Správa o činnosti Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za rok 2021

Rok 2021 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

-

Vyhodnotenie v kvantitatívnom prevedení

-

Správa o vyúčtovaní

-

Sumár aktivít v jednotlivých mesiacoch - uvádzame aj celoročný sumár aktivít, nakoľko
mnohé z aktivít sa realizovali nad rámec naplánovaných.

1.1 Vyhodnotenie realizácie naplánovaných aktivít
1) Park v Šemši – v parku sme boli, čiastočne sme začali realizovať aktivity, ale keďže
kvôli pandémií často externí ľudia nemohli chodiť do DSS, tak sa nám situácia
komplikovala, ale práce boli začaté a budú pokračovať aj v roku 2022.
2) Oceňovanie Srdce na dlani – prišla nám stovka nominácii, zasadala komisia, boli
vybratí ocenení, ktorí boli následne aj informovaní, prebehla tlačová správa. Každý deň
do Vianoc sa dávali na sociálnej sieti statusy s ocenenými, čiže realizácia oceňovania
prebehla. Samotné posedenie a slávnostné odovzdanie ocenení sa bude realizovať
koncom februára 2022 kvôli lock downu, ktorý bol v decembri 2021.
3) Konzultácie s dobrovoľníkmi – naplnené nad rámec, pretože okrem bežných
dobrovoľníckych programov sme tento rok spustili aj infolinku k očkovaniu, kde bolo
množstvo dobrovoľníkov. Celoročne prijímame dobrovoľníkov do očkovacích centier
po celom kraji, čiže manažmentu a konzultáciám s dobrovoľníkmi sa venujeme ešte
viac ako sa plánovalo.
4) Konzultácie s organizáciami – naplnené nad rámec. Množstvo organizácii sa zapojilo
do Dobrovoľníckeho septembra či do charitatívnych aktivít. Množstvo organizácii
začalo viesť nové dobrovoľnícke programy pre pomoc v pandémii, ktoré sme
podporovali. Túto aktivitu sme splnili nad rámec.
5) Firemné dobrovoľníctvo – okrem bežných rokov, kedy komunikujeme s firmami v
rámci projektov Naše mesto, Dobrovoľnícky september, či v rámci podpory charity, tak
sme tento rok mali veľký projekt s firmami v rámci infolinky k očkovaniu, kedy firemní
dobrovoľníci z viacerých firiem združení v Košice IT Valley ponúkalo dobrovoľnícke
služby na infolinke celé mesiace.
6) Service learning a dažďové záhrady na školách – práve kvôli pandémii, kedy sa
snažíme realizovať aktivity hlavne v exteriéri, bola táto oblasť naplnená na viac ako
200%. Stihli sme s mnohými študentmi zrealizovať dažďové záhrady aj nad rámec toho,
čo sme predpokladali. Už takmer neostali v Košickom kraji stredné školy, kde sa ešte
nerealizovali dažďové a pritom je na to priestor, z čoho sa veľmi tešíme. Aktivita bola
splnená nad rámec.

