz „Negociácia a mediácia s americkými partnermi“
pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kurz „Občianska participácia a verejný konflikt“ pre Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a moduly „Riadenie a rozvoj NNO – výmena skúseností
dobrej praxe“ a „Strategické plánovanie NNO“ v kurze Európske
hlavné mesto kultúry Plzeň 2015. Taktiež sme ako lektori realizovali verejnú prednášku „Facilitácia a riešenie medzikultúrnych
konfliktov“ pre približne 100 účastníkov a týždňový blokový kurz
pre 22 študentov v rámci Sokratovho inštitútu, ktorý funguje ako
učebný program Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej
Univerzity vo Zvolene.

a sumarizačné, či pre celkový prehľad o prijímateľoch verejných
zdrojov. Aktivity a výstupy projektu budú slúžiť zástupcom mimovládnych neziskových organizácií, grantových nadácií a zástupcom
verejnej správy. Na realizácii projektu s Úradom splnomocnenca
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spolupracujú okrem
PDCS aj Centrum pre filantropiu, n. o., SOCIA – nadácia na podporu
sociálnych zmien a 1. Slovenské neziskové servisné centrum, o. z.
Projekt realizujeme vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
a bude pokračovať do konca roku 2015.
Počas roka 2014 sme tiež naplno rozbehli náš celoslovenský projekt „Aktívni občania všade“, ktorý realizujeme v spolupráci s Karpatskou nadáciou vďaka podpore Programu Aktívne
občianstvo a inklúzia pod záštitou Nadácie Ekopolis v partnerstve
s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadáciou na podporu sociálnych zmien. Zmyslom projektu je prispieť k rozvoju občianskej
spoločnosti vo všetkých regiónoch Slovenska, a to prostredníctvom
týchto konkrétnych aktivít a výstupov, ktoré sme počas roka 2015
zorganizovali:

	Rozvoj občianskej spoločnosti
V tomto roku sme v spolupráci s Úradom splnomocnenca
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti začali realizovať národný projekt „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami
cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií“. Cieľom projektu je vytvoriť otvorený informačný systém
mimovládnych neziskových organizácií a zabezpečiť tak vyššiu
mieru transparentnosti, profesionality, kvality ľudských zdrojov
a kvality služieb MNO, ako aj zlepšenie predpokladov pre efektívny
manažment verejných financií na strane poskytovateľov i prijímateľov. Výstupom projektu bude nový otvorený informačný systém
MNO v elektronickej podobe, využívajúci dátové informačné systémy
dostupné v registroch a v iných databázach verejnej správy, pričom
by mal byť publikovaný ako Open Data. Verejná správa a MNO budú
schopné efektívne využívať tento systém vo svojej praxi, ako na účely
klasifikácie žiadateľov o verejné prostriedky z hľadiska ich transparentnosti, tak aj na iné účely, napr. informačné, rešeršné, kontrolné
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•

V úvode projektu sme uskutočnili a uverejnili prieskum
vzdelávacích a sieťovacích potrieb MNO a občianskych
iniciatív na webe PDCS, ktorého cieľom bolo zmapovať
súčasné vzdelávacie a sieťovacie potreby mimovládnych
organizácií a občianskych iniciatív z rôznych oblastí
Slovenska. Na základe prieskumu sme následne nastavili
ďalšie vzdelávacie aktivity v projekte s ohľadom na aktuálne
potreby slovenského občianskeho sektora.

•

Keďže dlhodobý a udržateľný rozvoj občianskej spoločnosti
na Slovensku vo veľkej miere závisí od rozvoja neziskových
organizácií a iniciatív, zamerali sme sa v jednej
z aktivít na profesionálne vzdelávanie aktívnych ľudí
v konzultovaní tém relevantných pre MNO sektor. Počas
roku 2014 sme uskutočnili 4 školenia pre 20 konzultantov
z rôznych regiónov Slovenska, a to na témy: konzultačný
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Proporcia aktivít podľa tém

2 %

fundraising

8 %
iné

proces, komunita a komunitný rozvoj, fundraising
a samofinancovanie. V záujme rozvoja MNO a kompetencií
ich pracovníkov ako aj iných aktívnych občanov v Košiciach
a Banskej Bystrici sme v roku 2014 taktiež zorganizovali
aj otvorené tréningy na témy ako občianska advokácia či
facilitácia stretnutí pre občianskych aktivistov, ktoré sme
identifikovali v úvodnom prieskume.

