Výročná správa Mládežníckej
organizácie Plusko za rok 2007
Misia
Sme presvedčení, že každý mladý človek by mal mať možnosť svoj voľný čas tráviť aktívne a
zmysluplne. Bez ohľadu na sociálne postavenie, svetonázor či zdravotné znevýhodnenie má takto
príležitosť budovať hodnotné sociálne siete, čo mu poskytne istotu vo chvíľach, keď je sám bezradný.
Veríme tiež, že zapojenie sa do života komunity dobrovoľnou spolupatričnosťou, zážitková
pedagogika a neformálne vzdelávanie mladému človeku v duchu príslovia „lepšie raz zažiť, ako
stokrát počuť“ poskytne nielen nové skúsenosti a zručnosti, ale aj obohatí jeho osobnosť a ľudskú
stránku, z čoho ťaží celá spoločnosť.

Naša vízia Pluska
Plusko je apolitická mládežnícka organizácia otvorená všetkým mladým ľuďom bez rozdielu,
ktorá zaujíma významné miesto v mládežníckom sektore. Funguje na báze vzájomného priateľstva a
podpory, prostredníctvom sily zážitku šíri toleranciu medzi ľuďmi a ponúka priestor na
sebapoznávanie a osobnostný rozvoj svojim členom i okoliu.

Čo je Plusko
Mládežnícka organizácia Plusko (ďalej Plusko) je občianske združenie, teda nezisková,
mimovládna mládežnícka organizácia. Presnejšie je to dobrovoľnícka záujmová organizácia
združujúca mladých ľudí bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti a náboženského
vyznania. Pôsobí na území SR a vyvíja svoje aktivity aj v zahraničí.
Plusko vzniklo 7.1.2002 z neformálnej skupiny mladých ľudí, ktorí mali záujem a motiváciu
pracovať s mládežou a prinášať jej atraktívne možnosti trávenia voľného času. Od začiatku bolo
cieľom poskytnúť priestor pre sebarealizáciu a aktívny životný štýl, ruka v ruke s rozvojom osobnosti
a tolerancie, teda neformálnym vzdelávaním.
Postupne si Plusko nachádzalo cesty na svoj rozvoj, pribúdali dobrovoľníci a tým aj aktivity
pre mládež. Momentálne sme priestorovo a materiálne zabezpečený pre základnú činnosť, ktorú
vykonávame a môžeme tak poskytnúť svojim dobrovoľníkom istotu a priestor pre inovácie a rozvoj v
tejto oblasti. Naďalej však hľadáme možnosti pre stabilizáciu organizácie a príležitosti pre
skvalitnenie a rozšírenie našej činnosti.
Cieľovou skupinou je mládež vo veku 15 až 26 rokov, zdravotne znevýhodnenú mládež
nevynímajúc. Práca organizácie je zameraná i na reálnu vzájomnú integráciu znevýhodnenej a zdravej
mládeže.
Plusko vykonáva svoju činnosť v súlade s chartou ľudských práv, s princípmi humanity a
demokracie, ústavou a zákonmi SR. Na plnenie cieľov organizácie využívajú dobrovoľníci inovatívne a
zážitkové aktivity - letné tábory, medzinárodné výmeny, kurzy, školenia, splavy, horoškoly, kultúrne
podujatia, víkendové stretnutia, zimné prechody, atď.
Plusko spolupracuje s miestnymi, regionálnymi, národnými, zahraničnými i medzinárodnými
neziskovými organizáciami s podobným, ale aj odlišným zameraním. Je zakladajúcim členom
medzinárodnej neziskovej organizácie Healthy Network so sídlom v Bruseli.
V roku 2007 malo 57 členov a 55 dobrovoľných inštruktorov, z ktorých 45 bolo členmi. Plusko
má dvoch platených koordinátorov projektu Rabaka – jedného na 20 hod/týždeň a druhého na
40hod/týždeň.

Za rok 2007 sa zúčastnilo aktivít Pluska okolo 450 mladých ľudí nielen z Bratislavy, ale z
celého Slovenska, väčšina opakovane.

Ako Plusko funguje
Aby mohlo Plusko zabezpečiť naplnenie svojich cieľov, prispôsobilo svoju organizačnú
štruktúru efektívnej práci.
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Najvyšším orgánom Pluska je Valné zhromaždenie, ktoré sa stretáva najmenej raz do roka na
jeho začiatku. Rozhoduje o významných otázkach, smeruje organizáciu z dlhodobého hľadiska a volí
Predsedníctvo a Kontrolnú komisiu.
Predsedníctvo je výkonným orgánom, ktorý zabezpečuje naplnenie rozhodnutí Valného
zhromaždenia, zabezpečuje chod organizácie a krátkodobo ju smeruje svojimi rozhodnutiami. Má 7
členov, ktorí sú volení na obdobie jedného roka.

Členovia Predsedníctva v roku 2007
JUDr. Mário Šimko, predseda, 32 rokov, absolvent Právnickej fakulty Univerzity
Komenského - odbor Právo, pôsobí ako advokát.

Ing. Martin Mojzeš, podpredseda, 25 rokov, absolvent Fakulty elektrotechniky a
informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – odbor Telekomunikácie,
je interným doktorandom na Katedre telekomunikácií.

Lívia Guttmannová, 22 rokov, študentka Fakulty manažmentu
Univerzity Komenského, pôsobí ako researcher v spoločnosti Amrop
Hever Slovakia, s.r.o.

Mgr. Richard Babitz, 32 rokov, absolvent Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského, odbor Sociálna práca, pracuje ako team
menežer oddelenia exekutívnych eskalácií pre strednú Európu v
spoločnosti Dell, s.r.o.

Ing. Karolína Valčáková, 27 rokov, absolventka Obchodnej fakulty Ekonomickej
Univerzity v Bratislave, v súčasnosti podniká ako SZČO v odbore ekonomika
a účtovníctvo.

Světlana Drtilová, 20 rokov, študentka Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského, odbor slovenský jazyk a literatúra, pracuje ako asistentka v
SOS/BirdLife Slovensko a finančná asistentka v Hoteli SET.

Natália Kasanová, 22 rokov, študentka Lekárskej fakulty Univerzity Komenskeho
v Bratislave.