7) Rozprávkový festival – Napriek obavám, že nám to pandémia prekazí, Rozprávkový
festival predčil očakávania tokajských obcí, aj nás ako organizátorov a aj organizácii,
ktoré spoluorganizovali s nami festival. Na festival boli tisícky pozitívnych ohlasov.
Festival sa realizoval vždy v sobotu počas celého mesiaca august, aby sa návštevníci
trošku prerozdelili. Napriek tomu bolo vidno absenciu detských podujatí na Tokaji, lebo
prvú augustovú sobotu prišlo cez 5 000 účastníkov. Aktivita bola splnená a rátame s
rozprávkovými festivalmi pokračovať každoročne.
8) Revitalizácia Zahury – aktivita sa zrealizovala. Môžeme povedať, že bola splnená nad
rámec, lebo po samotnej realizácii si ešte ďalšie aktivity a atrakcie vyžiadal aj sám pán
predseda, teda sa na Zahuru išlo opäť po zrealizovaní aktivít a dorábali sa atrakcie. V
treťom kole prišli atrakcie od rezbárov zo Slovenska, ktorí sa chceli tiež zapojiť. Spravili
sme trojnásobok a v aktivitách budeme pokračovať aj v ďalších rokoch. V súčasnosti
máme plány a indície, že ak pandémia dovolí, tak by sme časť rozprávkového festivalu,
ktorý sme minulý rok s veľkým úspechom začali, chceli realizovať pre deti aj na Zahure.
9) Rómovia na Gemeri – podarilo sa naplniť opäť nad očakávania. Dokonca jednu Rómku
sme vedeli na pár mesiacov aj čiastočne zamestnať, čím sme pomohli ich rodinnému
rozpočtu. Pravidelne aktivity realizujeme v Dobšinej, Brdárke, komunikuje sa s
Rómami a očakáva sa vytvorenie detského divadla, hudobnej skupiny alebo filmového
diela s deťmi z Hankovej. Vytvorili sa koncepcie pre starostov pre prácu s Rómami pre
obce Ochtiná, Slavošovce, Gemerská Hôrka.
10) Manažment, práca na Fabooku, defibrilátory - na sociálnu sieť Facebook pridávame
aktivity takmer s dennou pravidelnosťou. Počas roku 2021 sme rozdali 12
defibrilátorov. Manažovali sme infolinku k očkovaniu, dobrovoľníkov do vakcinačných
centier, vytvorili sme kampaň Voda nie je odpad a snažíme sa motivovať domácnosti k
zadržiavaniu dažďovej vody. Koordinovali sme doučovanie rómskych detí v rámci
pandémie, realizovali sme roznos šatstva v decembri po rómskych osadách, 50 rodinám
sme rozniesli štedrovečernú večeru, vytvorili sme spoluprácu s vodárňami a mestskou
zeleňou, odstraňujeme betónové žľaby (prvých 100 metrov sa podarilo na sídlisku KVP
a na sídlisku Ťahanovce). Zabezpečili sme drevené atrakcie nie len na Zahure, ale tiež
v mestskej časti Sever, Juh, sídlisko Ťahanovce (veľkonočná výzdoba), Nižná Hutka.
Vyzdobili sme Malú Tŕňu, vytvorili sme rozprávkovú lúku a zlepšili sme rozprávkový
les. Snažíme sa pomáhať rozvoju cestovného ruchu ľahkými atrakciami, ktoré vieme
vybudovať s dobrovoľníkmi. Výrazná pomoc pri likvidácii čiernych stavieb na Ružíne.
1.2 Vyhodnotenie v kvantitatívnom prevedení:
Jedno z vyhodnotení je Dobrovoľnícky september:
Dobrovoľnícky september – pomohlo 1200 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali 3 600
hodín bez nároku na odmenu. Všetky aktivity, ktoré sa počas Dobrovoľníckeho septembra
zrealizovali môžete vidieť v sumáre aktiviít v mesiaci september.

1.3 Správa o vyúčtovaní
DCKK malo v roku 2021 tieto príjmy:
 Karpatská Nadácia nám prispela 700,- eur na pobytové aktivity na doučovanie rómov
na Zemplíne a Gemeri, čo sme prečerpali nad rámec a zrealizovali sme tieto aktivity
v máji 2021.
 Karpatská Nadácia nám rovnako prispela 800,- eur na realizáciu jazierka na SOŠ
Ostrovského, ktoré sme tiež prečerpali, lebo samotná realizácia jazierka stála cez
2 000,- eur.
 Magistrát mesta Košice nám prispel 1 379,- eur na tvorbu dažďovej záhrady na
gymnáziu Park Mládeže – tie sme prečerpali, nakoľko sme za takmer 3 000,- eur
zrealizovali 3 dažďové záhrady, 1 jazierko a 3 zberné nádoby na tejto škole, čím sme
od kanalizácie odpojili takmer celú školu.
 V rámci Zelenej grantovej výzvy nám Magistrát mesta Košice prispel 5 500,- eur na
vyberanie betónových žľabov, čo sme zrealizovali na sídlisku Ťahanovce vo
vnútrobloku na Pekinskej ulici, ďalej na sídlisku KVP na uliciach Hemerkovej,
Bauerovej a Janigovej. Opäť sme žiaľ prečerpali grant, pretože suma za všetky tieto
aktivity bola 7 200 eur.
 Z Iuventy sme získali grant 15 600,78,- eur, ktoré boli použité na:
-

Energie a symbolický nájom v kancelárií (energie 1800 + nájom 600)

-

Internet (226,8)

-

Mzdy za január a február a taktiež na preplatenie náhrad spojených s dobrovoľníckou
aktivitou pre niektorých dobrovoľníkov (6000+ odvody 2112)

