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V knižke Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří...1 reflektuje tridsiatka
autorov známu Havlovu esej spred tridsiatich rokov nazvanú Moc bezmocných. Snažia sa pochopiť odkaz tejto eseje pre dnešnú dobu. Veľmi inšpiratívne je napríklad
zamyslenie biológa a filozofa Stanislava Komárka, provokatívne nazvané Svépomoc
málomocných2. Komárek zhrnul odporúčania pre dnešnú dobu do jednoznačných
a krátkych bodov. S väčšinou z nich sa vieme veľmi stotožniť. Akoby ich Komárek
napísal pre PDCS – nachádzame v nich slangovo podané myšlienky, o ktoré sa tiež
snažíme. Uveďme niektoré z týchto odporúčaní:

Fotografie vo výročnej správe pochádzajú z procesu diskusie s obyvateľmi obce Vištuk,
ktorý sme realizovali pre LEAF Academy – viac o ňom píšeme na stranách 9-10.
Autorkou fotografií je Zora Pauliniová.

•

Riešenie všetkých problémov nespočíva v presunoch peňazí, k disentu
dneška patrí aj pestovanie skromnosti – k tomu je dnes potrebná taká miery
odvahy, aká bola v minulej dobe potrebná pri výsluchoch;

•

Vedieť, že každá zmena je primárne zmenou vo vnútri;

•

Nesnažiť sa uchvátiť moc a vplyv, pôsobiť na ľudí skôr príkladom, prejavovať
v každodennosti nielen odvahu, ale aj zdvorilosť, jednať skôr mierne, ale
nebáť sa nazývať veci pravým menom;

•

Vytvoriť si alternatívnu sociálnu sieť, ktorá by bola opakom tej internetovej:

•

Živiť sa samostatne, pokiaľ to len trochu ide, aj v rámci súčasných inštitúcií,
ale neobetovať im dušu;

•

Vzdelávať sa, cestovať a rozhliadať sa okolo seba, prevažne svojpomocne,
žiadna škola či organizácia to za nás neurobí;

1 Jiří Suk, Kristina Andělová (eds.): Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří... Ústav pro soudobé dějiny
AV ČR, Praha 2016, 312s.
2 (tamže), s. 263-266
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•

Snažiť sa prepájať ľudí z rôznych koncov spoločnosti a rôznych generácií
a pohlaví bez toho, aby sa rozdiely vyhladzovali alebo popierali;

•

Učiť sa spoliehať na seba a na osud, veriť v sebareguláciu sveta aj ľudského
organizmu, vystríhať sa premršteného „poisťovania“ všetkého dopredu –
v takomto svete úplných „istôt“ by už nemalo cenu žiť;

•

Nečakať za túto snahu žiadnu odmenu, tá príde v podobe sveta, ktorý nie je
odľudštený a možno v ňom fungovať naplno, aj keď ho sprevádzajú ťažkosti;

•

Vystríhať sa radikalizmu vo všetkých jeho podobách, súčasné médiá ženú
spoločnosť do záhuby tým, že registrujú extrémistické prejavy a nie tie
rozumné – tie padajú pod stôl a nik ich nepočúva;

•

Ceniť si humor a vedieť ho aplikovať na všetko, včítane seba – jeho
nedostatok je neklamným znamením myšlienkových scestí: svet je žart,
chvíľami aj nepodarený a jeho pôvodca je Veľký Humorista...

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. Hlavnými oblasťami, ktorým sme sa venovali v roku 2016 boli:

V PDCS sme celoročne zaplavení každodennými úlohami, na veľké
filozofovanie nebol ani v roku 2016 čas, ale vyššie uvedené odporúčania akoby
lemovali naše celoročné snaženie.

•

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.

