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Kto sme?

Mládežnícka organizácia Plusko
(ďalej len 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.
Cieľovou skupinou je mládež vo
veku 15 až 30 rokov, zmyslovo a telesne
znevýhodnenú mládež nevynímajúc.
Práca organizácie je zameraná i na
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reálnu vzájomnú integráciu
znevýhodnenej a zdravej mládeže.
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 letné zážitkové akcie,
medzinárodné výmeny, kurzy, školenia,
splavy, horoškoly, kultúrne podujatia,
víkendové stretnutia, zimné prechody,
atď.
Jedným z hlavných cieľov Pluska
je neustále zvyšovanie kvality akcií.
Inštruktori sa vzdelávajú a rozširujú
svoje obzory na rôznych kurzoch.
Autorský trojfázový kurz inštruktorov
zážitkovej pedagogiky, kde každoročne
školíme generáciu našich mladých
inštruktorov, získal certifikáciu od
Ministerstva školstva SR.
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 2010 malo MO Plusko 80
inštruktorov - dobrovoľníkov.
V januári a vo februári roku 2010
bol v kancelárii na plný úväzok
zamestnaný jeden koordinátor.
V roku 2010 sa na akciách Pluska
zúčastnilo 413 mladých ľudí nielen z
Bratislavy, ale aj z celého Slovenska,
väčšina opakovane.

Naša vízia
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, či zmyslový
hendikep má takto príležitosť budovať
hodnotné sociálne siete, čo mu
poskytne istotu vo chvíľach, keď je
sám bezradný.“

Naša misia
Pracujeme so zážitkom,
využívame metódy a techniky
zážitkovej pedagogiky i neformálneho
vzdelávania. Prostredníctvom správne
nastavených výziev, inšpiratívneho
prírodného prostredia, práce so
skupinou i jednotlivcami,
zohľadňovaním ľudských hodnôt a
zamýšľaním sa nad vlastnými reakciami
a konaním v rôznych situáciách,
rozvíjame mladých ľudí, podporujeme

ich sebavedomie a motivujeme ich k
aktívnemu pôsobeniu v spoločnosti.
Našou snahou je
prostredníctvom zážitkovej pedagogiky
a neformálneho vzdelávania poskytnúť
mladému človeku v duchu príslovia
„lepšie raz zažiť, ako stokrát počuť“,
nielen nové skúsenosti a zručnosti, ale
aj obohatiť jeho osobnosť a ľudskú
stránku, z čoho ťaží nielen on sám, ale
aj jeho okolie a spoločnosť.
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Ako Plusko funguje?

Vnútorná štruktúra
organizácie
Najvyšším orgánom Pluska je
Valné zhromaždenie, ktoré sa stretáva
najmenej raz do roka na jeho začiatku.
Tvoria ho inštruktori Pluska. Rozhoduje
o významných otázkach, smeruje
organizáciu z dlhodobého hľadiska a
volí Predsedníctvo a Kontrolnú komisiu.
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Predsedníctvo
Je výkonným orgánom, ktorý zabezpečuje naplnenie rozhodnutí Valného
zhromaždenia, zabezpečuje chod organizácie a krátkodobo ju smeruje svojimi
rozhodnutiami. Má 7 členov, ktorí sú volení na valnom zhromaždení na obdobie
jedného roka. 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.
Členovia predsedníctva v roku 2010:
Bc. Světlana Drtilová (Sveťa), predsedníčka, 23 rokov,
študentka Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odbor
slovenský jazyk a literatúra. V predsedníctve
zodpovedala za koordináciu činnosti predsedníctva, emailovú komunikáciu predsedníctva a stretnutia.
Mgr. Richard Babitz (Riško),podpredseda, 35 rokov.
Absolvent Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského,
odbor Sociálna práca. Pracuje ako manažér oddelenia
exekutívnych eskalácií pre strednú Európu v spoločnosti
Dell, s.r.o.
Andrej Minárik (Andrej), 23, študent informatiky na
Fakulte Informatiky a Informačných Technológií
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor
Softvérové inžinierstvo. S Pluskom sa prvýkrát stretol v
roku 2006, odvtedy prešiel trojdielnym školením a
organizovaním takmer všetkých typov akcií na Plusku. V
roku 2010 bol prvýkrát zvolený do predsedníctva
organizácie.
Ing. Eva Biharyová (Eva), 26 rokov, absolventka
Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulta hospodárskej
informatiky, špecializácia – Účtovníctvo a audítorstvo.
V súčasnosti SZČO v oblasti účtovníctva, ekonomiky
a daní. Na Plusku pôsobí od roku 2004. Jej hlavnou
parketou v predsedníctve sú financie a finančné analýzy.
Ing. Martin Mojzeš (Hogno), 28 rokov, vyštudoval
Telekomunikácie na Fakulte elektrotechniky a
informatiky Slovenskej technickej univerzity. V Plusku je
aktívny od roku 2004, pričom od roku 2008 do roku 2009
bol v Plusku zamestnaný na hlavný pracovný pomer. V
súčasnosti pôsobí ako živnostník v oblasti vzdelávania a
online marketingu.
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Katarína Michalíková (Katka), 23 rokov, študentka
priestorového plánovania Ústavu manažmentu Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave. Na Plusku je aktívna
od roku 2008.