-

Supervízie (4800,-eur)

-

Materiál (61,98,-eur)

 Z Active Citiziens Fund sme získali 19 345,3,- eur, ktoré boli použité na:
- Aktivity v 16 komunitách – Michalovce, Trebišov, Karlov Dvor, Sečovce, KošiceDemeter, Košice - dialničný privádzač, Šaca, Ochtiná, Slavošovce, Dobšiná, Brdárka,
Gemerská Hôrka, Spišské Vlachy, Markušovce, Rudňany, Poráč.
- V týchto lokalitách sa pravidelne pracovalo s dospelými rómami, doučovali sa rómske
deti a financie boli využité na dopravu do komunít, na materiál k aktivitám, na čiastočné
štvrtinové úväzky pre koordinátrorov pre oblasti Spiš, Zeplín, Gemer a Tokaj. Taktiež
na tvorbu a tlač stratégii pre jednotlivých starostov, aby sa v aktivitách pokračovalo aj
v roku 2022, keďže tento grant nám skončil v novembri 2021.
 Z KSK sme mali 49 000,- eur:
Tieto financie boli využité na mzdy 2 zamestnancov Dobrovoľníckeho centra Košického kraja,
vždy na 5-10% spolufinancovanie vyššie uvedených projektov, nakoľko je tam vždy potreba
spolufinancovania. Na množstvo vodozádržných opatrení, keďže sa nerealizovali len
z uvedených projektov, ale desiatky ďalších. Financie boli rovnako použité na marketing na

sociálnych sieťach, na nákup defibrilátorov, na financovanie letného festivalu na Tokaji, na
práce na Zahure a nové atrakcie, na zveľaďovanie cestovného ruchu (sochy pre viaceré miesta
Košického samosprávneho kraja), na kampaň Voda nie je odpad, často aj na cestovné náklady,
keďže sme takmer stále v teréne.
-

Mzdy marec až december (januárové a februárové mzdy boli uhradené z Iuventy) 24 000,- eur s odvodmi

-

Faktúry za odborné činnosti:
Propagácia (umelecké tričká, syndikát novinárov, kampaň Voda nie je odpad) 8 267,eur,
Oplotenie jazierka a aktivity s drevom 2 500,- eur,
Faktúry účinkujúcim na podujatiach v kraji, najmä počas Rozprávkového festivalu
8 991,9,- eur
Klampiarske práce 3 539,-

-

Materiál na dobrovoľnícke aktivity počas Dobrovoľníckeho septembra 1 000,- eur

-

Cestovné a benzín – 2 000,- eur

-

Defibrilátory - 19 281,6 ,- eur

-

Komunikačné náklady – telefónne účty - 600,- eur

SPOLU: 70 179,5 ,- eur: Suma nad 49 000 očakávame, že nám bude vyplatená z grantov
Via Carpatia, ktoré sme mali v roku 2021 schválené, ale ešte nám do predkladania
záverečnej správy neboli refundované.

 Z Programu obnovy krajiny 26 000,- eur:
- Po 2 000 eur na dažďovú záhradu na 13 miestach, ktoré sa všetky zrealizovali, aj
oficiálne zapisnicami odovdzali do užívania. Išlo o dažďové záhrady:
Michalovce – gymnázium Pavla Horova a stredná zdravotnícka škola
Sečovce - stredná spojená škola
Trebišov - obchodná akadémia
Čaňa - DSS Domko
Košice - Zdravotná škola Kukučínova, gymnázium Opatovská, škola umeleckého
priemyslu Jacobyho, SOŠ Bocatiova
Stredná škola Moldava nad Bodvou,
Stredná škola Rožňava
2x stredná škola Spišská Nová Ves
- Dotácia sa minula nad rámec, pretože išlo o zložité klampiarske riešenie na strednej
škole Kukučínovej v Košiciach, kde si to vyžiadalo prostriedky navyše.
Financie sa využili na: nákup štrku, nákup ornice, nákup rastlín a priesad, nákup geotextílií,
nákup náradia, bagrovacie práce, nákup doplnkov do záhrad – keramické ozdoby, napájadlá pre
vtákov.