Kontrolu nielen Predsedníctva má na starosti Kontrolná komisia ako najvyšší kontrolný
orgán. Dozerá, či sa napĺňajú rozhodnutia Valného zhromaždenia a či sa narába s prostriedkami
organizácie podľa schválených cieľov. Má 3 členov, ktorí sú volení na obdobie jedného roka.

Členovia Kontrolnej komisie v roku 2007

Branislav Brliť, predseda Kontrolnej komisie, 30 rokov, absolvent Obchodnej
akadémie, interný tréner - špecialista na komunikáciu so zákazníkom v
spoločnosti Orane Slovensko, a.s.

Anton Hájek, 25 rokov, absolvent Strednej priemyselnej školy dopravnej,
pôsobí ako štátny zamestnanec.

Ing. Irena Zajíčková, 26 rokov, absolventka Ekonomickej univerzity Národohospodárskej fakulty - odbor Daňovníctvo a daňové poradenstvo, pracuje
ako účtovníčka a finančná manažérka v SOS/BirdLife Slovensko.

Vďaka projektu Rabaka, ktorý je finančne podporený flámskou vládou, malo Plusko vo svojej
kancelárii dvoch ľudí. Sú to platení koordinátori projektu a jeden je na 40 hodín týždenne a druhý na
20 hodín týždenne. Okrem behu projektu zabezpečovali aj chod kancelárie a podporu jednotlivým
činnostiam dobrovoľníkov Pluska.

Platení koordinátori projektu Rabaka v roku 2007
Mgr. Silvia Nagyová, 25 rokov, absolventka Sociológie na Univerzite
Komenského v Bratislave, popri štúdiu pracovala ako PR a reklamná
manažérka v súkromnom divadle Teatro Wustenrot. (40h)

Ing. Tomáš Pešek, 26 rokov, absolvent Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave - špecializácia Financie, pracujúci ako
živnostník/školiteľ pre národné a medzinárodné inštitúcie (free-lance trainer)
venujúcim sa problematike mládeže, prezident medzinárodnej organizácie
Healthy Network iNGO. (20h)

Aby Plusko zabezpečilo dostatočnú kontrolu svojej činnosti aj popri práci Kontrolnej komisie,
členovia dostávajú pravidelne správy o prijatých rozhodnutiach elektronickou poštou. Správne
informácie na správnom mieste v správny čas sú nevyhnutné aj pre ďalšie fungovanie a preto je
zabezpečený informačný kanál v podobe emailovej skupín. Tieto opatrenia zároveň znižujú možnosť
koncentrácie moci a zneužitia, avšak sú zabezpečené aj inými prostriedkami. Ročné volebné obdobie,
maximálne tri mandáty v rade za sebou v Predsedníctve či vyhradenie jedného miesta v
Predsedníctve niektorému z nových inštruktorov majú za následok pravidelnú výmenu vedenia a
umožňujú aj novým inštruktorom vplývať na chod organizácie.
Samotné aktivity Pluska sa dajú rozdeliť do niekoľkých segmentov, ktoré pokrývajú jednotlivé
sekcie. Samozrejme, sú prítomné aj aktivity, ktoré nezapadajú do žiadnej doteraz sformovanej sekcie,
ktorá však môže kedykoľvek na základe záujmu členov vzniknúť, alebo spadajú pod viacero sekcií.
Členovia môžu (a aj sú) aktívny v rámci viacerých sekcií.
V Plusku bolo v roku 2007 aktívnych 8 sekcií:
- táborová sekcia,

- sekcia splavov,
- íčko (integrácia),
-déčko (detský domov),
- horo sekcia (horoakcie),
- zahraničná sekcia,
- sekcia Rabaky,
- sekcia PlusGO,
- sekcia interných školení,
- promo sekcia (propagácia).

Čo Plusko dosiahlo
Najvýznamnejšie zmeny v roku 2007
Platení koordinátori
V decembri roku 2006 začalo Plusko realizovať projekt Rabaka. Tento projekt je podporený
Flámskou vládou, ktorá financuje dvoch platených koordinátorov. V decembri 2006 nastúpil ako
koordinátor na 20 hodín týždenne Tomáš Pešek a v marci 2007 sa k nemu pripojila na 40 hodín
týždenne Silvia Nagyová. Plusku to ponúka možnosť odbremeniť dobrovoľníkov od niektorých
administratívnych činností súvisiacich s behom organizácie, jej propagáciu a kontaktom s vonkajším
prostredím.

Spolupráca so strednými školami
Vo februári začalo Plusko spolupracovať s Obchodnou akadémiou na Dudovej ulici
v Bratislave, kde dobrovoľníci v rámci projektu Rabaka venovali 4 hodiny etickej výchovy s 3 triedami
dobrovoľníctvu. Študenti sa dozvedeli, čo je to dobrovoľníctvo a sami sa rozhodovali, aký
dobrovoľnícky projekt by boli ochotní vo svojom okolí realizovať. Študenti vytvorili jednoduché
projekty a ich spolužiaci mohli hlasovať, ktorý z nich sa im najviac páči. Víťazný projekt Plusko
podporilo aj organizačne a pomohlo študentom realizovať. Jeho názov bol Potešme deti z onkológie.
V rámci neho študenti zorganizovali na škole zbierku a z jej výťažku nakúpili pre deti z Onkologického
centra na Kramároch nové hračky a hry.
V rámci sekcie PlusGO Plusko začalo spolupracovať s Gymnáziom Andreja Vrábla v Leviciach.
Nadviazali sme s gymnáziom kontakt a vysvetlili jeho vedeniu aké sú ciele PlusGO a aké pozitíva môžu
priniesť adaptačné kurzy pre študentov, ich triedneho učiteľa i školu. Úspešne sme realizovali
v spolupráci so školou pilotný adaptačný kurz pre jednu triedu prvákov a do ďalšieho roka plánujeme
realizovať adaptačné kurzy pre dve triedy.

Nadviazanie spolupráce s Hnutí GO!
V prípravnej fáze projektu PlusGO sme skontaktovali českú organizáciu Hnutí GO!, ktorá
podporuje rozvoj moderných metód výchovy a vzdelávania, najmä zážitkovej pedagogiky, na školách
a ďalších inštitúciách. Hnutí GO! vzniklo z Prázdninovej školy Lipnice a má skúsenosti s realizáciou
adaptačných kurzov od roku 1991. Vytvorili sme spolu projekt podporený Českou národnou
agentúrou programu Mládež v akcii, v rámci ktorého sme získavali od Hnutí GO! know-how
a metodologickú podporu projektu PlusGO. Spoluprácu chceme zachovať aj do budúcnosti.