Dušan Ondrušek
Predseda správnej rady PDCS

	PREVENCIA A RIEŠENIE
KONFLIKTOV
V druhej polovici roka sme rozbehli medzinárodný projekt s názvom
Európska sieť pre nenásilie a dialóg, ktorého cieľom je nachádzať nenásilné riešenia
súčasných hodnotových konfliktov v strednej a časti východnej Európy. Na projekte spolupracujeme s partnermi z ďalších šiestich krajín (Bulharsko, Česko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko a Rumunsko). Na jeseň sme začali realizovať porovnávaciu
štúdiu hodnotových konfliktov v týchto siedmych krajinách, ktorej výsledkom
budú opisy pozitívnych príkladov rôznych iniciatív občianskych aktérov z praxe,
ktorí v rôznej miere prispievajú k mierovej a nenásilnej transformácií hodnotových
konfliktov v regióne strednej a východnej Európy.
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	ROZVOJ OBČIANSKEJ
SPOLOČNOSTI

s občianskymi aktivistami a mienkotvornými osobnosťami; analyzovalo pohľady
účastníkov fókusových skupín zložených z predstaviteľov mládeže; a sumarizovalo
názory expertov na súvislosti medzi občianskou spoločnosťou, rozvojom demokracie, sociálnou dynamikou a bezpečnostnými otázkami.

V prvom polroku pokračovala naša spolupráca na projekte ViabilityNet 2.0, ktorý realizuje Nadace Via hlavne vďaka podpore z Charles Stuart Mott
Foundation. PDCS zabezpečilo vedenie pravidelných vzdelávaco-zdieľacích stretnutí účastníkov programu. V tomto roku vzdelávaciu časť programu ukončila aj
druhá skupina 15 komunitných lídrov. Účastníci absolvovali dokopy štyri štvordňové stretnutia v rôznych častiach Európy a súčasne realizovali vlastné komunitné
projekty vo svojich mestách a obciach. V tomto roku Nadace Via zrealizovala aj
prvé medzinárodné Komunitné fórum (Community Forum 2016), na ktorom sme
prezentovali svoje skúsenosti. Prednosťou programu bola možnosť získať inšpiráciu od skúsených komunitných lídrov pracujúcich v porovnateľných podmienkach.
Vedenie a účasť v tomto programe, ako aj spolupráca s kolegami z Nadace Via,
boli pre nás nielen mimoriadne príjemnou, ale aj profesionálne obohacujúcou
skúsenosťou.

	OBČIANSKA PARTICIPÁCIA
A TVORBA VEREJNÝCH POLITÍK
V téme participatívnej prípravy verejných politík sme spolupracovali
s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Viedli sme
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.
Na konci roku 2016 sme v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava –
Staré Mesto viedli proces zapojenia verejnosti Oživme verejné priestory. Cieľom
procesu bolo zmapovať názory laickej i odbornej verejnosti na to, ako majú vyzerať

Dokončili sme dlhodobú sériu tréningov a konzultácií, ktorých cieľom
bolo pomôcť ôsmym pacientským organizáciám na Slovensku s ich fundraisingom
(získavaním prostriedkov na činnosť) a s vypracovaním fundraisingových plánov.
Organizácie si v rámci programu podporeného Európskym fórom pacientov s našou pomocou ujasňovali, ako získavať podporu od inštitúcií aj individuálnych
podporovateľov, zlepšovali svoje zručnosti komunikácie s darcami a učili sa využívať nové formy žiadostí o podporu cez internet.
V druhom polroku sme spolu s Inštitútom pre verejné otázky a Centrom
pre filantropiu pripravili pre Nadáciu Ekopolis analytickú štúdiu Stav, trendy,
potreby a možnosti rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Štúdia skúma
podmienky pre rozvoj občianskej spoločnosti a situáciu jej aktérov. Sleduje spoločensko-politické pomery na Slovensku v kontexte vývoja občianskej spoločnosti
a analyzuje verejnú mienku vo vzťahu k občianskej spoločnosti (postoje verejnosti
k neziskovým organizáciám a občianskym iniciatívam, vnímanie ich užitočnosti,
rolí, postavenia a vplyvu). Štúdia si tiež všíma právno-legislatívne problémy občianskej spoločnosti a neziskového sektora a podrobne sa tiež venuje financovaniu
neziskového sektora. PDCS v rámci štúdie formulovalo zistenia z rozhovorov
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Proporcia aktivít podľa tém

22 %

organizačný
rozvoj

verejné priestory Južného predmestia a nábrežia v Starom Meste a my sme boli
radi, že samospráva Starého Mesta už druhý krát konzultovala svoje predstavy
o rozvoji mesta s verejnosťou.

