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PRÍHOVOR
Milí priatelia,
ani sme sa nenazdali a Plusko začalo svoju 10 sezónu. Vykročilo
s úsmevom a odvahou v ústrety novým výzvam, ktoré prináša každodenný život. A aj keď snaha robiť akcie pre mladých ľudí
a s mladými ľuďmi občas naráža na menšie prekážky, chuť
a motivácia našich inštruktorov drží Plusko medzi organizáciami
s dobrým a zvučným menom.
Skúsenosti získané v priebehu uplynulého desaťročia sa odrážajú
aj na kvalite našich akcií, kedy v neformálnom prostredí mladí
spoznajú nových ľudí, ale i samých seba v rôznych situáciách.
Formou zážitku a zážitkovej pedagogiky ponúkajú našim účastníkom pridanú hodnotu vo forme získania kompetencií, ktoré neraz
využijú vo svojom živote.
Trúfnem si povedať, že naše akcie majú svoje čaro.
To čo Plusko robí Pluskom sú inštruktori, naši účastníci a priatelia,
ktorí vidia význam v tom, čo robíme, o čo sa usilujeme. Dobrovoľníctvo ako také v sebe skrýva mnoho možností, o ktorých sa dozvedáme z médií, no pochopíme ich až vtedy, kedy sa dobrovoľníkom staneme. Čas a energia venovaná do dobrovoľnej činnosti sa
nám vráti v okamihu, kedy to najmenej čakáme.
Úsmev účastníka, schopnosť pozrieť sa na problém z iného uhla či
jednoducho boľavé brucho od smiechu je to, prečo sa to oplatí robiť, prečo má zmysel robiť to, čo robíme
Katka Michalíková (podpredsedníčka)
3

1. KTO SME
Mládežnícka organizácia Plusko (ďalej len Plusko) je dobrovoľnícka
záujmová organizácia združujúca mladých ľudí bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti a náboženského vyznania.
Plusko je občianske združenie, ktoré pôsobí na území SR, ale svoje
aktivity vyvíja aj v zahraničí. 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.

NAŠA VÍZIA
Našou víziou sú aktívni mladí ľudia,
otvorení novým podnetom, s túžbou objavovať.

Cieľovou skupinou je mládež vo veku 16 až 30 rokov, zmyslovo a telesne znevýhodnenú mládež nevynímajúc. Práca organizácie je zameraná i na reálnu vzájomnú integráciu znevýhodnenej a zdravej mládeže.
Plusko spolupracuje s miestnymi, národnými a medzinárodnými neziskovými organizáciami s podobným, ale aj odlišným zameraním. Je
zakladajúcim členom medzinárodnej organizácie Healthy Net- work so
sídlom v Bruseli.
V roku 2011 malo MO Plusko 80 aktívnych inštruktorov – dobrovoľníkov
a na akciách Pluska sa zúčastnilo 435 mladých ľudí z celého Slovenska, väčšina opakovane. Na začiatku roka 2011 Plusko zriadilo chránené pracovisko, v rámci ktorého pracujú v kancelárii dvaja zamestnanci.

44

NAŠE POSLANIE
V priateľskej atmosfére rozvíjame potenciál mladých ľudí prostredníctvom metód
zážitkovej pedagogiky.

2. AKÉ AKCIE ROBÍME
Naše akcie sú plné zážitkových hier a aktivít, prostredníctvom ktorých rozvíjame mladých ľudí.
Využívame silu zážitku, metódy zážitkovej pedagogiky a neformálneho vzdelávania.
Snažíme sa prostredníctvom výziev, priestoru pre zamyslenie a aktívneho pobytu v prírode o osobnostný rozvoj mladých ľudí, budovanie ich
zdravého sebavedomia a ich aktívne pôsobenie v spoločnosti.

...účastníkom ponúkame
možnosť lepšie sa spoznať,
zamyslieť sa i zasmiať,
siahnuť si až na dno svojich síl,
podať a prijať pomocnú ruku,
rozbehnúť sa i zastaviť
a najmä zažiť.
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ZÁŽITKOVÉ AKCIE

SPLAVY

Cieľom niekoľkodňového intenzívneho
programu je priniesť nové skúsenosti cez
silné zážitky.
Zážitková akcia atraktívnou formou rozvíja tvorivosť, komunikáciu, tímovú spoluprácu a rozširuje obzory. V skupine
mladých ľudí dáva možnosť pozrieť sa na
seba samého, nájsť a posunúť svoje fyzické aj psychické hranice a pritom nezabúdať na zábavu.

Ponúkajú
účastníkom príležitosť oddýchnuť si, cestovať netradičnou formou
a vnímať krajinu obklopujúcu slovenské
rieky.
Naši inštruktori poskytujú potrebnú inštruktáž a technické zabezpečenie splavu.

MEDZINÁRODNÉ VÝMENY
Vytvárajú priestor na prekonávanie jazykových bariér, spoznávanie zaujímavých krajín a ľudí. Odkrývajú spoločné,
ale aj to rozdielne. Prostredníctvom
aktivít zameraných na komunikáciu, spoluprácu a tvorivosť, podporujeme interkultúrne učenie v medzinárodnom prostredí.
Pomáhame ľuďom zbavovať sa predsudkov a otvárame im nové možnosti.

ADAPTAČNÉ KURZY
Ponúkajú novovzniknutému kolektívu
študentov strednej školy priestor na
spoznanie spolužiakov, neformálny kontakt s triednym učiteľom a budovanie
zdravého sebavedomia. Počas predĺže6

ného víkendu stmeľujeme triedu prostredníctvom
spoločných
zážitkov
a pomáhame jej nastaviť si spoločné
pravidlá fungovania.

ZÁŽITKOVÉ ŠKOLENIA
Školenie inštruktorov je každoročný
vzdelávací proces akreditovaný Ministerstvom školstva SR, ktorým získavame
nových certifikovaných inštruktorov zážitkovej pedagogiky.
Príležitostne organizujeme aj školenia
pre verejnosť a iné neziskové organizácie v oblastiach, v ktorých máme dlhoročné skúsenosti.
Naši inštruktori sa zúčastňujú domácich
aj zahraničných školení a majú akreditované certifikáty ako napríklad: Inštruktor vodnej turistiky, Inštruktor lanových
aktivít II. triedy (tzv. nízke lanové prekážky), Učiteľ zážitkovej pedagogiky či
absolvované školenia prvej pomoci.