23 % komunitný
rozvoj

•

26 %

2 %

rozvojová
spolupráca

menšiny
a tolerancia

22 %

5 % tréning

trénerov

12 % riešenie

organizačný
rozvoj

konfliktov

Pomer zahraničných
a domácich aktivít

S cieľom umožniť vzájomný prenos inšpirácií a spoluprácu
organizácií a iniciatív na celom Slovensku sme v roku 2014
zorganizovali 8 sieťovacích aktivít pre rôznych predstaviteľov
MNO a občianske iniciatívy v Bratislave, Nitre, Banskej
Bystrici, Humennom, Bardejove či Košiciach, a to na
aktuálne spoločenské témy, ako napr. participácia pri tvorbe
verejných politík, konšpiračné teórie, komunity a susedstvá či
občianski aktéri v konfliktoch. Taktiež sme s týmto zámerom
prispeli k vytvoreniu tradície stretávania lídrov občianskej
spoločnosti v Bratislave a Košiciach, ktorí sa v rámci našej
aktivity „peer-koučingové skupiny“ pravidelne od augusta
2014 stretávajú v neformálnom prostredí za účelom
zamyslieť sa a navzájom si poradiť ohľadom špecifických
problémov spojených s riadením a líderstvom.

Percentuálny pomer aktivít

39 %

23 %

zahraničné
aktivity

zadarmo

61 %

30 %

domáce
aktivity

6

výročná správa PDCS 2014

projekty

7

výročná správa PDCS 2014

47 %

príspevky
a kontrakty

	Občianska participácia
a tvorba verejných politík

tréningov, obohatené o príklady z tuniskej občianskej spoločnosti,
sa podarilo spracovať do publikácie „Sprievodca aktívneho občana“. Publikácia vyjde v roku 2015 v anglickom a arabskom jazyku.
V lete sme v rámci projektu vyskúšali nový formát vzdelávania pre
študentov vysokých škôl z regiónov V4 a severnej Afriky – letnú
školu NAVISS (North African Visegrad Summer School) o líderstve
a aktívnom občianstve – „Youth 4 Change“. Zúčastnilo sa jej 20 študentov zo siedmych krajín. Aj v tomto roku pokračovalo sieťovanie
MVO z regiónu El Kef, združené v neformálnej platforme „Citoyen
Acteur Kef“. Členovia Platformy pripravili za pomoci slovenských
a tuniských konzultantov plán aktivít na najbližší rok, návrh spoločného projektu a prípravy k distribúcii mikrograntov pre novovzniknuté MVO z regiónu El Kef a Jendouba.

V roku 2014 sme nadviazali na spoluprácu s Ministerstvom
kultúry SR a firmou CENTIRE na dokumente Stratégia rozvoja kultúry SR na roky 2014 až 2020 (prijatý v minulom roku) facilitačnými prípravami Akčného plánu, ktorý bol koncom roka schválený
vládou SR. Okrem toho sme pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre
rozvoj občianskej spoločnosti odborne pripravovali Pravidlá zapájania verejnosti o tvorby verejných politík, ktoré vláda SR schválila
v decembri 2015 uznesením č. 645/2014 .
Počas minulého roka sme pokračovali s participatívnym
plánovaním – vytváraním priestoru pre občanov Bratislavy tak, aby
mohli spoluvytvárať verejné priestory či spolurozhodovať o rozvoji
mesta, napríklad prostredníctvom prípravy zadania pre architektonickú súťaž na park na území bývalého Cykloštadióna, mapovania
identity Šafárikovho námestia, stimulovania susedských diskusií
„Na streche“ či prípravou procesu zapojenia verejnosti pri plánovaní centrálnej rozvojovej osi Petržalky pre hlavnú architektku
Bratislavy.

