VÝROČNÁ
SPRÁVA
PDCS 2021
Radosť z dialógu,
poznávania a zmeny

Albert Camus v závere svojho románu „La Peste“ (Mor) z roku 1947 opisuje
pocity šťastia, smútku, vykoľajenosti ľudí po prekonaní dlhej epidémie.
Román sa považuje za kongeniálnu metaforu vyrovnávania sa s katastrofou, ale aj s nastupujúcim fašizmom. Z oboch dôvodov je pre nás tak
aktuálny aj po 75 rokoch od jeho prvého vydania. Krásne vyjadruje aj
niektoré z pocitov, ktoré sme prežívali v uplynulom roku. Hlavná postava
románu, Dr. Bernard Rieux, takto opisuje záver epidémie v mestečku Oran:
„Aký zmysel mohol mať ten exil a tá túžba po stretnutí, Rieux netušil. Išiel
ďalej, predieral sa medzi ľuďmi, ktorí vrážali do neho, až pomaly začali byť
ulice menej prepchaté a on si pomyslel, že nie je dôležité, či veci majú nejaký
zmysel, alebo nie, že treba vidieť len odpoveď na ľudskú nádej (…).
Doktor chcel písať tónom objektívneho svedka. Za celú dobu moru
mal vďaka svojmu povolaniu príležitosť stretnúť sa s väčšinou našich spoluobčanov a spoznať ich pocity. Bol teda človek povolaný vyrozprávať o tom,
čo videl a počul. Chcel to však urobiť s náležitým odstupom. Všeobecne sa dá
povedať, že sa snažil nerozprávať niečo, pri čom sám nebol, neprepožičiavať
svojim druhom v mori myšlienky, ktoré možno ani nemali, a používať len tie
texty, ktoré mu náhoda alebo nešťastie vložili do rúk… Zároveň ale, ako mu
diktovalo srdce čestného človeka, sa z vlastnej vôle postavil na stranu obetí
a cítil spolupatričnosť s ľuďmi, svojimi spoluobčanmi, v jedinej istote, ktorú
mali všetci spoločne a ktorou je láska, utrpenie a exil. A tak neexistovala
obava, ktorú by s našimi spoluobčanmi nezdieľal, situácia, ktorú by nezažil.
Ako vierohodný svedok čerpal predovšetkým z udalostí, ale aj z dokumentov
a ľudských rečí. O tom, čo sám mal na srdci, o svojom čakaní a trápení, ale
musel mlčať. Ak k tomu predsa len a prikročil, potom preto, aby pochopil,
svojim spoluobčanom vysvetlil a pokiaľ možno čo najpresnejšie formuloval
to, čo väčšinou sami nejasne pociťovali. Vlastne ho to veľa úsilia nestálo.
Pokiaľ bol v pokušení pripojiť k tisícim hlasom chorých aj svoju spoveď, zabránilo mu v tom pomyslenie, že každé jeho trápenie je zároveň aj trápením
druhých a že je to výhoda vo svete, v ktorom bolesť býva tak často osamelá.
Jednoducho a dobre musel hovoriť za všetkých…“
(Albert Camus: Mor. vyd. Leda, 2021, s. 370 – 2)

Fotografie vo výročnej správe sú z pikniku 30 rokov PDCS, september 2021.

Áno, povedľa všetkých vyčerpávajúcich momentov a strát v súvislosti s Covidom nám minulý rok priniesol aj nutnosť zastaviť sa, dočasne sa
utiahnuť do izolácie a z tejto vynútenej vzdialenosti presnejšie a citlivejšie

Autori fotografií: Stano Jendek, Anton Zorád a archív PDCS.
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vnímať a prehodnotiť zmysel našej práce. Vedieť pristupovať k transformácii konfliktov s empatiou, citom, hľadaním hlbšieho zmyslu tejto práce.
Ďakujeme všetkým, ktorí v minulom roku pracovali, dobrovoľníčili, podporovali aktivity PDCS, všetkým, ktorí dokázali, že prekonáme aj
závažné prekážky, keď v tom nie sme sami…

Rok 2021 bol pre PDCS významným míľnikom – oslavu 30 rokov
od založenia organizácie. Počas tejto doby sme stretli veľa ľudí, ktorí nás
inšpirovali a formovali na našej ceste. Vypočujte si unikátne rozhovory,
v ktorých sa odráža to, čomu veríme, čím žijeme, čo máme radi. A ak ste
nemohli prísť na náš “piknik medzi dažďovými kvapkami,“ na ktorom
sme stretli veľa našich priateľov a podporovateľov, vychutnajte si jeho
atmosféru aspoň sprostredkovane cez video a fotogalériu.
Vydali sme tiež výnimočnú knihu Recepty na dialóg. Je to zbierka receptov, ktorými hostíme našich kamarátov na tréningoch, úvah
o dialógu, ale aj spomienok z ciest po ďalekých aj blízkych krajinách.