3. AKO PLUSKO FUNGUJE
Najvyšším orgánom Pluska je
Valné zhromaždenie, ktoré
sa stretáva najmenej raz do
roka na jeho začiatku.
Tvoria ho inštruktori Pluska.
Rozhoduje o významných
otázkach, smeruje organizáciu z dlhodobého hľadiska a
volí Predsedníctvo a Kontrolnú komisiu.
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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 Valnom zhromaždení na obdobie jedného roka.
Členovia predsedníctva v roku 2011:
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Mgr. Richard Babitz (Riško), predseda,
36 rokov. Absolvent Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, odbor Sociálna práca. Pracuje ako manažér oddelenia exekutívnych eskalácií pre
strednú Európu v spoločnosti Dell, s.r.o.

Bc. Katarína Michalíková (Katka), podpredsedníčka, 24 rokov, študentka priestorového plánovania Ústavu manažmentu
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na Plusku je aktívna od roku 2008.

Ing. Zdenka Podhorská, 26 rokov, absolventka Fakulty podnikového manažmentu na Ekonomickej Univerzite
v Bratislave. Plusko si aktívne zamilovala v roku 2009. Pracuje ako tímlíderka
na finančnom oddelení IBM ISC.

Bc. Lucia Jakubcová (Lula), 23 rokov,
študentka 5.ročníka Fakulty manažmentu
Univerzity Komenského, odbor Marketing.
Na Plusku je aktívna od roku 2009.

Mgr. Zuzana Kissová (Kiška), 27 rokov,
absolventka Manažmentu ľudských zdrojov a organizácií na Fakulte managementu UK. Pracuje v oblasti komunikácie a
spoločenskej zodpovednosti, je nadšenec
TEDu a globálneho vzdelávania. Jej srdce
patrí Plusku od roku 2009.

Ing. Tomáš Debnár (Tomáš), 26 rokov,
absolvent Fakulty Elektrotechniky a Informatiky v Bratislave, odbor Rádioelektronika. V súčasnosti podniká v IT sfére.
Do Pluska ho v roku 2009 dostala náhoda
a udržala ho v ňom pozitívna atmosféra,
ambiciózni ľudia a priestor posúvať ďalej
ostaných a spolu s nimi aj seba.

Bc. Andrej Minárik (Andrej), 24 rokov,
študent informatiky na Fakulte Informatiky a Informačných Technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Softvérové inžinierstvo. S
Pluskom sa prvýkrát stretol v roku 2006,
odvtedy pomáhal organizovať takmer
všetky typy akcií.
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, dynamický rozvoj a
umožňujú aj novým inštruktorom vplývať na chod organizácie.
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KONTROLNÁ KOMISIA
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 2011:
Mgr. Zuzana Šaturová (Zuzka), 25
rokov, je na Plusku aktívna od roku
2010. Je absolventkou Fakulty manažmentu
na Univerzite Komenského,
odbor Finančný manažment. Druhý rok
pracuje ako audítor v spoločnosti PwC.

Ing. Martin Mojzeš (Hogno), 29 rokov. Vyštudoval Telekomunikácie na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. V Plusku pôsobí ako hlavný vedúci zážitkových akcií a školiteľ. V
rokoch 2008 až 2009 bol v Plusku zamestnaný na hlavný pracovný pomer. V súčasnosti pôsobí v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže v oblasti uznávania prínosu
neformálneho vzdelávania.

Mgr. Viera Králiková (Pyraňa), 26 rokov,
absolventka Fakulty masmediálnych štúdií, odbor Marketingovej komunikácie na
Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Pracuje ako account maneger v PR agenture PRime time.

Aby Plusko zabezpečilo dostatočnú kontrolu svojej
činnosti aj popri práci Kontrolnej komisie, inštruktori dostávajú pravidelne správy o prijatých rozhodnutiach a činnosti organizácii elektronickou poštou.
Správne informácie na správnom mieste v správny
čas sú nevyhnutné aj pre ďalšie fungovanie a preto
Plusko používa rôzne komunikačné nástroje (emailové skupiny, zdieľané dokumenty a kalendáre, wiki
stránky, atď.).
Tieto opatrenia zároveň znižujú možnosť koncentrácie moci a jej zneužitia.

10
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ZAMESTNANCI PLUSKA
Kancelária Pluska sa od 3.1.2011 stala
chráneným pracoviskom a zamestnáva
vozíčkarku Zuzanu Recskovú a jej pracovnú asistentku Janu Ďaďovú. Spolu sa starajú o bežný chod kancelárie, ale aj o
mnohé časovo náročné veci ako písanie
grantov, výročných správ, vedenie účtovníctva a knižnice, aktualizovanie databáz
a zoznamov. Odbremeňujú tak dobrovoľníkov, ktorí sa môžu naplno venovať organizovaniu a realizácii akcií.

Aby naša kancelária spĺňala normy chráneného pracoviska, musela sa v rámci
budovy Istropolisu presťahovať do bezbariérových priestorov, pretože do starej
kancelárie viedli schody. Vďaka pomoci
dobrovoľníkov a ústretovosti správcu budovy sa doriešilo aj WC vhodné pre vozíčkara a našlo sa parkovacie miesto
v blízkosti vrátnice.

Zuzana Recsková (Zuzka), 47 rokov, je
sympatizantkou Pluska od jeho vzniku.
Od roku 1994 organizovala 9 ročníkov
celoslovenských abilympiád, spolupracovala pri pilotnom projekte k osobnej
asistencii na Slovensku a spolupracovala
pri projekte týkajúcom sa nezamestnaných zdravotne postihnutých ľudí - ešte
pod hlavičkou ZTPM.

Chránené pracovisko je financované
zo
štátneho
rozpočtu
a čiastočne z Európskeho sociálneho fondu, čo si vyžaduje úzku
spoluprácu
s Úradom
práce
v Bratislave.

