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1. KTO SME

NAŠE HODNOTY

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.
Cieľovou skupinou je mládež vo veku 16 až 30 rokov, zmyslovo a telesne znevýhodnenú mládež
nevynímajúc. Plusko spolupracuje s miestnymi, národnými a medzinárodnými neziskovými organizáciami s podobným, ako aj odlišným zameraním. Je zakladajúcim členom medzinárodnej
organizácie Healthy Network so sídlom v Bruseli.

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

Dobrovoľnosť
Veci robíme, pretože v nich vidíme
zmysel a máme z nich radosť.
Rovnosť
U nás platí, že bez ohľadu na pozíciu, schopnosti či skúsenosti, každý
sa môže vyjadriť a byť vypočutý.
Priateľskosť
Priateľské vzťahy sú základom
nášho fungovania.
Spolupráca
Veríme, že spolu vytvoríme hodnotnejšie veci, než každý sám.
Osobnostný rozvoj
Robíme veci, pri ktorých môžeme
rásť, a tým vieme lepšie pomôcť
rásť aj iným.
Rôznorodosť
Nemyslíme si, že všetci sú rovnakí. Ale žiadny rozdiel nie je pre
nás dôvodom niekoho považovať
za menej dôležitého.
Proaktívnosť
Nebojíme sa hľadať nové cesty
a výzvy a vytvárať ich tam, kde nie
sú.

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

Zábava
Bavíme sa...radi, sami, s Vami,
spolu.
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2. AKO PLUSKO FUNGUJE
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY RIADENIA ORGANIZÁCIE
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, ktorý ju riadi a dozerá aj na financie sekcie.

Najvyšší
orgán

Volené orgány

Sekcie

Horo
Predsedníctvo

koordinuje
Íčko

Valné
zhromaždenie

kontroluje

PlusGO

Promo

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.

Splavy

Kontrolná
komisia

kontroluje

Školenia

Zahraničie
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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. Tento rok sa v predsedníctve stretlo
až 8 Plusákov, nakoľko jeden člen z predsedníctva odstúpil.
Členovia predsedníctva v roku 2013:
Viera „Pyraňa“ Králiková (28)

Michal „Chláďo“ Chládek (27)

pracuje ako account manager v PR agentúre PRime time. V Plusku pôsobí od roku
2008, v rokoch 2008-2012 viedla propagačnú sekciu. V roku 2012 bola predsedníčkou
organizácie.

po absolvovaní Univerzity Komenského
v Bratislave, odbor Počítačová grafika
a geometria, pokračuje v doktorandskom
štúdiu na Katedre aplikovanej informatiky.
Na Plusku je aktívny od roku 2009 ako inštruktor letných aj zimných outdoorových
zážitkových akcií ako aj akcií pre spriatelené organizácie.

Vladimír „Vlado“ Benko (30)

Lucia „Lula“ Jakubcová (25)

pracuje v kancelárii Greenpeace v Bratislave. Na Plusku je ako inštruktor len krátko, pôsobí v predsedníctve za mladú generáciu 12

pracuje ako Account Manager v PR agentúre PRime time. Na Plusku je aktívna
od roku 2009 a je štvrtou ženou v poradí
na poste predsedníčky Pluska. V roku 2013
šéfovala sekcii Promo.
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Martin „Hogno“ Mojzeš (31)

Terézia „Terez“ Drtilová (19)

v súčasnosti pracuje v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže na celoslovenskom
projekte, ktorý sa zameriava na posilnenie
a uznávanie prínosu neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou. V Plusku
pôsobí od roku 2005, v rokoch 2008 až 2009
bol v Plusku zamestnaný na plný úväzok.

aktuálne študuje na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v odbore biotechnológia a potravinárska technológia.
Na Plusku je aktívna od roku 2010 ako inštruktorka a má za sebou na Plusku niekoľko zážitkových akcíí rôzneho typu.