Zuzana Šaturová,
Mgr. Zuzana Šaturová (Zuzka) je členkou predsedníctva za
mladých inštruktorov. Na Plusku je aktívna od roku 2010. Je
absolventkou Fakulty manažmentu na Univerzite Komenského,
odbor: finančný manažment . V súčasnosti prvý rok pracuje ako
audítor v spoločnosti PwC.

Členovia Kontrolnej komisie v roku 2010
Matej Kravjar (Matej), 25 rokov, programátor v spoločnosti
ESET, spol. s.r.o. Predseda kontrolnej komisie, zastrešoval
úlohy predsedníctva, ich stav a termíny. Na Plusku je aktívny
od roku 2005.

JUDr. Mário Šimko (Šimo), 34 rokov, absolvent Právnickej
fakulty Univerzity Komenského - odbor Právo.

Mgr. Viera Králiková (Pyraňa), 25 rokov, absolventka
Fakulty masmediálnych štúdií - odbor marketingovej
komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Pracuje ako PR manager v PR agentúre Media In. Na Plusku
je aktívna od roku 2006.
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Aby Plusko zabezpečilo dostatočnú kontrolu svojej činnosti aj popri práci
Kontrolnej komisie, inštruktori dostávajú pravidelne správy o prijatých
rozhodnutiach a činnosti organizácii elektronickou poštou. Správne informácie na
správnom mieste v správny čas sú nevyhnutné aj pre ďalšie fungovanie a preto
Plusko používa rôzne komunikačné nástroje (emailové skupiny, zdieľané dokumenty
a kalendáre, wiki stránky, atď.). Tieto opatrenia zároveň znižujú možnosť
koncentrácie moci a jej zneužitia.

Sekcie Pluska
Samotné aktivity Pluska sa dajú rozdeliť do niekoľkých oblastí, ktoré
pokrývajú jednotlivé sekcie. Samozrejme Plusko má aj aktivity, ktoré nezapadajú
do žiadnej doteraz sformovanej sekcie alebo spadajú pod viacero sekcií naraz.
Sekcie môžu kedykoľvek vzniknúť na základe záujmu inštruktorov. Tí sú väčšinou
aktívni v rámci viacerých sekcií. Každá sekcia má svojho vedúceho. V Plusku bolo v
roku 2010 aktívnych 10 sekcií.
Vedúci sekcií v roku 2010
Hlavným koordinátorom Táborovej sekcie je Mgr. Richard
Babitz (Riško), 35 rokov. Absolvent Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského, odbor Sociálna práca. Pracuje ako
manažér oddelenia exekutívnych eskalácií pre strednú
Európu v spoločnosti Dell, s.r.o.

