Správa o činnosti Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za rok 2020

Rok 2020 bol pre DCKK nielen plný tradičných naplánovaných aktivít, ale v súvislosti
s pandémiou COVID-19 a s opatreniami zavedenými v našej krajine aj plný neplánovaných
aktivít a nových dobrovoľníckych programov.
Z toho dôvodu je táto správa rozdelená na viaceré sekcie a to:
-

Vyhodnotenie realizácie naplánovaných aktivít

-

Aktivity, ktoré sa vytvorili mimo plánovaných aktivít

-

Vyhodnotenie v kvantitatívnom prevedení, sumár výsledkov výskumu

-

Správa o vyúčtovaní

-

Sumár aktivít v jednotlivých mesiacoch

1.1 Vyhodnotenie realizácie naplánovaných aktivít
-

Modré projekty naplnené
Outdoorové triedy vytvorené
Kredo zrealizované
Most slávy vytvorený
Miniarboreta nasadené
Chodník v Dedinkách sa kvôli lockdownom vymenil za náučný chodník v UVP v
Haniske
Markušovce stanoviská sa vymenili za Rozprávkové stanoviská v Malej Tenis v lese
(rozprávkový les)
Seniorské dobrovolnictvo sa dodržiavali
Nové deti do bbs boli prijaté
Demeter sa čistil, aj sa vytvorila bylinkova záhrada
Výskum po piatich rokoch sa realizoval
Odborné príspevky na konci nferenciu sa pripravili a komunikovali s odborníkmi
Vyhodnotenie oceňovania sa vytvorilo

1.2 Vyhodnotenie v kvantitatívnom prevedení, sumár výsledkov výskumu

Jedno z vyhodnotení je Dobrovoľnícky september:
Dobrovoľnícky september – pomohlo 1100 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali 3 000
hodín bez nároku na odmenu. Počas tohto obdobia sa podarilo revitalizovať jazierko vo Veľkej
Tŕni, vytvorili sa nové dažďové záhrady (SOŠ Ostrovského, OA Polárna, gymnázium
Šrobárova, ZŠ Čerhov). Bylinková záhrada na SOŠ Gemerská, zbierka šatstva do komunity
Karlov dvor, tvorba darčekov pre deti z Centra pre deti a rodiny v Nižnej Kamenici, čistilo sa
sídlisko Ťahanovce, revitalizoval sa priestor starého cintorína na Žriedlovej ulici, pomáhalo sa

pri úprave záhrady Gréckokatolíckej eparchiálnej charity, zbieral sa odpad a čistilo sa okolie
Kalvárie v Rožňave, sadili sa bylinkové záhony na školách v Michalovciach, natieralo sa
oplotenie, revitalizovalo sa basketbalové ihrisko a lavičky

1.3 Správa o vyúčtovaní

DCKK malo v roku 2020 tieto príjmy:
Karpatská Nadácia nám prispela do tlače zošitov pre rómske deti počas prvej vlny korony 420,eur
Magistrát mesta Košice nám prispel 1 500,- eur na nákup jedného defibrilátora, ktorý je
umiestnený v Košiciach vo Via Lux Barca
Z Iuventy sme získali grant 18 143,- eur, ktoré boli použité na:
-

Energie a symbolický nájom v kancelárií (energie 1992 + nájom 600)

-

Internet (226,8)

-

Mzdy za január a taktiež na preplatenie náhrad spojených s dobrovoľníckou aktivitou
pre niektorých dobrovoľníkov (2400 + odvody 864)

-

Supervízie (4800,-eur)

-

Pobytové školenia (v máji na Zemplinskej Šírave, v Starej Lesnej počas začiatku júla
a taktiež v novembri) (2 400,- eur)

-

Lektorské (3 600,- eur)

-

Marketing a propagačné aktivity (168 + 1000 + 92,2)

Z Active citiziens fund sme získali 10 743,5 eur, ktoré boli použité na:
-

Cestovné pre dobrovoľníkov a manažment DCKK po celom kraji (937,07)

