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Mládežnícka organizácia Plusko (ďalej
Plusko) je dobrovoľnícka záujmová organizácia združujúca mladých ľudí bez rozdielu
národnosti, rasy, politickej príslušnosti a
náboženského vyznania. Pôsobí na území SR a
vyvíja svoje aktivity aj v zahraničí.
Plusko vzniklo 7.1.2002 z neformálnej skupiny
mladých ľudí, ktorí mali záujem a motiváciu
pracovať s mládežou a prinášať jej atraktívne
možnosti trávenia voľného času. Od začiatku
bolo cieľom poskytnúť priestor pre sebarealizáciu a aktívny životný štýl, ruka v ruke s rozvojom osobnosti a tolerancie.
Postupne si Plusko nachádzalo cesty na svoj
rozvoj, pribúdali dobrovoľníci a tým aj aktivity pre mládež. Momentálne sme priestorovo
a materiálne zabezpečený pre základnú
činnosť, ktorú vykonávame a môžeme tak
poskytnúť svojim dobrovoľníkom istotu a
priestor pre inovácie a rozvoj v tejto oblasti. Naďalej však hľadáme možnosti pre rast
organizácie a príležitosti pre skvalitnenie a
rozšírenie našej činnosti.

Plusko vykonáva svoju činnosť v súlade s chartou ľudských práv, s princípmi humanity a
demokracie, ústavou a zákonmi SR. Na plnenie
cieľov organizácie využívajú dobrovoľníci
inovatívne a zážitkové aktivity - letné tábory, medzinárodné výmeny, školenia, splavy,
horoškoly, kultúrne podujatia, víkendové stretnutia, zimné prechody, atď.
Plusko spolupracuje s miestnymi, národnými a
medzinárodnými neziskovými organizáciami s
podobným, ale aj odlišným zameraním. Je zakladajúcim členom medzinárodnej organizácie
Healthy Network so sídlom v Bruseli.
V roku 2006 malo 56 členov a 55 dobrovoľných
inštruktorov, z ktorých 42 bolo členmi. V
decembri Plusko získalo zamestnanca na
polovičný úväzok, ktorý je viazaný na projekt
Rabaka podporený flámskou vládou. Ročne sa
zúčastní jeho aktivít okolo 400 mladých ľudí
nielen z Bratislavy, ale z celého Slovenska,
väčšina opakovane.

Cieľovou skupinou je mládež vo veku 15 až
26 rokov, zdravotne znevýhodnenú mládež
nevynímajúc. Práca organizácie je zameraná i
na reálnu vzájomnú integráciu znevýhodnenej
a zdravej mládeže.

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

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

Aby mohlo Plusko zabezpečiť naplnenie svojich cieľov, prispôsobilo svoju organizačnú štruktúru efektívnej práci.

Vnútorná Štruktúra organizácie:

Najvyšším orgánom Pluska je Valné
zhromaždenie, ktoré sa stretáva najmenej
raz do roka na jeho začiatku. Rozhoduje o
významných otázkach, smeruje organizáciu
z dlhodobého hľadiska a volí Predsedníctvo a
Kontrolnú komisiu.
Predsedníctvo je výkonným orgánom,
ktorý zabezpečuje naplnenie rozhodnutí
Valného zhromaždenia, zabezpečuje chod
organizácie a krátkodobo ju smeruje svojimi
rozhodnutiami. Má 7 členov, ktorí sú volení
na obdobie jedného roka.
Členmi Predsedníctva na rok 2006 boli:
Ing. Tomáš Pešek, predseda, 25 rokov, absolvent Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave - špecializácia
Financie, pracujúci ako živnostník/školiteľ
pre národné a medzinárodné inštitúcie (freelance trainer) venujúcim sa problematike
mládeže, prezident medzinárodnej organizácie Healthy Network iNGO.
Ing. Martin Mojzeš, podpredseda, 24
rokov, absolvent Fakulty elektrotechniky a
informatiky Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave – odbor Telekomunikácie, doktorand.
Lívia Guttmannová, 21 rokov, študentka
Fakulty manažmentu Univerzity Komenského,
pôsobí ako rešeršérka v spoločnosti Jenewein
& Partners, s.r.o.
Bc. Tomáš Pospíchal, 24 rokov, študent
Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – odbor rádioelektronika
Anna Tesařová, 19 rokov, študentka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského – odbor
všeobecné lekárstvo.
Mgr. Peter Blahút, 26 rokov, absolvent
Fakulty manažmentu Univerzity Komenského
– odbor Manažment organizácií a Manažment
ľudských zdrojov, živnostník v oblasti predaja
zážitkových služieb.
Mgr. Richard Babitz, 31 rokov, absolvent
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského,
odbor Sociálna práca, pracuje ako team leader zákazníckeho oddelenia pre veľkých firemných zákazníkov v spoločnosti Dell, s.r.o.
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.
Členmi Kontrolnej komisie na rok 2006 boli:
Branislav Brliť, predseda Kontrolnej komisie, 29 rokov, absolvent Obchodnej akadémie,
interný tréner - špecialista na komunikáciu so
zákazníkom v spoločnosti Orane Slovensko, a.s.
Juraj Valčák, 29 rokov, absolvent Obchodnej
akadémie, daňový a účtovný poradca.
Anton Hájek, 24 rokov, absolvent Strednej
priemyselnej školy dopravnej, pôsobí ako štátny
zamestnanec.
Aby Plusko zabezpečilo dostatočnú kontrolu svojej činnosti aj popri práci Kontrolnej komisie,
členovia dostávajú pravidelne správy o prijatých
rozhodnutiach elektronickou poštou. Správne
informácie na správnom mieste v správny čas
sú nevyhnutné aj pre ďalšie fungovanie a preto
je zabezpečený informačný kanál v podobe
emailovej konferencie. Tieto opatrenia zároveň
znižujú možnosť koncentrácie moci a zneužitia,
avšak sú zabezpečené aj inými prostriedkami.
Ročné volebné obdobie, maximálne tri mandáty
v rade za sebou či vyhradenie jedného miesta v
Predsedníctve niektorému z nových inštruktorov
majú za následok pravidelnú výmenu vedenia
a umožňujú aj novým inštruktorom vplývať na
chod organizácie.
Samotné aktivity Pluska sa dajú rozdeliť do
niekoľkých segmentov, ktoré pokrývajú jednotlivé sekcie. Samozrejme, sú prítomné aj aktivity, ktoré nezapadajú do žiadnej doteraz sformovanej sekcie, ktorá však môže kedykoľvek na
základe záujmu členov vzniknúť, alebo spadajú
pod viacero sekcií. Členovia môžu (a aj sú) aktívny v rámci viacerých sekcií.
V Plusku bolo v roku 2006 aktívnych 8 sekcií:
- táborová sekcia,
- sekcia splavov,
- íčko (integrácia),
- sekcia interných školení,
- zahraničná sekcia,
- horo sekcia (horoškoly),
- promo sekcia (propagácia).
- Rabaka