PDCS V ČÍSLACH 2021
110 dní tréningov

32 dní facilitácií
60 dní konzultácií
z toho 130 dní v online
približne 12 % z našich aktivít

bolo poskytnutých pro bono

31 otvorených tréningov
(online aj prezenčne 34 dní)
na 17 tém,
8 trénerov

( 6 interných a 2 externí)

3-dňové strategické
plánovanie

1 Čítame spolu

vydali sme M
 odelové aktivity
a pracovné listy – Sigany

rok
podcastov

23 na našom
kanáli

6 blogpostov

3 vzdelávacie a informačné videá
19 článkov v rôznych médiách,
22 výstúpení v rôznych

audiovizuálnych médiách
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AKTIVITY V ROKU 2021

1

Občianska participácia
O ČO NÁM V TÉME IDE:

Témou, ktorá zjednocuje a udáva smer činnosti
PDCS, je transformácia konfliktov. Vnímame ju
ako vysoko aktuálnu a relevantnú tiež v súvislosti
s pandemickou krízou, ktorá v r. 2020 postihla
celý svet. Posilňovali sa signály radikalizácie
častí spoločnosti a tiež konflikty spôsobené
neistotou, strachom o život, zdravie, či materiálne
zabezpečenie rodín, ale aj odsunutím diskusií
do virtuálneho priestoru, v ktorom sa oveľa ťažšie
udržuje slušnosť a ochota počúvať sa navzájom.
V téme hodnotových konfliktov sme aktívni nielen
na Slovensku, ale aj v Európe, najmä v kultúrnom
priestore Strednej Európy, kde sa snažíme
spájať relevantných aktérov, propagovať dobrú
prax a prinášať nové metódy na depolarizáciu
a posilňovanie kultúry demokratického dialógu.

Presadzujeme, aby boli verejné rozhodnutia v zásadných otázkach verejných politík prijímané s využitím participatívnych procesov.
Seba aj iných vzdelávame v tom, aké možnosti participatívnych procesov
sú v konkrétnych situáciách tie najvhodnejšie, ale aj v tom, aké sú ich
obmedzenia. Chceme experimentovať s formami využívania deliberatívneho prístupu pri vedení verejnej diskusie. V aktuálnych spoločenských
témach hľadáme formy diskusie, ktoré účastníkom umožnia zvažovať
odlišné, často konfliktné názory a argumenty a súčasne dosahovať porozumenie a prípadne dohodu na tom, čo v konkrétnych otázkach máme
ako spoločnosť robiť. Počas pandémie sme dokázali nadizajnovať a realizovať participatívne procesy cez online stretnutia a iné nástroje tak,
aby účasť bola plnohodnotná, výstupy relevantné a proces príjemný.
V tomto roku sme pokračovali s realizáciou participatívneho
procesu na tvorbu zadania územného plánu mesta Nitra. Našim hlavným
partnerom je Útvar hlavného architekta mesta Nitra na čele s hlavným
architektom Viktorom Šabíkom. Okrem stretnutí koordinačnej skupiny
sme realizovali aj stretnutia vybraných skupín zainteresovaných aktérov
a odbornej verejnosti. Uskutočnili sa aj dve stretnutia s laickou verejnosťou
podľa príslušnosti k mestským častiam. Časť stretnutí bola realizovaná
online, 3 stretnutia sa uskutočnili prezenčne. Dôležitou aktivitou participatívneho procesu bola anketa. Pôvodne bola plánovaná ako doplnková,
ale vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa stala kľúčovou aktivitou vo
vzťahu k získaniu aktuálnych dát o vnímaní súčasného stavu priestorového
rozvoja mesta. Participatívny proces bol v roku 2022 ukončený.
Ďalším príkladom nášho zapojenia v participatívnych procesoch je tvorba Národného lesníckeho programu SR pre obdobie rokov
2022 — 2030. Ide o strategický národný dokument, prostredníctvom ktorého
štát realizuje svoje zámery v oblasti lesníckej politiky. Zainteresovaná verejnosť pri tejto úrovni participácie aktívne vstupuje do procesu a podieľa
sa na formulovaní požiadaviek a ich zdôvodnení pre zadanie tvorby NLP.
Zainteresovaní aktéri diskutovali o identifikovaných strategických oblas-
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Pre Trnavský samosprávny kraj sme realizovali vstupnú časť participatívneho procesu na prípravu Stratégie rozvoja kultúry na území
TTSK na roky 2023 — 2027. V rámci mapovania potrieb kultúrnych aktérov
z prostredia nezriaďovanej kultúrnej scény v pôsobnosti TTSK bolo realizovaných 5 stretnutí so zainteresovanými aktérmi. Jedno stretnutie bolo
zrealizované s riaditeľmi kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Vzhľadom na zhoršenú pandemickú situáciu s COVID-19 sa
stretnutia uskutočnili online.