Milan „Miňo“ Jurík (20)

Matej „Maťo“ Kravjar (29)

študuje na gymnáziu Jura Hronca v Bratislave, International Baccalaureate Diploma Programme. V Plusku pôsobí od roku
2011 ako inštruktor.

Aktuálne študuje teoretickú informatiku
na FMFI UK. Na Plusku sa venuje najmä
internej komunikácii a webstránke. V rokoch 2009 a 2010 bol členom Kontrolnej
komisie.

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 troch členov, ktorí sú volení na obdobie jedného roka.
Členovia Kontrolnej komisie v roku 2013:
Veronika „Veron“ Kvardová

Mário „Shimo“ Šimko

27 rokov, absolventka Fakulty architektúry
STU v Bratislave, kde tento rok dokončila doktorandské štúdium na Ústave dejín
a teórie architektúry a obnovy pamiatok.
V účasnosti pracuje ako architektka v súkromnej firme. Aktívnou inštruktorkou
je a Plusku od roku 2011 a v roku 2012
sa stala šéfkou sekcie Íčko.

38 rokov, absolvent PF UK, patrí medzi zakladajúcich členov Pluska a pôsobil na viacerých pozíciách aj v rámci sekcií Pluska.
Tento rok sa stal predsedom kontrolnej
komisie.

Peter „Peťo“ Paššák
25 rokov, absolvent Fakulty informatiky
a informačných technológií STU v Bratislave, momentálne pracuje ako PHP developer v IT. Inštruktorom na Plusku sa stal
v roku 2011 a momentálne pôsobí ako člen
kontrolnej komisie.

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 alendáre, wiki stránky, atď.).
Tieto opatrenia zároveň znižujú možnosť koncentrácie moci a jej
zneužitia.
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3. PRÍHOVOR PODPREDSEDU
Milí priatelia,
Plusko má za sebou už 12 rokov akcií a projektov naplnených zážitkami.
To všetko vďaka ľuďom, ako ste aj vy - ľuďom, ktorí sú ochotní poskytnúť
zo svojho (či už času, peňazí, alebo mnohého ďalšieho), aby sme mohli
cez zážitkovú pedagogiku v priateľskej admosfére rozvíjať potenciál mladých ľudí.
V mladých ľudí veríme - nielen preto, že nimi stále sme :) Mládež sú
tí ľudia, ktorí menia svet, keď už ostatní na to nemajú energiu. No a my
sa našimi akciami a projektami snažíme prispieť k tomu, aby bol svet plný
aktívnych mladých ľudí otvorených novým podnetom s túžbou objavovať.
Aj Plusko už od svojho vzniku túži objavovať a nové podnety ho posúvajú
stále ďalej. Na nasledujúcich stránkach si môžete prečítať, ako nás posunuli v roku 2013.
Vďaka pilotnému uvedeniu Zimného kurzu sme si naplno užili aj chladivú
zimu.
Najväčšiu radosť máme zo spolupráce s ďalšími organizáciami. S Prázdninovou školou Lipnice sme robili výnimočný československý zážitkový kurz
WifiCS pre tínedžerov a pre viaceré organizácie (INEX, FaceClub, ...) sme
pripravili zážitkové akcie podľa ich potrieb. Chceme podporovať tých,
ktorí pracujú s mladými ľuďmi, aby sa im to robilo ľahšie a lepšie. Veríme,
že sa spolupráca bude v nasledujúcich rokoch rozširovať.
Teším sa na stretnutie na niektorej z našich akcií.
Martin Mojzeš alias Hogno
podpredseda Pluska
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4. EXTERNÉ AKCIE V ROKU 2013
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 naších akcií
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.

Cieľom niekoľkodňového intenzívneho programu je priniesť účastníkom nové skúsenosti cez silné zážitky. Zážitková akcia atraktívnou formou rozvíja tvorivosť, komunikáciu, tímovú spoluprácu
a wrozširuje 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.
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Zdenka „Zdena“ Podhorská (28)

ADAPTAČNÉ KURZY

Sekciu PlusGO vedie Zdenka Podhorská,
ktorá pracuje ako koordinátorka medzinárodného vydelávacieho projektu vo firme
IBM. Plusko si aktívne zamilovala v roku
2009 a na projekte PlusGo participuje
od roku 2010.