Koncom roka 2006 finišovali prípravy ďalších dvoch sekcií. Sekcia PlusGO má byť zameraná na
realizáciu projektu PlusGO, ktorého cieľom je vytvorenie a utuženie ešte nepoznaného kolektívu
jednotlivých tried prvého ročníka spolupracujúcej strednej školy prostredníctvom zážitkovej
pedagogiky – „triedny teambuilding“. S veľkým záujmom sa zatiaľ stretla aj pripravovaná sekcia
Déčko (detský domov). Jej cieľom je využiť skúsenosti a ľudský potenciál Pluska pri pravidelných
stretnutiach aj nepravidelných akciách s deťmi, ktoré sú alebo boli v detskom domove v bratislavskej Vrakuni.

Najvýznamnejšími zmenami pre Plusko ako celok v roku 2006 boli:
- 1.12.2006 začatie trojročného projektu Rabaka podporeného flámskou vládou v spolupráci s belgickou organizáciou MJA,
- prijatie zamestnanca na polovičný úväzok, ktorého miesto bolo vytvorené pre potreby koordinácie
projektu Rabaka (začiatkom marca 2007 má ešte nastúpiť jeden zamestnanec na plný úväzok
rovnako viazaný na projekt Rabaka),
- vznikla prvá „AkoNa“ – interná smernica – a po nej ďalšie (v roku 2006 spolu 6) čím sa sprehľadnilo
fungovanie dôležitých procesov, zlepšil informačný tok a poskytol spoločný postup pri práci v organizácii.

Od vzniku Pluska v roku 2002 neustále narastá počet realizovaných podujatí a aj vnútorné fungovanie organizácie sa systematizuje. Aby si Plusko určilo parametre, podľa
ktorých bude hodnotiť svoju efektívnosť, na
Valnom zhromaždení v roku 2004 definovali
členovia jeho smerovanie v dokumente Quo
vadis Plusko 2004 (QV’04), ktorý určil ciele v
rôznych oblastiach na 3 roky, teda na obdobie
2004-2006. Na Valnom zhromaždení začiatkom
roka 2006 definovali členovia plány, ktoré by
Plusko malo dosiahnuť o ďalšie tri roky (do

konca roka 2008), v dokumente Quo vadis Plusko
2006 (QV’06). Zhodnotenie QV’04 a QV’06 porovnáva rok 2006 z pohľadu plánov a skutočnosti.
Pre QV’06 uvádza nakoľko sa Plusko v roku 2006
priblížilo k plánu na rok 2009.
Plán
Skutočnosť (úspešnosť v %)

Táborová sekcia:
Poslanie:
Zabezpečiť letné tábory, ktoré sú nosné pre charakter Pluska najmä z hľadiska spôsobu ich realizácie pomocou zážitkovej pedagogiky a začleňovanie nových inštruktorov do behu organizácie.
Vytvára podujatia motivujúce k aktívnemu životnému štýlu a angažovanosti v okolí.
Ciele:
1. Príprava táborov a koordinácia práce medzi teamami, ktoré ich robia.
2. Vyhľadávanie nových potenciálnych lokalít.
3. Spolupráca na propagácii.