2

Občianski aktéri v konfliktoch
O ČO NÁM V TÉME IDE:

tiach, strategickom smerovaní a prioritách, ale aj variantoch strategických
cieľov a opatrení. Výsledkom participatívneho procesu je dokument, ktorý bol jednomyseľne schválený Radou pre tvorbu Národného lesníckeho
programu SR. Pandémia si vynútila realizáciu všetkých stretnutí procesu
prostredníctvom virtuálnej platformy. Materiál vstúpil do ďalšieho legislatívneho procesu a bude následne predložený na vládu SR.
V rámci participatívneho procesu prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
2023—2030 sme facilitovali pracovné skupiny (ďalej PS) zamerané na rôzne
oblasti poskytovania sociálnych služieb na území Bratislavy: PS ľudia bez
domova, PS starší obyvatelia, PS osoby so zdravotným znevýhodnením, PS
deti, mladí ľudia, rodiny v ohrození, PS drogová politika a exponované lokality. V roku 2021 sa uskutočnilo 17 stretnutí pracovných skupín a konzultácie
k realizácii participatívneho procesu. Všetky stretnutia pracovných skupín
boli realizované online. Participatívny proces pokračuje aj v roku 2022.

6

VÝROČNÁ SPRÁVA PDCS 2021

Realizujeme 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 verejný diskurz v našom regióne a presadzovať
v ňom demokratické hodnoty slobody a oceňovania rôznorodosti, ako
aj širšej zodpovednosti za svet, v ktorom žijeme. Kríza nás prinútila preniesť živé stretnutia do online priestoru. Zároveň nás však inšpirovala
k mnohým inováciám a experimentom vo vzdelávaní, ako aj k používaniu
nových online nástrojov.
Cieľom programu Sila miest: Prevencia násilného extrémizmu
na lokálnej úrovni je posilniť kapacity a zručnosti rôznych aktérov (samospráva, miesta polícia, občianska spoločnosť) v prevencii násilného extrémizmu na lokálnej úrovni v piatich slovenských krajoch. Do programu sa
zapojili najmä Žilinský, Banskobystrický, Trnavský, Košický a Bratislavský
kraj. V roku 2021 sme zorganizovali sériu šiestich online seminárov so
zahraničnými a slovenskými hosťami, dvojdňovú konferenciu v Bratislave
a súťaž o mikrogrant na realizáciu konkrétnych aktivít zameraných na prevenciu násilného extrémizmu v mieste pôsobenia žiadateľov. V spolupráci
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so Strong Cities Network sme vypracovali analýzu naratívov extrémistickej
scény na Slovensku (na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a Telegram). V spolupráci s Edventures sme realizovali semestrálny program so
študentmi Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského
v Bratislave. Študenti pod vedením politológa Andreja Findora vytvorili
online kampaň naozajnaspoznas.sk, ktorej cieľom bolo meranie zmeny
postojov mladých, ktorí sa zúčastnili online hry. Súčasťou tejto aktivity
bola aj práca so študentmi na rôznych aspektoch ich zručností (tímová
práca, vedecká exaktnosť, prezentačné schopnosti) a na záver semestra
prezentovali výsledky svojej práce pred medzinárodným publikom.

ruštiny a arabčiny. Našou úlohou je koordinovať expertov a expertky zo
Strednej a Východnej Európy z piatich oblastí: akademická, tvorba politík,
policajné zložky, komunikácia a kampane a občianska spoločnosť. V roku
2021 sme oslovili desiatky expertov zo 7 krajín a zorganizovali jeden regionálny okrúhly stôl a jeden paneurópsky okrúhly stôl, ktoré slúžili na
získanie spätnej väzby na funkcionality online nástroja a vytváranie komunity expertov.