Hlavnou koordinátorkou Horo sekcie je Kristína Majorošová
(Kika), 21rokov. Študentka Vysokej školy múzických umení,
odbor Produkcia a distribúcia filmového umenia a
multimédií.

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

[9]

Vedúcou sekcie Íčko je Mgr. Miroslava Barčinová (Mirka).
Absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity
Komenského, odbor: špeciálna pedagogika - poradenstvo a
pedagogika sluchovo postihnutých. V súčasnosti pracuje ako
osobná asistentka v špeciálnej materskej škole pre deti so
sluchovým postihnutím.
Projektovým manažérom, teda vedúcim sekcie PlusGO je
Ing. Martin Mojzeš (Hogno), 28 rokov. Vyštudoval
Telekomunikácie na Fakulte elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity. V Plusku pôsobí ako hlavný
vedúci zážitkových akcií, školiteľ a v rokoch 2008 až 2009
bol v Plusku zamestnaný na hlavný pracovný pomer. V
súčasnosti pôsobí ako živnostník v oblasti vzdelávania a
online marketingu.
Hlavnou koordinátorkou propagačnej sekcie je Mgr. Viera
Králiková (Pyraňa), 25 rokov. Je absolventkou Univerzity
Cyrila a Metoda v Trnave, odbor marketingová komunikácia
a pracuje ako PR manažér v PR agentúre Media In.

Hlavným koordinátorom splavovej sekcie je ,,Nati“ Natália Kasanová,26 rokov. V roku 2010 úspešne ukončila
štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave. Toho času pracuje na Novorodeneckej klinike M.
Rusnáka v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda ako lekár v
špecializačnej príprave.
Interné školenia zastrešuje JUDr. Mário Šimko (Šimo), 34
rokov, absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského odbor Právo. Koordinuje vzdelávanie už pôsobiacich
inštruktorov a školenia nových inštruktorov.

Sekciu Déčko zastupoval Mgr. Matej Štepita (Maťo), 28
rokov, absolvent psychológie na FiF UK v Bratislave.
V súčasnosti pôsobí ako poradenský psychológ Detského
fondu SR. Na Plusku je aktívny od roku 2004.
Sekcia Déčko sa transformovala na o.z. Lorien
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Čo Plusko dosiahlo
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Najvýznamnejšie zmeny v roku 2010
Dobrovoľník roka: Světlana
Drtilová (Sveťa) – naša najmladšia
predsedníčka Pluska bola ocenená
v kategórii dobrovoľník pracujúci s
deťmi a mládežou" a stala sa
ambasádorkou roka dobrovoľníctva.

V rámci zahraničnej sekcie je
najdôležitejšou zmenou „výmena
generácie“ inštruktorov, ktorí vedú
medzinárodné výmeny, prípadne sa
zapájajú do medzinárodných
tréningov. Rok 2010 bol rokom
prelomovým, kedy na jednej strane
sekcia prišla o niekoľko inštruktorov
(ktorí v minulosti úspešne organizovali
napríklad aj medzinárodné výmeny
s fyzicky znevýhodnenými
účastníkmi.) Na strane druhej,
s príchodom nových ľudí sa začala
aktívne rozvíjať myšlienka
zorganizovať medzinárodnú výmenu
na Slovensku. Zároveň sme stále
aktívni v rámci EDS programu Mládež
v Akcii a kontaktovaní verejnosťou
ako vysielajúca organizácia a súčasťou
Healthy Network, ktorá úspešne
organizuje medzinárodné projekty.
Naše adaptačné kurzy PlusGO
sa presunuli z Levíc do Bratislavy.
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S myšlienkou zriadiť chránené
pracovisko prišiel náš dobrovoľník
Roman Martinovič ešte na Valnom
zhromaždení vo februári 2010.
Poskytol nám aj základné informácie
a know-how, za čo mu patrí naša
veľká vďaka. Zriadenie chráneného
pracoviska bol náročný a niekoľko
mesiacov trvajúci proces, do ktorého
sa zapojili nielen členovia
predsedníctva, ale aj naši dobrovoľníci
(presťahovanie kancelárie z priestorov
s architektonickými bariérami a s tým
spojené vymaľovanie miestnosti,
namontovanie a doriešenie WC
vhodného pre vozíčkara a veľa hodín
strávených komunikáciou s Úradom
práce, s pracovníčkami Úradu
verejného zdravotníctva a inými
úradmi), ale od 3.1.2011 chránené
pracovisko naplno funguje!