Činnosť:
Quo Vadis Plusko 2004
počet
Tábory

mimobratislavských účastníkov
lokalita

2005
4
4 (100%)
20%
21% (105%)

2006 (QV’04)
4
4 (100%)
30%
29% (97%)
mať 2 s tábormi
našla sa, ale nebol tam
2 s tábormi (100%)
tábor

Quo vadis Plusko 2006
počet
mimobratislavských účastníkov
Tábory
lokalita
zapojenie mladých inštruktorov

2006 (QV’06)*
6
4 (67%)
20 účastníkov/tábor
67 účastníkov (84%)
2
2 (100%)
aspoň 70%
12 zo 14 (123%)

* určuje nakoľko sa rok 2006 priblížil plánu na rok 2009

rok 2006:
tábor My-Ty a legendy – júl, Likava, 22 ľudí
tábor Edovo kakao – júl/august, Likava, 25 ľudí
tábor V časovej slučke ... – júl/august, Lubina, 30 ľudí
tábor ŽiWell – august, Lubina, 28 ľudí
Vyhodnotenie:
:-) zabezpečenie 2 táborových lokalít materiálne aj programovo a ideovo
:-( ešte stále náročné zháňanie účastníkov na tábory
Čo ešte chceme, aby bolo v roku 2008:
tematický (napr. gitarový) tábor.

Sekcia splavov:
Poslanie:
Vytvoriť u ľudí vzťah a rešpekt k prírode cez kontakt s vodou.
Ciele:
1. Príprava splavov a motivácia nových ľudí zapojiť sa do tejto činnosti.
2. Vyhľadávanie nových trás na splavovanie.
3. Materiálne zabezpečiť sekciu aby bola nezávislá od cudzích zdrojov.
Quo Vadis Plusko 2004
Splavy

2005
1
2 (200%)

Quo vadis Plusko 2006
počet
počet teamov
Splavy
lokalita
počet člnov

2006 (QV’04)
2
4 (200%)

2006 (QV’06)*
2 týždňové + 2 víkendové
1 týždňový + 3 víkendové (90%)
2
4 (200%)
3
2 + 1 možná (100%)
15
10 (67%)

* určuje nakoľko sa rok 2006 priblížil plánu na rok 2009

rok 2006:
Splav netradičných plavidiel – jún, Malý Dunaj, 25 ľudí
Splav po (malom) Dunaji – jún, Malý Dunaj, 20 ľudí
Pomaturitný splav – jún, Hron, 25 ľudí
Splav Vodníci III. – júl, Hron, 30 ľudí
Splav do neznáma – september, Hron, 20 ľudí
Vyhodnotenie:
:-) predbehnutie očakávaní a veľmi obľúbené podujatia
:-) dostatok ľudí schopných zabezpečiť tieto podujatia
:-( napriek tomu ešte nie je zabezpečená úplná materiálna sebestačnosť

Íčko (integrácia):
Poslanie:
Integrácia postihnutej a zdravej mládeže. Odstrániť zábrany,
predsudky a strach mladých ľudí z postihnutia, ukázať plnosť
života mladých ľudí s postihnutím. Finančne najnáročnejšia,
ale aj osobnostne najprínosnejšia sekcia.

Quo vadis Plusko 2004
Integračné podujatia

2005
2+1
2+2+1(medzinárodná výmena)
(166%)

Quo vadis Plusko 2006
počet víkendoviek
Integračné
podujatia

počet večerných podujatí
počet aktívnych
členov sekcie

2006 (QV’04)
2+1
2+2 (133%)
2006 (QV’06)*
1 + 1 dlhšia
2 dlhšie (120%)
6
2 (33%)
10
12 (120%)

* určuje nakoľko sa rok 2006 priblížil plánu na rok 2009

Rok 2006:
integračný karneval Maškaráda Rio de Plusko – apríl, Teatro Wustenrot, Bratislava, cca 60 ľudí
divadelný večer Teatro7 alebo Kura príde vlakom o siedmej – máj, Teatro Wustenrot, Bratislava,
cca 120 ľudí
integračná víkendovka Chlabláska – máj, Chľaba, 25 ľudí
Halloweentegračná tančiareň – október, Trampský klub u Ema, Bratislava, cca 60 ľudí
integračná víkendovka Chlabúžo – november, Chľaba, 25 ľudí
účasť telesne hendikepovaných mladých aj na iných podujatiach
Vyhodnotenie:
:-) dimenzia navyše pre všetkých, ktorí sa takýchto podujatí zúčastnia
:-) predbehnutie očakávaní a stále väčší prienik aj do ostatných sekcií
:-( napriek tomu náročné motivovanie k prvotnému kontaktu s postihnutím (inštruktori aj
účastníci)
:-( vysoká finančná a aj administratívna náročnosť
Čo ešte chceme, aby bolo v roku 2008:
- zorganizovať integrovaný splav alebo horoškolu a podujatie s mentálne postihnutou mládežou,
- zabezpečiť 50% financovania tejto sekcie z externých zdrojov a nájsť pre ňu fundraisera,
- nájsť alternatívne miesto pre organizovanie integračných víkendoviek.

