VÝROČNÁ
SPRÁVA
PDCS2015
Radosť z dialógu,
poznávania a zmeny

do septembra 2015

od septembra 2015

VÝROČNÁ SPRÁVA
PDCS ZA ROK 2015
Britský odborník na umelú inteligenciu Dylan Evans napísal krásnu
knihu The Utopia Experiment. Kniha sa stala bestsellerom, aj preto, že v nej opisuje reálnu skúsenosť a vlastný pokus vyrovnať sa s ohrozeniami, ktorým ľudstvo
čelí – možné vyostrenie konfliktov, ktoré prinášajú klimatické zmeny, migračné
pohyby a nárast konzumerizmu, ktorý oslabuje schopnosť ľudí tvorivo sa postaviť
k hodnotovým dilemám. Evans si kladie podobné otázky ako tie, ktoré si kladieme
aj v PDCS. Ako sa máme nenásilne vysporiadať s odlišnými hodnotami? Ako ustáť
nekonečný dialóg, ktorý prináša pluralitná spoločnosť? Ako si uchovať duševné
zdravie pri zvyšujúcej sa záťaži, náročných prienikoch fyzického a virtuálneho
sveta? Zmeny vo svete a ďalší rozvoj našej siete Partners Network ovplyvnili aj
budúce smerovanie PDCS. Tak ako celá sieť, aj my sme zmenili vizuálnu podobu
značky. Rozhodli sme sa uchovať farby v našom logu, ale tvar loga je modernejší
a sviežejší. Posuny v smerovaní PDCS, ktoré očakávame v budúcich rokoch sme po
diskusiách na strategickom plánovaní opísali v blogu „Kde nás bude treba?“ Sme
radi, že opätovne môžeme konštatovať, že PDCS zaznamenalo pozitívne zmeny
v odbornosti personálneho obsadenia a aj v uplynulom roku sa PDCS posunulo
vpred – bol to veľmi úspešný rok.
Dušan Ondrušek
Predseda správnej rady PDCS
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TEMATICKÉ OBLASTI
PÔSOBENIA
Pre šírku a rôznorodosť aktivít nie je možné podrobne písať o všetkých
z nich. Stručne sa zmienime o niektorých zaujímavých projektoch, realizovaných
v minulom roku. Tie dávajú predstavu, akým smerom sa uberáme. Najvýraznejšími
oblasťami, ktorými sme sa venovali v roku 2015 boli:
•

prevencia a riešenie konfliktov

•

rozvoj občianskej spoločnosti

•

občianska participácia a tvorba verejných politík

•

rozvojová spolupráca

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.
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Prevencia a riešenie konfliktov
V septembri sme realizovali v poradí druhú konferenciu „Občianski
aktéri v konfliktoch“, s podtitulom „Ako viesť dialóg na citlivé témy: hodnoty,
utečenci, extrémizmus“. Cieľom konferencie bolo ukázať, ako sa dajú konštruktívne
otvárať a viesť spoločenské diskusie na aktuálne a citlivé témy (napríklad príliv utečencov do Európy, nárast konšpiratívneho a extrémistického myslenia na Slovensku, a iné), s možnosťou pretaviť takéto hľadanie odpovedí do podoby verejných
politík. Program konferencie bol zostavený z panelových diskusií a zážitkových,
interaktívnych workshopov s možnosťou prediskutovať a prakticky si odskúšať
postupy a techniky zmierovania, scitlivovania alebo preventívnych programov na
školách či v médiách. Na konferencii vystúpili v panelových diskusiách hostia zo
Slovenska, Švajčiarska a Nórska. Konferencie sa zúčastnilo 80 účastníkov, najmä
z neziskových organizácií, verejných inštitúcií či z akademického prostredia. Diskusie a rozhovory s hosťami si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli. Konferenciu
sme realizovali v rámci projektu Aktívni občania všade, o ktorom píšeme nižšie.
V priebehu minulého roka sme úspešne ukončili projekt „Mierové a rozvojové vzdelávanie v Európe“ v rámci schémy „Grundtvig – Učiace sa partnertvá“.
Spolu s partnermi zo Severného Írska (Institute for Conflict Research), Nórska
(Norwegian Peace Association), Holandska (Diversity Joy) a Rumunska (PATRIR)
sme spoločne vytvorili dvadsať videí, ktoré sú spoločne umiestnené na YouTube
kanáli „Education4Peace“ a slúžia ako inšpiratívne cvičenia, prístupy či témy diskusií použiteľné v rámci mierového vzdelávania.