Ing. Jana Ďaďová (Deva), 27 rokov, je
absolventkou Ekonomickej univerzity,
Fakulty medzinárodných vzťahov. Rada
cestuje a na Plusku začala pracovať po
svojom ročnom pobyte v Kanade. Na Plusku pôsobí od roku 2005.

11
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SEKCIE PLUSKA
Samotné aktivity Pluska sa dajú rozdeliť do niekoľkých oblastí, ktoré pokrývajú jednotlivé sekcie. Samozrejme Plusko má aj aktivity, ktoré
nezapadajú do žiadnej doteraz sformovanej sekcie alebo spadajú pod viacero sekcií naraz. Sekcie môžu kedykoľvek vzniknúť na základe záujmu inštruktorov. Tí sú väčšinou aktívni v rámci viacerých sekcií. Každá sekcia má svojho vedúceho. V Plusku bolo v roku 2011 aktívnych 9
sekcií.

Vedúci sekcií v roku 2011
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Hlavným koordinátorom Sekcie zážitkových akcií je Mgr. Richard Babitz
(Riško), 36 rokov. Absolvent Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, odbor Sociálna práca. Pracuje ako manažér oddelenia exekutívnych eskalácií
pre strednú Európu v spoločnosti Dell,
s.r.o.

Sekcia Chalúpka je pod vedením Mgr.
Petra Blahúta (Sanča), 31 rokov. Jeho
zmysel pre dokonalosť a nielen manažérska, ale aj manuálna zručnosť prispievajú
k postupnému budovaniu Chalúpky. Tá by
mala v budúcnosti slúžiť ako nízkonákladové školiace stredisko pre mládež.

Hlavným koordinátorom splavovej sekcie je Natália Kasanová (Nati), 27 rokov. V roku 2010 úspešne ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Toho času
pracuje na Novorodeneckej klinike M.
Rusnáka v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda ako lekár v špecializačnej príprave.

Vedúcou sekcie Íčko je Mgr. Miroslava
Barčinová (Mirka), 26 rokov. Absolvovala
štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, odbor Špeciálna pedagogika - poradenstvo a pedagogika sluchovo postihnutých. V súčasnosti pracuje
ako osobná asistentka a učiteľka v špeciálnej materskej škole pre deti so sluchovým postihnutím.

Projektovým manažérom, teda vedúcim
sekcie PlusGO je Ing. Martin Mojzeš
(Hogno), 29 rokov. Vyštudoval Telekomunikácie na Fakulte elektrotechniky a
informatiky Slovenskej technickej univerzity. V Plusku pôsobí aj ako školiteľ.
V rokoch 2008 až 2009 bol v Plusku zamestnaný na hlavný pracovný pomer. V
súčasnosti pôsobí v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže v oblasti uznávania prínosu neformálneho vzdelávania.
Hlavnou koordinátorkou propagačnej
sekcie je Mgr. Viera Králiková (Pyraňa), 26 rokov. Je absolventkou Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, odbor Marketingová komunikácia a pracuje ako
account maneger v PR agenture PRime
time.

Zahraničnú sekciu aj v tomto roku zastupuje Mgr. Anna Antalová (Ani), 26 rokov,
absolventka Fakulty manažmentu UK
v Bratislave, odbor Manažment organizácií a manažment ľudských zdrojov.
V súčasnosti pracuje v konzultantskej
spoločnosti. Sú pre ňu veľmi dôležité medziľudské vzťahy a aj preto si našla na
Plusku miesto od roku 2003.

Hlavnou koordinátorkou Horo sekcie je
Kristína Majorošová (Kika), 22 rokov.
Študentka Vysokej školy múzických umení, odbor Produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií.

Interné školenia zastrešuje JUDr. Mário
Šimko (Šimo), 36 rokov, absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského,
odbor Právo. Koordinuje vzdelávanie už
pôsobiacich inštruktorov a školenia nových inštruktorov.

13

1.

14

4. NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY A UDALOSTI V ROKU 2011
V roku 2011 Plusko oslávilo otvorenie
svojej 10. sezóny. Sme veľmi radi, že
môžeme stavať na 10- ročnej histórii
a zároveň ísť s novými trendmi vpred.

ani v kontrolnej komisii nepôsobil nikto zo
zakladajúcich členov. Sme radi, že smerovanie Pluska aktívne ovplyvňujú mladé
generácie.

Kontinuitu zabezpečujú stále aktívni zakladajúci členovia organizácie a vďaka
každoročnému školeniu nových inštruktorov osviežujeme fungovanie Pluska novými nápadmi, pohľadmi a osobnosťami.
Zážitková pedagogika je stále intenzívnejšie využívaným nástrojom pri príprave
našich akcií a sme radi, že naši účastníci
si z našich akcií neodnášajú len silné zážitky, ale aj obohatenie vo forme sebapoznania.

V septembri sme zrealizovali už 3 adaptačné kurzy a sekcia PlusGO sa nám rozrastá. Stále viac našich inštruktorov je
v tejto sekcii aktívnych, prehlbujeme spoluprácu s vedením Gymnázia Jura Hronca
a pripravujeme aktivity, ktoré budú prebiehať počas celého školského roka.

Od 3. januára 2011 Plusko zriadilo
vo svojej kancelárii chránené pracovisko
a má opäť dvoch zamestnancov na plný
úväzok.
Rok 2011 bol pre Plusko prelomový aj
vďaka výmene generácii vo výkonných
orgánoch - po prvýkrát v predsedníctve

S novinkami prišla aj Promo sekcia – máme novú webovú stránku, ktorá má profesionálny dizajn od reklamnej agentúry
Triad a v podobnom duchu sme vyrobili aj
nové bulletiny.
Počet sekcií sa tento rok znížil o jednu –
sekcia Déčko sa transformovala na nové
občianske združenie Lorien. Veríme, že
sa ľuďom z Lorienu bude dariť a držíme
im palce.