Vytvorenie dokumentu o integračnej tančiarni Noc hviezd
Vďaka podpore z kampane Každý iný, všetci rovní sa nám podarilo realizovať integračnú
tančiareň (pravidelnú akciu Pluska) vo vynovenej podobe a s väčším zásahom. O jej príprave a
realizácii sme vytvorili aj video dokument. Je dostupný na http://video.google.com po zadaní výrazu
"Plusko".

Od vzniku Pluska v roku 2002 neustále narastá počet realizovaných podujatí a aj vnútorné fungovanie
organizácie sa systematizuje. Aby si Plusko určilo parametre, podľa ktorých bude hodnotiť svoju
efektívnosť, na Valnom zhromaždení v roku 2006 definovali členovia plány, ktoré by Plusko malo
dosiahnuť o ďalšie tri roky (do konca roka 2008), v dokumente Quo vadis Plusko 2006. Zhodnotenie
Quo vadis 2006 pre roky 2006 a 2007 uvádza nakoľko sa Plusko v týchto rokoch priblížilo k plánu na
koniec roka 2008.
Plán
Skutočnosť (úspešnosť v %)

Táborová sekcia
Poslanie:
Zabezpečiť letné tábory, ktoré sú nosné pre charakter Pluska najmä z hľadiska spôsobu ich
realizácie pomocou zážitkovej pedagogiky a začleňovanie nových inštruktorov do behu organizácie.
Vytvára podujatia motivujúce k aktívnemu životnému štýlu a angažovanosti v okolí.

Ciele:
1. Príprava táborov a koordinácia práce medzi teamami, ktoré ich robia.
2. Vyhľadávanie nových potenciálnych lokalít.
3. Spolupráca na propagácii táborov.
Quo vadis Plusko 2006

2006 (QV'06)

2007 (QV'06)

6
4 (67%)
3 (50%)
20 účastníkov/tábor
počet účastníkov
67 účastníkov (84%)
48 účastníkov (60%)
Tábory
2
lokalita
2 (100%)
2 (100%)
aspoň 70%
zapojenie mladých
inštruktorov
6 zo 14 (61%)*
12 zo 14 (123%)
* celkový počet mladých inštruktorov zapojených do činnosti Pluska bolo 9 zo 14
(tvorí to 64% z toho roku vyškolených a dosiahnutie parametra na 92%)
počet

Rok 2007:
tábor Za HRAnicu – júl, Vrbovce, 21 ľudí (13 účastníkov + 8 team)
tábor Stará škola – august, Likavka, 21 ľudí (13 účastníkov + 8 team)
tábor Lo3 z La3 – august, Vrbovce, 31 ľudí (22 účastníkov + 9 team)
stretávka z tábora Lo3 z La3 – október, Vrbovce, 23 ľudí (14 účastníkov + 9 team)

Vyhodnotenie:
:-) zabezpečenie 2 táborových lokalít materiálne aj programovo a ideovo
:-) podarilo sa uskutočniť aj tematický tábor, ktorý realizovala Horo sekcia
:-( mierne rezervy v naplnenosti táborov

Sekcia splavov
Poslanie
Vytvoriť u ľudí vzťah a rešpekt k prírode cez kontakt s vodou.

Ciele
1. Príprava splavov a motivácia nových ľudí zapojiť sa do tejto činnosti.
2. Vyhľadávanie nových trás na splavovanie.
3. Materiálne zabezpečiť sekciu aby bola nezávislá od cudzích zdrojov.
Quo vadis Plusko 2006
počet

Splavy

počet teamov
lokalita
počet člnov

2006

2007
2 týždňové + 2 víkendové
1 týždňový + 3 víkendové
1 týždňový + 5 víkendové
(90%)
(150%)
2
4 (200%)
6 (300%)
3
2 + 1 možná (100%)
2 (67%)
15
10 (67%)
12 (80%)

Rok 2007
splav Plavba po (po)malom Dunaji II. – jún, Malý Dunaj, 30 ľudí (28 účastníkov + 2 team)
splav Splav netradičných plavidiel – jún, Malý Dunaj, 22 ľudí (20 účastníkov + 2 team)
splav Popomaturitný splav Hrona – júl, Hron, 24 ľudí (19 účastníkov + 5 team)
splav Vodníci IV. – júl, Hron, 35 ľudí (30 účastníkov + 5 team)
splav HrON na pirátov – august, Hron, 28 ľudí (24 účastníkov + 4 team)
splav Plavba pre rodičov – august, Malý Dunaj, 16 ľudí (13 účastníkov + 3 team)

Vyhodnotenie
:-) veľký záujem o podujatia
:-( ešte stále nemáme úplnú materiálovú samostatnosť

Íčko (integrácia)
Poslanie
Integrovať mládež s postihnutím a bez neho. Odstrániť zábrany, predsudky a strach mladých
ľudí z postihnutia, ukázať plnosť života mladých ľudí s postihnutím. Finančne najnáročnejšia, ale aj
osobnostne najprínosnejšia sekcia.

Ciele
1. Nerobiť podujatia len pre mládež s hendikepom, ale podujatia pre mládež s aj bez hendikepu
(integrácia).
2. Finančne zabezpečiť zvýšené nároky na tieto podujatia.
3. Vychovávať a viesť inštruktorov aj účastníkov k záujmu o integračné podujatia.
Quo vadis Plusko 2006
počet víkendoviek
Integračné
podujatia

počet večerných
podujatí
počet aktívnych
členov sekcie

2006

2007
1 + 1 dlhšia

2 dlhšie (120%)

2 dlhšie (120%)
6

2 (33%)

2 (33%)
10

12 (120%)

17 (170%)

Rok 2007
integračná tančiareň Taočiareň – máj, Teatro Wustenrot, 45 ľudí (37 účastníkov + 8 team)
integračná víkendovka Chlabraka-Dabra – jún, Chľaba, 20 ľudí (14 účastníkov + 6 team)
integračná víkendovka Cirkus Chlaba – október, Chľaba, 18 ľudí (12 účastníkov + 4 team)
integračná tančiareň Noc hviezd – november, A4 - Nultý priestor, cca 120 ľudí (cca 100 účastníkov +
17 team)

Vyhodnotenie
:-) veľký záujem o večerné integračné akcie aj zo strany širokej verejnosti
:-) väčšina financií do sekcie prišla z externých zdrojov
:-) prienik do ostatných sekcií
:-( náročné motivovanie k prvotnému kontaktu s postihnutím (inštruktori aj účastníci)00
:-( nie je ešte stály oficiálny fundraiser

Čo ešte chceme, aby bolo v roku 2008:
-

zorganizovať integrovaný splav alebo horoškolu a podujatie s mládežou s mentálnym
postihnutím,
nájsť fundraisera v sekcii,
nájsť alternatívne miesto pre organizovanie integračných zážitkových víkendoviek.