Ako fungovali sekcie
Každá sekcia si stanovuje ciele na
nasledujúci rok, s ktorými sa chce
popasovať, aby prispela k celkovému
fungovaniu Pluska. Množstvo zo
stanovených cieľov bolo naplnených aj v
roku 2010. Avšak našim cieľom je
neustále zdokonaľovanie sa, a preto sa
snažíme zvyšovať kvalitu našich akcií
prostredníctvom nových nápadov a
kvalitne vyškolených inštruktorov, aby si
účastníci odniesli z našich akcií čo
najviac.
Od vzniku Pluska v roku 2002
neustále narastal počet realizovaných
podujatí a aj vnútorné fungovanie
organizácie sa systematizovalo. Nové
sekcie sa zastabilizovali a z jednej
vznikla nová organizácia. Teší nás, že
Plusko aj takýmto spôsobom dáva
priestor pre realizáciu nových myšlienok
a pomáha ľuďom, ktorí to potrebujú.
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Táborová sekcia
Zážitkové tábory boli jednou z prvých činností, ktorej sa Plusko venovalo a
postupne rozvíjalo. Robiť kvalitné a osobnostne obohacujúce zážitkové tábory s
príjemnými ľuďmi bola jednou z hlavných príčin vzniku Pluska. I keď sekcia ako
taká sa vytvorila až po zmene stanov v roku 2005. V tomto roku má sekcia prvýkrát
svojho koordinátora. Popri klasických viacdňových táboroch sú stále viac obľúbené
aj zážitkové víkendovky.
Poslanie:
Zabezpečiť letné zážitkové tábory, ktoré sú nosné pre charakter Pluska
najmä z hľadiska spôsobu ich realizácie s využitím zážitkovej pedagogiky a
začleňovanie nových inštruktorov do behu organizácie. Vytvárať podujatia
motivujúce k aktívnemu životnému štýlu a angažovanosti v okolí.
Ciele:
1. Zmena názvu tábor na zážitková akcia, alebo zážitková víkendovka.
2. Vyhľadávanie nových potenciálnych lokalít.
3. Spolupráca na propagácii táborov a víkendoviek.

Porovnanie činnosti v rokoch 2008-2010
Počet
Tábory
Víkendovky pre verejnosť
Účastníci na táboroch
Zapojenie mladých inštruktorov
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2010
4
3
110
8z9

2009
4
2
64
6 z 10

2008
5
3
62
7 z 10

Rok 2010
zážitková víkendovka
Cirkus Plusko
zážitkový tábor
TuZemák
zážitkový tábor
Mačka vo vreci
zážitkový tábor
Straty a vynálezy
zážitkový tábor
Re:Belové
zážitková víkendovka
Rozprávky aj pre
dospelých
zážitková víkendovka
Tie roky 60te

– marec, Chvojnica

25 ľudí (18 účastníkov + 7tím)

- júl, Čutkovská dolina

20 ľudí (12 účastníkov + 8tím)

- júl, Chalúpka

25 ľudí (16 účastníkov+ 9 tím)

- júl, Čutkovská dolina

18 ľudí (11 účastníkov+ 7 tím)

- prelom júla a augusta,
Chalúpka
– prelom augusta
a septembra
Chalúpka
– december, Chvojnica

24 ľudí (15 účastníkov +9 tím)
25 ľudí (20 účastníkov +5 tím)

26 ľudí (18 účastníkov +8tím)