Ponúkajú novovzniknutému kolektívu študentov strednej školy
priestor na spoznanie spolužiakov, neformálny kontakt s triednym
učiteľom a budovanie zdravého sebavedomia. Počas predĺženého
víkendu stmeľujeme triedu prostredníctvom spoločných zážitkov
a pomáhame jej nastaviť si spoločné pravidlá fungovania. Po niekoľkoročnej praxi sme nadviazali spoluprácu s bratislavským Gymnáziom Jura Hronca, s ktorým intenzívne spolupracujeme dodnes.

Kristína „Kika“ Majorošová (24)

ZÁŽITKOVÉ AKCIE S LEZENÍM

Hlavnou koordinátorkou Horo sekcie
je Kika. Študentka Vysokej školy múzických umení, odbor Produkcia a manažment umení. Plusku sa aktívne venuje
už od roku 2008.

Inštruktori, ktorým sú skaly srdcu blízke, organizujú víkendovky zamerané najmä na lezenie vonku. Plusko má k dispozícii materiál na
lezenie po skalách, ako aj materiál na nízke lanové prekážky, ktoré
sa stali súčasťou väčšiny zážitkovýh akcií pod dohľadom certifikovaných inštruktorov.

ZÁŽITKOVÉ AKCIE PRE SPRIATELENÉ
ORGANIZÁCIE
V roku 2011 nás prvý krát požiadala spriatelená organizácia o špeciálnu akciu pre jej členov. Vznikli tak zážitkové akcie, ktoré sú pecifické tým, že reagujú na konkrétne požiadavky inej organizácie
a akcia je pripravená “na mieru” pre jej potreby. Odvtedy sa zážitkové akcie pre spriatelené organizácie tešia veľkej obľube nielen
zo strany inštruktovorv Pluska.
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INTEGRAČNÉ ZÁŽITKOVÉ AKCIE

Veronika „Veron“ Kvardová (27)

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. Následne sa
tieto víkendové akcie otvorili širokej verejnosti. Postupne sa integrácia stala prirodzenou súčasťou externých zážitkových akcií
a nohé z nich sú tak prístupné aj ľuďom s telesným postihnutím.

„Íčko“ si pod svoje krídla zobrala Veron
v tomto roku. Na Fakulte architektúry
práve úspešne skončila svoje doktorandské štúdium. Dnes pracuje ako architekta
v súkromnej firme. Aktívnou inštruktorkou
na Plusku je od roku 2011.

MEDZINÁRODNÉ ZÁŽITKOVÉ AKCIE

Anna „Ani“ Antalová (28)

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. Do medzinárodných výmien a dlhodobých projektov EVS v rámci Európy sú zapájaní mladí ľudia z celej SR.

Zahraničnú sekciu od roku 2011 zastrešuje Ani. V súčasnosti pracuje ako konzultant pre oblasť ľudských zdrojov.
Na Plusku si našla miesto krátko po jeho
založení v roku 2003.

SPLAVY

Natália „Nati“ Kasanová (28)

Externé zážitkové akcie formou splavov ponúkajú účastníkom príležitosť oddýchnuť si, cestovať netradičnou formou a vnímať krajinu
obklopujúcu slovenské rieky. Naši inštruktori poskytujú potrebnú
inštruktáž a technické zabezpečenie splavu.

Hlavným koordinátorom splavovej sekcie
je Nati od roku 2010. Toho času pracuje
na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka
v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda ako lekár
v špecializačnej príprave. Na Plusku pôsobí od roku 2003.
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PREHĽAD EXTERNÝCH AKCIÍ ZA ROK 2013
Názov akcie
Cestou zimy

Termín
1.2. - 7.2.2013

Typ akcie
zimný kurz

Počet učastníkov
10

Počet inštruktorov Vedúci
7
A. Minárik

Štartér

7.6. - 9.6.2013

zážitková akcia
pre mestské parlamenty

20

5

A. Minárik

Cestou horských
mravcov

3.7. - 7.7.2013

zážitková akcia s lezením

16

6

M. Šimko

Bez Tabu

2.8. - 7.8.2013

zážitková akcia

17

9

M. Jurík, M. Mojzeš

WifiCS

16.8. - 25.8.2013

československá zážitková
akcia

25

7

T. Pešek

Vrbovce, D.C.