Déčko (detský domov)
Táto sekcia vznikla z iniciatívy jedného z inštruktorov Pluska, ktorý pôsobí ako psychológ v Detskom
domove (DD) Pohoda v bratislavskej Vrakuni.

Poslanie
Dať deťom a mládeži z DD Pohoda možnosť nadviazať dlhodobé kvalitné priateľské vzťahy s
ľuďmi (nami), ktorí ich prijmú takých, akí sú, môžu byť pre nich vzormi, rozšíriť im obzory, aktivizovať
ich, osobnostne ich rozvíjať, ale hlavne dať im pocítiť, že niekomu na nich záleží.

Ciele
1. Vytvoriť si pevné vzťahy s deťmi a mládežou, na podklade konkrétnych aktivít zážitkovej
pedagogiky, ktoré sú zamerané na rozvoj osobnosti detí a mládeže.
2. Ponúknuť deťom a mládeži z DD možnosti alternatívneho a hlavne aktívneho trávenia
voľného času.
3. Vytvoriť a následne vzdelávať / rozvíjať stabilný tímu dobrovoľníkov.
4. Byť finančne nezávislý od Pluska a zdroje zháňať z grantov a od DD.

Rok 2007
motivácia detí z DD Pohoda Nočná hra – február, Vrakunský park, 17 ľudí (6 účastníkov + 11 team)
diskotéka Tancovačka – máj, DD Pohoda, 21 ľudí (15 účastníkov + 6 team)
úprava interiéru Maľovanie klubovne – apríl, DD Pohoda, 40 ľudí (30 účastníkov + 10 team)
jednodňový Výlet – jún, Koliba, 16 ľudí (10 účastníkov + 6 team)
letný zážitkový tábor PirátiNaSuchu – júl, Likava, 23 ľudí (14 účastníkov + 9 team)
zážitková Víkendovka – október, Vrbovce, 19 ľudí (11 účastníkov + 8 team)
integračná víkendovka mladých ľudí a mladých ľudí z DD PribylVíkend – november, Pribylina, 13 ľudí
(7 účastníkov + 6 team)
zábavno-poučný Vianočný večierok – december, DD Pohoda, 37 ľudí (25 účastníkov + 12 team)

Vyhodnotenie
:-) o zapojenie do sekcie prejavilo záujem veľa inštruktorov
:-) veľká odozva detí a mladých, po úvodných problémoch sme si ich získali, sú motivovane a radi
:-) inštruktori v sekcii sa naučili veľa nového
:-) sekcia si dokázala na všetky aktivity získať financie z externých zdrojov
:-( náročná komunikácia s vedením DD Pohoda
:-( tím dobrovoľníkov spomedzi inštruktorov nie je ešte ustálený

Horo sekcia
Poslanie
Viesť k uvedomeniu si vlastných schopností a budovaniu dôvery pomocou skalolezectva a
iných foriem lezenia.

Ciele
1. Pripraviť a realizovať horoakcie (akcie zamerané na skalolezectvo a učenie a cvičenie
lezeckých techník) a motivovať nových ľudí zapojiť sa do tejto činnosti.
2. Vyhľadávať nové kryté lezecké steny aj lokality v prírode.
3. Materiálne zabezpečiť sekciu.
Quo vadis Plusko 2006
počet
Horoškoly

počet teamov
materiál

2006

2007
3

2 (67%)

2 (67%)
1-2

1 (70%)
1 (70%)
poriadna sada
dobrá sada (90%)
dobrá sada (90%)

Rok 2007
horoškola Horo Modra – apríl, Modra, 20 ľudí (14 účastníkov + 6 team)
horotábor Šplhači do neznáma – júl, Kaľamárka, 18 ľudí (10 účastníkov + 8 team)

Vyhodnotenie
:-) veľkým posunom vpred bola realizácia dlhšieho horotábora, tematického tábora
:-) vytvoril sa jeden kompletný horoteam
:-( materiálové zabezpečenie ešte nie je úplné
:-( mierne zaostávanie za plánom

Zahraničná sekcia
Poslanie
Rozvoj medzinárodnej dimenzie organizácie a z toho plynúcich možností pre mládež.
Zabezpečiť medzinárodné výmeny, školenia, semináre, projekty, granty, ktoré podporia
interkulturálne učenie či neformálne vzdelávanie v medzinárodnom kontexte.

Ciele
1. Vychovať ľudí, ktorí budú vedieť samostatne manažovať medzinárodný projekt.
2. Priblížiť medzinárodné podujatia širšiemu okruhu ľudí.
3. Preniesť princípy činnosti (zážitková pedagogika, atď.) do medzinárodných podujatí a od
partnerov načerpať inšpiráciu pre vlastnú činnosť.
Quo vadis Plusko 2006
hosťované
medzinárodky
Zahraničie

vyslané
medzinárodky
EDS

2006

2007
4

3(75%)

1(25%)
6

8 (133%)

4 (67%)
hosťovať
vyslaní 2 (45%)
vyslaní 2 (45%)