7 % menšiny

Pripravili a viedli sme sériu zaujímavých stretnutí – od prieskumu s laickou verejnosťou, mapujúce rozhovory s expertmi cez verejné stretnutie v Café
Berlinka na nábreží až po tematické workshopy s predstaviteľmi združení a expertmi a expertkami na dopravu, zeleň, kultúru, sociálne aspekty či iné témy. Všetky
zistenia sme zhrnuli do správy a pre samosprávu sme formulovali sériu odporúčaní
v kapitolách Mesto na rieke, Mobilita pre ľudí, Štvrť s históriou a identitou, Živé
susedstvá a Priestory pre život. Na základe našich odporúčaní pripraví Staré Mesto
akčný plán, zameraný na zlepšenie a revitalizáciu verejných priestorov.

a tolerancia

16 %

komunitný
rozvoj

14 %

3 % iné
2%

tréning
trénerov

fundraising
CSR

14 %

riešenie konfliktov

22 % rozvojová

spolupráca

Pomer zahraničných
a domácich aktivít

76 % domáce
aktivity

V lete a na jeseň roku 2016 sme začali spolupracovať s organizáciou
LEAF, ktorá plánuje vybudovať pri obci Vištuk akadémiu. V snahe byť obci dobrým
susedom chcela nájsť organizácia cesty, ako prepojiť zalesnený priestor (územie
Grefty) medzi Vištukom a akadémiou LEAF a sprístupniť ho verejnosti tak, aby ho
mohla využívať ako lesopark. V rámci procesu zapojenia verejnosti sme zozbierali

24 %

zahraničné aktivity
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podnety od takmer 200 ľudí. Pripravili sme víkendové plánovacie stretnutie s obyvateľmi obce, na ktorom sa nám podarilo zmapovať, ako vnímajú skúmaný priestor,
s akými spomienkami a činnosťami si ho spájajú, čo by na ňom chceli zachovať,
zmeniť či rozvinúť a aké aktivity by na ňom chceli realizovať. Okrem víkendového
stretnutia a stretnutia so seniormi, kde sme tiež získavali podnety, pripravilo naše
združenie v spolupráci s miestnou školou anketu, pomocou ktorej študenti získali
takmer 70 zaujímavých vstupov ako od svojich rovesníkov, tak od ďalších ľudí. Na
základe zozbieraných podnetov sme identifikovali témy, ktoré považujú Vištučania
za dôležité a spracovali správu do štyroch oblastí: Prístupné a bezpečné Grefty, zelené
a prírodné Grefty, Grefty pre mladých i pre starých, Iné aktivity na Greftoch. Zo správy
vychádzali projektanti, ktorí pripravili projekt využitia lesoparku. LEAF Academy
tento projekt predstavili obci na vianočnom stretnutí na konci roka. (Fotografie
v tejto správe pochádzajú najmä z tohto procesu.)

kapacity lídrov miestnych organizácií a prostredníctvom novonadobudnutých
zručností a kompetencií im umožniť efektívnejšie fungovanie, ako v rámci svojej
organizácie, tak aj v širšom kontexte spolupráce s ďalšími aktérmi občianskej
spoločnosti a štátnymi inštitúciami.

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA
V rámci rozvojovej spolupráce na Ukrajine sme pokračovali v projekte
podpory komunitného rozvoja a riešenia konfliktov na lokálnej úrovni. V spolupráci s miestnou organizáciou AHALAR sme zorganizovali sériu školení pre 36
komunitných lídrov na témy spojené s komunitným rozvojom a riešením konfliktov. Účastníci realizovali malé miestne iniciatívy, ktoré pomohli mobilizovať
komunity k aktivite, čo je v súčasnom procese decentralizácie v ich krajine veľmi
dôležité. Pracujeme aj s regiónmi, ktoré sú pri hranici separatistických území,
nakoľko práve tieto mestečká a ich obyvatelia potrebujú silnú podporu. Projekt
sa zavŕšil konferenciou, na ktorej si 100 komunitných lídrov vymenilo svoje skúsenosti a „naštartovalo sa“ do ďalších aktivít.