Prvýkrát sme zorganizovali
Turnaj neziskoviek, akciu na
spoznávanie a sieťovanie občianskych združení pracujúcich s mládežou.
Plánujeme ďalšiu spoluprácu
a akcie aj v budúcom roku.
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5. SEKCIE V ROKU 2011
SEKCIA ZÁŽITKOVÝCH AKCII
Tábory boli jednou z prvých činností, ktorej sa Plusko venovalo a postupne rozvíjalo. Robiť kvalitné a osobnostne obohacujúce akcie s príjemnými ľuďmi bola jednou z hlavných príčin vzniku Pluska. Sekcia ako
taká sa vytvorila až po zmene stanov v roku 2005 a od roku 2009 má sekcia prvýkrát svojho koordinátora Akcie na Plusku sa kvalitatívne zlepšujú, čo sa snažíme pretaviť aj do názvu tohto typu akcie, aby lepšie korešpondoval s obsahom – od roku 2010 zážitkové tábory a od roku 2011
zážitkové akcie. Popri klasických viacdňových zážitkových akciách sú
stále viac obľúbené aj zážitkové víkendovky.

Poslanie
Zabezpečiť letné zážitkové akcie, ktoré sú nosné pre charakter Pluska
najmä z hľadiska spôsobu ich realizácie s využitím zážitkovej pedagogiky a začleňovanie nových inštruktorov do behu organizácie. Vytvárať
podujatia motivujúce k aktívnemu životnému štýlu a angažovanosti v
okolí.
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Ciele
1. Zvyšovanie kvality zážitkových akcii.
2. Vyhľadávanie nových potenciálnych lokalít.
3. Spolupráca na propagácii zážitkových akcií
a víkendoviek.

Rok 2011
Zážitková akcia Budúcnosť pre pokročilých, prelom júla a augusta, Čutkovská dolina, 20 ľudí (12 účastníkov + 8 tím)
Zážitková akcia Dreamworks s.r.o., august, Čutkovská dolina, 30 ľudí (21 účastníkov+ 9 tím)
Zážitková víkendovka Čardáš na Myjave, prelom augusta a septembra, Chalúpka,
21 ľudí (16 účastníkov + 5 tím)
Zážitková víkendovka 32 stupňov Fahrenheita, december, Chvojnica, 22 ľudí (14
účastníkov + 8 tím)
Porovnanie činnosti v rokoch 2007 - 2011
Počet
Zážitkové akcie
Víkendové zážitkové akcie
Účastníci na zážitkových akciách
Zapojenie mladých inštruktorov

2007
3
2
97
9 zo 14

2008
5
3
62
7 z 10

2009
4
2
64
6 zo 9

2010
4
3
110
8z9

2011
2
2
63
7z9

Vyhodnotenie
 víkendovky sú jedným z prostriedkov motivácie potenciálnych účastníkov ísť aj na
ďalšie akcie organizované Pluskom
 podarilo sa zmeniť názov našich akcii, aby lepšie korešpondovali s ich obsahom
 stále isté rezervy v naplnenosti zážitkových akcii

„V roku 2011 sa znížil počet zážitkových akcií dlhodobého charakteru (5+ dní). Čoraz viac tímov
sa orientuje na krátkodobejšie akcie. Zároveň je zrejmá tendencia
zvyšovať kvalitu a čoraz častejšie
sa skloňuje pojem kurz.
Prechod
ku
kurzom
bude
v budúcnosti podmienený zvyšovaním kvality akcií, motiváciou
a personálnym obsadením tímov.“
(Rišo)
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SEKCIA SPLAVOV
Splavy boli jednou z akcií, ktoré sa organizovali od samého začiatku
existencie Pluska. Zo začiatku si sekcia splavov na každú akciu požičiavala člny od partnerských organizácií, no po 2 rokoch začala s
nákupom vlastných člnov, aby postupne dosiahla sebestačnosť a vyhovela rastúcej popularite týchto akcií.
V súčasnosti disponuje dostatkom materiálového zabezpečenia pre
samostatné fungovanie a organizovanie splavov.

Ciele
1. Príprava splavov a motivácia nových ľudí zapojiť sa do tejto
činnosti.
2. Vyhľadávanie nových trás na splavovanie.
3. Materiálne zabezpečenie sekcie.

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

18
18

Rok 2011
splav Piráti na vlnách, jún, Hron, 11 ľudí (8 účastníkov+3 tím)
Porovnanie činnosti v rokoch 2006-2011

Splavy
Účastníci
Lokality
Člny vo vlastníctve MO
Plusko

2007
6
134
2
12

2008 2009 2010 2011
5
2
2
1
110
38
33
8
2
2
2
1
12

12

14

14

Vyhodnotenie
 samostatnosť sekcie
 možnosť inovácie typu akcie (nové prvky)
 nedostatok splavov pre verejnosť

„Sekcia je finančne samostatná, schopná pokryť
prípadné náklady na nákup nových člnov, no vzhľadom na znižovanie počtu splavov, to nie je nutné.
Stále sú splavy perspektívne nielen novými lokalitami, ale aj možnosťou ozvláštniť ich novými prvkami, no znižuje sa počet dostatočne motivovaných
inštruktorov.“
(Nati)
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ÍČKO (INTEGRÁCIA)
Už v roku 2002 inštruktori Pluska spolupracovali na základe
osobných vzťahov so Zväzom telesne postihnutej mládeže.
Neskôr skupina inštruktorov prišla s nápadmi na integračné
diskotéky a víkendovky, kde by sa inštruktori Pluska zoznámili s integráciou a boli by otvorenejší k prispôsobeniu aj
ostatných akcií mladým ľuďom s postihnutím. Následne sa
tieto víkendovky otvorili širokej verejnosti a všetka činnosť
sa zastrešila sekciou Íčko.

Ciele
1.Robiť podujatia pre mládež s aj bez postihnutia prostredníctvom vzájomnej integrácie.

20

Poslanie

2.Finančne zabezpečiť zvýšené nároky na tieto podujatia.

Integrovať mládež s postihnutím a bez neho. Odstrániť
zábrany, predsudky a strach mladých ľudí z postihnutia, ukázať plnosť života mladých ľudí s postihnutím.

3.Vychovávať a viesť inštruktorov aj účastníkov k záujmu o integračné podujatia a vnášať prvky integrácie do každodenného chodu Pluska.