Rozvoj občianskej spoločnosti
V decembri sme ukončili viac než rok a pol trvajúci národný projekt
s názvom „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb
poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií“. Ako partner tohto projektu, ktorý viedol Úrad
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, sme mali primárne
na starosti všetky aspekty zapájania cieľových skupín do rozhodovania o podobe
hlavného výstupu projektu – návrhu Otvoreného informačného systému mimo-
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vládnych neziskových organizácií (MNO). Celkový rámec realizácie národného
projektu bol konštruovaný tak, aby zabezpečil čo najširšiu participáciu oboch
jeho hlavných cieľových skupín – MNO a verejnej správy – vo všetkých jeho fázach tak, aby vo výsledku zodpovedal potrebám oboch. Hlavnými aktivitami,
ktoré sme v rámci projektu realizovali v roku 2015 bola faciltácia série overovacích
workshopov vo všetkých krajských mestách na Slovensku, za účasti viac ako 350
účastníkov z prostredia verejnej správy a MNO, ale aj organizácia a facilitácia záverečnej konferencie, ktorá sa konala v októbri a zúčastnilo sa jej 120 účastníkov.
V roku 2015 sme rozvinuli a ukončili projekt „Aktívni občania všade“
realizovaný 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. Podarilo
sa naplniť hlavný cieľ programu – prispieť k rozvoju občianskej spoločnosti vo
všetkých regiónoch Slovenska. Realizovali sme rôzne tréningové aktivity pre MNO
i aktívnych jednotlivcov. V dlhodobej vzdelávacej sade sme vytrénovali 15 konzultantov z rôznych regiónov Slovenska, ktorí počas vzdelávania a po jeho ukončení
realizovali 50 konzultačných procesov a väčšina z nich je pripravená poskytovať
tieto služby profesionálne. Rôznorodé sieťovacie aktivity boli zavŕšené veľkou medzinárodnou konferenciou v Bratislave (Konferencia Občianski aktéri v konflikte,
viď vyššie). V Bratislave a v Košiciach sa v rámci našej aktivity „peer-koučingové
skupiny“ pravidelne stretávajú a radia lídri neziskových organizácií.
V roku 2015 pokračoval aj veľmi inšpiratívny projekt ViabilityNet 2.0,
ktorý realizuje Nadace Via hlavne vďaka štedrej podpore z Charles Stuart Mott
Foundation. PDCS zabezpečilo vedenie pravidelných vzdelávaco-zdieľacích stretnutí účastníkov programu. V tomto roku vzdelávaciu časť programu ukončila prvá
skupina pätnástich komunitných lídrov a začala druhá, rovnako veľká skupina.
Účastníci oboch skupín absolvujú dokopy štyri štvordňové stretnutia v rôznych
častiach Európy a súčasne realizujú vlastné komunitné projekty vo svojich mestách
a obciach. Prednosťou programu je možnosť získať inšpiráciu od skúsených lídrov
pracujúcich v porovnateľných podmienkach. Vedenie a účasť v tomto programe,
ako aj spolupráca s kolegami z Nadace Via, je pre nás mimoriadne obohacujúcou
skúsenosťou.
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Realizovali sme aj tréning a sériu konzultácií, ktorých cieľom je naučiť
osem pacientskych organizácií na Slovensku rozvinúť svoj fundrasing a pripraviť
si dlhodobé fundraisingové plány. Organizácie si v rámci programu budovania
kapacít podporeného Európskym fórom pacientov s našou pomocou ujasňovali
pozicioning vo vzťahu k inštitucionálnym aj individuálnym podporovateľom,
budovali interné kapacity na prácu a komunikáciu s darcami a zapracovávali do
svojej činnosti nové formy online fundraisingu.

V spolupráci s Detským fondom Slovenskej republiky sme v rámci projektu „Pentagon Inak – Spolu to dokážeme“ uskutočnili viacero stretnutí, zameraných na rozvoj spolupráce nízkoprahových centier Mix klub a Mixáčik s miestnou
komunitou – v marci sme facilitovali workshop „Ako sa otvárať komunite v mestskom gete“, ktorého sa zúčastnili aj predstavitelia iných nízkoprahových centier či
organizácií, ktoré robia streetwork, alebo sa venujú sociálnym otázkam. Výstupy
z tohto workshopu sa premietli do pubikácie „Ako sa otvárať komunite v mestskom gete?“. V máji sme sa zapojili do akcie „Obývačka na ulici“, ktorej cieľom bolo
v priamom kontakte na vrakunskej pešej zóne osloviť obyvateľov mestskej časti,
vypočuť si, ako vnímajú miesto kde žijú, získať ich podnety k zmene priestoru
a predstaviť im aktivity Mixklubu a Mixáčiku.
7