Globálnym a rozvojovým témam sme sa venovali i doma na Slovensku,
predovšetkým na slovenských univerzitách prostredníctvom projektu Riešenie
konfliktov v rozvojovom kontexte. Šlo o vyžitie doterajších skúseností zo Študentských simulačných sobôt a pilotného projektu prispôsobeného pre vysokoškolské
univerzitné prostredie. V roku 2016 sme usporiadali aj 5-dňovú Zimnú školu rozvojového a mierového vzdelávania, ktorej účastníkmi boli vysokoškolskí študenti
zo slovenských univerzít pod vedením zahraničných a PDCS lektorov. Podarilo sa
vytvoriť aj publikáciu Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte, ktorá slúži ako
študijný materiál k rovnomennému univerzitnému kurzu. Okrem teoretických
kapitol o konflikte a rozvojovej spolupráci obsahuje osem originálnych simulácií.

V tomto roku sme tiež pokračovali v našom pôsobení v Albánsku, kde
sa snažíme v spolupráci s partnerskou organizáciou Partners Albania for Change
and Development reagovať na problémy, ktoré v súčasnosti rezonujú v albánskej občianskej spoločnosti. Projekt Lídri MNO pre lepšie partnerstvo a spoluprácu v Albánsku sme úspešne ukončili v decembri, no v aktivitách a spolupráci
s Partners Albania budeme pokračovať aj v novom roku pokračovaním projektu
s názvom Piliere občianskej spoločnosti: zefektívnenie spolupráce občianskeho
a štátneho sektora v Albánsku. Našim dlhodobým cieľom je spoločne budovať
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V téme budovania povedomia o rozvojových témach a roztápania predsudkov o Afrike a jej obyvateľoch sme sa zapojili už po piatykrát do osláv v rámci
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Dňa Afriky. Deň Afriky sme oslávili okrem Bratislavy aj v Košiciach a Banskej Bystrici. O pestrosť osláv sa pričinilo šesť živých kníh – Afričanov, žijúcich na Slovensku počas ôsmich stretnutí, ktoré sme organizovali na školách, v kníhkupectvách
a kultúrnych centrách.

Štatistika, ktorú si priebežne vedieme, ukazuje, že aj naďalej pretrváva
situácia množstva rôznorodých aktivít počas celého roka. Celkovo sme odtrénovali
142 dní tréningov, realizovali 60 facilitácií a 35 konzultácií, 21 dní učenia a 9 prezentácií na 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. Na
Slovensku sme realizovali 225 akcií, v zahraničí 72 akcií v 14 krajinách.

Na Fakulte sociálnych a ekomických vied UK sme učili dva semestre
kurzu Globálne výzvy, ktorý bol zameraný na prepojenia globálnych problémov
ako chudoba, migrácia, klimatická zmena, ozbrojené konflikty či terorizmus. Tento
interaktívny výberový predmet si študenti veľmi obľúbili a budeme v ňom pokračovať aj budúci rok.
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
2016 sme takto v PDCS trénovali i ľudí z Čiech, Kuby, Ukrajiny, Albánska a navštívili nás aj ľudia z Ruska, Nemecka, Rumunska, Bulharska, Poľska, Maďarska či
Spojených štátov.