-

Ubytovanie a stravu počas dobrocampu na Tokaji a počas rodinného dobrovoľníckeho
pobytu na Tokaji (950,-)

-

Materiál na všetky environmentálne aktivity s rómskymi dobrovoľníkmi a na aktivity
počas BBS a KREDO (4025,86)

-

Alikvótna časť miezd (3736,29)

-

Kancelárske potreby (1094,353)

Z KSK sme mali 49 000:
-

Mzdy február až december (januárové mzdy boli uhradené z Iuventy, od februára do
decembra boli mzdové výdavky aj s odvodmi 37 232,02, pričom z toho 3736,29 bolo
hradených z Active citizen fund a teda z KSK bolo hradených 33 495,73 eur)

-

Faktúry za odborné činnosti (vodoinštalačné, informačné tabule, nákup defibrilátorov)
(3215 vodoinštalačné, defibrilátory 4927,2, informačné tabule 162,- eur)

-

Materiál na dobrovoľnícke aktivity pre dobrocamp, pre program adoptuj si svoju škôlku,
pre KREDo, pre BBS, platba aktivít počas dobrovoľníckeho septembra a všetok
materiál počas roka a taktiež poštovné najmä v rámci posielania rúšok (3816,47)

-

Tlač zošitov pre rómske osady počas prvej a druhej vlny korona opatrení ( fa bola 1698,
ale 420 eur nám preplatila Karpatská nadácia, uvedené vyššie, takže z KSK ostala
čiastka 1278,-eur)

-

Faktúry na ceny na oceňovanie dobrovoľníkov (973)

-

Financie na program adoptuj si svoju škôlku (354,6 + 178 = 532,6)

-

Komunikačné náklady – telefónne účty (600,- eur)

Z Programu obnovy krajiny 16 000:
-

Nákup štrku

-

Nákup ornice

-

Nákup rastlín a priesad

-

Nákup geotextílií

-

Nákup náradia

-

Bagrovacie práce

-

Nákup doplnkov do záhrad – keramické ozdoby, napájadlá pre vtákov

-

Odborný dozor pri dobrovoľníkoch pri každej realizácie dažďovej záhrady bol platený
prostredníctvom lektorského príspevku z Iuventy

1.4 Sumár aktivít v jednotlivých mesiacoch

JANUÁR

1.1 – 12.1. vyúčtovanie projektu Iuventa a správa o činnosti za rok 2019 pre Iuventa aj pre
KSK, vyúčtovanie KSK
12.1. supervízia onkologickí dobrovoľníci
13.1. pracovné stretnutie Via Carpatia
14.1. aktívna participácia na stretnutí s komunitnými centrami v priestorok KSK, prednáška
o našich dobrovoľníckych programoch

15.1. stretnutie seniorov v mestskej časti Košice- Juh, kredovia hačkovanie, brigáda Košice –
Myslava na február 2020.
16.1. školenie dobrovoľníkov v sociálnej oblasti v Spišskej Novej Vsi
16.1. supervízia a vzdelávanie v dobrovoľníckom programe v Novej Nemocnici
20.1. stretnutie s pani prednostkou Zemkovou (sídlisko Ťahanovce) k nastaveniu
dobrovoľníckych programov na rok 2020 - súťaž o najkrajšiu ulicu, 2 dni firemného
dobrovoľníctva, čistenie Demetera, stratégia mládeže
20.1. stretnutie SOŠ Gemerská – príprava outdoorovej triedy
22.1. pracovné stretnutie Via Carpatia a Regionálne centrum mládeže
23.1. marketing na sociálnych sieťach k vyhodnoteniu roku 2019
24.1. ročné zúčtovania miezd zamestnancov
27.1. program doučovania rómskych žiakov BBS v komunitnom centre v Šaci (každý pondelok
v mesiaci)
28.1. program doučovania rómskych žiakov BBS na sídlisku Ťahanovce
v mesiaci)