Rok 2007
bilaterálna výmena EFY “European Film for Youth“ – máj, Zlín (Česká republika), 25 ľudí (za Plusko 8
účastníkov + 2 organizátori), krajiny: Česká republika, Slovensko
tréningový kurz Proyecto Mayonaise “Ako posilniť dialóg mezi ľuďmi pomocou kreativity vo
verejnom živote“ – september, Kortrijk (Belgicko), za Plusko 5 účastníci, krajiny: Belgicko,
Portugalsko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko
medzinárodné školenie o outdoorovom vzdelávaní OUT – október, Kilkis (Grécko), za Plusko 1
účastníčka, krajiny: Slovinsko, Fínsko, Španielsko, Írsko, Anglicko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko,
Grécko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Poľsko, Taliansko, Slovensko
medzinárodné školenie pre začínajúcich školiteľov v Európskej práci s mládežou T- STEY – november,
Banská Štiavnica, 30 ľudí (za Plusko 5 účastníkov + 2 organizátori), krajiny: Belgicko, Poľsko,
Estónsko, Taliansko, Turecko, Nemecko, Albánsko, Slovensko
medzinárodný mládežnícka výmena Equal In Music – november, Slovenske Konjice (Slovinsko), za
Plusko 1 líder a 3 účastníci, krajiny: Slovinsko, Švédsko, Lotyšsko, Taliansko, Grécko, Slovensko
2 vyslaný dobrovoľníci na projekty EDS (Fínsko, Rakúsko)
členstvo v medzinárodnej organizácii Healthy Network – sídlo Brusel (Belgicko), Plusko je
zakladajúcim členom organizácie a koordinátorom pracovnej skupiny Active Lifestyle

Vyhodnotenie
:-) Užšia spolupráca s organizáciou v ČR (Hnutí Go!) podobného zamerania
:-) Vyškolení inštruktori Pluska (z T-STEY), ktorí môžu byť aktívni aj ako školitelia pre Národnú
Agentúru program Mládež v Akcii
:-( Stále chýba významná medzinárodná akcia týkajúca sa zážitkovej pedagogiky
:-( V porovnaní s minulým rokom výrazne menší počet podujatí

Sekcia Rabaky
Poslanie
Posilnenie a rozvoj mládežníckej práce a podpora pozitívneho vnímania mládežníckej práce a
dobrovoľníctva v regióne západného Slovenska. Jedná sa o trojročný projekt podporený Flámskou
vládou, ktorý koordinujú 2 platené osoby – jedna na 40hod./týždeň a druhá na 20 hod./týždeň.

Ciele
1. Zvýšenie kvality mládežníckej práce a prínos nových impulzov do tejto oblasti.
2. Motivácia samotných dobrovoľníkov, verejnosti, organizácií v regióne, samosprávy a
stredných škôl k zvýšenému záujmu o tému mládežníckej práce a dobrovoľníctva.
3. Ich zapojenie do propagácie mládežníckej práce a dobrovoľníctva.
Quo vadis Plusko 2006
Platená osoba

2006
2 full time
1 part time (25%)

2007
2 full time
1 part time + 1 full time (100%)

Rok 2007
Plusko bolo do decembra 2006 organizáciou bez plateného človeka, avšak cítilo potrebu
osoby, ktorá by mala priestor venovať sa rozvoju naplno a čiastočne by tým odbremenila
dobrovoľníkov. Zároveň Plusko vnímalo potrebu odborného rastu inštruktorov i zlepšenia situácie
v oblasti mládežníckej práce vo svojom okolí. Spojenie týchto potrieb vyústilo do projektu Rabaka,
ktorý Plusku umožnil mať dvoch platených koordinátorov a zároveň rozvíjať mládežnícku prácu vo
svojom okolí.
Projekt sa začal 1. decembra 2006 a je podporený Flámskou vládou, pričom našim flámskym
partnerom je mládežnícka organizácia MJA (www.mja.be). Nadviazali sme kontakty s viacerými
subjektmi (organizácie, samospráva a štátna správa, stredné školy, Iuventa, Ministerstvo školstva)
a začiatkom roka sme sa zúčastnili školenia v Belgicku a realizovali sériu hodín etickej výchovy
zameranú na tému dobrovoľníctva na Obchodnej akadémii Dudova v Bratislave. Významne projekt
Rabaka urýchlil a podporil aj ostatné sekcie Pluska – najmä PlusGO, Ičko a sekciu interných školení.
Tým prispel aj k tomu, že dobrovoľníci mohli venovať viac času aj napr. Déčku. Projekt je plánovaný
do októbra 2009.
školenie Intercultural Project Essentials – marec, Oostduinkerke (Belgicko), za Plusko 1 školiteľ a 3
účastníci, krajiny: Belgicko, Srbsko, USA, Taliansko, Fínsko, Španielsko, Slovensko
Otváracia konferencia RABAKA – jún, Bratislava, 25 účastníkov
školenie Ako.Na.To v mládežníckej praxi – september, Modra, 16 ľudí (13 účastníkov + 3 team)

Vyhodnotenie
:-) administratívne zabezpečenie aktivít a možností žiadať o granty
:-) vzhľadom na prítomnosť zamestnancov v kancelárii, stalo sa z nej miesto podpory a čulej výmeny
nápadov dobrovoľníkov
:-( neskúsenosť s fungovaním zamestnancov v Plusku, keďže sa jedná o nový prvok

Čo ešte chceme, aby bolo do roku 2008
-

Prispieť k vytvoreniu priestoru pre výmenu skúseností a spolupráce s ostatnými
mládežníckymi organizáciami v regióne.
Zrealizovať školenie o integrácii mládeže bez a s postihnutím na akciách mládežníckych
organizácií a následné zníženie obáv zo zapojenia mladých ľudí s postihnutím.

-

Podporovať spoluprácu s Gymnáziom Andreja Vrábla a hľadať možnosti spoločného postupu
s mládežníckymi organizáciami a ďalšími inštitúciami a organizáciami, ktoré vplývajú na
situáciu v mládežníckom sektore.

Sekcia PlusGO
Táto sekcia vznikla z iniciatívy dvoch nových inštruktoriek, ktoré chceli robiť zážitkové akcie pre
triedne kolektívy. Následne sme nadviazali spoluprácu s českou organizáciou Hnutí GO!, ktorá vznikla
z Prázdninovej školy Lipnice a zameriava sa na zážitkové kurzy pre školy.

Poslanie
Dať priestor mladým ľuďom prichádzajúcim do nového prostredia strednej školy rozvinúť svoju
osobnosť a ľahšie sa integrovať do novej skupiny spolužiakov.