Zahraničná sekcia
Poslanie:
Rozvoj medzinárodnej dimenzie a z toho plynúcich možností pre mládež.
Zabezpečiť medzinárodné výmeny, školenia, semináre, projekty, granty,
ktoré podporia interkulturálne učenie či neformálne vzdelávanie v medzinárodnom kontexte.
Ciele:
1. Vychovať ľudí, ktorí budú vedieť samostatne zmanažovať medzinárodný
projekt.
2. Priblížiť medzinárodné podujatia širšiemu okruhu ľudí.
3. Preniesť princípy činnosti (zážitková pedagogika, atď.) do medzinárodných podujatí.

Quo vadis Plusko 2004

2005
2006 (QV’04)
rozvoj spolupráce a budovanie imidžu
efektívna spolupráca na množstve projektov,
dobré meno, členstvo v HN (150%)

Integračné podujatia

Quo vadis Plusko 2006
hosťované medzinárodky
Zahraničie

vyslané medzinárodky
EDS

2006 (QV’06)*
4
3(75%)
6
8 (133%)
hosťovať
vyslaní 2 (45%)

* určuje nakoľko sa rok 2006 priblížil plánu na rok 2009

ROK 2006:
výmena Don’t worry, be happy – február, Habovka, 25 ľudí (za Plusko – 2 organizátori a 12
účastníkov), krajiny: Belgicko, Slovensko
výmena Games without borders – marec, Lipnice nad Sázavou (Česká republika), za Plusko 8
účastníkov, krajiny: Poľsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, Česká republika, Slovensko
hudobná výmena M.U.S.I.C. (Maybe Using Sound Is Connecting) – apríl, Modra a Bratislava, 45 ľudí
(za Plusko – 3 organizátori a 5 účastníkov), krajiny: Grécko, Slovinsko, Fínsko, Slovensko
výmena Forward to the past – jún/júl, Špania dolina a Bratislava, 45 ľudí (za Plusko – 4 organizátori a 4 účastníci), krajiny: Grécko, Lotyšsko, Belgicko, Slovensko
výmena EXIT – júl, Novi Sad (Srbsko), za Plusko 6 účastníkov, krajiny: Chorvátsko, Belgicko, Srbsko, Slovensko
výmena Eurizon Media – august, Pau (Francúzsko), za Plusko 3 účastníci, krajiny: Grécko,
Španielsko, Francúzsko, Slovensko
výmena Splash of civilisations – september, Brusel (Belgicko), za Plusko 2 účastníci, krajiny: Taliansko, Estónsko, Belgicko, Slovensko
školenie Module International - Intercultural Learning in Youth Exchanges – september, Novi Sad
(Srbsko), za Plusko 2 účastníci, krajiny: Albánsko, Macedónsko, Španielsko, Taliansko, Belgicko,
Bosna a Hercegovina, Srbsko, Chorvátsko, Poľsko, Slovensko
školenie Conflict Outdoor – október, Bukkszentkereszt (Maďarsko), za Plusko 4 ľudia, krajiny:
Poľsko, Maďarsko, Slovensko
školenie Santee Europe – november/december, Belgicko, za Plusko 1 účastník a 1 školiteľ, krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Macedónsko, Grécko, Lotyšsko, Portugalsko,
Srbsko, Čierna Hora, Holandsko, Turecko, Belgicko, Slovensko.
členstvo v medzinárodnej organizácii Healthy Network – sídlo Brusel (Belgicko), Plusko je zakladajúcim členom organizácie a koordinátorom pracovnej skupiny Active Lifestyle
Vyhodnotenie:
:-) vnášanie prvku zážitkovej pedagogiky do tohoto druhu podujatí
:-) množstvom finančných prostriedkov najväčšia sekcia
:-) zapájanie ďalších inštruktorov ako vedúcich medzinárodných projektov
:-) ďalšia možnosť pre inštruktorov na získavanie zručností a vedomostí na rôznych medzinárodných školeniach
:-) veľmi dobré meno organizácie v zahraničí a veľká vôľa spolupráce od zahraničných partnerov
:-( napriek tomu, vzhľadom na nízky počet možných účastníkov, neuspokojenie dopytu
:-( prvé neschválené projekty

Horo sekcia:
Poslanie:
Viesť k uvedomeniu si vlastných schopností a budovaniu dôvery pomocou
skalolezectva a iných foriem lezenia.
Ciele:
1. Príprava horoškôl (akcií zameraných na skalolezectvo a učenie a cvičenie
lezeckých techník) a motivácia nových ľudí zapojiť sa do tejto činnosti.
2. Vyhľadávanie nových krytých lezeckých stien aj lokalít v prírode.
3. Materiálne zabezpečiť sekciu.
Quo vadis Plusko 2004

2005
2
0 (0%)

Horoškoly
Quo vadis Plusko 2006
počet
Horoškoly

počet teamov
materiál

2006 (QV’04)
4
2 (50%)
2006 (QV’06)*
3
2 (67%)
1-2
1 (70%)
poriadna sada
dobrá sada (90%)