Pred dôležitými parlamentnými októbrovými voľbami v Tunisku sme v Tunise v rámci programu LEND pripravili sériu troch

Rozvojová spolupráca
Už od roku 2012 pôsobíme v Tunisku, kde sa snažíme
spolu s miestnymi partnermi prispievať k budovaniu kapacít občianskej spoločnosti, ktorá sa živelne rozrástla po revolúcii v roku
2011. Za ostatný rok sme realizovali spolu s Association Femme et
Citoyenneté (AFC) sériu tréningov a konzultácií pre mladých lídrov
zo severozápadných regiónov Tuniska (El Kef, Siliana, Jendouba
a Béja) z radov mimovládnych organizácií (MVO) a politických strán.
Venovali sme sa témam participácie, líderstva a nenásilného riešenia konfliktov. Z realizovaných tréningov a potréningových aktivít
účastníkov, mladých lídrov, vznikol krátky dokumentárny film. Témy
8
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tréningov pre novinárov, volebných pozorovateľov a lídrov neziskoviek, ktoré sa snažili o demokratizáciu a občianske vzdelávanie
v Tunisku.
Na pôde PDCS sme tiež privítali viacero skupín lídrov neziskoviek a študentov z rôznych krajín, pre ktorých sme pripravili
prednášky či tréningové bloky, väčšinou k problematike transformácie konfliktov alebo spoločenskej tranzície a procesov rozvoja
občianskej spoločnosti a demokratizácie na Slovensku. V roku 2014
sme takto u nás PDCS uvítali a urobili vzdelávací program pre
skupiny z Austrálie, Kuby a stážistu z Tuniska.
Rozvojovým aspektom spojeným s otázkami ľudských práv
a transformácie konfliktov sme sa zaoberali aj vo viacerých tréningoch v zahraničí. Pokračovali sme v spolupráci s Partners for
Democratic Change (PDC) na projekte STAND. Projekt sa venuje
príprave lídrov neziskových organizácií z Jemenu, Bahrajnu
a Kuvajtu. V Istanbule sme viedli týždenný seminár venovaný výmene skúseností a akčným plánom pre budúcnosť programu.
Trénovali sme aj v Nigéri v oblasti strategického plánovania, partnerstiev a fundraisingu pre NIPSS (National Institute
for Policy and Strategic Studies) v rámci projektu, ktorý rovnako
realizovalo PDC.
V rámci projektu s organizáciou Demnet „Community
Media+“ sme trénovali a konzultovali viaceré mieste organizácie
v Srbsku, Bosne a Hercegovine a Albánsku. Išlo o tréningy a konzultácie so zameraním na občiansku advokáciu, vedenie advokačných kampaní, prácu s médiami, ale aj prácu s komunitou. V Bosne a Hercegovine sme trénovali aj lídrov občianskej spoločnosti
na tému „Práca so stakeholdrami“, v rámci projektu Civil Society
Sustainability Project in BiH a v spolupráci s organizáciou Civil
Society Promotion Centre.
Ďalšie tréningy pre neziskové organizácie sme viedli aj
v kirgizskom Biškeku na tému občianskej advokácie, v katarskej
Dohe sme trénovali medzisektorovú spoluprácu v transformačnom
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období a v ruskom Peterburgu sme boli súčasťou strategického
plánovania pre organizáciu Centr dlja podderžky nepraviteľstvennych organizacii (CRNGO).

PUBLIKÁCIE PDCS

Podobne sme pomáhali aj konzultáciami a tréningami pre
slovenské inštitúcie, ktoré pôsobia v oblasti rozvojovej spolupráce a práce s menšinami, napríklad pre Platformu mimovládnych
neziskových organizácií (PMVRO), Medzinárodnú organizáciu pre
migráciu (IOM) či pre Slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS).