výročná správa PDCS 2015

Proporcia aktivít podľa tém

32 % organizačný
rozvoj

12 %

riešenie
konfliktov

5%

12 %

menšiny
a tolerancia

tréning
trénerov

14 %

rozvojová
spolupráca

20 %
1 % 4 % iné

komunitný
rozvoj

fundraising csr

Pomer zahraničných
a domácich aktivít

23 % zahraničné
aktivity

77 %

domáce aktivity
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	Občianska participácia a tvorba
verejných politík
Ako facilitátori a konzultanti sme v tomto roku spolupracovali s Úradom
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na vedení procesu revízie stratégie
a prípravy akčných plánov „Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do
roku 2020“. Našou úlohou bolo procesovo viesť pracovné skupiny v 4 tematických
oblastiach (vzdelávanie, zdravie, zamestnanosť a bývanie) s reprezentantmi štátnej
správy, samosprávy a neziskového sektora tak, aby v spoločnej diskusii a spoločnou dohodou prišlo k príprave tematických akčných plánov, premietnutých až
do úrovne rozpočtu. Súčasťou náročného procesu boli aj bilaterálne rokovania
a úvodné a záverečné stretnutie Riadiacej pracovnej skupiny.
V téme participatívnej prípravy verejných politík sme spolupracovali aj
s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Viedli sme
tri tréningy pre pracovníkov štátnej správy, ktorí v rámci „Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie“ pripravovali proces zapájania verejnosti do prípravy
vybranej politiky na jednotlivých ministerstvách.
V druhej polovici roku 2015 sme uskutočnili proces zapojenia verejnosti
pre samosprávu MČ Bratislava Staré Mesto pod názvom „Hovorme o Šafku“. Výstupy z procesu sa stali súčasťou súťažných podmienok pre architektonickú súťaž
„Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie“, ktorú následne Staré Mesto vyhlásilo.
Do procesu boli zapojení všetci kľúčoví aktéri a prostredníctvom mapujúcich
rozhovorov, ankety, verejných i plánovacích stretnutí a odborného workshopu
sme získali podnety od približne 800 ľudí – miestnych obyvateľov, expertov či
predstaviteľov iniciatív a združení z danej oblasti. V správe, sme okrem procesu
a výstupov z konkrétnych participačných metód ponúkli aj víziu Šafárikovho
námestia či hlavné odporúčania pre revitalizáciu priestoru, na ktorých sa zhodla
laická aj odborná verejnosť.
Okrem spolupráce s MČ Bratislava Staré Mesto sme spolupracovali na
príprave a vedení verejných stretnutí a koncepčných dokumentov aj s MČ Bratislava Nové Mesto, či s hlavným mestom SR Bratislavou.
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Od augusta sme facilitačne a procesovo viedli vypracovanie komplexnej
Stratégie riešenia problematiky ľudí bez domova v Bratislave. Do tvorby stratégie
sú zapojení všetci zainteresovaní aktéri – samospráva, MNO a odborná verejnosť
a to prostredníctvom pravidelných stretnutí návrhovej pracovnej skupiny a hlavnej pracovnej skupiny. Celkovo na procese tvorby stratégie spolupracuje viac ako
tridsať ľudí. Cieľom procesu, ktorý bude pokračovať aj v roku 2016 je pripraviť
realizovateľný akčný plán pre napĺňanie jednotlivých dohodnutých cieľov na obdobie piatich rokov.