(každý utorok

FEBRUÁR
3.2 marketing k vodozádržným aktivitám na tejto rok, skype s aktérmi na školách
4.2. pracovné stretnutie v mestskej časti Košice- Juh – príprava jazierka ZŠ Gemerská
a športovo zábavný areál Alejová
5.2. pracovné stretnutie DORKA – nastavenie dobrovoľníckeho programu, supervízia
onkologickí dobrovoľníci
6.2. účasť na workshope v Bratislave k nastaveniu dotačných schém na ďalšie obdobie
10.2.program doučovania rómskych žiakov BBS v komunitnom centre v Šaci, program
a lektorovanie dobrovoľnícky program v novej nemocnici
11.2.program doučovania rómskych žiakov BBS na sídlisku Ťahanovce
12.2. daňové priznanie DCKK za rok 2019, supervízia dobrovoľníci KRedo
13.2. školenie na tému Service learning v Michalovciach (gymnázium P. Horova), stretnutie
s pánom primátorom k nastaveniu oceňovania dobrovoľníkov Srdce na dlani
14.2 skype stretnutia s ostatnými dobrovoľníckymi centrami na Slovensku k nastaveniu
hodnotenia Srdce na dlani na lokálnej úrovni a možnosť prepojiť tieto oceňovania
s celonárodným ocenením a posúvať nominácia s lokálnej na národnú úroveň.
Mzdy za január
18.2. program doučovania rómskych žiakov BBS na sídlisku Ťahanovce

19.2. stretnutie so seniormi v klube seniorov v Myslave – tvorba sviečok
20.2. druhá skype porada s ostatnými dobrovoľníckymi centrami k oceňovaniu dobrovoľníkov
Srdce na dlani
24.2. program doučovania rómskych žiakov BBS v komunitnom centre v Šaci
25.2.program doučovania rómskych žiakov BBS na sídlisku Ťahanovce
27.2. Pracovné stretnutie ZŠ Gemerská k tvorbe jazierka

MAREC

6.3. školenia a supervízia dobrovoľníci sociálny program a dobrovoľníci KREDO
7.3. supervízia program v Novej Nemocnici
9.3. program doučovania rómskych žiakov BBS v komunitnom centre v Šaci
10.3. Skype porada k národnému oceňovaniu dobrovoľníkov Srdce na dlani
11.3. supervízia onkologickí dobrovoľníci
15.3. mzdy február, marketing na sociálnych sieťach, stretnutie dobrovoľníkov BBS, supervízia
16.3. Návrh dažďovej záhrady v športovo-zábavnom areáli Alejová 2, Košice
-

-

Tvorba a distribúcia dotazníkov k výskumu o dobrovoľníctve v Košickom kraji
nové metodiky, iný systém usmernovania dobrovoľníkov, program pre deti v
komunitách,služby pre seniorov,

od 20.3. nosenie domácich úloh zo škôl do komunít (najmä dialničný privádzač Košice-prešov,
Demeter, Richnava)

APRÍL
Celý apríl – tvorba rúšok, distribúcia látok a hotových rúšok pre obyvateľov Košíc a zasielanie
do rôznych kútov kraja, príprava programu telefonovania seniorom, nastavenie vzdelávania detí
z rómskych komunít počas zatvorených škôl,
15.4. mzdy za marec, marketing v RTVS, komunikácia na sociálnych sieťach o možnosti
distribúcie rúšok, nákupov pre seniorov. Propagácia programu telefonovanie seniorom.
21.4. úprava areálu gymnázia M.R.Štefánika
Celý apríl – hotline pre všetky obce na mestá v Košickom kraji, taktiež komunikácia
s telefonistami na KSK, každý deň update zoznamu organizácií, ktoré realizovali
dobrovoľnícke programy počas korony (aby ľudia na linkách vedeli informovať ľudí, kto im