23.8. - 25.8.2013

zážitková akcia pre INEX

10

5

M. Malíčková

Antigravitácia

28.8. - 1.9.2013

zážitková akcia s lezením

12

8

J. Ondrovič

Music culture IV

29.8. - 7.9.2013

medzinárodka

30

6

P. Kolníková

O 5 dvanásť

5.9. - 12.09.2013

adaptačný kurz

28

8

R. Babitz

Timeline

12.09. - 15.09.2013

adaptačný kurz

28

8

T. Drtilová

Re:akcia

12.09. -15.09.2013

adaptačný kurz

23

9

K. Michalíková

Face Club

27.-29.9.2013

zážitková akcia pre Face
Club

13

5

M. Šimko

Izba 4.13

22-24.11.2013

zážitková akcia pre Púpavu

12

6

S. Drtilová

244

89

spolu
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5. INTERNÉ AKCIE V ROKU 2013
Interné akcie sú určené našim inštruktorom s cieľom motivovať ich,
vzdelávať a posilňovať ich súdržnosť. Pravidelne organizujeme akcie,
ktoré sú zamerané na hodnotenie predchádzajúceho obdobia a prípravy plánov pre to budúce (Poleto, Valné zhromaždenie). Uvedomujeme si, že najdôležitejšou oporou rastu organizácie je vzdelávanie inštruktorov. Preto každoročne realizujeme 3-dielnu sériu školení
mladých inštruktorov a priebežne podporujeme účasť Plusákov na externých školeniach. Zároveň nám záleží na tom, aby bolo Plusko živou
organizáciou - aby sa Plusáci stretávali, vymieňali si skúsenosti i nadšenie pre dobrovoľnícku prácu. Tomu napomohli oslava narodenín
Pluska - Banket, organizácia herného večera Hrážo Plážo a vianočné
posedenie inštruktorov Vianočka.

Interné akcie pre inštruktorov
Valné zhromaždenie je víkendovým stretnutím inštruktorov a je najdôležitejšouinternou akciou, nakoľko je najvyšším orgánom MO Plusko. Počas tohoto víkendu sa hodnotia celoročné aktivity, bilancuje sa finančný plán, riešia sa najdôležitejšie témy organizácie a volia
sa noví členovia Predsedníctva a Kontrolnej komicie. Valné zhromaždenie rozhoduje o dôležitých otázkach Pluska, ako aj o jeho ďalšom
smerovaní.
Počas roka sa pravidelne konajú aj interné akcie zamerané na prehlbovanie vzťahov medzi inštruktorimi. Na konci leta už tradične predsedníctvo organizuje Poleto, kde sa hodnotia výsledky a podnety z predletnej a letnej sezóny. V januári sa koná Banket, ktorý je spoločenskou udalosťou pri príležitosti oslavy narodenín Pluska. Stretáva sa tu veľké množstvo inštruktorov a okrem kultúrneho programu sa
tu odovzdávajú ceny PlusPerfektum - pre inštruktorov, ktorí v uplynulom roku najviac obohatili Plusko (v roku 2013 to boli Milan Miňo
Jurík a Andrej Minárik).
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ŠKOLENIA INŠTRUKTOROV ZÁŽITKOVEJ
PEDAGOGIKY
Školenie inštruktorov je každoročný vzdelávací proces akreditovaný
Ministerstvom školstva SR, ktorým získavame nových certifikovaných
inštruktorov zážitkovej pedagogiky. Príprava a vzdelávanie nových generácií inštruktorov, teda aj prísun nových inštruktorov do organizácie, je pre udržateľnosť a funkčnosť organizácie nevyhnutná. S touto
myšlienkou bol už pri vzniku Pluska zavedený pravidelný ročný cyklus
školenia, zameraný na vzdelávanie prostredníctvom zážitkovej pedagogiky. V troch častiach školenia sa spája osobný zážitok zúčastneného, osvojenie si potrebného teoretického základu a najmä praktická
skúsenosť so zabezpečením realizácie zážitkovej akcie v štýle Pluska.
Od vzniku organizácie sa nám týmto spôsobom podarilo vyškoliť viac
ako 120 inštruktorov.
Zároveň si uvedomujeme potrebu sústavného, celoživotného vzdelávania a udržania inštruktorských zručností. Preto podporujeme účasť
našich inštruktorov na domácich aj zahraničných školeniach. Tu získali
napríklad akreditované certifikáty ako: Inštruktor vodnej turistiky, Inštruktor lanových aktivít II. triedy (tzv. nízke lanové prekážky), Učiteľ
zážitkovej pedagogiky či absolvované školenia prvej pomoci.
Světlana „Sveťa“ Drtilová (25)
Pracuje ako manažérka Národného projektu PRAKTIK na IUVENTE. Na Plusku bola
aktívna ako členka Kontrolnej komisie,
podpredsedníčka aj predsedníčka organizácie, projektová manažérka na projekte Rabaka. Vyskúšala si šéfovanie sekcie
PlusGO a v roku 2013 aj sekcie školení.
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PREHĽAD INTERNÝCH AKCIÍ ZA ROK 2013