Ciele
1. Pripraviť, realizovať a zhodnotiť adaptačné kurzy pre prvý ročník strednej školy.
2. Komunikácia so školou a učiteľmi o adaptačných kurzoch a následných procesoch v triede.
3. Zohnať finančné zdroje na zabezpečenie aktivít.

Rok 2007
pilotný adaptačný kurz Rande naslepo – september, Repište, 38 ľudí (31 účastníkov + 7 team)

Vyhodnotenie
:-) uskutočnil sa pilotný adaptačný kurz GO
:-) získali sme vďaka Projektu PlusGO podporenému Českou národnou agentúrou programu Mládež
v akcii know-how od Hnutí GO!
:-) máme spolupracujúcu školu - Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach
:-) záujem od inštruktorov MO Plusko je dosť veľký, aby sme vedeli vytvoriť v roku 2008 dva tímy na
dva adaptačné kurzy
:-( škola je relatívne ďaleko od Bratislavy

Sekcia interných školení
Poslanie
Zvyšovanie odbornosti inštruktorov v rôznych oblastiach ako aj zdieľanie poznatkov a skúseností v
rámci organizácie.

Ciele
1. Pravidelne vychovávať dobre pripravených inštruktorov pomocou zlepšujúceho sa
trojdielneho školenia inštruktorov.
2. Vytvoriť podmienky aj pre zaneprázdnených a skúsených ľudí na odovzdanie vedomostí
a skúseností ostatným a udržať rôznorodosť a kvalitu školení na vysokej úrovni.
3. Hľadať a poskytovať možnosti ďalšieho vzdelávania inštruktorom aj cez iné organizácie.
4. Zabezpečiť vybudovanie nízkonákladového školiaceho strediska, ktoré by mohli využívať aj
iné organizácie.
Quo vadis Plusko 2006

2006

2007
zabezpečiť

školiace stredisko
Interné školenia
systemetizácia

definovanie potrieb a
v dlhodobom prenájme,
hľadanie lokality (60%) začínajú prvé práce (80%)
zavedenie systému
aj interné aj inštruktorské aj interné aj inštruktorské
(100%)
(100%)

Rok 2007
Školenie inštruktorov Pluska 2.časť – január, Chvojnica, 20 ľudí (12 účastníkov + 8 team)
Školenie na prácu s mládežou so špeciálnymi potrebami D-čko – február, Marianka, 15 ľudí
(13 účastníkov + 2 team)
Školenie zdravotníkov (organizované organizáciou Dúha) – apríl, Bratislava, 5 účastníkov
Školenie inštruktorov Pluska 3.časť – apríl, Chvojnica, 45 ľudí (32 účastníkov + 13 team)
workshop o zdravom životnom štýle Wellness – apríl, Zlatníky, 15 ľudí (10 účastníkov + 5 team)
akreditovaný kurz KOMPOT certifikátom „Učiteľ zážitkovej pedagogiky“ (organizované Hnutím GO!) –
august, Ledeč nad Sázavou, 2 účastníci
školenie na zlepšenie spolupráce inštruktorov „Lipnica“ – september, Lipnice nad Sázavou, 35 ľudí
(28 účastníkov + 7 team)
školenie o zážitkovej pedagogike PlusGO (v spolupráci s Hnutí GO!) – november, Žilina, 20 ľudí
(16 účastníkov + 4 team)
školenie Tvorba zážitkových hier - HRA – november, Vrbovce, 12 ľudí (8 účastníkov + 4 team)
Školenie inštruktorov Pluska 1.časť – november, Chvojnica, 18 ľudí (9 účastníkov + 9 team)

Vyhodnotenie
:-) na interných školeniach sa začalo viac spolupracovať aj s externými expertmi v danej oblasti
:-) skvalitnenie prípravy mladých inštruktorov
:-) interné školenie zamerané na spoluprácu členov organizácie
:-( školiace stredisko ešte nie je v zrekonštruovanom stave
:-( nižšia účasť inštruktorov na interných školeniach

Promo sekcia
Poslanie
Uvedenie Pluska a jeho činností do povedomia mládeže a verejnosti tak, aby mali záujem sa zúčastniť
akcií organizovaných Pluskom. Poskytovanie informácií členom a inštruktorom.

Ciele
1. Organizovanie a podieľanie sa na podujatiach prezentujúcich Plusko.
2. Udržiavanie kontaktov s médiami a partnermi.
3. Udržanie informovanosti vo vnútri organizácie (aj cez vnútorný občasník Plusoviny).
Quo vadis Plusko 2006
Plusoviny
Propagácia

pouličné
propagačné akcie
zmienka v tlači

2006
3
1 (33%)
2
3 (150%)
2 lokálne + 2 celoštátne noviny
3 + 0 (70%)

2007
3
1 (33%)
2
3 (150%)
2 lokálne + 2 celoštátne noviny
2 + 1 (75%)

Rok 2007
oslava Dňa bláznov 1. Apríl LIVE – apríl, ulice Bratislavy
propagačný stánok na festivale horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto – apríl, Bratislava
vydané jedno číslo občasníka Plusoviny – máj, náklad 300 ks
propagačný stánok s aktivitami SNP – máj, Bratislava
v rámci propagácie Noci hviezd 3-krát rozhovor pre rádio, 1-krát rozhovor v televízii

Vyhodnotenie
:-) záujem médií o integračnú tančiareň Noc hviezd
:-( časovo náročné a aj preto menej ľudí, ktorí by sa mohli zapojiť
:-( často riešené formou ad hoc, potrebujeme zabezpečiť systematický, integrovaný a konzistentný
marketing

Čo ešte chceme, aby bolo v roku 2008
-

urobiť 4 víkendové podujatia pre stredné školy a pouličnú propagáciu mimo Bratislavy,
vytvoriť propagačné CD/DVD a byť 2x v rádiu a raz v televízii,
určiť na činnosť promo sekcie 20 000,- Sk z vlastných zdrojov.