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 – Facilitácia, Tréning trénerov, Negociácia, Gamifikácia, Konflikt
ako dar. Ale odskúšali sme aj nové témy, napríklad Ako písať, aby nás čítali, Komunikácia v konflikte a On-line komunikácia.
Celkovo štvrtinu tréningových, konzultačných a projektových aktivít
pre iné organizácie sme realizovali ako dobrovoľný príspevok. 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: organizovali sme 19 lunch- a read-seminárov,
interný tréning trénerov, tri výstavy, vytvorili sme knihu, spolupracovali na veľkej
výskumnej štúdii, uverejnili 3 kapitoly v knižkách, a uverejnili 45 článkov v printových a elektronických médiách.
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PUBLIKÁCIE PDCS
V ROKU 2016
Samostatné knihy a brožúry:
•

K. Bajzíková (ed.) Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte. PDCS 2016,
255 s.

•

J. Alite, P. Guštafík, K. Miková, Z. Pauliniová: CSOs Development,
Sustainability and Inclusiveness in Participatory Processes, A Handbook
fpr CSOs Executives. Partners Albania for Change and Development, PDCS
2016. 79 s.

Kapitoly v knihách a zborníkoch:
•

•

•

Z. Fialová: From an Armchair to the Field. How to be relevant and
engaged. In: Cenker, M., Hadjivasiliou, L., Marren, P. and Rooney, N. (eds),
Development Education in Theory and Practice, UNIDEV 2016
https://drive.google.com/file/d/0B1SmD5ZduiT6U29FdThWZ0VtdzQ/view
Z. Fialová: Agents of Peace or Conflict? The role of Civil Society Actors in
Conflict Management, In: Goda, S., Tykarchuk, o., Khylko, M., International
Crisis Management: NATO, EU, OSCE and Civil Society. IOS Press 2016.
Z. Fialová: Čo je dobré na Dobrodele? (Úvod do knihy), In: Dao Aktivnosti.
AHALAR 2016 (500 ks.)

•

D. Ondrušek: Prečo pôjde voliť Dušan Ondrušek? Denník N, 12. februára
2016, https://dennikn.sk/365837/preco-pojde-volit-dusan-ondrusek/

•

(D. Ondrušek:) Loď narazila na plytčinu, kapitáni zlyhali. Čo hovoria na
voľby osobnosti? Denník N, 6. marca 2016 https://dennikn.sk/395128/
lod-narazila-plytcinu-kapitani-zlyhali-co-hovoria-volby-osobnosti/

•

D. Ondrušek: Rozhovor o Rozenbergovom prístupe ku konfliktom s Adam
Čejka (časopis Na Zemi). marec 2016

•

D. Ondrušek: Demokracia znamená mať viac, nie menej konfliktov. Čierna
labuť, 10. marca 2016, http://ciernalabut.sk/1430/demokracia-znamenamat-nie-menej-konfliktov/

•

D. Ondrušek: Konflikty jsou běžnou součástí našich životú. Skautský svět,
apríl 2016 http://casopisy.skaut.cz/svet/740#p30;

•

D. Ondrušek: Hejteri nie sú silné osobnosti. SME 18. augusta 2016
http://komentare.sme.sk/c/20243738/hejteri-nie-su-silne-osobnosti-suto-slabosi.html

•

D. Ondrušek: Čumím do stropu a robím dobre. Rozhovor pre .týždeň
http://www.tyzden.sk/casopis/34248/cumim-do-stropu-a-robim-dobre/
4. septembra 2016

•

Z. Pauliniová: Hovorme o Šafku. August 2016. Projekt 1/2016, Slovenská
architektonická revue.

•

Z. Pauliniová: Chodci potrebujú príjemné a logické trasy. Čierna labuť,
4. marca 2016 http://ciernalabut.sk/1380/chodci-potrebuju-prijemnea-logicke-trasy/

•

Z. Pauliniová: Staré mesto – aké miesto a pre koho? Staromestské noviny
október 2016 http://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/33/33808/
SN_07web.pdf

•

Z. Pauliniová, rozhovor pre Denník N do článku „Koľko peňazí stojí
dobré námestie?“ 26. 11. 2016, https://dennikn.sk/617358/kolko-penazistoji-dobre-namestie/

•

Z. Pauliniová: Všetko, čo ste chceli vedieť o participácii a báli ste sa spýtať.
SKA 6/2016 4. decembra 2016 http://www.informacieska.sk/informacie/
archiv/2016/cislo-6/vsetko-co-ste-chceli-vediet-o-participacii-a-bali-stesa-spytat.html