Názov akcie
Školenie inštruktorov zážitkovej
pedagogiky II.
Valné zhromaždenie 2013
Hrážo plážo II
Školenie inštruktorov zážitkovej
pedagogiky III.
Poleto 2013
Školenie inštruktorov zážitkovej
pedagogiky I.
Vianočka 2013

Termín

Typ akcie

Počet
účastníkov

Počet
inštruktorov

Vedúci

16.1. - 20.1. 2013

školenie

10

9

T. Pešek

15.2. - 17.2.2013

valné zhromaždenie

32

9

V. Králiková

interná akcia

28

3

V. Kvardová

školenie

24

9

L. Vrábelová

8

7

L. Jakubcová

školenie

10

9

P. Michalík

interná akcia

40

4

V. Kraliková

152

50

10.3.2013
28.3. - 1.4.2013

11.10. - 13.10.2013 interná akcia
6.11-10.11.2013
18.12.2013

spolu
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6. PROMO SEKCIA
Propagácia je jednou z kľúčových aktivít ako priblížiť Plusko a jeho
aktivity verejnosti. Medzi naše najúčinnejšie nástroje na získavanie
účastníkov dlhodobo patria osobné referencie, ktorými však
nedokážeme zasiahnuť širšiu skupinu mladých ľudí.
Preto sme v roku 2013 posilnili komunikáciu na sociálnej sieti
Facebook, kde vidíme potenciál účinne osloviť našu cieľovú skupinu.
Okrem propagácie samotných akcií sa snažíme našim fanúšikom
sprostredkovať aj zaujímavé myšlienky, podnety, informácie zo života
Pluska a Plusákov.
Tento rok sme identifikovali, že je načase Plusko komunikovať
ako organizáciu, ktorá robí svoje akcie na princípoch zážitkovej
pedagogiky a že rozumieme tomu, čo robíme. Túto myšlienku
sa snažíme implementovať aj do našej komunikácie navonok.