Rozvojová spolupráca
V rámci projektu STAND, ktorý bol zameraný na prípravu trénerov
a konzultantov, ktorí sa venujú rozvoju občianskej spoločnosti a medzi-sektorovej
spolupráci v krajinách ako Bahrain, Kuvajt či Jemen sme v spolupráci s PartnersGlobal vypracovali a v angličtine pripravili texty a dizajny na dvanásť tréningových
modulov pre dlhodobé tréningy špecificky s prednostným zacielením na krajiny
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MENA. Každý z textov pre tieto moduly obsahuje teoretickú časť – odborné čítanie
k jednotlivým témam, ako aj praktické opisy dizajnov tréningov, cvičení a špecifických participatívnych metodík pre jednotlivé témy, ktoré napísalo šesť autorov
z PDCS v rozsahu približne 25 strán pre každý z dvanástich modulov. Texty prešli
internou a externou oponentúrou a budú vydané pre zainteresovanú verejnosť
v prvom polroku 2016.
V rámci rovnakého projektu (STAND) sme v Istanbule facilitovali aj
štvordňový medzinárodný workshop „Lessons Learned“, ktorý bol zameraný na
výmenu skúseností z tréningových programov zo strany realizátorov a užívateľov
služieb v týchto krajinách.
V rámci rozvojovej spolupráce na Ukrajine sme sa rozhodli venovať sa
podpore komunitného rozvoja a riešenia konfliktov na lokálnej úrovni. Ukrajina
v súčasnosti prežíva veľmi turbulentné časy. Na jednej strane politické zmeny po
Majdane veľmi posilnili občianske povedomie, pozdvihli status dobrovoľníctva
a občianskych iniciatív a pomohli formovať politický národ Ukrajincov. Na druhej
strane však prebiehajúci vojnový konflikt, ako aj ekonomické reformy spôsobujú
frustráciu a mnohé konflikty v mestách, komunitách, či rodinách. Naše aktivity
sa preto zameriavajú na podporu siete neformálnych komunitných lídrov, ktorí
prostredníctvom kultúrnych, ekologických, vzdelávacích, či rozvojových iniciatív
aktivizujú miestne komunity ľudí, ktorí sú ochotní a schopní zapojiť sa do riešenia lokálnych problémov. V spolupráci s mimovládnou organizáciou AHALAR
vzdelávame týchto lídrov z celej Ukrajiny v Černigove či iných mestách, na tému
riešenia konfliktov či modelov občianskej participácie. Niektorí z nich navštívili
v roku 2015 aj Slovensko, kde sa zoznámili s príkladmi zapojenia občanov do verejného rozhodovania.
V tomto roku sme tiež posilnili naše pôsobenie v Albánsku. V rámci
projektu „Lídri MNO pre lepšie partnerstvo a spoluprácu v Albánsku“ a v spolupráci s partnerskou organizáciou Partners Albania for Change and Development sa
snažíme reagovať na problémy, ktoré v súčasnosti rezonujú v albánskej občianskej
spoločnosti. Jedným z nich je nedostatočná spolupráca neziskového a vládneho
sektora. Na svojej ceste k demokracii Slovensko zažilo podobné problémy – aj
vďaka tomu sa vieme do situácie v Albánsku vcítiť a v mnohých aspektoch podať pomocnú ruku pri odstraňovaní existujúcich problémov. Naše aktivity sa
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zameriavajú na budovanie kapacít menších a stredných neziskových organizácií
prostredníctvom tréningov, študijných ciest a odovzdávania dobrej praxe v oblasti
spolupráce neziskového a vládneho sektora na Slovensku. Projekt realizujeme
vďaka finančnej podpore SlovakAid a budeme v ňom pokračovať aj počas celého
nadchádzajúceho roka.
Dva mesiace sme v minulom roku strávili v Jordánsku, kde sme sa zoznamovali so situáciou situáciu utečencov a občianskej spoločnosti. Jordánsko je
v posledných rokoch jedným z centier utečeneckej krízy, keďže je ako jedna z mála
stabilných krajín na Blízkom východe cieľom ľudí utekajúcich zo Sýrie a Iraku pred
Islamským štátom. Z deviatich miliónov ľudí žijúcich v krajine sú dva milióny
utečenci a spoločnosť je vystavená náročnej socio-ekonomickej situácii. Partners
Jordan, partnerská organizácia zo siete Partners Network, nám poskytla cenný
náhľad aj do stavu občianskej spoločnosti v tejto konštitučnej monarchii. Cenné
poznatky z pobytu využijeme okrem iného aj pri tréningoch pre dobrovoľníkov,
ktorí budú pomáhať pri integrácii utečencov na Slovensku.
Rozvojovým témam sme sa venovali i doma na Slovensku, predovšetkým na slovenských univerzitách prostredníctvom projektu „Riešenie konfliktov
v rozvojovom kontexte“. Ide o vyžitie doterajších skúseností z neformálneho
vzdelávania či už v rámci Študentských simulačných sobôt alebo jesenných škôl
rozvojovej spolupráce, ktorých účastníkmi boli vysokoškolskí študenti a mladí
profesionáli v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. V spolupráci
s Katedrou politológie Univerzity Komenského v Bratislave sa podarilo ponúknuť pilotný voliteľný dvojsemestrálny kurz, ktorý sa zameriava na osvojenie si
teoretických poznatkov z oblasti globálneho rozvojového vzdelávania, ako aj
reálií vybraných konfliktov z rozvojového prostredia (občianska vojna v Libérii,
konflikt o prístup na Chrámovú horu v Jeruzaleme, abcházsko-gruzínsky konflikt,
či kultúrny konflikt na príklade nosenia hidžábu v nemoslimských krajinách)
a praktických zručností urovnávania týchto konfliktov. Výuka bola vedená senior
trénermi PDCS a doplnená účasťou zahraničných expertov na daný región alebo
na techniky vyjednávania. Okrem študentov sme sa zamerali aj na tréningy pre
vysokoškolských pedagógov, v rámci ktorých sme sa venovali témam a metódam
globálneho rozvojového vzdelávania a spôsobom ako ich začleňovať do výuky
predmetov. Aktivity pre študentov a pedagógov boli podporené konzultáciami
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a vydaním publikácie „Hodnotové strety hrou“ (manuál pre lektorov) a prípravou
publikácie „Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte“ (čítanka pre pilotný
rovnomenný predmet).