 Infolinka k očkovaniu - 20 000,- eur:
Všetky financie boli využité na pravidelné mesačné platby za faktúry Slovak Telekomu, za
prevádzku infolinky. V decembri pri množstve informácii k 3. dávkam, k zmene podmienok
a zmene celého očkovacieho procesu a potreby človeka, ktorý sa bude venovať vyhľadávaniu
nových informácii k očkovaniu, sme zaviedli aj pracovnú pozíciu koordinátora infolinky, ktorý
dostáva 30 eur na deň, čo je cca 600 eur mesačne.
 Vakcinačné centrá – 93 260,- eur
Táto suma presne do centu sedí na jednotlivé vakcinačné dni dobrovoľníkov a náhradu ich
nákladov a stravy či už vo vakcinačných centrách alebo výjazdových vakcinačných jednotkách.
Táto suma sa presne odovzdala v minulom roku v daných mesiacoch dobrovoľníkom, ktorí
pracovali vo vakcinačných centrách.

1.4 Sumár aktivít v jednotlivých mesiacoch
JANUÁR
Konzultácia s maďarským partnerom k projektu Via Carpatia
Online konzultácie– tvorba koncepcie mládeže KSK
Administratívne aktivity
Daňové priznanie
Vyúčtovanie aktivít roka 2020
Písaný projekt Iuventa

FEBRUÁR
Stretnutie k prípravám jazierka na sídlisku Ťahanovce a v DSS DOMKO
Aktivity k infolinke k očkovaniu: Výber firiem, dobrovoľníkov, školenie, komunikácia s VSE
ohľadom toho, ako správne nastaviť „strom“ volaní, pripomienkovanie manuálu pre
dobrovoľníkov. Systém rozdeľovania služieb, systém zodpovedania otázok, ktoré neboli
v manuáli.
Začiatok prevádzkovania infolinky k očkovaniu proti Covid-19
Online konzultácie– tvorba koncepcie mládeže KSK
Projekt Via Carpatia defibrilátory – zmena partnera, ukončovanie projektu a zasielanie
Online stretnutia s maďarským partnerom k Rozprávkovému festivalu
Písanie projektu na Karpatskú nadáciu v rámci pobytových aktivitít doučovania detí

MAREC
Skype k školeniu operátorov infolinky k očkovaniu
Prevádzkovanie infolinky k očkovaniu proti Covid-19
Zabezpečovanie dobrovoľníkov do očkovacích centier
Pravidelné komunikácia s operátormi infolinky
Stretnutie s p. Sobotom z pamiatkového úradu v parku v Šemši
Odovzdávanie defibrilátorov s pánom predsedom pred úradom Košického samosprávneho kraja
Stretnutia k prípravám environmentálnych aktivít
Osadenie Veľkonočnej výzdoby na sídlisku Ťahanovce
Spustenie kampane Voda nie je odpad a roznášanie letákov v jednotlivých mestských častiach
Odovdzanie sochy do obce Nižná Hutka
Odovzdanie drevenej sochy pre mestskú časť Košice Juh
Výroba citátov a drevených tabuliek, ktoré budú súčasťou cestovného ruchu v Košickom kraji

APRÍL
Osadenie drevených tabúľ Čečejovce
Prevádzkovanie infolinky k očkovaniu proti Covid-19
Pravidelné komunikácia s operátormi infolinky
Zabezpečovanie dobrovoľníkov do očkovacích centier
Online Deň kariéry UPJŠ
Stretnutie Čaňa – DOMKO
Stretnutie k aktivitám na gymnáziu Park Mládeže
Online stretnutie k marketingu s firmou LEMUR (Voda nie je odpad)
Online stretnutie s Gabriellou Civico k cezhraničnému projektu
Stretnutie na Brdárke k aktivitám s komunitou
Dažďová záhrada gymnázium Park Mládeže (3 dni)
Dažďová záhrada DSS DOMKO
Aktivity Brdárka s rómskymi deťmi (doučovanie)
Doučovanie rómskych detí Dobšiná
Realizácia retenčného priestoru na Aténskej ulici na sídlisku Ťahanovce