Vyhodnotenie
 zväčšujúci sa počet účastníkov na akciách, stúpa povedomie u mladých ľudí
 víkendovky sú jedným z prostriedkov motivácie potenciálnych
účastníkov ísť aj na ďalšie akcie organizované Pluskom
 stále isté rezervy v naplnenosti táborov
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Sekcia splavov
Splavy boli jednou z akcií, ktoré sa
organizovali od samého začiatku
existencie Pluska. Zo začiatku si sekcia
splavov na každú akciu požičiavala člny
od partnerských organizácií, no po 2
rokoch začala s nákupom vlastných
člnov, aby postupne dosiahla
sebestačnosť a vyhovela rastúcej
popularite týchto akcií. V súčasnosti
disponuje dostatkom materiálového
zabezpečenia pre samostatné fungovanie
a organizovanie splavov.
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 zabezpečenie sekcie
Porovnanie činnosti v rokoch 2008-2010
Počet
2010
Splavy
2
Účastníci
33
Lokality
2
Člny vo vlastníctve MO Plusko
14

2009
2
38
2
12

2008
5
110
2
12

Rok 2010
splav Pohoda džús – tak to už skús- júl, Hron, 18 ľudí
SNP – splav netradičných plavidiel – september, Malý Dunaj, 15 ľudí
Vyhodnotenie
 finančná samostatnosť sekcie
 nové – ešte Pluskom nesplavované rieky
 znížený záujem inštruktorov robiť splavy pre verejnosť (preferencia súkromných
splavov)
„Momentálne je sekcia finančne samostatná, no máme problém nielen s
účastníkmi, no aj s inštruktormi, ktorí by sa pustili do splavov pre verejnosť.
Takže člnov je dostatok, len nie je dostatok ľudí, ktorí by ich pravidelne omočili vo
vodách riek...“ (Nati)
[16]

Zahraničná sekcia
Zakladajúci inštruktori Pluska mali už pred jeho vznikom skúsenosti
s medzinárodnými akciami a Plusko bolo prirodzeným domovom ich ďalších
iniciatív. Posunutie týchto akcií na vyššiu úroveň bol jeden z motivačných faktorov
vzniku Pluska.
Poslanie
Rozvoj medzinárodnej dimenzie organizácie a z toho plynúcich možností pre
mládež. Zabezpečiť medzinárodné výmeny, školenia, semináre, projekty, granty,
ktoré podporia interkultúrne učenie, neformálne vzdelávanie a rozvoj zážitkovej
pedagogiky v medzinárodnom kontexte. Našou úlohou je naďalej nájsť/ vychovať
aktívnych členov, ktorí sú schopní na seba prebrať zodpovednosť za projekt ako aj
ponúknuť možnosť zúčastniť sa na medzinárodnom projekte nielen inštruktorom
Pluska, ale aj motivovaným mladým ľuďom v rámci širokej verejnosti.
Ciele
1. Vychovať ľudí, ktorí budú vedieť samostatne manažovať medzinárodný projekt.
2. Priblížiť medzinárodné podujatia širšiemu okruhu ľudí.
3. Preniesť princípy činnosti (zážitková pedagogika, atď.) do medzinárodných
podujatí a od partnerov načerpať inšpiráciu pre vlastnú činnosť.
Rok 2010
2 realizované EDS projekty (Francúzsko, Brazília)
Medzinárodná výmena Outdoor for More, 3 – 8.11.2010 Anglicko
Partnership building activity: Just experience it, pod hlavičkou Healthy
Network
Vyhodnotenie
 Plusko oslovované ako partner EDS
projektov a medzinárodných tréningov
 zapojenie nových ľudí do sekcie
aktivita zorganizovať projekt na
Slovensku
 aktivita v rámci Healthy Network
 pokles záujmu o medzinárodné
projekty a motivácia organizovať ich
pokračujú
 menší záujem o školenia v rámci
programu Mládež v Akcii
„V roku 2010 sa nám (nielen vďaka Healthy Network) podarilo zapojiť do
medzinárodného programu a participovať na školeniach a zahraničných výmenách,
a týmto spôsobom šíriť spôsob a atmosféru aktivít, ktoré robíme v našej
organizácii aj do zahraničia. Verím, že počet zapojených ľudí sa bude zvyšovať. V
tomto roku vysielame dobrovoľníka v rámci programu EDS. Tentokrát ako
koordinujúca organizácia do Južnej Ameriky a počet záujemcov o tieto projekty
postupne narastá.“ (Ani)
[17]