V téme budovania povedomia o rozvojových témach sme sa zapojili
už po štvrtýkrát do osláv v rámci Dňa Afriky. Tento krát sa diskusie s hosťami
zo Slovenska i z afrického kontinentu týkali okrem každodenných odlišností aj
zdieľania skúseností zo zmiešaných rodín. Diskutovali sme aj na rozvojové témy
ako klimatické zmeny, spravodlivé podnikanie v rozvojových krajinách a migrácia. Po prvý raz sme Deň Afriky oslávili okrem Bratislavy aj v Košiciach a Banskej
Bystrici, aj vďaka Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM) a Európskemu
roku rozvoja. O pestrosť osláv sa pričinili tanečné workshopy dancehallu, africké
kulinárske umenie, fotografie z vybraných afrických krajín, dobrovoľníci z GLENu,
Slovenskej Katolíckej Charity a Človeka v ohrození.
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
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a procesov rozvoja občianskej spoločnosti a demokratizácie na Slovensku. V roku
2015 sme takto v PDCS trénovali i ľudí z Čiech, Kuby, Ukrajiny, Albánska či Bieloruska a navštívili nás aj ľudia z Rumunska, Holandska, Severného Írska, Nemecka,
Macedónska, Nórska, Poľska, Maďarska či Spojených štátov.

Iné
Štatistika, ktorú si priebežne vedieme, ukazuje, že aj naďalej pretrváva
situácia množstva rôznorodých aktivít počas celého roka. Celkovo sme uskutočnili
109 tréningov (142 tréningových dní), 107 facilitácií a 124 konzultácií a evaluácií,
15 dní učenia a 13 prezentácií na domácich a zahraničných konferenciách. Asi
štvrtinu času sme pôsobili v zahraničí, v 15 rôznych krajinách. Naďalej sa darilo
publikačným aktivitám, napísali sme 3 brožúry, publikovali 14 kapitol v knižkách
a zborníkoch, uverejnili 22 článkov v printových a elektronických médiách a pripravili 9 kratších aj dlhších filmov o našej práci.
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Aj v tomto roku veľký úspech zaznamenali otvorené tréningy PDCS,
ktoré sú prístupné 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, Gamifikácia, Konflikt
ako dar. Ale odskúšali sme aj nové témy, napríklad Nenásilná komunikácia, Telo
ako učiteľ, Komunikácia v konflikte a Time management inak.
Ako veľmi dôležité sa ukázalo pokračovať v aktivitách, ktoré nemusíme
robiť, nie sú súčasťou žiadneho programu, nemáme na ne peniaze, ale prinášajú
čistú radosť z dialógu a poznanie mimo hraníc všetkých projektov: zorganizovali
sme 15 lunch-, film- a read-seminárov a celkovo štvrtinu tréningových, konzultačných a projektových aktivít pre iné organizácie sme realizovali ako dobrovoľný
príspevok.