Oblasti, ktoré zastrešovala Promo sekcia v roku 2013:
- Oslovenie účastníkov na akcie
- Kampaň na získanie 2% z daní
- Prezentácia organizácie ako lídra v oblasti zážitkovej pedagogiky
a zážitkových akcií
- Interná komunikácia
- Iné

OSLOVENIE ÚČASTNÍKOV NA AKCIE
Cieľom bolo akciám poskytnúť priestor a pomôcť pri realizácii
propagačných aktivít tak, aby si zabezpečili dostatočný počet
účastníkov. Primárne sme sa zamerali na komunikáciu na sociálnej sieti
Facebook. V roku 2013 sme podporili 5 akcií (WifiCS, Antigravitácia,
Cestou Horských Mravcov, Bez tabu a Hor sa!). Podarilo sa zrealizovať
4 z nich. Druhou komunikačnou platformou je web www.plusko.net
Priame podporné aktivity:
- vytvorenie FB eventov
- tematické týždne venované vždy inej akcii a platená podpora
akciových príspevkov
- vytvorenie akcií na webe
- newsletter

Lucia „Lula“ Jakubcová (25)
Pracuje ako Account Manager v PR agentúre PRime time. Na Plusku je aktívna
od roku 2009 a je štvrtou ženou v poradí
na poste predsedníčky Pluska. V roku 2013
šéfovala sekcii Promo.
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KAMPAŇ NA ZÍSKANIE 2% Z DANÍ

INTERNÁ KOMUNIKÁCIA

Cieľom bolo zabezpečiť, čo najväčší príjem financií z 2 %.

V rámci internej komunikácie využívame dlhoročne ako nástroj
interné e-noviny s názvom „Nečítajto“. V roku 2013 vyšlo 6 čísel.
Nečítajto je distribuované mailom všetkým inštruktorom. Cieľom
je aujímavým a zábavným spôsobom informovať, čo sa na Plusku
udialo a čo sa chystá.

Identifikovali sme 3 základné cieľové skupiny:
- plusácki inštruktori a ich okolie
- bývalí účastníci a ich okolie
- firmy
Ako centrálny komunikačný bod využívame web: http://2percenta.
plusko.net/, kde ľudia môžu nájsť všetky dôležité informácie ako nás,
tak aj tlačivá a spôsob, ako 2 % podať.
Ako overený nástroj sme opäť pripravili video, ktoré demonštrovalo,
čo s 2 % robíme a ako ich vieme využiť. Video nájdete na: https://
vimeo.com/62231174.
Najvýznamnejším komunikačným kanálom sú Plusácki inštruktori,
ktorí najlepšie dokážu po osobnej línii získať darcov.

PREZENTÁCIA ORGANIZÁCIE AKO LÍDRA
V OBLASTI ZÁŽITKOVEJ PEDAGOGIKY A
ZÁŽITKOVÝCH AKCIÍ
Cieľom bolo vytvoriť povedomie o tom, že Plusko je na Slovensku
líder v oblasti zážitkovej pedagogiky a realizácie zážitkových
akcií. V roku 2013 sme vytvorili stratégiu, ktorú sa nám nepodarilo
zrealizovať z dôvodu nedostatku ľudí a času, ktorý sme venovali
prioritnejším aktivitám. Potreba byť vnímaný ako líder v oblasti
zážitkovej pedagogiky a zážitkových akcií však vychádza aj z Plusákov,
a tak sa táto téma na Plusku riešila nielen v Promo sekcii.
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INÉ
Promo sekcia zabezpečuje aj externú komunikáciu s bývalými
účastníkmi, inými neziskovými organizáciami a širokou verejnosťou.
Nástroje komunikácie:
- online
- offline
Online
V rámci online podpory sme v roku 2013 zabezpečili:
Rozposlanie 3 Newslettrov bývalým účastníkom, Plusáckym
inštruktorom a spriateleným organizáciám. Cieľom newslettrov bolo
informovať ľudí, aké akcie sa chystajú, aké aktivity Plusko realizovalo
a podľa obdobia – možnosť darovať 2 % z daní, veselé Vianoce, Nový
rok, narodeniny Pluska a ad hoc informácie, ktoré považujeme
za dôležité.
Komunikácia na Facebooku – celoročne zabezpečujeme spravovanie
Plusko FB stránky – návrh komunikačnej stratégie, uverejňovanie
obsahu, komunikácia s fanúšikmi a informovanie Pluskákov
o možnostiach využitia Facebooku pre akcie.
Offline
V rámci offline komunikácie sme v roku 2013 zabezpečili:
- tlač a distribúcia propagačných nálepiek
- zabezpečenie násteniek s fotkami a informáciami o Plusku na akcie
- poskytnutie Plusko tričiek na propagačné aktivity organizácie
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7. FINANCIE
PRÍJMY
V roku 2013 tvorilo štruktúru príjmov 5 hlavných položiek: príjmy zo štátneho rozpočtu na chránené pracovisko, individuálne dary vo forme 2%
z dane z príjmov fyzických a právnických osôb, krátkodobé pôžičky, účastnícke poplatky.
Najvyššou položkou príjmov sú účastnícke poplatky, ktoré tvorili takmer 44 % príjmov. Druhou najväčšou príjmovou položkou sú 2% z daní
z príjmov, pričom tento rok príjmy od fyzických a právnických osôb tvorili takmer rovnakú čiastku. Okolo 5,5% položku príjmov tvorili doplatky
na chránené pracovisko, ktoré ostatné dva roky pokrývali najmä platy zamestnancov.