Aj v tomto roku sa podarilo vydať niekoľko samostatných
kníh a statí ako aj množstvo článkov a vystúpení v elektronických
médiách. Medzi vydané publikácie patria:
•

K. Miková: Participácia a zdôvodňujúca diskusia
zainteresovaných aktérov v diskusných fórach pri tvorbe
verejných politík. Dizertačná doktorandská práva. FiFUK,
Bratislava 2014 (163 s.)

Počas celého roka sme trénovali junior i senior diplomatov, najmä prezentačné zručnosti, zamerané na prezentáciu
v kontexte práce pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR.

Iné

•

D. Ondrušek, M. Králiková, Z. Pauliniová: Občianska advokácia
– súbor cvičení pre kirgizské MVO. IWI Bishkek, 2014 (80 s.)

•

T. Cárová, D. Ondrušek, J. Vlašičová: Vzdelávacie potreby
3. sektora a občianskych iniciatív na Slovensku v rokoch
2014—2018. PDCS, Bratislava 2014 (cca 30 s.)

Okrem knižných publikácií sme uverejnili aj 6 kapitol
v publikáciách vydaných inými organizáciami:

Aj v tomto roku zaznamenali veľký úspech tzv. otvorené
tréningy PDCS, teda platené tréningy, ktoré sú otvorené každému.
Systematicky sa snažíme o ich neustálu inováciu a vysokú odbornú kvalitu. Opakovane sme s veľkým záujmom realizovali tradičné
osvedčené témy – Tréning trénerov, Facilitácia, Tvorivosť, Prezentačné zručnosti a Evaluácia. Ale odskúšali sme aj nové témy, napríklad
Gamifikácia a Konflikt ako dar.

•

B. Smieška: Občianska Spoločnosť. Hlavné zistenia
z hodnotenia vývoja kvality demokracie v SR v 2., 3. a 4.
štvrťroku 2014 pre jednotlivé oblasti. Barometer hodnotenia
demokracie. 2., 3. a 4. štvrťrok. IVO, 2014

•

D. Ondrušek: Psychologické poradenstvo v práci s menšinami.
Psychol. Poradenstvo, FFUK, 20 s. In: Smitková a kol.: Kapitoly
z poradenskej psychológie, UK Bratislava, 2014

•

D. Ondrušek: Spájanie nezvyklého. 10 s. In: L. Szigeti: V službe
demokracie. Kalligram, 2014

•

D. Ondrušek: Tvorivosť v práci učiteľov. 10 s. In: Programy pre
učiteľov, Partners Polska, Warszawa 2014

•

D. Ondrušek: Ako spoznať budúceho trénera. Zborník
z konferencie o environmentálnom vzdelávaní. Banská
Štiavnica, Špirála 2014

Publikovali sme tiež viacero článkov v printových a elektronických periodikách.
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20 rokov PDCS – míľniky na ceste
1994

Dušan Ondrušek, Anna Zemanová a Vladimír Labáth
zakladajú nadáciu Partners for Democratic Change Slovakia

Program integrácie Rómov – Prešov, Rimavská sobota, Kežmarok

2003—2007

2012

1998

Karolína Miková preberá štafetu riadenia PDCS

prvá komplexná príručka pre fungovanie MNO
„Čítanka pre neziskové organizácie“

Development School (príprava 23 konzultantov
z Maďarska, Bulharska a Slovenska v dvojročnom
postgraduálnom programe akreditovanom
v rámci University of North London)

Mediačné centrum
Banská Bystrica

1999

1991
na Slovensko prichádza Ray Shonholtz
a iniciuje vznik Centra pre prevenciu a riešenie konfliktov

1992

sieť organizácií PDCI sa rozširuje o centrá v Srbsku, Senegale,
Kolumbii a Brazílii; publikácia Peacework – práca pre mier