MÁJ
Prevádzkovanie infolinky k očkovaniu proti Covid-19
Pravidelné komunikácia s operátormi infolinky
Zabezpečovanie dobrovoľníkov do očkovacích centier
Komunitné centrum Michalovce – odnášanie vecí
Písanie projektu na Zelenú grantovú výzvu
Propragácia kampane Voda nie je odpad roznášanie letákov Michalovce
Online permakultúrne školenie k dažďovým záhradám
Dažďová záhrada KALIMERO, Košice
Dažďová záhrada s jazierkom na gymnáziu Park mládeže
Dažďová záhrada ZŠ Čerhov
Online stretnutie k projektu Via Carpatia
Environmentálne aktivity na sídlisku Ťahanovce
Aktivity ZAHURA, Spišské Vlachy (osadenie tabuliek k rozprávke Maťko a Kubko, osadenie
drevenej sochy Maťko a Kubko spolu s ovečkami, rozvešanie citátov a osadenie drevených
sôch)
Príprava jazierka na SOŠ Ostrovského
Stretnutie škola v prírode Kysak

JÚN
Prevádzkovanie infolinky k očkovaniu proti Covid-19
Pravidelné komunikácia s operátormi infolinky
Zabezpečovanie dobrovoľníkov do očkovacích centier
Dažďová záhrada Filinského, Spišská Nová Ves
Tvorba dažďovej záhrady Nižná Hutka s firemnými dobrovoľníkmi
Dažďové záhrady na gymnáziu P. Horova a na strednej zdravotnej škole v Michalovciach
Dažďová záhrada Integra DSS spolu s jazierkom
Dažďová záhrada SOŠ technická, Rožňava
Dažďová záhrada Moldava nad Bodvou
Prípravné aktivity na dažďové záhrady na škole Jacobyho v Košiciach

Projekt Karpatskej nadácie na financovanie jazierka na SOŠ Ostrovského

JÚL
Prevádzkovanie infolinky k očkovaniu proti Covid-19
Pravidelné komunikácia s operátormi infolinky
Zabezpečovanie dobrovoľníkov do očkovacích centier
Realizácia dažďových záhrad na školách Bocatiova a Jakobyho
Obchodná akadémia Polárna – stretnutie k tvorbe jazierka
Školenie k tvorbe kúpacieho jazera na Hrušove
Stretnutie so starostom obce Malá Tŕňa k realizácii detského Rozprávkového festivalu
Tvorba dažďovej záhrady Ekolor, Košice
Vyberanie betónových žľabov a tvorba dažďovej záhrady vo vnútrobloku Pekinská na sídlisku
Ťahanovce

AUGUST
Prevádzkovanie infolinky k očkovaniu proti Covid-19
Pravidelné komunikácia s operátormi infolinky
Zabezpečovanie dobrovoľníkov do očkovacích centier
Prípravné aktivity na Rozprávkový festival s dobrovoľníkmi
Detský festival na Tokaji – každú augustovú sobotu
Príprava rozprávkovej lúky v Malej Tŕni
Pilotná aktivita Dobrovoľníckeho septembra na sídlisku Ťahanovce – vyberanie betónových
žľabov
Online konzultácia s maďarským partnerom k projektu Via Carpatia
Dokončenie jazierka na gymnáziu Park mládeže
Príprava Dobrovoľníckeho septembra

SEPTEMBER
Prevádzkovanie infolinky k očkovaniu proti Covid-19
Pravidelné komunikácia s operátormi infolinky

Zabezpečovanie dobrovoľníkov do očkovacích centier
Obnovenie basketbalových ihrísk, Michalovce
Krasokorčuliarske podujatie Junior Grand Prix
Športové podujatie pre deti z detského domova Slovenské Nové Mesto
Aktivity na Košickom hrade (omietky na zemianskom dome, steny kováčskej dielne)
Tvorba dažďovej záhrady Sečovce
Tvorba oddychovej zóny s jazierkom na SOŠ Ostrovského
Tvorba dažďovej záhrady Zdravotnícka, Kukučínova, Košice
Likvidácia nelegálnych stavieb na Ružíne
Tvorba dažďovej záhrady – Markušovská, Spišská Nová Ves
Čisté Močarany, Seniori z DC 8, Michalovce (Úprava okolia DC, výsadba kvetov, kríkov,
čistenie chodníkov a popri ceste, cesta a chodník ku cintorínu, náter altánku)
Náter oplotenia Kaplnky v parku na Ul. kpt. Nálepku v Michalovciach (Aktivita určená pre
seniorov z Denných centier v Michalovciach)
Zveľadenie okolia MMB. Aktivita určená pre seniorov z DC 1-3, Michalovce (Zveľadenie
okolia MMB, kvetinový záhon zo svahových tvárnic, výsadba kvetov úprava okolia lavičiek)
Tvorba jazierka na obchodnej akadémii Polárna v Košiciach
Náter oplotenia Základnej školy na Ul. T. J. Moussona v Michalovciach
Tvorba dažďovej záhrady Komenského, Trebišov
Aktivity v parku DSS Šemša
Dokončenie Rozprávkového lesa v Malej Tŕni, úprava dažďovej záhrady Čerhov
Tvorba dažďovej záhrady gymnázium Opatovská, Košice
Stretnutie s koordinátorom pre rómske komunity k nastaveniu spolupráce a projektov do
budúceho obdobia
Odovzdanie defibrilátorov