Prijmny v roku 2013
Účastnícke poplatky

13 691 €

43,39%

2% FO

5 657 €

17,93%

2% PO

4 978 €

15,78%

Pôžička

5 370 €

17,02%

Chránené pracovisko

1 774 €

5,62%

83 €

0,26%

31 553 €

100,00%

Ostatne
Spolu
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Porovnanie príjmov
Chránené pracovisko

2011

2012

2013

18 540,29 €

30,65%

16 266 €

30,07 %

1 774 €

5,62 %

2% FO

8 124,42 €

13,43%

6 329 €

11,70 %

5 657 €

17,93 %

2% PO

1 723,71 €

2,85%

3 102 €

5,73 %

4 978 €

15,78 %

13 335,00 €

22,05%

7 500 €

13,86 %

0€

0%

Iné granty

5 751,63 €

9,51%

2 400 €

4,44 %

0€

0%

Účastnícke poplatky

5 456,00 €

9,02%

13 955 €

25,79 %

13 691 €

43,39 %

Členské

35,00 €

0,06%

31 €

0,06 %

0€

0%

Pôžičky

7 520,00 €

12,43%

3 450 €

6,38 %

5 370 €

30,07 %

1,05 €

0,00%

1 068 €

1,97 %

83 €

0,26 %

60 487,10 €

100,00%

54 101 €

100,00 %

31 553 €

100,00 %

Granty z programu Mládež v akcii

Iné
SPOLU
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Ak porovnáme príjmy za posledné
3 roky, môžeme pozorovať, že po skončení chráneného pracoviska, už nie je
táto položka oproti ostaným dvom rokom majoritná. Výrazne sa zvýšil príjem z účastníckych poplatkov.
Z príjmov z 2 % usudzujeme, že
sa sumy od fyzických aj od právnických
osôb zvýšili, čo považujeme za pozitívny znak.
Výraznou finančnou „injekciou“ organizácie bola pôžička. Tento rok neboli
čerpané žiadne granty z projektov.
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VÝDAVKY
Výdavky Pluska tvorili 3 hlavné zložky: výdavky na zážitkové akcie, výdavky na daptačné kurzy PlusGO a výdaje na vrátenie pôžičky.
Až 65% výdavkov bolo použitých na financovanie našich hlavných aktivít, a to adaptačných kurzov (PlusGO), školení, interných akcií, zážitkových akcií, akcií pre spriatelené organizácie a verejných akcií. 21 % prostriedkov Plusko použilo na svoju prevádzku, teda na vedenie účtovníctva, administratívu, nájomné, energie, internet a telefónne poplatky, bežnú a prevádzkovú réžiu (bankové poplatky), nákup materiálu pre
horosekciu. Viac ako 13% výdajov tvorilo vrátenie pôžičky.