Íčko (integrácia)
Už v roku 2002 inštruktori Pluska
spolupracovali na základe osobných
vzťahov zo Združením telesne
postihnutej mládeže. Neskôr skupina
inštruktorov prišla s nápadmi na
integračné diskotéky a víkendovky, kde
by sa inštruktori Pluska zoznámili s
integráciou a boli by otvorenejší k
prispôsobeniu aj ostatných akcií mladým
ľuďom s postihnutím. Následne sa tieto
víkendovky otvorili širokej verejnosti a
všetka činnosť sa zastrešila sekciou Íčko.

Poslanie
Integrovať mládež s postihnutím a
bez neho. Odstrániť zábrany, predsudky
a strach mladých ľudí z postihnutia,
ukázať plnosť života mladých ľudí s
postihnutím.
Ciele
1. Robiť podujatia pre mládež s aj bez
postihnutia prostredníctvom vzájomnej
integrácie.
2. Finančne zabezpečiť zvýšené nároky
na tieto podujatia.
3. Vychovávať a viesť inštruktorov aj
účastníkov k záujmu o integračné
podujatia a
vnášať
prvky
integrácie
do
každodenného chodu Pluska.
Porovnanie činnosti v rokoch 20082010:
Počet
2010
2009 2008
Víkendovky
1
2
1
Večerné podujatia 1
1
1
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Rok 2010
integračná víkendovka Na kraj
sveta - Chľaba, 21 ľudí (13
účastníkov + 8 inštruktorov)
integračná tančiareň Kubánska
noc – apríl Bratislava, cca 50
ľudí
Vyhodnotenie:
 stály záujem účastníkov o integračné
akcie
 finančná sebestačnosť
 zaneprázdnenosť a menší záujem o
sekciu zo strany inštruktorov
 problém nájsť dostupnú (finančne
a časovo) lokalitu na realizovanie
integračnej
víkendovky
„Rok 2010 sa niesol v znamení udržania
zabehaných a obľúbených akcií, ako sú
Chľaba a Tančiareň.
Sekcia ako taká sa tešila záujmu
predovšetkým mladých,
novovyškolených inštruktorov.“
(Mirka)

[19]

Horo sekcia
Medzi inštruktorov Pluska sa postupne dostávali ľudia, ktorým je lezenie
blízke. Vymysleli spolu aj akcie a Plusko nakúpilo potrebný materiál na lezenie.
Postupne Plusko nakúpilo aj materiál na lanové prekážky, ktorý používa na rôznych
zážitkových akciách.
Poslanie
Viesť k uvedomeniu si vlastných schopností a budovaniu dôvery pomocou
skalolezectva a iných foriem lezenia.
Ciele
1. Zvýšenie počtu akcií s lezením – zameranie sa na kratšie akcie (víkendovky)
2. Vyhľadávať nové kryté lezecké steny aj lokality v prírode.
3. Motivovať nových ľudí zapojiť sa do činnosti horosekcie.