Počas online seminárov sa naši účastníci/ky postupne zoznámili
so systémom sekundárnej prevencie v Severo Macedónskom Kumanove, ktoré prezentovali zástupcovia mesta vrátane primátora a tamojšej
občianskej spoločnosti a so systémom komplexnej prevencie na úrovni
samospráv z Kodane. O prevencii na individuálnej úrovni im porozprávala
bývalá neonacistka Shannon Foley Martinez. Ako sa zhovárať s hodnotovo
odlišnými ľuďmi účastníkom sprostredkoval počas online seminára Daryl
Davis. A o tom, ako funguje terénna sociálna práca na Slovensku, sme sa
rozprávali s pracovníkmi organizácie Mládež ulice.

Akadémia dialógu (Dialogue Academy) bol už druhý ročník
vzdelávacieho programu pre lídrov a učiteľov, ktorý ponúkol témy spoločenských konfliktov a diskusiu k nim. Celý program sa odohral online,
obsahoval 50 hodín lekcií, okrem toho samostatnú domácu prácu účastníkov. Zúčastnilo sa 40 ľudí zo SR i zo zahraničia, z toho úspešne ukončili
a získali certifikát 28 z nich. Preberali sme témy súvisiace s hodnotový-

Projekt je realizovaný v partnerstve s Textgain (Bel), Dare To Be
Grey (Hol), Hogeschool Utrecht (Hol) a bol podporený European Commission’s Rights, Equality and Citizenship Programme.

Na konferencii v Bratislave sme okrem Daryla Davisa a Shannon
Foley Martinez hostili aj policajného seržanta Bradena Schraga z metropolitnej policajnej stanice v Las Vegas, ktorý prezentoval svoje skúsenosti zbližovania sa s moslimskou komunitou v jeho oblasti. Pol dňový
blok o polarizácií viedol Dušan Ondrušek. V ďalších workshopoch sme sa
rozprávali o nórskom programe prevencie, ktorý prezentovali predstaviteľky CVEKu, o extrémizme v online priestore na Slovensku a o ďalších
súvisiacich témach. Súčasťou konferencie boli mnohé ďalšie na potreby
účastníkov zamerané diskusie a workshopy.
Program realizujeme v partnerstve so Strong Cities Network,
CVEK a Edventures a je podporený Americkou ambasádou v Bratislave.
European Observatory of Online Hate (EOOH) je projekt zameraný na analýzu nenávistných prejavov v online priestore, k čomu vyvíjame
online nástroj na báze umelej inteligencie a spracovania veľkého objemu
dát z desiatky sociálnych sietí a to vo všetkých 24 jazykoch EU s pridaním
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mi konfliktami, pandémiou, klimatickou zmenou, ale aj manipuláciami
a konšpiráciami v online priestore či radikalizáciou mládeže. Program sa
financoval z vložného účastníkov a interných zdrojov PDCS.

3	Globálne a občianske vzdelávanie

Na sklonku roka sme realizovali tréning zameraný na rôzne konfliktné situácie, do ktorých sa dostávajú zamestnanci Štátnej ochrany
prírody, najmä tí zo zásahového tímu pre medveďa hnedého, alej aj ďalšie
veľké šelmy. Niekedy sa títo pracovníci stretávajú s otvorenou agresiou,
vyhrážkami a nadávkami, či už v teréne, alebo aj pri obsluhe núdzovej linky. Trénovali sme, ako si poradiť vo vyostrených situáciách, ako sa brániť
manipulácii, ako upokojiť a postarať sa o zmätených ľudí, ktorí nevedia
správne vyhodnotiť situáciu, v ktorej sa nachádzajú.