vie nakúpiť, kto im vie vyvenčiť domáceho miláčika, odkiaľ vedia mať zabezpečené rúška
a pod)
23.4 až do konca apríla - začatá spolupráca so štátnym pedagogickým ústavom, budeme ako
realizátor offline vzdelávania pre deti, ktoré nie sú schopné sa online vzdelávať. Komunikácia
s pani Revajovou, viacero pracovných stretnutí na KSK ohľadom toho, aby sme boli ako garanti
vzdelávania detí v osadách a tvorby pracovných zošitov, konzultácie so Janette Maziniovou
Motlovou, Zuzanou Reveszovou.
24.4. odosielanie rúšok pre obce Košického kraja, odosielanie drobných darčekov pre
dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do ONLINE čistenia svojho okolia
25.4. skype porada s ostatnými dobrovoľníckymi centrami na Slovensku k aktivitám počas
prvej vlny korony, metodika k usmerneniu dobrovoľníkov pre organizácie a obce na Slovensku
30.4. rozdávanie zošitov pre rómske deti bez pripojenia na internet
Počas celého mesiaca ďalej nosenie domácich úloh pre deti z osád Demeter, Richnava
a diaľničný privádzať Košice – Prešov
Počas celého mesiaca taktiež supervízie dobrovoľníkov vo všetkých programoch
Počas celého mesiaca tvorba druhého a tretieho pokračovania zošita pre rómske deti
v komunitách pre štátny pedagogický ústav

MÁJ
12.5. Michalovce- ZŠ Moskovská, tvorba outdoorovej paletovej triedy
13.5. ZŠ Školská – tvorba dažďovej záhrady a výsadba miniarboreta
14.5. gymnázium Ľ.Štúra v Michalovciach, výsadba miniarboreta
15.5. mzdy a účtovníctvo za apríl
16.5. online školenie pre dobrovoľníkov na telefonovanie seniorom
19.5. rozdávanie zošitov pre deti z BBS v maďarskej verzii
25.5. nábor dobrovoľníkov pre Detskú železnicu Košice
26.5. v okolí Košického hradu sa čistilo, sadilo, zveľaďovalo
26.5. v zariadení DSS DOMKO sa zariaďovalo podporované bývanie pomocou šikovných
dobrovoľníkov. Dobrovoľníci čistili a maľovali starý plot v podporovanom bývaní v Čani, čím
sa im podarilo krásne skrášliť toto prostredie.
27.5. úprava jazierka na ZŠ Gemerská, nábor dobrovoľníkov sociálny program pre seniorov
28.5. ZŠ Kecerovce – tvorba dažďovej záhrady
29.5. dokončenie jazierka na ZŠ Gemerská a jeho napájanie
30.5. Deň pre sídlisko Ťahanovce

Počas celého mesiaca online supervízie pre dobrovoľníkov v jednotlivých dobrovoľníckych
programoch, dotváranie dobrovoľníckych ponúk organizácií pre jetnotlivé zriadené hotline na
mestách a obciach, nákupy pre seniorov, pomoc chorých
Počas celého mesiaca vytvorenie pokračovanie štvrtého a piateho pokračovania zošitov pre
rómske deti z komunít na doučovanie pre Štátny pedagogický ústav

JÚN
1.6 nábor dobrovoľníkov zo zariadení Zem detí, komunikácia s riaditeľkou, zmluvy pre
dobrovoľníkov, výber dobrovoľníkov, 4 hodinové školenie pre dobrovoľníkov, BOZP pri práci.
Dobrovoľníci chlapci od 15 do 18 rokov nám budú pomáhať počas celého mesiaca pri práci
v teréne
2.6. úprava okolia gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach, tvorba kompostéra
3.6. revitalizácia Čerešenky a prameňa Karola Róberta
8.6. stretnutie s Prešovským dobrovoľníckym centrom – nastavenie spolupráce
9.6. kontrola jazierok vytvorených v rámci Košíc, možnosti vytvorenia zelených striech
10.6. pracovné stretnutie k tvorbe dažďových záhrad, nábor nových dobrovoľníkov do
programu BBS.
11.6. dobrovoľnícka pomoc pri úpravách športovo-zábavného areálu Alejová 2, Košice
12.6 supervízia onkologickí dobrovoľníci
14.6. účtovníctvo a mzdy máj
15.6. Tvorba detského rozprávkového chodníka v útulku UVP pri Haniske
22.6. Michalovce- ZŠ Školská, ZŠ Moskovská, gymnázium Ľ. Štúra – stretnutie s riaditeľmi
škôl, nastavenie dobrovoľníckych programov
24.6. Tvorba dažďovej záhrady SOŠ Gemerská
26.6. Príprava aktivít v Čerhove na Tokaji
29.6. dokončenie detského rozprávkového chodníka v útulku UVP pri Haniskeň
Počas celého mesiaca realizácia ďalších piatich zošitov pre deti z rómskych komunít na offline
vzdelávaní pre Štátny pedagogický ústav, tentokrát päť zošitov pre druhý stupeň.