2001

1996

vyškolení prví mediátori
a arbitri pre oblasť
kolektívneho vyjednávania

2009

celoročný kurz konzultantov pre tretí sektor,
vytvorenie Asociácie trénerov a konzultantov
pre tretí sektor TaK

publikácie „Tréning? Tréning.“
a „Výchova k tolerancii hrou“,
spolupráca na európskom projekte
Konzultácie s občanmi Európy
(zopakovaná aj v roku 2009)

2007

vznik Zmierovacej komisie
pre prevenciu etnických konfliktov

1995

dlhodobé vzdelávanie
českých a slovenských konzultantov

2002

konferencia Občianski aktéri v konfliktoch
pri príležitosti 20. výročia PDCS

facilitácia zapájania verejnosti do prípravy verejných
politík (Celoštátna stratégia ochrany a podpory
ľudských práv pre MZV a EZ SR, Stratégia rozvoja
kultúry Slovenskej republiky na roky 2014—2020 MK SR,
Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie
a Akčný plán v rámci Koncepcie rozvoja občianskej
spoločnosti na Slovensku pre Úrad splnomocnenca
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti)

2013
vznik Študentských simulačných sobôt

2011

1994—1999
viac ako 400 kurzov, ktoré na Slovensku
a v zahraničí absolvovalo vyše 10 000 účastníkov

2014

PDCS spoluzakladá Asociáciu
Partners for Democratic Change International
sídliacu v Bruseli

Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie

2000

medzinárodný projekt Posilňovanie fundraisingových kapacít
mimovládnych rozvojových organizácií v Strednej Európe

2005

vznik Združenia PDCS

1997

2010

2004—2010
spolupráca na programe PrieStory
realizovanom Nadáciou Ekopolis
(participatívna realizácia verejných priestranstiev)

2012—
program budovania kapacít občianskej spoločnosti v Tunisku,
vydanie 1. publikácie v arabčine (2013)

Ťažiskoví donori PDCS
v roku 2014

klienti a partneri
v roku 2014

Veľká časť projektov by sa nemohla uskutočniť bez finančnej pomoci. Naše poďakovanie patrí predovšetkým týmto subjektom:

PDCS, o. z., spolupracovalo s mnohými organizáciami v neziskovom, podnikateľskom či verejnom sektore, na Slovensku či
v zahraničí.

Európsky Sociálny Fond
Medzinárodný vyšehradský fond

1 	Slovenské neziskové organizácie

Nadácia Ekopolis – EEA grants
SlovakAid – SAMRS

Aliancia Fair-play, Agentúra na podporu regionálneho
rozvoja Košice (ARR), Centrum pre filantropiu,
Centrum vzdelávania neziskových organizácií, Človek v ohrození,
Detský fond, IOM – Medzinárodná organizácia pre migráciu,
Jem iné, Karpatská nadácia, Nadácia Ekopolis,
Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF, Nitrianska komunitná
nadácia, Via Iuris, Nadácia Milana Šimečku, Nadácia Pontis,
Nadácia Socia, Platforma MVRO, OZ Odyseus, Proti prúdu,
Slovak Governance Institute, Slovenská debatná asociácia,
1. Slovenské neziskové servisné centrum, Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska, Voices, CEEV Živica.

ALF (Anna Lindh Foundation)
SAAIC
Nadácia Tatrabanky

2 	Zahraničné organizácie
Partners for Democratic Change International (PDCI),
Anna Lindh Foundation, DemNet, Masarykova univerzita Brno,
Nadace Via, PATRIR, United Nations Association of Georgia (UNAG),
IFOK, Západočeská univerzita v Plzni.
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3 	Štátne, verejnoprávne inštitúcie
a samospráva

4 	Súkromné inštitúcie a organizácie
z podnikateľskej sféry (priamo alebo
prostredníctvom iných subjektov),
napríklad:

Viacero fakúlt Univerzity Komenského
(Filozofická fakulta, Fakulta sociálnych a ekonomických vied),
Fakulta architektúry STU a Ekonomická univerzita v Bratislave,
niektoré mestské a miestne samosprávy, ako napr.
OÚ Bratislava III., Bratislava Staré Mesto,
LITA, autorská spoločnosť, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti,
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,
Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR, Slovenský inštitút mládeže – Iuventa,
Slovenské národné múzeum, Združenie miest a obcí Slovenska.