Rok 2011
integračná víkendovka Pohľad na hec, máj, Handlová, 23 ľudí
(15 účastníkov + 8 inštruktorov)
integračná tančiareň Hawai Summer Party, apríl, KC Dunaj,
Bratislava, cca 80 ľudí

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Porovnanie činnosti v rokoch 2006-2011

2
3

2
2

1
1

2
1

1
1

1
1

Víkendovky
Večerné podujatia
Vyhodnotenie

 stály záujem o integračné akcie z pohľadu účastníkov
 finančná nezávislosť
 menší počet zrealizovaných akcií
 nedostatok motivovaných inštruktorov

„Integračné akcie sú naďalej obľúbené z pohľadu účastníkov. Rada by som svoje vedenie
Íčka prenechala "mladej krvi", ktorá by potiahla sekciu a priniesla nové zážitkové aktivity.“
(Mirka)
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HORO SEKCIA
Medzi inštruktorov Pluska sa postupne dostávali ľudia, ktorým je lezenie blízke. Vymysleli spolu aj akcie a Plusko nakúpilo potrebný materiál na lezenie. Postupne Plusko nakúpilo aj materiál na lanové prekážky, ktorý používa na rôznych zážitkových akciách
Rok 2011
zážitková akcia s lezením K1...K2 tu už bolo, júl,
Kaľamárka, 20 ľudí (12 účastníkov + 8 tím)

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

Ciele
1. Zvýšenie počtu akcií s lezením – zameranie sa na kratšie akcie (víkendovky).
2. Vyhľadávať nové kryté lezecké steny aj lokality v prírode.
3. Motivovať nových ľudí zapojiť sa do činnosti horosekcie.
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2007

2008

2009

2010

2011

Porovnanie činnosti v rokoch 2007-2011

1
1

1
1

1
0

1
0

1
0

24

23

19

12

12

2

2

1

1

1

Letné zážitkové akcie s lezením
Víkendové akcie
Účastníci na zážitkových akciách
Počet lokalít

Vyhodnotenie
 nová mladá krv v horo tíme
 stály záujem o akcie s lezením
 opäť sa nepodarilo zorganizovať viac akcií

„Opäť aj tento rok oživila tím horosekcie mladá krv. Mala nadšenie a spolu s minuloročným tímom zorganizovať
opäť výbornú akciu.
Žiaľ, stále sa nám nepodarilo kvôli vyťaženosti ľudí zorganizovať ďalšiu horoakciu. Dúfame, že budúci rok sa
nám konečne podarí veci naplánovať tak, aby horosekcia
spravila konečne vytúženú víkendovku.“
(Kika)
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ZAHRANIČNÁ SEKCIA
Zakladajúci inštruktori Pluska mali už pred jeho vznikom skúsenosti
s medzinárodnými akciami a Plusko bolo prirodzeným domovom ich
ďalších iniciatív. Posunutie týchto akcií na vyššiu úroveň bol jeden z
motivačných faktorov vzniku Pluska.

Poslanie
Rozvoj medzinárodnej dimenzie organizácie a z toho
plynúcich možností pre mládež. Zabezpečiť medzinárodné výmeny, školenia, semináre, projekty, granty,
ktoré podporia interkultúrne učenie, neformálne vzdelávanie a rozvoj zážitkovej pedagogiky v medzinárodnom kontexte.
Našou úlohou je naďalej nájsť/ vychovať aktívnych členov, ktorí sú schopní na seba prebrať zodpovednosť za
projekt ako aj ponúknuť možnosť zúčastniť sa na medzinárodnom projekte nielen inštruktorom Pluska, ale aj
motivovaným mladým ľuďom v rámci širokej verejnosti.

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.
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Rok 2011
Medzinárodná výmena European Volunteering in Pictures
(EVIP), august 2011, Slovensko
Medzinárodná výmena Bicycle recycle, júl 2011, Lotyšsko
Plánovaná medzinárodná výmena Die Welle, Nemecko (Plusko sa
nakoniec nezúčastnilo z kapacitných dôvodov)
Plánované medzinárodné školenie Get into Volunteering, Španielsko (dobrovoľník z MO Plusko nebol vybratý, lebo bol príliš
skúsený)

Porovnanie činnosti v rokoch 2007 – 2011
Počet
2007 2008 2009 2010 2011
Medzinárodné akcie na Slovensku
1
2
2
1
1
Medzinárodné akcie v zahraničí
4
5
1
1
1
Zrealizovaná EDS
2
2
1
2
1
Vyhodnotenie
 Plusko oslovované ako partner EDS projektov a medzinárodných
tréningov
 zapojenie nových ľudí do sekcie
 zorganizovaná medzinárodná výmena na Slovensku

„V roku 2011 sa nám podarilo úspešne zorganizovať na Slovensku medzinárodnú výmenu,
nadviazať či prehĺbiť predošlé kontakty
s partnerskými organizáciami.
Takisto sme týmto sprostredkovali atmosféru
a princípy ktoré používame pri príprave našich aktivít, aj zahraničným organizáciám.
V roku 2012 je pravdepodobné, že sa táto
snaha preklopí do realizácie a vysielania dobrovoľníkov.”
(Ani)

 malý záujem o medzinárodné tréningy a malá motivácia organizovať ich pokračujú
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SEKCIA PLUSGO
Táto sekcia vznikla z iniciatívy dvoch nových inštruktoriek v roku 2007, 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 adaptačné kurzy GO! pre školy s využitím sily
zážitkovej pedagogiky. V roku 2007 sme robili prvý adaptačný kurz na Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach. Následne sme v roku 2010 nadviazali spoluprácu s bratislavským Gymnáziom Jura Hronca.