* určuje nakoľko sa rok 2006 priblížil plánu na rok 2009

ROK 2006:
horoškola HORO Senica – apríl, Senica, 20 ľudí
školenie Lanové techniky – máj, Lipie, 15 ľudí
horoškola Horolezenie a iné štveranie sa po skalách – júl, Omiš (Chorvátsko), 40 ľudí
Vyhodnotenie:
:-) zabezpečenie dobrého materiálu
:-) rozbehnutie sekcie s dobrou perspektívou do budúcnosti a šikovnými ľuďmi
:-( mierne zaostávanie za plánom

Sekcia interných školení:
Poslanie:
Zdieľanie poznatkov a skúseností v rámci organizácie. Ľudia, ktorý
sa venujú niektorej oblasti podrobnejšie, odovzdajú svoje znalosti
ostatným. Je to nevyhnutné na odborný rast organizácie, ako aj pre
zaškolenie nových inštruktorov a teda udržateľnosť rozvoja. Keďže
je náročné zohnať objekt, ktorý by spĺňal komplexné podmienky na
realizáciu školení Pluska, bolo by výhodné vytvoriť vlastné nízkonákladové školiace stredisko, ktoré by mohli využívať aj iné organizácie.

Ciele:
1. Udržať rôznorodosť a kvalitu školení na vysokej úrovni.
2. Vytvoriť podmienky aj pre zaneprázdnených a skúsených ľudí na odovzdanie vedomostí a
skúseností.
3. Zabezpečiť vybudovanie nízkonákladového školiaceho strediska.
4. Pravidelne vychovávať dobre pripravených inštruktorov pomocou zlepšujúceho sa trojdielneho
školenia inštruktorov.
Quo vadis Plusko 2004
Interné školenia
Quo vadis Plusko 2006
Interné
školenia

školiace stredisko
systemetizácia

2005
2006 (QV’04)
2 + séria troch inštruktorských
2 + séria (100%)
5 + séria (250%)
2006 (QV’06)*
zabezpečiť
definovanie potrieb a hľadanie lokality (60%)
zavedenie systému
aj interné aj inštruktorské (100%)

* určuje nakoľko sa rok 2006 priblížil plánu na rok 2009

ROK 2006:
2. časť Školenia nových inštruktorov – január, Chvojnica, 24 ľudí
školenie komunikačných zručností Hovoriť zlato – marec, Chvojnica, 18 ľudí
Školenie zdravotníkov, outsourcingovo zabezpečila organizácia Dúha – marec, Bratislava, 7
účastníkov za Plusko
3. časť Školenia nových inštruktorov – apríl, Chvojnica, 45 ľudí
školenie Kreativita – apríl, Bratislava-Vajnory, 18 ľudí
školenie Lanové techniky – máj, Lipie, 15 ľudí
stretnutie Megakongres školiteľov – september, Michal na Ostrove, 17 ľudí
stretnutie inštruktorov Popleto – október, Chvojnica, 35 ľudí
školenie Komunikácia – november, Lipie, 18 ľudí
1. časť Školenia nových inštruktorov – november, Chvojnica, 25 ľudí
Vyhodnotenie:
:-) kvalita školení; sú založené na aktuálnej potrebe inštruktorov,
vysoká flexibilita podľa potrieb
:-) modernizácia školenia nových inštruktorov, aby sa naďalej
zvyšovala jeho kvalita
:-) pokročilé štádium prípravnej fázy projektu vybudovania
nízkonákladového školiaceho strediska
:-) neustály rast a vzdelávanie inštruktorov aj z vonkajších zdrojov,
čo zvyšuje možnosti i potenciál pre nové interné školenia a ich kvalitu
:-( zaneprázdnenosť inštruktorov inými akciami a teda málo
času na školenia

PROMO sekcia:
Poslanie:
Uvedenie Pluska a jeho činností do povedomia mládeže a verejnosti.
Poskytovanie informácií členom a inštruktorom.
Ciele:
1. Organizovanie a podieľanie sa na podujatiach prezentujúcich Plusko.
2. Zvyšovanie povedomia verejnosti o možnostiach dobrovoľníckej
práce.
3. Udržiavanie kontaktov s médiami a partnermi.
4. Udržanie informovanosti vo vnútri organizácie (aj cez vnútorný
občasník Plusoviny).
Quo vadis Plusko 2004

Propagácia

2005
2006 (QV’04)
3 články, 1x v TV zmienka, promo na SŠ, webkalendár podujatí
4 články tlač + 1 internet, TV
nie, 4x rádio, jednoduchá provyššia adresnosť voči
mo na SŠ, webkalendár funguje,
cieľovej skupine
plagáty v MHD, promo v uliciach, interný časopis (150%)

Quo vadis Plusko 2006
Plusoviny
Propagácia

pouličné propagačné akcie
zmienka v tlači

2006 (QV’06)*
3
1 (33%)
2
3 (150%)
2 lokálne + 2 celoštátne noviny
3 + 0 (70%)