OKTÓBER
Vyhodnotenie Dobrovoľníckeho septembra
Prevádzkovanie infolinky k očkovaniu proti Covid-19
Pravidelné komunikácia s operátormi infolinky
Zabezpečovanie dobrovoľníkov do očkovacích centier
Dokončenie jazierka na SOŠ Ostrovského – oplotenie

Stretnutie s p. Mydlovou z vodární
Online workshop k tvorbe dažďových záhrad pre materské školy
Dokončenie jazierko Polárna
Zbierka zimného šatstva pre komunity
Tvorba dažďových záhrad na ZŠ Tomášikova
Tvorba dažďových záhrad pri zariadení DORKA, na sídlisku KVP
Vyberanie betónových žľabov a tvorba suchého štrkového potoka na ulici Janigova, sídlisko
KVP
Tvorba retenčného priestoru na Hemerkovej ulici na sídlisku KVP
Online stretnutie k marketingu Voda nie je odpad
Marketing a príprava oceňovania dobrovoľníkov Srdce na dlani, správy na sociálnych sieťach

NOVEMBER
Prevádzkovanie infolinky k očkovaniu proti Covid-19
Pravidelné komunikácia s operátormi infolinky
Zabezpečovanie dobrovoľníkov do očkovacích centier
Dažďové záhrady v zariadení Liberta, Košice
Stretnutie s p. Tešliarom z Agentúry regionálneho rozvoja k hodnoteniu zrealizovaných
dažďových záhrad
Zbierka a odnášanie zimného šatstva pre komunity
Obhliadky materských škôl a iných zariadení k budúcoročným aktivitám (dažďové záhrady)
Stretnutie Rožňava – gemerská knižnica P. Dobšinského k tvorbe vodozádržných opatrení
Stretnutie SŠ v Strážskom k tvorbe vodozádržných opatrení
Vyhodnotenie nominácii oceňovanie Srdce na dlani

DECEMBER
Prevádzkovanie infolinky k očkovaniu proti Covid-19
Pravidelné komunikácia s operátormi infolinky
Zabezpečovanie dobrovoľníkov do očkovacích centier
Valné zhromaždenie DCKK

Tlačová správa – charitatívne aktivity
Tlačová správa – vodozdáržné opratrenia
Tlačová správa – infolinka k očkovaniu
Záverečné správy a vyhodnotenia projektov: 2x Karpatská nadácia, 2x Via Carpatia, 1x zelené
Košice
Písanie výzvy na akreditácie na 3 ročné obdobie na Iuventu
Odovzdanie cca 400 vriec po jednotlivých osadách: Krásnohorské podhradie, Moldava nad
Bodvou, Košická Nová Ves, Sečovce, Karlov Dvor, Ochtiná, Šaca, Sečovce,
Komunikácia s kaštieľom Borša- chystanie akcie štedrovečernej večere pre rodiny
Komunikácia s Úsmevom ako dar – výber 50 rodín, do ktorých pôjdu štedrovečerné večere
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plné dni rozdávania mís so štedrovečernými večerami

Objednávka a komunikácia ohľadom 8 defibrilátorov na ďalší rok
Dodatky k zmluvám pre ľudí do vakcinačných centier
Dodatok k zmluve KSK a DCKK pre vakcinačné centrá
Vyúčtovanie projektu Active Citizens Fund
Vytvorenie 16 stratégii pre starostov Michalovce, Trebišov, Karlov Dvor, Sečovce, KošiceDemeter, Košice - dialničný privádzač, Šaca, Ochtiná, Slavošovce, Dobšiná, Brdárka,
Gemerská Hôrka, Spišské Vlachy, Markušovce, Rudňany, Poráč.