Nezaradené
(nepatriace do žiadnej sekcie, prípadne týkajúce sa viacerých sekcií)

Víkendové podujatia pre verejnosť
Krátkodobejšie aktivity, ktoré sú tým pádom vhodné aj pre zamestnaných, aj študentov počas
školského roka. Zároveň môžu slúžiť ako motivácia zúčastniť sa dlhšej akcie ako je napr. tábor.
Quo vadis Plusko 2006

2006

2007
Savana + 3 zimné

Víkendové podujatia
pre verejnosť

Savana + 1 zimná (50%)

Savana + 1 zimná + 1 letná (67%)

Rok 2007
oficiálne otvorenie letnej sezóny Savana – máj, lúka nad Mariankou, 85 ľudí (83 účastníkov + 2 team)
zážitková akcia Veľkou Lyžicou – august, Vrbovce, 25 ľudí (19 účastníkov + 6 team)
zimná zážitková víkendovka Biela Savana III. – december, Chvojnica, 37 ľudí (30 účastníkov + 7 team)

Vyhodnotenie
:-) veľký záujem od ľudí o tento tip akcií
:-) sú jedným z prostriedkov motivácie potenciálnych účastníkov ísť aj na ďalšie akcie organizované
Pluskom
:-( stále nemáme dostatočné ľudské zdroje na zabezpečenie väčšieho množstva akcií tohto typu

Čo ešte chceme, aby bolo v roku 2008
-

rozšíriť typy podujatí – cyklotúra, výstupy, putovné podujatia, a pod.

Spolupráca s inými organizáciami
Vzájomná spolupráca pri aktivizácii mladých ľudí. Možnosť využitia dobrovoľníkov (členov a
inštruktorov) na pomoc iným organizáciám. Snažíme sa získať na spoluprácu aj partnerov
v komerčnom sektore.
Quo vadis Plusko 2006
Spolupráca s inými
organizáciami

partneri
spolupráca so
samosprávou

2006
2007
1 SK + 3 zahraničné
3 + 4 (175%)
2 + 3 (125%)
2
0,5 (25%)
0 (0%)

Rok 2007
spolupracujúce slovenské organizácie a spoločnosti
Iuventa – informačná a morálna podpora projektu Rabaka
MO 5pé – spolupráca v rámci projektu Rabaka
Teatro Wustenrot – poskytnutie priestorov na integračnú diskotéku
Treksport – poskytnutie zľavy pri vybavení inštruktorov oblečením a príslušenstvom
Everest Foto – poskytnutie služieb zadarmo
spolupracujúce zahraničné a medzinárodné organizácie
MJA, Belgicko – výmeny, školenia, projekt Rabaka a Healthy Network
Kids in Action, Grécko – školenie OUT
Dom detí a mládeže Praha 8, Česká republika – výmena EFY

Vyhodnotenie
:-) s organizáciami, s ktorými Plusko nadviazalo kontakt, dobré vzťahy
:-) dobré renomé našich dobrovoľníkov
:-) postupné oslovovanie organizácií na spoluprácu (projekt Rabaka)
:-( zaneprázdnenosť inštruktorov vnútornými akciami a teda menej času na spoluprácu orientovanú
von

Financie
PRÍJMY za rok 2007
Iný zdaniteľný príjem
2% FO
2% PO
Bežný príjem
Členské
Granty programu Mládež
Iné granty
Pôžičky
Rabaka
Účastnícke poplatky
Prevod prostriedkov z 2007

347,39 Sk
124 397,00 Sk
133 550,00 Sk
23 427,00 Sk
7 210,00 Sk
735 446,00 Sk
210 258,00 Sk
451 195,00 Sk
255 202,50 Sk
222 012,00 Sk
142 329,72 Sk

0,015%
5,396%
5,793%
1,016%
0,313%
31,901%
9,120%
19,571%
11,070%
9,630%
6,174%

2 305 374,61 Sk 100,000%
VÝDAVKY za rok 2007
Prevádzková réžia
Daň z príjmov
Bežná réžia
Energie
Integračné akcie
Projekty programu Mládež
Nájomné
Rabaka
Splavy
Školenia
Tábory
Telefónne poplatky a internet
Víkendové podujatia
Vrátenie pôžičky
Viazané zdroje na 2008

12 963,83 Sk
0,562%
50,00 Sk
0,002%
241 054,50 Sk 10,456%
15 462,00 Sk
0,671%
96 811,00 Sk
4,199%
549 737,66 Sk 23,846%
45 500,00 Sk
1,974%
489 036,35 Sk 21,213%
112 433,50 Sk
4,877%
205 224,70 Sk
8,902%
112 638,00 Sk
4,886%
44 609,92 Sk
1,935%
81 590,00 Sk
3,539%
230 298,00 Sk
9,990%
67 965,15 Sk
2,948%
2 305 374,61 Sk 100,000%

Najvýznamnejším zdrojom príjmu bol v roku 2007 grantový program Mládež v Akcii
(následník programu Mládež), z ktorého prostriedky sú priamo viazané na medzinárodné
mládežnícke projekty. Pomer na celkovej výške príjmov však klesol z 63,6% v roku 2006 na 31,9% v
roku 2007.
Ďalšou významnou zmenou na strane príjmov bol pokles z 2% daní fyzických a právnických
osôb, ktorý klesol z 18,3% v roku 2006 na 11,2% v roku 2007. Zvýšenie pomeru i celkovej výšky
príjmov z tohto zdroja zostáva výzvou pre organizáciu na nasledujúce obdobie.
Novou položkou príjmov je projekt Rabaka, ktorý je spolufinancovaný Flámskou vládou. V
tomto období sa na príjmoch podieľal 11,07%.
Významnejšie sa Plusku podarilo zvýšiť i príjmy z iných grantov, ktoré vzrástli z necelých 4% v
roku 2006 na 9,1% v roku 2007. Získavanie prostriedkov z iných zdrojov i zvýšenie diverzifikácie
príjmov zostáva cieľom i do budúcna.

Na strane výdavkov nastala najvýznamnejšia zmena v prostriedkoch vynaložených na projekt
Rabaka, ktorý sa spustil v decembri 2006 a výdavky za rok 2007 tvoria 21,2%. Celkovo poklesli aj
výdavky na medzinárodné projekty, ktoré sú previazané aj so znížením príjmov v tejto kategórii
aktivít.
MO Plusko nenakupovalo v roku 2007 drobný majetok, no zvýšili sa výdavky na bežnú réžiu,
ktoré stúpli z 4,7% v roku 2006 na 10,5% v roku 2007. Ďalším významným nárastom boli výdavky
spojené s realizáciou integračných aktivít (z 2,4% na 4,2%), splavov (1,9% na 4,9%) a školení (z 2,9%
na 8,9%).