* určuje nakoľko sa rok 2006 priblížil plánu na rok 2009

ROK 2006:
vydané jedno číslo občasníka Plusoviny – február, náklad 250 ks
oslava dňa bláznov 1.apríl LIVE – apríl, ulice Bratislavy
účasť (a výpomoc) na festivale Hory a mesto – apríl, Aupark, Bratislava
propagačná akcia Hor sa do mesta – máj, Námestie SNP, Bratislava
účasť na happeningu na podporu kampane Ľudia ľuďom, ktorej cieľom bolo zachovanie asignácie
2% z dane z príjmov – november, Námestie SNP, Bratislava
Vyhodnotenie:
:-) 12,5% účastníkov táborov bolo získaných vďaka pouličnej a internetovej propagácii
:-( časovo náročné a aj preto menej ľudí, ktorí by sa mohli zapojiť
Čo ešte chceme, aby bolo v roku 2008:
- urobiť 4 víkendové podujatia pre stredné školy a pouličnú propagáciu mimo Bratislavy,
- vytvoriť propagačné CD/DVD a byť 2x v rádiu a raz v televízii,
- určiť na činnosť promo sekcie 20 000,- Sk z vlastných zdrojov.

RABAKA:
Poslanie:
Posilnenie a rozvoj mládežníckej práce a podpora pozitívneho vnímania mládežníckej práce a dobrovoľníctva v regióne Západného
Slovenska. Jedná sa o trojročný projekt podporený Flámskou vládou,
na ktorý sú viazaný dvaja zamestnanci (jeden na plný a jeden na
polovičný úväzok).
Ciele:
1. Zvýšenie kvality mládežníckej práce a prínos nových impulzov do
tejto oblasti.
2. Motivácia samotných dobrovoľníkov, verejnosti, organizácií v
regióne, samosprávy a stredných škôl k zvýšenému záujmu o tému
mládežníckej práce a dobrovoľníctva.
3. Ich zapojenie do propagácie mládežníckej práce a dobrovoľníctva.
Činnosť:
Projekt sa začal 1. decembra 2006 (oficiálne otvorenie je naplánované na 21. júna 2007 vo forme
otváracej konferencie). Nadviazali sme kontakty s viacerými subjektami (organizácie, samospráva a štátna správa, stredné školy, Iuventa, Ministerstvo školstva) a na začiatok roka 2007 sa
plánuje školenie v Belgicku, ako aj séria hodín etickej výchovy zameraná na tému dobrovoľníctva
na Obchodnej akadémii Dudova v Bratislave.
Čo ešte chceme, aby bolo do roku 2008:
- Zrealizované školenie pre mládežníckych pracovníkov, na základe ktorého bude nadviazaná
spolupráca s komerčným sektorom, samosprávou a médiami, ktorá bude prispievať k rozvoju
mládežníckej a dobrovoľníckej činnosti.
- Vytvorený priestor pre výmenu skúseností a spolupráce s ostatnými mládežníckymi organizáciami v regióne.
- Zrealizované školenie o práci s telesne znevýhodnenou mládežou a následne ich zvýšená participácia na aktivitách jednotlivých partnerských organizácií.

Nezaradené:

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

Víkendové podujatia pre verejnosť
Forma propagácie (jedna z najúčinnejších) a zároveň možnosť
zapojiť sa aj pre menej aktívnych členov.
Quo vadis Plusko 2004
Víkendové podujatia
pre verejnosť

2005
4
3 (75%)

Quo vadis Plusko 2006
Víkendové podujatia
pre verejnosť
* určuje nakoľko sa rok 2006 priblížil plánu na rok 2009

2006 (QV’04)
4
2 (50%)
2006 (QV’06)*
Savana + 3 neletné
Savana + 1 neletná (50%)

ROK 2006:
víkendové stanové podujatie Savana – máj, Marianka, cca 80 ľudí
víkendové stretnutie Biela Savana – december, Chvojnica, 36 ľudí
Vyhodnotenie:
:-) u ľudí, ktorí sa zúčastnia zvýšený záujem o Plusko
:-( pomalý nábeh na plán a tým nevyužitý potenciál týchto podujatí
Čo ešte chceme, aby bolo v roku 2008:
- rozšíriť typy podujatí – cyklotúra, výstupy, putovné podujatia, atď.

Spolupráca s inými organizáciami:
Vzájomná výpomoc pri aktivizácii mladých ľudí. Možnosť využitia
dobrovoľníkov (členov a inštruktorov) na pomoc iným organizáciám. Snažíme sa získať na spoluprácu aj partnerov/sponzorov v
komerčnom sektore.
Quo vadis Plusko 2004
Spolupráca s inými
organizáciami

2005
2006 (QV’04)
množina organizácii, projekty s nimi
iba zopár organizácii, ad hoc
rozvoj existujúcich vzťahov,
spolupráca (50%)
systematizácia (80%)