Výdaje za rok 2013
Zážitkové akcie

4 704 €

19,45%

Interné akcie a školenia

1 842 €

7,62%

PlusGO

6 852 €

28,33%

Akcie pre spriatelené organizácie

1 231 €

5,09%

Vrátenie pôžičky

3 211 €

13,28%

Chránené pracovisko

1 102 €

4,56%

202 €

0,84%

Bankové poplatky a poštovné

18 €

0,07%

Horosekcia - nákup materiálu

716 €

2,96%

Energie

665 €

2,75%

Nájomné

1 718 €

7,10%

Verejné akcie

1 116 €

4,61%

Telefónne poplatky a internet

699 €

2,89%

Propagácia

112 €

0,46%

24 188 €

100,00%

Ostatné
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Porovnanie výdajov

2011

2012

2013

6 227,36 €

10,73 %

6 257,00 €

14,91 %

6 852 €

28,33 %

Školenia a interné akcie

4 373,43 €

7,54 %

2 663,00 €

6,35 %

1 842 €

7,62 %

Letné zážitkové akcie

4 224,02 €

7,28 %

7 112,00 €

16,95 %

4 704 €

19,45 %

Integračné akcie

957,96 €

1,65 %

0€

0%

0€

0%

Splavy

520,01 €

0,90 %

0,00 €

0%

0€

0%

Verejné akcie

100,15 €

0,17 %

1 286,00 €

3,06 %

1 116 €

4,61 %

Horosekcia - nákup materiálu

0€

0%

0€

0%

716 €

2,96 %

Akcie pre spriatelené organizácie

0€

0%

0€

0%

1 231 €

5,09 %

16 733,35 €

28,84 %

0,00 €

0%

0€

0%

7,00 €

0,01 %

387,00 €

0,92 %

112 €

0,46 %

Nájomné

2 160,53 €

3,72 %

1 986,00 €

4,73 %

1 718 €

7,10 %

Bežná réžia

1 161,28 €

2,00 %

220,00 €

0,52 %

0€

0%

Telefónne poplatky a internet

735,00 €

1,27 %

916,00 €

2,18 %

699 €

2,98 %

Energie

417,42 €

0,72 %

1 390,00 €

3,31 %

665 €

2,75 %

Prevádzková činnosť

198,06 €

0,34 %

59,00 €

0,14 %

0€

0%

12 265,70 €

21,14 %

13 721,00 €

32,70 %

1 102 €

4,56 %

Účtovníctvo a administratíva

3 949,00 €

6,81 %

3 840,00 €

9,15 %

18 €

0,70 %

Vrátenie pôžičky

4 000,00 €

6,89 %

1 450,00 €

3,46 %

3 211 €

13,28 %

0,11 €

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

679,00 €

1,62 %

202 €

0,84 %

58 030,38 €

100,00 %

41 964,00 €

100,00 %

24 188 €

100,00 %

Akcie a sekcie

PlusGo

Medzinárodné akcie
Chod kancelárie

Propagácia

Chránené pracovisko/Rabaka (mzdy)

Daň z príjmov
Ostatné
SPOLU
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V rámci výdavkov môžeme oproti minulému roku sledovať zvýšené nároky
na adaptačné kurzy PlusGO. Bez väčšej
zmeny sú výdavky na zážitkové akcie a
školenia.
Mierne zvýšené nároky ako v predchádzajúcom roku môžeme sledovať v položkách dotýkajúcich sa prevádzky kancelárie (telefónne poplatky a internet).
Opäť sa zvýšilo nájomné, ale postupne
sa nám darí znižovať výdavky na energie, bežnú a prevádzkovú réžiu a účtovníctvo.

22

...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 momenty,
kedy žijem každou svojou bunkou. Preto PLUSKO.

ĎAKUJEME
...ZA PODPORU:

Reklamná agentúra TRIAD advertising

...NÁŠMU PARTNEROVI:

Healthy Network

... VŠETKÝM, KTORÍ NÁM POUKÁZALI 2% ZO ZAPLATENEJ DANE.

Výročnú správu vypracovala: Veronika Kvardová
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