JÚL
1.7. tvorba outdoor triedy SOŠ Gemerská
2.7. tvorba sedenia z pneumatík v komunitnom centre Michalovce
4.7. dobrovoľnícka akcia v mestskej časti Košice – Juh – Jarné upratovanie

6.7. Dažďová záhrada športovo zábavný areál + dažďová záhrada gymnázium Alejová
8.7. dažďová záhrada SOŠ Automobilová, nábor dobrovoľníkov Dobrocamp
8.7. maľovanie pneumagtikového sedenia s komunitou v komunitnom centre Michalovce
13.7. mzdy a účtovníctvo jún
14.-16.7. pobytová aktivita s rómskymi dobrovoľníkmi, tvorba betónových húb do
rozprávkového lesa na Tokaji, marketing k rómskemu dobrovoľníctvu
16.7. maľovanie mosta v Medzilaborciach s komunitou
17.7 nábor dobrovoľníkov na pobyt rodín s deťmi na Tokaji, školenie a nábor prostredníctvom
platformy outdoorsmamas, komunikácia so starostami Čerhov, Malá Trňa a Veľká Tŕňa, či pri
veľkom záujme o pobyty dobrovoľnícke pre rodiny je možné vytvoriť na Tokaji campovisko
pre rodiny. Dohodli sme sa, že takáto možnosť bude v Čerhove za informačným centrom
a taktiež v Malej Tŕni pod futbalovým ihriskom. V prípade zlého počasia sa rodiny môžu
v Čerhove stiahnuť do informačného centra a v prípade Malej Tŕne do kultúrneho domu
22.7. Tvorba dažďovej záhrady v škole v prírode Kysak, poistenie dobrovoľníkov na
dobrocamp, nákup stanov, spacákov, obvolanie všetkých dodávateľov: Fssah, Hornbach, Obi,
Decathlon o upresnení dodávok materiálu a tovaru na Tokaj.
23.7. prvý deň Dobrocampu – tvorba outdoorového pneumatikového ihriska vo Veľkej Tŕni
(hady a raja na preliezanie)
24.7. druhýdeň Dobrocampu – dokončenie pneumatikového ihriska vo Veľkej Tŕni (formula,
húsenica, medveď), vypletá predzáhradka, vytvorená skákacia škôlka
25.7.tretí deň Dobrocampu – Tvorba lienky z tufového kameňa
27.7. piaty deň Dobrocampu –príchod mamičiek s deťmi na mamičkovskú pobytovku, tvorba
betónových húb do Rozprávkového lesa
28.7. šiesty deň Dobrocampu – Remeselný deň, vytvorené malé lienky z betónu
29.7. siedmy deň Dobrocampu – tvorba Rozprávkového lesa (ľudské človeče nehnevaj sa,
veľké mravenisko, muchotrávky, ježkovia, sovy, korkové sedenie, piškvorky
31.7. deviaty deň Dobrocampu - tvorba jazierka v Malej Tŕni
Počas celého mesiaca supervízie, konzultácie a nábor nových dobrovoľníkov

AUGUST
1.8. desiaty deň Dobrocampu - dokončenie posledného stanoviska Rozprávkového lesa v Malej
Tŕni
2.8. ukončenie Dobrocampu
7.8. prednáška na tému finančná gramotnosť pre komunitu v Medzilaborciach, tvorba
dobrovoľníckeho programu pre Čižatice