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

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 2011
adaptačný kurz Check in, september, Dechtice, 33 ľudí (26 študentov + 7 tím)
adaptačný kurz Bon žúr, september, Tesáre, 35 ľudí (28 študentov + 7 tím)
adaptačný kurz Tvoy Story, september, Dechtice, 35 ľudí (27 študentov + 8 tím)
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Porovnanie činnosti v rokoch 2007 – 2011:
Počet
2007 2008 2009 2010 2011
Adaptačné kurzy
1
2
0
2
3
Účastníci kurzov
31
55
0
55
81
Počet zapojených inštruktorov
7
16
16
14
22

Vyhodnotenie
 vytvorenie 3. tímu & realizácia adaptačných kurzov pre všetky triedy
prvého ročníka gymnázia Jura Hronca
 prehĺbenie spolupráce s vedením školy
 pretrvávajúci záujem o projekt medzi inštruktormi, aj účastníkmi
 potreba posilniť spoluprácu s triednymi profesormi

"Rok 2011bol pre adaptačné kurzy veľmi dobrý. Zároveň rozmýšľame, ako urobiť adaptačné kurzy stále lepšie – vo vynikajúcej
spolupráci s pani riaditeľkou hľadáme cesty, ako čo najviac vyťažiť z účasti triedneho profesora na kurzoch."
(Hogno)
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SEKCIA CHALÚPKA
Sekcia vznikla po tom, ako prebrala z praktických dôvodov
zabezpečenie vybudovania nízkonákladového školiaceho
strediska pre mládež od Sekcie interných školení. Chalúpka
je názov, akým toto budúce stredisko nazývame v Plusku

Ciele:
1.Zabezpečiť finančne, materiálne i ľudsky rekonštrukciu zakúpeného objektu.
2.Prispôsobiť jednotlivé fázy rekonštrukcie tak, aby sa medzi
nimi dala Chalúpka využívať na organizovanie akcií.

Rok 2011
Na Chalúpke sa Uskutočnilo sa 9 pracovných víkendov (apríl –
december), v rámci ktorých sa stihli urobiť nasledujúce veci:
finalizácia stien (zahádzanie vodovodných a elektrických
rozvodov, natiahnutie sklokeramických mriežok so stavebným lepidlom na spevnenie a vyrovnanie stien, stierkovanie štukovou omietkou; chýba už len komora)
zhodenie zbytku starých stropov, inštalácia a zabrúsenie
nových sadrokartónových stropov
inštalácia drevenej povaly v spoločenskej miestnosti
opálenie, brúsenie a tmelenie vonkajších okien
Poslanie
Vybudovať nízkonákladové školiace stredisko pre
mládež.
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vykopanie a zabetónovanie šachty na vodné čerpadlo kvôli
zvýšeniu tlaku vody v systéme, sfunkčnenie čerpadla
osadenie kuchynských dosiek a skriniek

Porovnanie činnosti 2009 – 2011
2009 2010 2011
Počet brigád
5
8
9
Priemerný počet dobrovoľníkov na brigádu 15,4 11,5
9
Celkový počet brigádnikov
77
92
81
Vyhodnotenie
 rozšírenie brigád aj na chladnejšie mesiace (interiérové práce), ich spravidelnenie na cca jednu do mesiaca
 postupné finalizovanie stavebných úprav na prízemí, v r. 2012 predpokladáme dokončenie a plnohodnotné využitie týchto priestorov (kuchyňa, kúpeľňa, spoločenská miestnosť, inštruktorská izba, chodba, komora)
 zmenšujúci sa okruh brigádnikov (priemerne 8 pracantov/víkend; 11,5 v roku 2010; 15,5 v roku 2009), úsilie sa zúžilo na menšiu
skupinu ľudí, ktorí však chodia ochotne pomôcť, keď môžu

„Beh na dlhú trať prináša konečne aj potešenie pri pohľade na finalizovanie prízemnej časti chalúpky. Do leta snáď zvládneme položiť dlážky a doladiť drobnosti, aby sme sa mohli pustiť do
podkrovných izieb určených na hromadné prespávanie. Plnohodnotne obývateľná prízemná časť
chalúpky určite priláka nových nadšencov, ktorým niekedy uberalo „nadšenie pre vec“ prebývanie uprostred staveniska.
Funkčná kuchyňa, kúpeľňa s teplou vodou, teplo z krbovej vložky a pod. sú aktuálne luxusom,
o ktorom sme v začiatkoch prestavby mohli len snívať. Počas predošlého roka už Chalúpka slúžila ako zázemie pre kratšie akcie, aj keď v provizórnejších podmienkach. Verím, že s pomocou
ochotných pracantov si v najbližšom roku väčšie pohodlie na zážitkových akciách vychutnajú aj
účastníci plusáckych akcií.“
(Sančo)
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PROMO SEKCIA
Propagácia je jedným zo základných predpokladov šírenia informácií
o značke Pluska a o našich akciách.
Osobné referencie stále patria medzi naše najúčinnejšie nástroje pri
získavaní nových účastníkov, ale nedostanú sa ku širokej skupine mladých. Preto využívame stále nové nástroje na komunikáciu a snažíme
sa zistiť, čo presne potrebuje náš účastník (ktorý ešte nevie, že by
ním mohol byť :)

Propagačné akcie v roku 2011
Účasť na Bratislavskom ČSOB maratóne – marec, Bratislava, 40 ľudí
Veľká hra pre prvákov GJH – máj, Bratislava, 60 ľudí

Poslanie

VoBadoBa (turnaj neziskoviek) – jún, 3 mimovládne organizácie, 30 ľudí

Posilniť u verejnosti povedomie o Plusku, nadviazať vzťahy s inými organizáciami a budovať
image Pluska.

Európske dobrovoľnícke turné – november, Bratislava,
40 ľudí
Dobrošopa – december, Ružomberok, 100 ľudí

Ciele:
1.Získať nových účastníkov.
2.Udržať si účastníkov, ktorí už boli na akcii.
3.Nadviazať vzťahy s inými organizáciami.
4.Oživiť sekciu o nových členov.
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On-line aktivity:
Facebook aplikácia
PPC reklama
Spustenie novej webky
Vydanie prvého News lettera

Propagačné
materiály
v roku 2011
leták, nový plagát,
bulletin, vizitky,
nové Plusko tričká,
odznaky

interný newsletter Nečítaj to! – 6 vydaní

Vyhodnotenie
 noví aktívni ľudia v promosekcii
 nové kreatívne nástroje
 nová webka
 nová vedúca promosekcie – Lula
 posilnenie on-line komunikácie
 nadviazanie výborných vzťahov s inými
organizáciami
 zlý timing – nedodržiavanie deadlinov