Články:
•
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Z. Fialová: Šimon Pánek. Nie sme dobrodinci. Pravda, Osa 12. februára 2016
http://nazory.pravda.sk/osa/clanok/383124-simon-panek-nie-smedobrodinci/
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Vystúpenia v rozhlase a TV:

Recenzie a oponentúry:

•

B. Smieška – Večer na tému. Rádio Devín 13. 1. 2016

•

•

B. Smieška – Živé mesto FM. Rádio FM 1. 2. 2016

•

D. Ondrušek – Nočná pyramída. Slovenský rozhlas 13. 2. 2016

•

D. Ondrušek – Rozhovor pre FaTF VŠMU o médiách 15. 2. 2016

•

D. Ondrušek – Rozhovor o odvahe (Večer na tému) Rádio Devín 1. 3. 2016

•

D. Ondrušek – Čo o nás hovorí náš postoj k menšinám? Rozhovor pre rádio
Lumen 1. 4. 2016

•

D. Ondrušek – Večera s Havranom, televízna talkshow RTVS 17. 5. 2016

•

D. Ondrušek – Večera s Havranom (Neonazi a Slovensko) RTVS 20. 9. 2016

•

D. Ondrušek – Rozhovor pre Rádio Slovensko (Slov. rozhlas – Košice)
21. 9. 2016

•

D. Ondrušek – O milosrdnej lži. Rozhovor Slovenský rozhlas 29.9.2016

•

D. Ondrušek – Sociálne médiá a manipulácia. Videožurnál Jeden svet
október 2016

•

Z. Pauliniová – Oživme verejné priestory. Rozhovor pre rádio Regina
o participačnom procese 21. 12.

Z. Fialová – Recenzia časopisu Acta Misiologica, marec 2016

PÔSOBENIE PDCS
VO SVETE 2016
Praha • Olomouc
Olomouc • Písek
Chomutov
Brno • Vyštice

Kodaň
Brusel

Berlín
Praha
Budapešť
Vršac

Washington DC

tréningy, konzultácie
workshopy
konferencie

Tirana

Varšava

Černigov
Kijev

Kišinev
Kluž
Bukurešť
Sofia
Jerevan

Skopje

Nairobi
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ŤAŽISKOVÍ DONORI
PDCS V ROKU 2016

NAŠI PARTNERI
A KLIENTI V ROKU
2016

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

PDCS, o. z., spolupracovalo s organizáciami a poskytovalo služby pre
záujemcov z viacerých sektorov doma i v zahraničí.

Medzinárodný vyšehradský fond
SlovakAid

1

Slovenské neziskové organizácie

Aliancia Fair-play, Bratislavské dobrovoľnícke centrum, CEEV Živica,
Centrum komunitného organizovania, Centrum nezávislej kultúry Záhrada,
Centrum pre filantropiu, Centrum pre výskum etnicity a kultúry CVEK, Človek
v ohrození, Cyklokoalícia, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI, Inštitút
pre verejné otázky (IVO), Karpatská nadácia, Komunitná nadácia Zdravé mesto,
Kto pomôže?, KU.BA – Kultúrna Bratislava, LEAF Academy, Mládež ulice, Nadácia
Ekopolis, MESA10, Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF, 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,
Slovak Governance Institute, Sokratov Inštitút, Via Iuris, Voices, Združenie
Slatinka.

2

Zahraničné organizácie

AHALAR Ukrajina, Partners Global, Anna Lindh Foundation, České
centrum fundraisingu, Cultures Interactive, DemNet, EPF – European Patients‘
Forum, MART Ukrajina, Masarykova univerzita Brno, Nadace Via, PATRIR,
Nesehnutí, Partners Albania, Partners Bulgaria, Partners Hungary Alapítvány,
Fundacja Partners Polska.
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KTO JE KTO V PDCS
V ROKU 2016

3 	Štátne, verejnoprávne inštitúcie
a samospráva
Viacero fakúlt Univerzity Komenského (Filozofická fakulta, Fakulta
sociálnych a ekonomických vied) a Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita
Palackého Olomouc, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, CARITAS –
Vyšší odborná škola sociální Olomouc, niektoré mestské a miestne samosprávy,
ako napr. MČ Staré mesto a Karlova Ves, LITA – autorská spoločnosť, Mestské
lesy v Bratislave, Ministerstvo vnitra České republiky, Úrad splnomocnenca vlády
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí,
Slovenská akadémia vied.