Prevádzková réžia
Nákup drobného majetku
Daň z príjmov
Bežná réžia
Energie
Integračné akcie
Projekty programu Mládež
Nájomné
Rabaka
Splavy
Školenia
Tábory
Telefónne poplatky a internet
Víkendové podujatia
Vrátenie pôžičky
Viazané zdroje na nasl. rok

VÝDAVKY

Príjmy
Iný zdaniteľný príjem
2% PO a FO
Bežný príjem
Členské
Granty programu Mládež
Iné granty
Pôžičky
Rabaka
Účastnícke poplatky
Prevod prostriedkov z pred. roka

2006
11 770,18 Sk
76 160,00 Sk
52,00 Sk
112 903,00 Sk
14 356,00 Sk
57 832,50 Sk
1 514 104,91 Sk
48 000,00 Sk
0,00 Sk
46 351,50 Sk
70 762,00 Sk
119 911,00 Sk
40 341,86 Sk
69 201,50 Sk
72 463,00 Sk
142 329,72 Sk
2 396 539,17 Sk

350,34 Sk
438 401,30 Sk
22 200,00 Sk
4 300,00 Sk
1 525 274,73 Sk
95 241,00 Sk
117 217,00 Sk
0,00 Sk
193 554,80 Sk
0,00 Sk
2 396 539,17 Sk

2006

%
0,491%
3,178%
0,002%
4,711%
0,599%
2,413%
63,179%
2,003%
0,000%
1,934%
2,953%
5,004%
1,683%
2,888%
3,024%
5,939%
100,000%

%
0,015%
18,293%
0,926%
0,179%
63,645%
3,974%
4,891%
0,000%
8,076%
0,000%
100,000%
2007
12 963,83 Sk
0,00 Sk
50,00 Sk
241 054,50 Sk
15 462,00 Sk
96 811,00 Sk
549 737,66 Sk
45 500,00 Sk
489 036,35 Sk
112 433,50 Sk
205 224,70 Sk
112 638,00 Sk
44 609,92 Sk
81 590,00 Sk
230 298,00 Sk
67 965,15 Sk
2 305 374,61 Sk

347,39 Sk
257 947,00 Sk
23 427,00 Sk
7 210,00 Sk
735 446,00 Sk
210 258,00 Sk
451 195,00 Sk
255 202,50 Sk
222 012,00 Sk
142 329,72 Sk
2 305 374,61 Sk

2007

%
0,562%
0,000%
0,002%
10,456%
0,671%
4,199%
23,846%
1,974%
21,213%
4,877%
8,902%
4,886%
1,935%
3,539%
9,990%
2,948%
100,000%

%
0,015%
11,189%
1,016%
0,313%
31,901%
9,120%
19,571%
11,070%
9,630%
6,174%
100,000%

Využitie 2 %
Využitie 2% podielu z dane právnických a fyzických osôb asignovaného v roku 2006 – 438 401,- Sk

Kancelária – 58 000,58 000,- Sk pokrylo časť nákladov kancelárie, ktorá slúži na koordináciu a prípravu zážitkových aktivít
MO Plusko.

Vzdelávanie a osobnostný rozvoj – 50 500,Vďaka 2% sme sumou 50 500,- Sk podporili sériu školení mladých inštruktorov, kde nadobudli
zručnosti, vedomosti i postoje na to, aby boli schopní realizovať zážitkové akcie pre mládež a aktívne
sa zapojiť aj do ostatnej činnosti organizácie. Tiež sme z tejto sumy podporili aj školenia na rozvoj
kompetencií pri práci s mládežou so špeciálnymi potrebami a využitie zážitkových hier.

Materiál – 156 634,Plusko plánovalo ponúknuť medzi letnými zážitkovými tábormi aj tematický lezecký horotábor, ktorý
by okrem iného aj motivoval mladých ľudí k zapojeniu sa do tohto športu. Potrebovalo teda doplniť
lezecký materiál. Doplnilo aj splavovú výbavu ďalšími člnmi. Zabezpečili aj základné vybavenie dvoch
nových sekcií, ktoré sa venujú mládeži v Detskom domove Pohoda a spolupráci s gymnáziom
v Leviciach. Zvyšné peniaze zo sumy 156 634,- sa využili na nákup materiálu potrebného pri
zabezpečovaní lokality tábora, ktorá bola v priestoroch plánovaného nízkonákladového školiaceho
strediska v obci Vrbovce.

Integračné zážitkové aktivity so zdravotne znevýhodnenou mládežou 52 000,Integračné aktivity so zdravotne znevýhodnenou mládežou sú pre organizáciu najnákladnejšie ale aj s
najvyššou osobnou pridanou hodnotou. Preto sa snažíme o to, aby tieto aktivity boli pre zdravotne
znevýhodnených mladých ľudí finančne prístupné. Sumou 52 000,- Sk sme sčasti dokázali uhradiť
náklady na ubytovanie a dopravu na integračné akcie. Tiež sme podporili ostatné akcie Pluska, ktoré
mali medzi účastníkmi aj mladých ľudí s postihnutím.

Ostatné zážitkové aktivity – 100 111,Vďaka 2% sme vedeli uhradiť časť nákladov na víkendové akcie pre našich inštruktorov, napr. víkend
na zhodnotenie letných akcií, víkendové valné zhromaždenie organizácie, ale aj víkendové akcie pre
verejnosť. Suma 100 111,-, ktorá bola vyčlenená na tento účel, pomohla aj lacno realizovať nosné
letné aktivity Pluska - letné zážitkové tábory.

Propagácia – 21 156,Plusko vďaka sume z 2% mohlo tlačiť letáky a bulletiny o činnostiach organizácie a realizovať
propagačné aktivity na verejnosti a pre verejnosť, kde okrem svojej činnosti propagovalo
dobrovoľníctvo a aktívne zapojenie mladých ľudí do spoločnosti. Na tento účel čerpalo až do výšky
21 156,- Sk.

Kontakty
Mládežnícka organizácia Plusko
sídlo: Lachova 32, 851 03 Bratislava
kancelária: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava
telefón (kancelária): +421-2-55645291
mobil: +421-903-366-416
email: info@plusko.net
web: www.plusko.net