Prinášame na slovenské školy témy a metódy globálneho vzdelávania s dôrazom na občianske vzdelávanie. Prostredníctvom kvalitných
kurzov, simulácií a iných kultúrno-vzdelávacích podujatí poskytujeme
študentom a pedagógom vzdelávanie najmä na témy súvisiace s budovaním mieru (peacebuilding) a aktívnym občianstvom, vrátane hľadania
riešení problémov extrémizmu, radikalizácie a polarizácie spoločnosti.
Tieto témy sa snažíme prinášať aj do iných častí sveta, nielen stredoeurópskeho regiónu, pričom kladieme dôraz na výmenu skúsenosti s budovaním demokratickej kultúry v rôznych krajinách a regiónoch sveta.

Popri tom sme v decembri v spolupráci s WWF Slovakia a Elamuer
Institute zorganizovali stretnutie o manažmente veľkých šeliem na Slovensku z pohľadu rôznych zainteresovaných strán. Cieľom bolo identifikovať
priestor pre zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi účastníkmi s využitím rôznych uhlov pohľadu na manažment veľkých šeliem, primárne na
medvede. V sprostredkovaní dialógu medzi rôznymi záujmovými stranami
v tejto téme plánujeme pokračovať aj v ďalšom roku.

O ČO NÁM V TÉME IDE:

Vďaka finančnej podpore získanej ocenením BRaVE 2020, ktoré
zviditeľňuje najlepšie projekty zamerané na boj proti polarizácii a násilnému
extrémizmu prostredníctvom budovania reziliencie, sme vydali publikáciu
Modelové aktivity a pracovné listy – Sigany. Zrodom audioknihy Sigany –
príbehy afrického kmeňa Luo vznikol priestor nielen na prelínanie kultúr
a hľadanie podobností či odlišností v našich zemepisných šírkach, ale aj
potenciál ako pracovať s týmto materiálom ďalej. A tak vznikli Modelové
aktivity a pracovné listy k samotným príbehom z audioknihy. Materiál má
slúžiť učiteľom a vychovávateľom v školských kluboch na prácu so žiakmi
3. a 4. ročníka ZŠ a je k dispozícii na voľné stiahnutie.

4

Organizačný rozvoj a zmena
O ČO NÁM V TÉME IDE:

Organizácie niekedy potrebujú reštart. Pomáhame s procesmi,
ktoré prinášajú zmeny v ich živote a fungovaní. Facilitujeme strategické
stretnutia, koučujeme lídrov, konzultujeme organizačné zmeny, ktoré
pomáhajú reagovať na nové výzvy, robíme evaluácie programov. Keďže
nás zmena baví, pomáhame ju zvládať aj našim partnerom.
Od roku 2020 spolupracujeme s našou partnerskou organizáciou
PartnersGlobal na rozširovaní Konceptu Resiliency+ pre občianske spoloč-
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nosti v rôznych častiach sveta. Posilňovanie odolnosti občianskych organizácií a občianskej spoločnosti realizujeme v rámci projektu INSPIRES,
ktorý financuje USAID. V PDCS sme v druhej skupine pracovali so šiestimi
organizáciami, tromi z Gruzínska a tromi z Kene. Po prvej skupine organizácií, s ktorou sme hľadali cesty prispôsobenia sa radikálnym zmenám
a dôsledkom pandémie, sme sa s druhou skupinou organizácii venovali aj
téme dlhodbého zvládania ďalších a ďalších vĺn pandémie, ale aj zvládanie
zhoršujúceho sa prostredia (legislatívne obmedzenia, nepriateľská verejná
mienka, obmedzenia pri financovaní, atď.) pre nezávislé fungovanie neziskových organizácii. S vedením organizácií sme diskutovali o výsledkoch
miestnych volieb v Gruzínsku a ich vplyvu na spoluprácu neziskoviek
a samosprávy. V Keni sme sa sústredili na organizačný rozvoj organizácií
a zorganizovali viacero tréningov na rôzne témy (fundraising, efektívna
komunikácia, sieťovanie) a následne posilnili rezilienciu organizácií prostredníctvom konkrétnych intervencií a konzultácií.
Súčasná doba (doba pandémie, klimatických zmien, globálnych
migračných pohybov) prináša aj nové potreby, ako sa majú neziskové organizácie vyrovnávať s krízami a posilňovať svoju rezilienciu (odolnosť). Aj
preto sme sa rozhodli na Slovensko priniesť Program posilnenia reziliencie
neziskových organizácií, ktorý sme začali realizovať spoločne s Partners
Global. Počas roku 2021 sa aj s našou konzultačnou a facilitačnou pomocou úspešne zavŕšilo mapovanie progresu 3 slovenských neziskových
organizácií v tomto smere, ako aj nastavenie východísk a dobrej praxe pre
posilnenie ich reziliencie. Realizovali sme aj viacero odborných seminárov
k samotnej reziliencii, ekoanalýze sociálneho prostredia, v ktorom organizácie fungujú, ako aj ku krízovej komunikácii k tejto téme. Celkove sa tieto
aktivity stretli v veľkým záujmom a určite v nich budeme aj v nasledujúcich
rokoch pokračovať aj s ďalšími organizáciami.
V tomto roku sme pokračovali v realizácii vzdelávaco-transformačného projektu Občianski lídri na dlhé trate zameraného na budovanie
líderských kapacít a reziliencie organizácií. Jeho súčasťou je aj Akadémia
občianskej odolnosti – program zameraný na rozvoj reziliencie (individuálnej, organizačnej a ekosystémovej odolnosti) v prostredí občianskeho
sektora pre 25 nastupujúcich riaditeliek a riaditeľov MNO, ako aj peer-ko-
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učingový program pre lídrov MNO z celého Slovenska. Projekt je podporený
z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 — 2021.
Na prelome júna a júla sme viedli dvojdňové strategické plánovanie pre občianske združenie Mládež ulice v čase transformácie vedenia
a prehodnotenia prevádzky v dôsledku pandemických opatrení. Výsledkom
bola dohoda o zmenách v riadení tejto organizácie vykonávajúcej terénnu
sociálnu prácu s deťmi a mládežou, prácu v rodinách a komunitnú prácu.
Počas roka 2021 sme realizovali priebežnú evaluáciu medzinárodného projektu SLUSIK (Service Learning Upscaling Social Inclusion
for Kids) realizovaného v 5 európskych krajinách. Jeho cieľom je podpora
sociálneho začlenenia rozšírením a posilnením sociálnych a občianskych
kompetencií, zlepšením porozumenia a formovaním životných hodnôt
u študentov a študentiek stredných škôl a žiakov 2. stupňa základných
škôl. V roku 2021 bola v projekte vypracovaná metodika pre programy
service learning a začala sa testovať. Evaluácia druhej polovice projektu
bude prebiehať v roku 2022.
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keď bola epidemická situácia priaznivá, sme pokračovali v prezenčnej forme realizácie tréningov na témy, o ktoré je veľký záujem ako Facilitácia,
Komunikácia v konflikte, Leadership, Ako vystupovať presvedčivo, Tréning
trénerov a ďalšie.
Naša ponuka kurzov zaujala aj niektoré inštitúcie, ktorým sme
pripravili vzdelávanie na mieru. Napríklad pre Zastúpenie Európskej komisie sme realizovali kurzy na tému Radikalizácia a deradikalizácia – Ako
postupovať a Presvedčivá prezentácia pred médiami, pred občanmi. Pre
Magistrát hlavného mesta Bratislava sme uskutočnili vzdelávanie na tieto
témy: Hranice, Komunikácia v konflikte a Základný kurz online facilitácie.
V priebehu roka sme v spolupráci s výskumným ústavom VÚDPaP školili 80 školských psychológov, špeciálnych a sociálnych pedagógov zo školských podporných tímov z desiatok základných škôl. Online
školenia “Orientácia a práca online” boli súčasťou projektu Koordinácia
školských podporných tímov. V spojení s hodnotenými dištančnými zadaniami toto vzdelávanie prispelo k efektívnejšej inklúzii detí so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami aj v čase, keď prezenčné vyučovanie
nie je možné.

5

Tréningy a vzdelávanie
O ČO NÁM V TÉME IDE:

Našu misiu napĺňame aj prostredníctvom tréningov, ktoré reagujú na aktuálne témy spojené s transformáciou konfliktov, občianskou
participáciou, alebo z novými výzvami v oblasti vzdelávania, s ktorými sa
stretávajú učitelia rôznych typov škôl. Špecializované vzdelávanie poskytujeme tiež pracovníkom verejnej správy i súkromného sektora.