Quo vadis Plusko 2006
Spolupráca s inými
organizáciami

partneri
spolupráca so samosprávou

* určuje nakoľko sa rok 2006 priblížil plánu na rok 2009

ROK 2006:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava – pomoc s
informačným stánkom pri organizácii verejnej zbierky Biela pastelka
Teatro Wustenrot, Bratislava – poskytnutie priestorov na integračnú
diskotéku
členstvo v medzinárodnej organizácii Healthy Network – sídlo Brusel
(Belgicko), Plusko je zakladajúcim členom organizácie a koordinátorom
pracovnej skupiny Active Lifestyle
Vyhodnotenie:
:-) s organizáciami, s ktorými Plusko nadviazalo kontakt, dobré vzťahy
:-) dobré renomé našich dobrovoľníkov
:-) postupné budovanie siete spolupráce (projekt Rabaka)
:-( zaneprázdnenosť inštruktorov vnútornými akciami a teda menej
času na spoluprácu orientovanú von

2006 (QV’06)*
1 SK + 3 zahraničné
3 + 4 (175%)
2
0,5 (25%)

Zamestnanec:
Plusko nemalo zamestnanca, avšak inštruktori už nestíhali všetku
administratívnu a ďalšiu prácu. Zároveň vyvstala potreba pristúpiť k
profesionalizácii mládežníckej práce. Preto Plusko hľadalo spôsob ako
zabezpečiť zamestnanca a zároveň rozšíriť svoju činnosť. Ideálnou
kombináciou sa ukázal projekt Rabaka podporený Flámskou vládou,
ktorý sa snaží rozvinúť prácu s dobrovoľníkmi v západoslovenskom
regióne a viaže na seba 2 zamestnancov.
Quo vadis Plusko 2004
Spolupráca s inými
organizáciami

2005
2006 (QV’04)
množina organizácii, projekty s nimi
iba zopár organizácii, ad hoc
rozvoj existujúcich vzťahov,
spolupráca (50%)
systematizácia (80%)

Quo vadis Plusko 2006
Spolupráca s inými
organizáciami

partneri
spolupráca so samosprávou

2006 (QV’06)*
1 SK + 3 zahraničné
3 + 4 (175%)
2
0,5 (25%)

* určuje nakoľko sa rok 2006 priblížil plánu na rok 2009

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

Hlavnými princípmi organizácie sú tolerancia a otvorenosť, ktoré umožňujú novým členom realizovať
slobodne svoje návrhy a inovácie a zároveň ich plne začleňujú do chodu organizácie nezávisle od
dĺžky ich pôsobenia. Pokiaľ činnosť inštruktorov nie je v rozpore s poslaním a cieľmi organizácie
majú voľnú ruku pri svojom pôsobení a sú plne podporovaní organizáciou pri navrhovaní nových aktivít, riešení a nápadov. Zároveň sa snažíme túto toleranciu a otvorenosť preukazovať aj navonok,
čo znamená, že pristupujeme rovnakým spôsobom k ľuďom, s ktorými prichádzame do kontaktu.
Odlišnosť či iné kultúrne zázemie je pre nás výzva, nie dôvod na strach či ignoráciu.

MO Plusko je dobrovoľná záujmová organizácia, združujúca mladých ľudí bez rozdielu národnosti,
rasy, politickej príslušnosti a náboženského vyznania.
Organizácia vznikla 7.1.2002 z neformálnej skupiny mladých ľudí, ktorí mali záujem a motiváciu
pracovať s mládežou a prinášať jej atraktívne možnosti trávenia voľného času. Od začiatku bolo
cieľom poskytnúť priestor pre sebarealizáciu a aktívny životný štýl ruka v ruke z rozvojom osobnosti a tolerancie.
Na plnenie cieľov organizácie využívajú dobrovoľníci inovatívne a zážitkové aktivity- víkendové
stretnutia, letné tábory, medzinárodné výmeny, školenia, splavy, horoškoly, kultúrne podujatia,
zimné prechody atď.
MO Plusko spolupracuje s miestnymi, národnými a medzinárodnými neziskovými organizáciami s
podobným, ale aj odlišným zameraním. Je zakladajúcim členom medzinárodnej organizácie Healthy
Network iNGO so sídlom v Bruseli.
Najnovším projektom RABAKA prispieva Plusko k zvýšeniu kvality mládežníckej a dobrovoľníckej
činnosti v regióne Bratislavy a vytvára priestor pre vzájomnú spoluprácu a podporu organizácií,
samosprávy, komerčného sektora či médií.

Najprv uvedieme krátke zhodnotenie Quo vadis 2004 a Quo vadis 2006:

Quo vadis Plusko 2004
Financie

Quo vadis Plusko 2006
Financie

2005
2006 (QV’04)
iné zdroje ako MŠ SR; 2% z dane, granty
bez zdroja z MŠ SR, 2% efekzabezpečiť udržateľnosť,
tívne, projekty cez EU (120%)
hľadať nové zdroje
2006 (QV’06)*
min. 250 000,- Sk z 2% asignácie ročne
438 401,30 Sk (175%)

* určuje nakoľko sa rok 2006 priblížil plánu na rok 2009

Čo ešte chceme, aby bolo v roku 2008 (QV’06):
- vychovať viac ľudí, ktorí budú vedieť zmanažovať granty a projekty.