Zmeny, ktoré nás čakajú
Po viac ako dvadsiatich rokoch fungovania sme sa nanovo zamýšľali
nad tým, kam sme sa v hľadaní prístupov k transformácii konfliktov v demokratickej spoločnosti dostali a čo táto téma pre nás znamená do budúcnosti. Tému
konfliktov vnímame stále ako vysoko aktuálnu a relevantnú najmä vo vzťahu
k spoločenským a hodnotovým konfliktom, ako aj k signálom nastávajúcej radikalizácie častí spoločnosti, či už v súvislosti so štiepením spoločnosti vo vzťahu
k liberálnym a demokratickým hodnotám a ľudským právam, ako aj v súvislosti
s migračnou vlnou.
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Strategické témy PDCS,
na najbližších päť rokov:
1. Budeme presadzovať, aby boli verejné rozhodnutia v zásadných otázkach
verejných politík prijímané s využitím participatívnych procesov. To súčasne
znamená, že budeme seba aj iných vzdelávať v tom, aké možnosti
participatívnych procesov sú v konkrétnych situáciách tie najvhodnejšie,
ale aj v tom, aké sú ich obmedzenia.
2. Budeme experimentovať s formami využívania deliberatívneho prístupu pri
vedení verejnej diskusie. Chceme viac vstupovať do verejného priestoru a aj
v ťažkých spoločenských témach hľadať formy diskusie, ktoré účastníkom
umožnia zvažovať odlišné, často konfliktné názory a argumenty a súčasne
dosahovať porozumenie a prípadne dohodu na tom, čo v konfliktných
spoločenských témach máme ako spoločnosť robiť.
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3. Budeme realizovať projekty a aktivity s cieľom vytvoriť sieť občianskych
aktérov intervenujúcich v komunitných a spoločenských konfliktoch, ktoré
majú hodnotový základ. Chceme prepájať občianskych aktérov na Slovensku
a vo východnej a strednej Európe, ktorí sa podobne ako my snažia nájsť formy
intervenovania do spoločenských konfliktov, a to či prostredníctvom diskusie
(deliberácie), alebo inými komunitnými alebo vzdelávacími aktivitami.
Spolu s týmito aktérmi chceme ovplyvňovať verený diskurz v našom
regióne a presadzovať v ňom demokratické hodnoty slobody a oceňovania
rôznorodosti, ako aj širšej zodpovednosti za svet, v ktorom žijeme.
4. Budeme presadzovať, aby sa študenti vysokých škôl v rámci globálneho
vzdelávania zoznamovali aj s rozvojovými témami, súvisiacimi s budovaním
mieru (peacebuilding) a občianskymi prístupmi k intervenovaniu do konfliktov.
5. Budeme (naďalej) realizovať projekty a aktivity aj mimo nášho
stredoeurópskeho regiónu, ktoré prioritne zameriame na zdieľanie (transfer)
našich skúseností z procesu zmeny z totalitného na demokratický režim
a konfliktov spojených s takouto tranzíciou. Budeme naďalej seba aj ďalších
vzdelávať v prístupoch k rôznym typom konfliktov spojených s takouto
tranzíciou vrátane „zamrznutých konfliktov“.
V budúcnosti chceme viac verejne vystupovať v témach, ktoré sa týkajú smerovania našej spoločnosti, nechceme pôsobiť len ako procesoví experti,
ale chceme formovať aj niektoré obsahy a hodnoty. Cestou by mohlo byť viac
písať a publikovať. Pokračovať v moderovaní malých diskusií – učiť, že vždy sa
dá zvažovať, ukazovať viaceré perspektívy, napomáhať pochopeniu. Dôležitou je
orientácia na mladú, aktívnu generáciu, vnímať ich potreby a reagovať na ne, byť
silno prítomní v online priestore.
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PUBLIKÁCIE PDCS
Samostatné knihy, brožúry a state:
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•

K. Bajzíková (ed.): Active Citizens Guide. Manual. PDCS 2015, 60 s.
http://pdcs.sk/sk/publikacie/active-citizen-guide.html

•

K. Bajzíková (ed.):  طشّنلا ليلد نطاوملاSprievodca aktívneho občana. PDCS
2015, 56 s. http://pdcs.sk/sk/publikacie/active-citizen-guide-arb.html

•

D. Ondrušek, K. Andrášiková, M. Gajarská Kučerová, P. Stanko, T. Cárová,
P. Jójárt, G. Podmaková, J. Marko, I. Hampl, M. Králiková:
Hodnotové strety hrou. PDCS 2015, 191 s. http://pdcs.sk/sk/publikacie/
hodnotove-strety-hrou.html

•

Z. Pauliniová, M. Piláriková, K. Cesnaková, J. Koťková: Doprava a ovzdušie.
Inšpiromat III., Živica 2015, 44 s.

•

Z. Pauliniová, Z. Čupková: Hovorme o Šafku, Závrečná správa zo zapojenia
verejnosti do plánovania Šafárikovho námestia. PDCS pre MČ Bratislava –
Staré Mesto, november 2015

•

L. Marošiová, P. Guštafík: Záverečné hodnotenie Blokového grantu pre MVO
a podporu partnerstiev financovaného z Programu švajčiarsko-slovenskej
spolupráce, evaluačná správa, 2015
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Kapitoly v knihách a zborníkoch:
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•

Z. Fialová: Dobrovoľníctvo a občianska angažovanosť ako kľúčové faktory
transformácie občianskej spoločnosti v Ukrajine po udalostiach na
Majdane, In: Development and Democracy. Thinking Ahead for Sustainable
Development. Conference booklet, Bratislava, Pontis 2015, 10 s.