12.8. dažďová záhrada na školských internátoch Považská, Košice
15.8. mzdy a účtovníctvo júl, komunikačná kampaň o tom, ako dopadol dobrocamp
17.8. tvorba nadchodu na sídlisku Ťahanovce
18.8. rozširovanie detského chodníka v UVP
21.8. úpravy dažďových záhrad gymnázium Alejová, SOŠ Automobilová
24.8. Tvorba jazierka Veľká Tŕňa
27.8. dokončenie dažďovej záhrady v športovo-zábavnom areáli T-Systems, Košice
28.8. tvorba bylinkovej záhradky s komunitou v osade Demeter
Počas celého mesiaca doučovanie detí v rámci BBS, distribúcia zošitov do Rankoviec,
Keceroviec, Veľkej Idy, Markoviec.
Počas celého mesiaca supervízie aj starých aj nových dobrovoľníckych programov

SEPTEMBER
2.9. program doučovania rómskych žiakov BBS v komunitnom centre v Šaci

3.9. revitalizácia strechy tufvej pivnice v Malej Tŕni
4.9. komunikácia s vedením DSS LÚČ v Šemši ohľadne rybníkov
8.9. tvorba dažďovej záhrady na SOŠ Ostrovského, Košice
9.9.program doučovania rómskych žiakov BBS v komunitnom centre v Šaci
9.9. tvorba dažďovej záhrady na OA Polárna
10.9. tvorba jazierka a dažďovej záhrady v komunite
11.9. vytvorenie miniarboreta a bylinkovej záhradky na SOŠ Gemerská
11.9. školenie na tému finančná gramotnosť v komunite Podskalka v Humennom
14.9. výsadba kríkov na gymnáziu Ľ.Štúra v Michalovciach študentami
15.9. mzdy a účtovníctvo za august
16.9. výroba darčekov pre deti z centra pre deti a rodiny
16.9. tvorba dažďovej záhrady na gymnáziu Šrobárova
16.9. program doučovania rómskych žiakov BBS v komunitnom centre v Šaci
17.9. tvorba skalky na sídlisku Ťahanovce
18.9. zbierka užitočných vecí pre charitné centrá
18.9. stretnutie so starostom Čečejoviec ohľadne náučného chodníka
18.9. stretnutie so starostom Ochtinej – ohľadom prípravy a úpravy parku

19.9. revitalizácia basketbalového ihriska v Michalovciach
21.9. ZŠ Školská, Michalovce - výsadba byliniek a ovocných kríkov, úprava areálu školy
21.9. stretnutie so starostom v obci Hrašovík a Nižná Hutka, príprava náučného chodníka.
22.9. Dobrovoľnícka aktivita zameraná na spríjemnenie času pacientom v nemocnici Krajší deň
22.9. úprava okolia komunitného centra v Michalovciach (tvorba kvetináčov, kreslenie
„škôlky“ pre deti.
23.9. dokončenie jazierka vo Veľkej Tŕni
23.9. program doučovania rómskych žiakov BBS v komunitnom centre v Šaci
23.9. zbierka pre komunitu Karlov dvor (oblečenie, drogéria, trvanlivé potraviny a pod.)
24.9. Tvorba dažďovej záhrady v ZŠ Čerhov
29.9. pracovné stretnutie Spišské Vlachy – Zahura – tvorba rekreačnej zóny a náučného
chodníka
30.9. program doučovania rómskych žiakov BBS v komunitnom centre v Šaci
Dobrovoľnícky septebmer – pomohlo 1100 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali 3 000
hodín bez nároku na odmenu. Počas tohto obdobia sa podarilo revitalizovať jazierko vo Veľkej
Tŕni, vytvorili sa nové dažďové záhrady (SOŠ Ostrovského, OA Polárna, gymnázium
Šrobárova, ZŠ Čerhov). Bylinková záhrada na SOŠ Gemerská, zbierka šatstva do komunity
Karlov dvor, tvorba darčekov pre deti z Centra pre deti a rodiny v Nižnej Kamenici, čistilo sa
sídlisko Ťahanovce, revitalizoval sa priestor starého cintorína na Žriedlovej ulici, pomáhalo sa
pri úprave záhrady Gréckokatolíckej eparchiálnej charity, zbieral sa odpad a čistilo sa okolie
Kalvárie v Rožňave, sadili sa bylinkové záhony na školách v Michalovciach, natieralo sa
oplotenie, revitalizovalo sa basketbalové ihrisko a lavičky