V nasledujúcej časti uvedieme štruktúru príjmov a výdavkov Pluska:
Najväčšia časť príjmov je z grantového programu Mládež. Tieto príjmy sú účelovo viazané na
medzinárodné projekty a ním zodpovedajú aj adekvátne výdavky.
Druhým najvýznamnejším príjmom boli v roku 2006 2% z daní fyzických a právnických osôb. Je
to veľmi významný príjem a vďaka nemu sme mohli zrealizovať množstvo našich aktivít. Z dlhodobého hľadiska (podľa zámerov vlády) však nie je najstabilnejší a jeho výška sa každoročne
mení.
Ďalšími významnými zdrojmi boli účastnícke poplatky na aktivitách, ktoré sú úmerné množstvu a
charakteru aktivít, ktoré MO Plusko realizuje, či iné granty, z ktorých by sme v budúcnosti chceli
získať vyššie percento našich zdrojov.
Výzvou do budúcnosti ostáva vyššia diverzifikácia príjmov. V roku 2007 by sme chceli využiť
i možnosti financovania našich aktivít zo zdrojov Ministerstva Školstva SR ako i začať viac
spolupracovať s komerčným sektorom.
PRÍJMY za rok 2006
Iný zdaniteľný príjem

350,34 Sk

Členské

4 300,00 Sk

Bežný príjem

22 200,00 Sk

Iné granty

95 241,00 Sk

Pôžičky

117 217,00 Sk

Účastnícke poplatky

193 554,80 Sk

2 percentá

438 401,30 Sk

Granty programu Mládež

1 525 274,73 Sk
2 396 539,17 Sk

VÝDAVKY za rok 2006
Daň z príjmov

52,00 Sk

Prevádzková réžia

11 770,18 Sk

Energie

14 356,00 Sk

Telefónne poplatky a internet

40 341,86 Sk

Splavy

46 351,50 Sk

Nájomné

48 000,00 Sk

Integračné akcie

57 832,50 Sk

Víkendové podujatia

69 201,50 Sk

Školenia

70 762,00 Sk

Vrátenie pôžičky

72 463,00 Sk

Nákup drobného majetku

76 160,00 Sk

Bežná réžia

112 903,00 Sk

Tábory

119 911,00 Sk

Projekty programu Mládež

1 514 104,91 Sk
2 254 209,45 Sk

Viazané zdroje z 2% na 2007
Spolu

142 329,72 Sk
2 396 539,17 Sk

Využitie 2 % podielu z dane právnických a fyzických osôb
asignovaného v roku 2005 - 239 232,- Sk
KANCELÁRIA:
38 700,- Sk pokrylo časť nákladov kancelárie, ktorá slúži na koordináciu a prípravu zážitkových
aktivít MO Plusko.
VZDELÁVANIE A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ:
Vďaka 2% sme sumou 43 500,- Sk podporili sériu školení mladých inštruktorov, kde sa naučili
zručnosti, aby boli schopní aktívne sa zapojiť do organizovania zážitkových aktivít pre mládež.
Ďalej sme z tejto sumy financovali dve školenia zamerané na rozvoj zručností pri lanových technikách a komunikačných zručností našich inštruktorov.
MATERIÁL:
Plusko plánovalo rozšíriť svoje letné zážitkové tábory o jednu lokalitu – Lubinu pri Starej Turej,
ktorú bolo potrebné plne vybaviť. Vďaka dvom percentám sa nakúpili stany, vybavenie poľnej
kuchyne, pílky, sekery atď. Zo sumy 67 900,- Sk, ktorá bola vyčlenená na materiál, sa nám podarilo ďalej kúpiť základný lezecký materiál na organizovanie horoškôl a doplniť splavovú výbavu
ďalšími člnmi na organizovanie zážitkových splavov.
INTEGRAČNÉ ZÁŽITKOVÉ AKTIVITY SO ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENOU MLÁDEŽOU:
Integračné aktivity pre znevýhodnenú mládež sú pre organizáciu najnákladnejšie ale aj s
najvyššou pridanou hodnotou. Preto sa snažíme o to, aby tieto aktivity boli pre zdravotne
znevýhodnených mladých ľudí finančne prístupné. Sumou 48 200,- Sk sme sčasti dokázali uhradiť
náklady na ubytovanie a cestu na víkendovej zážitkovej akcii alebo prenájom sály a občerstvenie
na integračných diskotékach.
OSTATNÉ ZÁŽITKOVÉ AKTIVITY :
Vďaka 2% sme vedeli uhradiť časť nákladov na víkendové akcie pre našich inštruktorov, napr.
víkend na zhodnotenie letných akcií, víkendové valné zhromaždenie organizácie, ale aj víkendové akcie pre verejnosť. Suma 32 500,- Sk, ktorá bola vyčlenená na tento účel, pomohla aj lacno
realizovať nosné letné aktivity Pluska - letné zážitkové tábory.
PROPAGÁCIA:
Plusko vďaka sume z 2% mohlo tlačiť letáky a bulletiny o činnostiach organizácie a realizovať
propagačné aktivity na verejnosti a pre verejnosť. Na tento účel čerpalo až do výšky 8 432,- Sk.