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave,
CENTIRE, Neopublic Portell Noveli, Seesame, TIMAN s. r. o.

Oslo

Petrohrad

Belfast

Pôsobenie PDCS vo svete 2014

Brusel

Kijev

Budapešť
Sarajevo Belehrad
Tbilisi
Istanbul
Jerevan

 tréningy, konzultácie
a workshopy
konferencie

Praha • Plzeň • Brno

El Kef, Tunis

Alexandria, Egypt
Katar

Jos, Nigéria
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Biškek

Kto je kto v PDCS
v roku 2014

Rozpočet PDCS
v roku 2014
Súvaha

Predseda správnej rady:

Aktíva

Dušan Ondrušek

Riaditeľka:

Zástupkyňa riaditeľky:

Karolína Miková		

Anna Zemanová

Event manažérka:
Adela Tihlárková

Projektoví manažéri, tréneri a konzultanti:
Katarína Bajzíková		

Zora Pauliniová

Táňa Cárová		

Bohdan Smieška

Dlhodobý hmotný majetok

59 216

Dlhodobý finančný majetok

31 215

Zásoby

5 290

Krátkodobé pohľadávky

7 170

Finančné účty

90 186

Časové rozlíšenie

12 567

Aktíva celkom

205 644

Pasíva

Peter Guštafík

Účtovníčka:
Renáta Ferstlová

Dlhodobí stážisti:

Imanie a peňažné fondy

6 200

Fondy tvorené zo zisku

49 731

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov

65 548

Výsledok hospodárenia

-9 324

Rezervy

3 499

Dlhodobé záväzky

Hana Podobová		

Ivana Petrisková

Filip Čúzy		

Mário Čopák

Michaela Šuhajdová		

Katarína Šimková

Natália Volentová		

Martin Pauliny
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506

Krátkodobé záväzky

32 420

Bankové výpomoci a pôžičky

14 937

Časové rozlíšenie

42 127

Pasíva celkom

205 644

Jana Labáthová
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Výkaz ziskov a strát
(v celých eurách)

Výnosy
Činnosť

Náklady

Hlavná
nezdaňovaná

k 31. 12. 2014
Podnikateľská
zdaňovaná

Spolu

66 029

66 029

Tržby za predaný tovar

11

11

696

696

Úroky

Spotreba materiálu

9 048

5 085

14 133

Spotreba energie

1 212

548

1 760

Kurzové zisky

438

438

691

662

1 353

Prijaté dary

249

249

1 864

1 001

2 865

22 266

1 121

23 387

209 066

209 066

31 519

31 519

514

514

Predaný tovar
Opravy a udržovanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu

446

446

Ostatné služby

74 243

35 751

109 994

Mzdové náklady

56 785

11 547

68 332

Zákonné sociálne
poistenie

20 169

3 903

24 072

Zákonné sociálne náklady

679

Daň z nehnuteľnosti

121

Prijaté príspevky
od iných organizácií

120

Prijaté členské príspevky
Dotácie
Príspevky z podielu
zaplatenej dane

679

Výnosy celkom

241 786

66 736

308 522

241

Výsledok
hospodárenia
pred zdanením

-12 498

4 082

-8 416

908

908

3 174

-9 324

Manká a škody
Úroky
Kurzové straty
Dary
Osobitné náklady
Odpisy dlhodobého
nehmotného a hmotného
majetku
Poskytnuté príspevky
iným účtovným
jednotkám
Iné ostatné náklady
Poskytnuté príspevky
fyzickým osobám

Náklady celkom
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83

103

186

200

200

32 891

32 891

2 807

2 807

28 698
584

Výsledok
hospodárenia
po zdanení

5 614

28 698
4

1 500

254 287

Daň z príjmov

588
1 500

62 652

316 939
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