OKTÓBER
6.10. Dorobenie dažďovej záhrady na ZŠ v Čerhove, vytvorenie pocitového chodníka pre deti
20.10. konzultácie k projektu v Šemši s pánom starostom
20.10. útulok UVP (odnášanie vecí od dobrovoľníkov)
22.10.– 30.10. Pomoc pri prepájaní dobrovoľníkov a samospráv pri 1.plošnom testovaní na
Covid-19
24.10 – 5.11. Zber látok pre projekt ALKA
Počas celého mesiaca online supervízie
Opäť sprístupnenie programu telefonovania seniorov
Dobrovoľnícky pre intervenčné tímy pre zariadenia
Prvé pracovné stretnutie k nákupu defibrilátorov pre DSS v pôsobnosti KSK

NOVEMBER
2.11. supervízia onkologickí pacienti
3.11 supervízia programu Adoptuj si svoju škôlku
4.11 supervízie dobrovoľníkov programu KRedo, supervízia a školenie dobrovoľníkov Nová
Nemocnica
6.11. – 10.11 projekt Terra Incognita pre Spišské Vlachy
11.11 – 12.11 projekt pre slovenskú sporitelnu Hrašovík
13.11 – 15.11 Projekt Terra Incognita Rozprávkový tokaj
15.11. BBS Šaca, komunikácia Lesy SR ohľadom lesov v oblasti Markušovce, kde je množstvo
ťažkých kovov
15.11. mzdy a účtovníctvo október a taktiež príprava zmlúv o prenájme defibrilátorov pre DSS.
16.11 BBS Kľuknava, správa mestskej zelene, možnosť tvorby sídliskových jazierok v roku
2021.vybratých 28 vchodov bytových domov v Košiciach, kde by sa mohli realizovať úvodné
aktivity.
16.11 – 18.11 Projekt Terra Incognita Šemša, možnosť spolupráce so Škola permakultúry,
odborníci na odstraňovanie pohánkovca japonského
17.11. BBS Šaca, kompletizácia priebežnej správy rómskeho dobrovoľníctva pre Activ citizien
Found.
19.11 – 21. 11 Metodika dobrovoľníckych programov do domácností pre rodiny s deťmi šo
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
22.11. BBS Šaca, nákup defibrilátorov, úvodné školenie
22.11 – 23.11 Vyhodnotenie oceňovania Srdce na dlani, zasadanie komisie, presun ocenenia
z tohto roku kvôli pandémiii
23.11 BBS Kľuknava, nastavovanie možnosti celoslovenskej súťaže žiakov stredných škôl
v opatreniach proti vysúšaniu krajiny
24.11. BBS Šaca, prerábanie stránky www.dckk.sk
25.11 BBS Dobšina, projekt podpory dobrovoľníctva Mesto Košice
26.11 BBS Brdárka, možnosti BBS Slavošovce, spolupráca Alter nativa
27.11. kompletizácia výskumu rozvoja dobrovoľníctva KSK po piatich rokoch
28.11 vzdelávačka v Hrušove – permakultúra u Rómov a možnosť, ako ju realizovať v KSK.

DECEMBER
December sa niesol v znamení návštevy jednotlivých dobrovoľníckych skupín a detí z osád
a darovanie mikulášskych a vianočných balíčkov.
Taktiež sa v decembri nakúpili ďalšie defibrilátory pred DSS
Dokončili sa metodicky pre CVI
Realizovali sa mzdy aj za mesiac november, aj za mesiac december.
Realizovalo sa vyúčtovanie projektu na Magistrát mesta Košice