•

Ing. arch. Z. Pauliniová: Verejné priestory a verejnosť, Vedecký časopis
ALFA 1/2015, 1. Medzinárodná vedecká konferencia Public Spaces,
20. – 21. novembra 2014, str. 56, http://www.publicspaces.sk/alfa-12015//

•

Z. Pauliniová, P. Guštafík: World – Class Teaching project, Evaluation Report
Slovakia. People in Peril, 2015.
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Filmy:
•

Konferencia Občianski aktéri v konfliktoch 2 v skratke.
2015, 6 min https://www.youtube.com/watch?v=LWT2U7tyitc

•

Discussion with Guests from Norway – Civic Actors in Conflicts 2. 2015,
90 min https://www.youtube.com/watch?v=oAQddaxuKd4

•

Rozhovory s hosťami konferencie Občianski aktéri v konfliktoch 2. 2015,
30 min https://www.youtube.com/watch?v=ymkaV4OaqfQ

•

Filmy uložené na youtube kanáli „Education4Peace“ z projektu Peace
and Development in European Education, ktorý vznikol v programe
Grundtvig Učiace sa partnerstvá https://www.youtube.com/channel/
UClayGp8YAxesTI4fN2j93KA – z toho PDCS príspevky:
1. „Mladí lídri“ – krátky záznam polročného vzdelávacieho programu
PDCS a AFC pre mladých tuniských lídrov zo severozápadného regiónu
Tuniska https://www.youtube.com/watch?v=ZQDxAzAsROg
2. „Hidžáb v škole“ – simulácia o scitlivovaní medzikultúrneho dialógu
https://www.youtube.com/watch?v=MTi8EoUdmnE
3. „Rufa Rufa“ – simulácia o kultúrnych stretoch, predsudkoch a ich
prekonávaní https://www.youtube.com/watch?v=CElYZqRCrTk
4. „Hrebendovci“ – simulácia o viacstrannom vyjednávaní s rôznymi
témami a záumami https://www.youtube.com/watch?v=oAH7LvGQdSU
5. „Bezdomovectvo“ – krátke tri svedectvá slovenských bezdomocov
prečo sa dostali na ulicu a ako sa s touto situáciou vyrovnávajú
https://www.youtube.com/watch?v=TtSXvOg2fUk
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ŤAŽISKOVÍ DONORI
Veľká časť projektov by sa nemohla uskutočniť bez finančnej pomoci.
Naše poďakovanie patrí predovšetkým týmto subjektom:
EEA Grants – Program Aktívne občianstvo a inklúzia
pod záštitou Nadácie Ekopolis v partnerstve
s Nadáciou pre deti Slovenska
a SOCIA – nadáciou na podporu sociálnych zmien
Európska komisia
Európsky sociálny fond
Medzinárodný vyšehradský fond
Nadácia otvorenej spoločnosti
SAAIC – Slovak Academic Association for International
Cooperation
SlovakAid – SAMRS

KLIENTI A PARTNERI
1 	Slovenské neziskové organizácie
Aliancia Fair-play, Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum komunitného organizovania, Centrum nezávislej kultúry Záhrada, Centrum pre filantropiu, Centrum vzdelávania neziskových organizácií, Človek v ohrození, Detský
fond, IOM – Medzinárodná organizácia pre migráciu, Hidepark Nitra, Karpatská
nadácia, Komunitná nadácia Zdravé mesto, KU.BA – Kultúrna Bratislava, LEAF,
Mládež ulice, Nadácia Ekopolis, Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF, Nitrianska
komunitná nadácia, Via Iuris, Nadácia Milana Šimečku, Nadácia Pontis, Nadácia
Socia, Občianske centrum OKO Zvolen-Západ, OZ Punkt, OZ Odyseus, OZ Vagus, Platforma MVRO, Proti prúdu, Rada mládeže Slovenska, Inštitút pre dobre
spravovanú spoločnosť – SGI, Slovenská debatná asociácia, 1. Slovenské neziskové
servisné centrum, Voices, Združenie Slatinka, CEEV Živica.
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2 	Zahraničné organizácie
PartnersGlobal, Anna Lindh Foundation, České centrum fundraisingu,
DemNet, EPF – European Patients' Forum, Masarykova univerzita Brno, Nadace
Via, PATRIR, United Nations Association of Georgia (UNAG), Západočeská univerzita v Plzni.

3 	Štátne, verejnoprávne inštitúcie
a samospráva
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. MČ Staré
mesto, Nové mesto a Karlova Ves, 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 práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR, Slovenská akadémia vied, Slovenský inštitút mládeže – Iuventa, Združenie
miest a obcí Slovenska.

Bogota, Kolumbia
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4 	Súkromné inštitúcie a organizácie
z podnikateľskej sféry
(priamo alebo prostredníctvom
iných subjektov), napríklad:
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave, CENTIRE, Maxman
Consultants, Neopublic Portell Noveli, Seesame, TIMAN s. r. o.