Už po tretí rok pokračujeme vo vzdelávaní doktorandov SAV
v prezentačných zručnostiach. Kurzy v angličtine sa stali už pravidelnou
súčasťou ich vzdelávania. Kvôli pandémii sme ich robili online a obohatili
o prvky videoprezentácií a práce s virtuálnymi nástrojmi. Takisto sa už
pravidelne venujeme pracovníkom vedeckých inštitúcií, ktorí poskytujú
podporu migrujúcim vedcom v rámci projektu Euracess. Prostredníctvom
SAIA sme ich školili v témach ako tréning trénerov, používanie online
nástrojov na stretnutia a networking, apod.

Napriek pokračujúcej korona pandémii sme aj v roku 2021 naplno
pokračovali s otvorenými tréningami. Do ponuky sme pridali viacero tém,
ktoré pomáhajú účastníkom našich kurzov osvojiť si online nástroje alebo
získať potrebné zručnosti v online priestore. Zmenili sa postupy trénovania
– osvojili sme si viaceré nové dištančné spôsoby trénovania a obohatili aj
viaceré online metodiky. Napriek nesporným výhodám prezenčného vzdelávania online kurzy zaujali a uvítali ich účastníci z regiónov a zahraničia
či iné cieľové skupiny, ktorým vyhovovali kratšie online formáty. V časoch,
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ČO SME V TOMTO ROKU
POVEDALI, NAPÍSALI
A VYDALI

DONORI, KLIENTI
A PARTNERI
Akadémia LEAF – LEAF Academy
Ambrela – Platforma rozvojových organizácií

Najväčším publikačným klenotom roka 2021 je séria podcastov
30 rokov PDCS. Je to pestrá paleta príbehov, ale aj osudov, ktoré sa s našou organizáciou prepletali, alebo ešte prepletajú. Rozhovory s riaditeľmi
a bývalými riaditeľmi, ministerkou, splnomocnencom vlády pre občiansku
spoločnosť, hudobníkmi, divadelníkmi, psychológmi, bývalými stážistami,
Američanmi, slovenskou Maďarkou, Nemcom, ale hlavne ľuďmi, ktorých si
veľmi vážime a ktorých stojí za to vypočuť si.

Americké veľvyslanectvo na Slovensku
ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj
Artfórum Banská Bystrica
Banskobystrický samosprávny kraj
Benjamin Uhrin
Bilingválne gymnázium T. Ružičku
Bratislavské kultúrne a informačné centrum
Centre for the Study of Democracy, Bulharsko

rok
podcastov

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Centrum komunitného organizovania Banská Bystrica

23 na našom

Centrum inkluzívneho vzdelávania

kanáli

Centrum pre filantropiu, n. o.
Centrum Slniečko, n. o.
Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.
Cultures Interactive, Nemecko

vydali sme M
 odelové aktivity
a pracovné listy – Sigany

Cukru production,
CVEK, Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Človek v ohrození
Dare to be Grey, Holandsko
DCI, s. r. o.
Different – občianske združenie
Dobrovoľný hasičský zbor Soblahov

16
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DONORI, KLIENTI A PARTNERI
18

Národné osvetové centrum

Elmauer Institute

Naša Sobota, o. z.

Európska komisia

Národní síť Místních akčních skupin České republiky

Glopolis ČR

Nie v Našom Meste

Gymnázium Považská Bystrica

Občianske združenie Odyseus

Habitat for Humanity International

Občianske združenie Stopa

Hanns-Seidel-Stiftung e. V. – zastúpenie v Slovenskej republike

Občianske združenie MUDRI

HB Reavis group

Partners Albania, Albánsko

Human Rights Academy, Nórsko

Partners Global, USA

Inštitút pre aktívne občianstvo

Partners Hungary, Maďarsko

International Organization for Migration

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela

Iuventa

Pixel federation

Karpatská nadácia

Planpolitik, Nemecko

Konrad-Adenauer-Stiftung

Program ACF Slovakia

LITA

REACH

Mareena

Ringier Axel Springer SK, a. s.

MAS Podlipansko

Saleziáni dona Bosca – Slovenská provincia

Mesto Nitra

Seesame

Ministerstvo spravodlivosti SR

Slovenská akadémia vied

Mládež ulice

Slovenská komora učiteľov

Movisie, Holandsko

SlovakAid

Na ceste, s. r. o.