Predseda Správnej rady:
Dušan Ondrušek

Riaditeľka:

Zástupkyňa riaditeľky:

Karolína Miková		

Anna Zemanová

Office manažérka:
Monika Straková

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

Projektoví manažéri a manžérky, tréneri
a trénerky, konzultanti a konzultantky
Katarína Bajzíková
Zuzana Fialová

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave, CENTIRE, Johnson
Group, Neopublic Portell Noveli, Seesame, Slovenský zväz značkových výrobcov,
Základná škola Narnia v Pezinku, Volkswagen Slovensko.

Peter Guštafík
Zora Pauliniová
Bohdan Smieška (v prvej polovici roka)
Adela Tihláriková
Lukáš Zorád (od druhej polovice roka)
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ROZPOČET PDCS
V ROKU 2016

Finančná manažérka a účtovníčka:
Zuzana Kamenická		

Renáta Ferstlová

Dlhodobí stážisti a stážistky, junior tréneri
Veronika Belianska

Katarína Pázmányová

Jana Fecenková

Ivana Petrisková Garanová

Katarína Kordíková

Katarína Šimková

Martin Lesay

Lucia Šípošová

Alžbeta Micsinaiová

Juraj Havlík

Adam Nekola

Jiří Chovaneček

k 31. 12. 2016 v celých eurách
Súvaha

Brutto

Korekcia

Netto

121 658

64 751

56 907

Aktíva
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby

1 822

1 822

Krátkodobé pohľadávky

6 986

6 986

220 755

220 755

Časové rozlíšenie

17 272

17 272

Aktíva celkom

368 493

Finančné účty

64 751

303 742

Pasíva
Imanie a peňažné fondy

6 200

Fondy tvorené zo zisku

49 731

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov

47 276

Výsledok hospodárenia
Rezervy

27
3 772

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
Časové rozlíšenie

Pasíva celkom
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14 374
12 962
169 400

303 742

Výkaz ziskov a strát
(v celých eurách)

Činnosť

Náklady

Hlavná
nezdaňovaná

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Predaný tovar
Opravy a udržovanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu

Výnosy
k 31. 12. 2016
Podnikateľská
zdaňovaná

11 772

4 753

16 525

2 099

202

2 301

9

310

319

3 207

820

4 027

17 111

241

17 352

113

131 580

Mzdové náklady

48 238

17 563

65 801

Zákonné sociálne poistenie

15 924

6 730

22 654

Zákonné sociálne náklady
Daň z nehnuteľnosti
Ostatné pokuty a penále

Úroky
Kurzové zisky

1 703

1 703

3 582

383 135

383 135

Osobitné výnosy

161

161

Iné ostatné výnosy

257

257

20 340

20 339

Výnosy celkom

387 349

49 523

436 872

Výsledok
hospodárenia
pred zdanením

723

59

782

120

121

241

10

1

11

Daň z príjmov

742

13

755

75

Výsledok
hospodárenia
po zdanení

-19

46

27

75

36 992

36 992

Odpisy dlhodobého
nehmotného a hmotného
majetku

1 421

Poskytnuté príspevky iným
účtovným jednotkám

132 651

132 651

903

903

Iné ostatné náklady

1 421

2 842

Poskytnuté príspevky
fyzickým osobám

Náklady celkom
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3

3 582

Dotácie

Dary
Osobitné náklady

3

214

Prijaté príspevky od
iných organizácií

Úroky
Kurzové straty

49 520

214

Prijaté dary

113
17 302

49 520

Tržby za predaný tovar

Spolu

114 278

Ostatné služby

Tržby z predaja služieb

386 626

49 464

436 090
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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