„Tento rok bol výnimočný v tom, že sme zrealizovali najviac
promo aktivít. Pripravili a zrealizovali sme zmenu názvu našich
akcií na "zážitkové akcie", spustili novú web stránku, posilnili
našu komunikáciu na sociálnych sieťach a pripravili nové bulletiny. Stálo nás to kopec energie, ale tešíme sa, že sa o nás aj
vďaka tomu dozvedá stále viac ľudí.“
(Pyraňa)
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SEKCIA ŠKOLENÍ
Príprava a vzdelávanie nových generácií inštruktorov, teda aj prísun nových
členov do organizácie, je pre udržateľnosť a funkčnosť organizácie nevyhnutná. . S touto myšlienkou už pri vzniku Pluska bol zavedený pravidelný
(s výnimkou r. 2003) ročný cyklus školenia v troch častiach, zameraného na
vzdelávanie prostriedkami zážitkovej pedagogiky, spájajúceho osobný zážitok zúčastneného, osvojenie si potrebného teoretického základu a najmä
praktickú skúsenosť so zabezpečením realizácie zážitkovej akcie v štýle
Pluska. Od vzniku organizácie sa nám týmto spôsobom podarilo vyškoliť
takmer 90 inštruktorov, pričom ďalších 9 je v procese školenia v tomto roku.
Zároveň si uvedomujeme potrebu sústavného, celoživotného vzdelávania
a udržania inštruktorskej kondície. Prostredníctvom špecializovaných, interných školení si vzájomne – staršie generácie mladším, ako aj prostredníctvom expertov z externého prostredia, zdieľame vzájomné skúsenosti
práce s mládežou. Od roku 2004 sa podľa aktuálneho záujmu pripravujú
interné školenia na rôzne témy. Od roku 2007 začalo Plusko intenzívnejšie
vysielať svojich inštruktorov na rôzne akreditované školenia a v r. 2008
získalo akreditáciu Ministerstva školstva pre Školenie inštruktorov zážitkovej pedagogiky, ktorú využíva pri každoročnom vyškoľovaní svojich nových
inštruktorov.
Poslanie
Prostredníctvom funkčného systému interných školení vzdelávať a pripravovať do praxe nových inštruktorov a členov organizácie; zvyšovať odbornosť a udržiavať inštruktorskú kondíciu, ako aj
podporovať zdieľanie poznatkov a skúseností v rámci organizácie.
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Ciele
1. Každoročne pripraviť do praxe generáciu
nových inštruktorov prostredníctvom funkčného systému školenia inštruktorov
a špecializovaných interných školení.
2. Udržať funkčnosť, kvalitu a rôznorodosť
školení na vysokej úrovni.
3. Vyhľadávať a sprostredkúvať možnosť ďalšieho vzdelávania, zvyšovania odbornosti
a udržiavania inštruktorskej kondície aj
z externého prostredia.

Vyhodnotenie
 9 nových inštruktorov Pluska (v poradí tretia generácia aj
akreditovaných inštruktorov zážitkovej pedagogiky)
 vylepšený systém školení (V. Megakongres)
 nová krv v oboch školiteľských tímoch
 široké, ťažko uchopiteľné spektrum preferencií inštruktorov
v otázke témy školení (preškoľovaní) existujúcich inštruktorov
 technické problémy využívanej lokality

Rok 2011
školenie inštruktorov 3. časť – apríl, Chvojnica, 41 ľudí
školenie inštruktorov 1. a 2. časť – jeseň, zima, Chvojnica,
9 ľudí
ad hoc interné školenia
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6. FINANCIE
PRÍJMY
V roku 2011 tvorilo štruktúru príjmov 6 hlavných položiek: príjmy
zo štátneho rozpočtu na chránené pracovisko, granty (domáce
a aj na medzinárodné projekty), individuálne dary vo forme 2%
z dane z príjmov fyzických a právnických osôb, krátkodobé pôžičky, účastnícke poplatky a členské.

Príjmy za rok 2011
Chránené pracovisko

18 540,29 €

30,65%

Granty z programu Mládež v akcii

13 335,00 €

22,05%

2% FO

8 124,42 €

13,43%

Pôžičky

7 520,00 €

12,43%

Iné granty

5 751,63 €

9,51%

Účastnícke poplatky

5 456,00 €

9,02%

2% PO

1 723,71 €

2,85%

Členské

35,00 €

0,06%

Iné

1,05 €

0,00%

60 487,10 €

100,00%

SPOLU
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Najviac príjmov tvorili príjmy na chránené pracovisko z Úradu
práce (takmer 31%), z ktorých sa financujú najmä mzdy zamestnancov. Granty tvorili takmer 32% príjmov, z ktorých
13.335 € bolo použitých na medzinárodnú výmenu. Treťou najväčšou príjmovou položkou sú 2% z daní z príjmov, pričom aj
tento rok väčšiu časť tvorili príjmy od fyzických osôb.

Porovnanie príjmov
Chránené pracovisko

2009

2010

2011

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

18 540,29 €

30,65%

2% FO

6 816,66 €

17,90%

5 775,99 €

19,34%

8 124,42 €

13,43%

2% PO

4 192,75 €

11,00%

2 171,82 €

7,27%

1 723,71 €

2,85%

Granty z programu Mládež v akcii

2 203,07 €

5,80%

8 903,00 €

29,81%

13 335,00 €

22,05%

Iné granty

11 128,27 €

29,20%

2 302,35 €

7,71%

5 751,63 €

9,51%

Účastnícke poplatky

9 054,42 €

23,80%

6 660,30 €

22,30%

5 456,00 €

9,02%

Členské

0,00 €

0,00%

93,00 €

0,31%

35,00 €

0,06%

Pôžičky

4 500,00 €

11,80%

2 977,21 €

9,97%

7 520,00 €

12,43%

220,04 €

0,60%

980,69 €

3,28%

1,05 €

0,00%

38 115,21 €

100,00%

29 864,36 €

100,00%

60 487,10 €

100,00%

Iné
SPOLU
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Ak porovnáme príjmy za posledné
3 roky, vidíme, že Plusko našlo
nový zdroj financovania, a to prostredníctvom zriadenia chráneného
pracoviska.
Okrem príjmov z účastníckych poplatkov a členského sa nám zvýšili
všetky ostatné príjmové zložky.
Najmarkantnejšie je to vidno na
grantoch, krátkodobých pôžičkách a 2% z daní z príjmov. Neustále sa nám však znižujú príjmy
z účastníckych poplatkov