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Nadácia Ekopolis

Stichting Communicantes

Nadácia otvorenej spoločnosti

Swiss Re Management AG, organizačná zložka

Nadácia Pontis

Šamorínčan

Nadácia pre deti Slovenska

Techsoup Global

Nádvorie Campus

Textgain, Belgicko

Národné lesnícke centrum

Tichá voda, o. z.
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Domka – združenie saleziánskej mládeže
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KTO JE KTO
V PDCS V ROKU 2021
Predseda Správnej rady
Dušan Ondrušek

Riaditeľka/riaditeľ

Zástupkyňa riaditeľky

Karolína Miková

Anna Zemanová

Filip Vagač (od júna do decembra)

Toyota Financial Services Slovakia s. r. o.

DONORI, KLIENTI A PARTNERI

Truc Sphérique

20

Učitelia Považia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline

Riaditeľka kancelárie
Monika Straková

Projektoví manažéri a manžérky, tréneri a trénerky,
konzultanti a konzultantky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky

Zuza Fialová

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Mária Radváková

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR

Ľuboslava Šefčíková (do júna 2021)

Verwey Jonker Institute, Holandsko

Adela Tihláriková

Via Iuris

Filip Vagač

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Lukáš Zorád

WWF Slovensko

Miroslava Žilinská

Peter Guštafík

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Za slušné Slovensko
Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR

Finančná manažérka
Lucia Kalmárová

Účtovníčka
Zuzana Kamenická

a ďalší
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Starostlivosť o kvietky a naše priestory
Katarína Szigeti

Stážisti a stážistky
Laura Blažeková

Kateřina Markošová

Lucia Drobná

Daniela Nousiainen

Eliška Herinková

Anna Theodoulides

ROZPOČET PDCS
V ROKU 2021
v celých eurách k 31. 12. 2021
Súvaha

Brutto

Korekcia

Netto

117 862

73 723

44 139

Aktíva
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby

126

126

30

30

246 461

246 461

22 293

22 293

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

Aktíva celkom

386 772

73 723

313 049

Pasíva
Imanie a peňažné fondy
Fondy tvorené zo zisku
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky

22

VÝROČNÁ SPRÁVA PDCS 2021

6 200
49 731
102 092
42 599
1 937
646
9 351
0

Časové rozlíšenie

100 493

Pasíva celkom

313 049
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Výkaz ziskov a strát
(v celých eurách)

činnosť

Náklady

Hlavná
nezdaňovaná

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Predaný tovar

Výnosy
k 31. 12. 2021
Podnikateľská
zdaňovaná

10 860

493

1 423

Spolu

11 353
1 423

0

18

18

Opravy a udržiavanie

1 760

858

2 618

Cestovné

3 802

3 802

Ostatné služby

258 176

8 688

266 864

Mzdové náklady

77 860

12 628

90 488

Zákonné sociálne poistenie

23 713

4 397

28 110

2 253

2 253

Daň z nehnuteľnosti

172

Ostatné pokuty a penále

178

178

80

80

4

4

1 059

1 059

595

595

17 956

17 956

Odpísané pohľadávky
Úroky
Kurzové straty
Dary
Osobitné náklady

172

344

Odpisy dlhodobého
nehmotného a hmotného
majetku

2 021

Poskytnuté príspevky iným
účtovným jednotkám

43 573

43 573

712

712

Iné ostatné náklady

28 124

28 124

Tržby za predaný tovar

19

19

Úroky
Kurzové zisky

1

1

2 513

2 513

Prijaté dary
Prijaté príspevky od iných
organizácií a fyz. osôb

376 124

830

376 954

Osobitné výnosy

Náklady na reprezentáciu

Zákonné sociálne náklady

Tržby z predaja služieb

1 445

Iné ostatné výnosy

45

45

Príspevky z podielu
zaplatenej dane

415

415

109 424

109 424

Dotácie

Výnosy celkom
Výsledok hospodárenia
pred zdanením

488 522

28 973

517 495

42 325

275

42 600

53

53

222

42 547

Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia
po zdanení

42 325

3 466

Poskytnuté príspevky
fyzickým osobám

Náklady celkom
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446 197

28 699

474 896
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