Pôsobenie PDCS vo svete 2015

Riga
Amsterdam
Brusel

Praha • Plzeň
Brno • Olomouc
Viedeň
Budapešť
Zadar

Černigov

Kluž

Kijev
Kremenčuk
Cherson
Čongar

Batumi
Tirana Istanbul
El Kef, Tunis

tréningy, konzultácie
workshopy
konferencie
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Tbilisi
Erbil

Ammán

Kto je kto v PDCS
v roku 2015
Predseda Správnej rady:
Dušan Ondrušek

Riaditeľka:

Zástupkyňa riaditeľky:

Karolína Miková		

Anna Zemanová

Office manažérka:
Monika Straková (od druhej polovice roka)

Projektoví manažéri a manžérky, tréneri
a trénerky, konzultanti a konzultantky:
Katarína Bajzíková
Tatiana Cárová (v prvej polovici roka)
Zuzana Fialová (od druhej polovice roka)
Peter Guštafík
Zora Pauliniová
Bohdan Smieška
Adela Tihláriková

Finančná manažérka:

Účtovníčka:

Zuzana Kamenická		
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Renáta Ferstlová

Dlhodobí stážisti:
Veronika Belianska

Adam Nekola

Mário Čopák

Katarína Pázmányová

Paulína Distlerová

Ivana Petrisková Garanová

Jana Fecenková

Katarína Šimková

Lucia Hlopková

Lucia Šípošová

Katarína Kordíková

Michaela Šuhajdová

Martin Lesay

Natália Volentová

Alžbeta Micsinaiová
Ďakujeme stážistom za ich čas a pomoc, bez ktorých by sme nedokázali
realizovať naše aktivity v množstve a kvalite, v akej sú aj vďaka nim.
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Rozpočet PDCS
v roku 2015
k 31. 12. 2015 v celých eurách
Súvaha

Brutto

Korekcia

Netto

118 319

61 910

56 409

Aktíva
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

30 815

30 815

2 142

2 142

Krátkodobé pohľadávky

24 200

24 200

Finančné účty

35 314

35 314

8 074

8 074

Zásoby

Časové rozlíšenie

Aktíva celkom

218 864

61 910

156 954

Pasíva
Imanie a peňažné fondy
Fondy tvorené zo zisku

49 731

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov

54 224

Výsledok hospodárenia

-7 948

Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

3 650
500
7 267

Bankové výpomoci a pôžičky

14 937

Časové rozlíšenie

28 393

Pasíva celkom
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156 954

Výkaz ziskov a strát
(v celých eurách)

Činnosť

Náklady

Hlavná
nezdaňovaná

Spotreba materiálu
Spotreba energie

Spolu

10 758

6 501

17 259

1 249

546

1 795

Predaný tovar

3 148

Opravy a udržovanie

1 926

739

2 665

20 703

1 228

21 931

Cestovné
Náklady na reprezentáciu

3 148

225

225

Ostatné služby

97 837

56 404

154 241

Mzdové náklady

61 982

15 870

77 852

Zákonné sociálne poistenie

22 012

4 998

27 010

Zákonné sociálne náklady

902

Daň z nehnuteľnosti

120

Ostatné pokuty a penále
Úroky

400
762

Osobitné náklady

902
121

63

Kurzové straty
Dary

241
63
400

66

1 531

828
1 531

29 090

271

29 361

Odpisy dlhodobého
nehmotného a hmotného
majetku

1 404

1 403

2 807

Poskytnuté príspevky iným
účtovným jednotkám

16 865

Iné ostatné náklady
Poskytnuté príspevky
fyzickým osobám

Náklady celkom
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1 070

16 865
1 418

370

272 417

2 488
370

89 565

361 982

Výnosy
Tržby z predaja služieb

90 680

90 680

5

5

Tržby za predaný tovar
Úroky
Kurzové zisky
Prijaté dary
Prijaté príspevky
od iných organizácií
Prijaté príspevky
od fyzických osôb
Príspevky z podielu
zaplatenej dane
Dotácie

0
575

575

4 157

4 157

237 246

237 246

110

110

1 167

1 167

20 340

20 339

Výnosy celkom

263 595

90 685

354 280

Výsledok
hospodárenia
pred zdanením

-8 822

1 120

-7 702

246

246

874

-7 948

Daň z príjmov
Výsledok
hospodárenia
po zdanení
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-8 822
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PDCS, o. z., Partners for Democratic Change Slovakia
Štúrova 13 / 811 02 Bratislava / Slovensko
tel.: +421–2–52 92 50 16 / e-mail: pdcs@pdcs.sk / www.pdcs.sk