36
36

VÝDAVKY
Výdavky Pluska tvorili 4 hlavné zložky: výdavky na
zahraničné projekty, výdavky na domáce akcie, mzdové
náklady a prevádzkové náklady.
Až 57% výdavkov bolo použitých na financovanie našich
hlavných
aktivít,
a to
medzinárodných
výmien,
adaptačných kurzov (PlusGO), školení a interných akcií,
zážitkových akcií, integračných akcií, splavov a verejných
akcií. 21% finančných zdrojov bolo použitých na mzdy
zamestnancov v chránenom pracovisku. 15 % prostriedkov
Plusko použilo na svoju prevádzku, teda na vedenie
účtovníctva, administratívu, nájomné, energie, internet
a telefónne poplatky, bežnú a prevádzkovú réžiu (bankové
poplatky). Do položky iné bolo zahrnuté vrátenie pôžičky
a daň z príjmov.

Výdavky za rok 2011
Medzinárodné akcie

16 733,35 €

28,84%

Chránené pracovisko

12 265,77 €

21,14%

PlusGO

6 227,36 €

10,73%

Školenia a interné akcie

4 373,43 €

7,54%

Zážitkové akcie

4 224,02 €

7,28%

Vrátenie pôžičky

4 000,00 €

6,89%

Účtovníctvo a administratíva

3 949,00 €

6,81%

Nájomné

2 160,53 €

3,72%

Bežná réžia

1 161,28 €

2,00%

Integračné akcie
Telefónne poplatky a internet

957,96 €

1,65%

735,00 €

1,27%

Splavy

520,01 €

0,90%

Energie

417,42 €

0,72%

Prevádzková réžia

198,06 €

0,34%

Verejné akcie

100,15 €

0,17%

Propagácia

7,00 €

0,01%

Daň z príjmov

0,11 €

0,00%

Déčko

0,00 €

0,00%

Healthy Network

0,00 €

0,00%

58 030,45 €

100,00%

SPOLU
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Z porovnania výdavkov za posledné 3 roky
vyplýva, že najstabilnejšiu súčasť tvorí financovanie domácich akcii. Zvýšili sa nám výdavky na financovanie medzinárodných výmen,
mzdové a prevádzkové náklady. Postupne sa
znižujú náklady na propagáciu.
V rámci domácich akcií vzostupný trend majú
iba adaptačné kurzy (PlusGO), náklady na
ostatné typy domácich akcií sa postupne znižujú. Výdavky na medzinárodné akcie sú
ovplyvnené tým, či organizujeme v rámci
roka na Slovensku medzinárodnú výmenu alebo nie. Tento rok sa nám v lete podarilo zorganizovať veľký projekt v Bojniciach, čo sa
odrazilo aj na výdavkoch na medzinárodné
akcie.
Prevádzkové náklady ovplyvnilo zriadenie
chráneného pracoviska. Pribudli náklady na
administratívu a vedenie účtovníctva, zvýšilo
sa nájomné, ale postupne sa nám darí znižovať výdavky na telefón, internet, energie,
bežnú a prevádzkovú réžiu.
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Porovnanie výdavkov
PlusGO

2009

2010

2011

449,73 €

1,10%

4 007,80 €

14,80%

6 227,36 €

10,73%

Školenia a interné akcie

6 300,64 €

14,90%

1 674,04 €

6,18%

4 373,43 €

7,54%

Letné zážitkové akcie

6 351,62 €

15,10%

5 151,17 €

19,02%

4 224,02 €

7,28%

Integračné akcie

2 047,13 €

4,90%

1 853,26 €

6,84%

957,96 €

1,65%

Splavy

1 103,01 €

2,60%

451,97 €

1,67%

520,01 €

0,90%

Verejné akcie

1 101,57 €

2,60%

903,35 €

3,34%

100,15 €

0,17%

110,41 €

0,30%

1 094,16 €

4,04%

0,00 €

0,00%

1 230,38 €

2,90%

3 395,31 €

12,54%

16 733,35 €

28,84%

497,91 €

1,20%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

11 902,91 €

28,20%

1 460,00 €

5,39%

12 265,77 €

21,14%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

3 949,00 €

6,81%

Nájomné

1 596,00 €

3,80%

1 596,00 €

5,89%

2 160,53 €

3,72%

Bežná réžia

2 234,08 €

5,30%

2 921,61 €

10,79%

1 161,28 €

2,00%

Telefónne poplatky a internet

1 219,67 €

2,90%

730,51 €

2,70%

735,00 €

1,27%

Energie

648,79 €

1,50%

420,49 €

1,55%

417,42 €

0,72%

Prevádzková réžia

225,55 €

0,50%

226,22 €

0,84%

198,06 €

0,34%

4 500,00 €

10,70%

0,00 €

0,00%

4 000,00 €

6,89%

640,82 €

1,50%

375,44 €

1,39%

7,00 €

0,01%

0,02 €

0,00%

0,03 €

0,00%

0,11 €

42 160,24 €

100,00%

26 261,36 €

100,00%

58 030,45 €

0,00%
100,00%

Déčko
Medzinárodné akcie
Healthy Network
Chránené pracovisko/Rabka (mzdy)
Účtovníctvo a administratíva

Vrátenie pôžičky
Propagácia
Daň z príjmov
SPOLU
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ĎAKUJEME
...za podporu:
Reklamná agentúra TRIAD advertising

Nadácia VUB

Kultúrne centum Dunaj

Bratislavský samosprávny kraj

Európska únia – Program mládež v akcii

Európska únia – Európsky sociálny fond

Slovenský inštitút mládeže IUVENTA
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... za odprezentovanie:
Vioces life

Rádio FM

Informačný magazín In.ba

... nášmu partnerovi:
Healthy Network

... všetkým, ktorí nám poukázali 2% zo zaplatenej dane.
41

...ale keď je predo mnou skala, ktorú treba zliezť, les v ktorom je potrebné
niečo nájsť, úloha, ktorú treba vyriešiť a pritom dať zo seba všetko to sú
42

momenty, kedy žijem každou svojou bunkou. Preto PLUSKO