[20]

Rok 2010
zážitkový tábor s lezením la Skala – august, Kaľamárka pri Detve, 18 ľudí (12
účastníkov + 6 tím)

Vyhodnotenie
 vznik nového tímu ľudí
 „nová krv“ v podobe novej šéfky
 stále vysoký záujem účastníkov
 podobne ako minulý rok stále iba jeden tím inštruktorov
 malý počet zorganizovaných akcií
„V horosekcii nastala výmena generácií, vznikol nový perspektívny tím,
ktorý mal nadšenie posúvať sekciu ďalej. Podarilo sa nám zorganizovať výbornú
zážitkovú akciu, v rámci lokality na Kaľamárke sme objavili nové priestory na
lezenie a vyskúšali sme aj náročnejšie lezecké techniky. Teší nás, že o lezecké
akcie je stále vysoký záujem, napriek tomu sa nám nepodarilo vytvoriť druhý tím a
naplniť záväzok z minulého roka zorganizovať zážitkovú víkendovku s lezením.
Nevzdávame sa a veríme, že budúci rok bude v tomto ohľade úspešnejší!“ (Kika)
[21]

Sekcia PlusGO
Táto sekcia vznikla z iniciatívy dvoch
nových inštruktoriek v roku 2007, ktoré chceli
robiť zážitkové akcie pre triedne kolektívy.
Následne sme nadviazali spoluprácu s českou
organizáciou Hnutí GO!, ktorá vznikla z
Prázdninovej školy Lipnice a zameriava sa na
adaptačné kurzy GO! pre školy s využitím sily
zážitkovej pedagogiky.
Rok 2010
adaptačný kurz Next Level –
september – Dechtice 34 ľudí (27
študentov + 7 tím)
adaptačný kurz Rozbaľ to! – september
– Repište 35 ľudí (28 študentov + 7 tím)
Poslanie
Dať priestor mladým ľuďom
prichádzajúcim do nového prostredia strednej
školy rozvinúť svoju osobnosť a ľahšie sa
integrovať do novej skupiny spolužiakov.
Ciele
1. Pripraviť, realizovať a zhodnotiť
adaptačné kurzy pre prvý ročník strednej
školy.
2. Komunikácia so školou a učiteľmi o
adaptačných kurzoch a následných procesoch
v triede.
3. Zohnať finančné zdroje na zabezpečenie
aktivít.
Vyhodnotenie
 podarilo sa nám úspešne rozbehnúť projekt v spolupráci s Gymnáziom Jura
Hronca v Bratislave
 veľmi dobrá spolupráca so školou
 záujem inštruktorov aj študentov o projekt PlusGO
 potrebujeme zohnať kvalitné ubytovacie priestory v prírode neďaleko od
Bratislavy, aby sme mohli robiť kurzy ešte efektívnejšie
"Rok 2010 sme začali plní očakávaní, či budeme vedieť nadchnúť pre
adaptačné kurzy aj niektorú z bratislavských škôl. Spolupráca s Gymnáziom Jura
Hronca a priamo s pani riaditeľkou je úplne vynikajúca. Rok 2011 nám prináša
ďalšiu výzvu v podobe rozšírenia aktivít o ešte jeden adaptačný kurz - aby ho
mohli absolvovať všetci prváci gymnázia." (Hogno)
[22]

Sekcia Chalúpka
Sekcia vznikla po tom, ako prebrala z praktických dôvodov zabezpečenie
vybudovania nízkonákladového školiaceho strediska pre mládež od Sekcie interných
školení. Chalúpka je názov, akým toto budúce stredisko nazývame v Plusku.
Poslanie
Vybudovať nízkonákladové školiace stredisko
pre mládež.
Ciele
1. Zabezpečiť finančne, materiálne i ľudsky
rekonštrukciu zakúpeného objektu.
2. Prispôsobiť jednotlivé fázy rekonštrukcie
tak, aby sa medzi nimi dala Chalúpka
využívať na organizovanie akcií.
Rok 2010
Uskutočnilo sa 7 pracovných víkendov (apríl –
november) na Chalúpke, v rámci ktorých sa
stihli urobiť nasledujúce veci:
nové vodovodné rozvody
nová strecha
konštrukcia exteriérovej sprchy a so
zbernou nádobou na vodu
vybúranie priečky a starého komína začiatok budovania veľkej spoločenskej
miestnosti
nový komín a osadenie krbovej vložky
časť podbitkov
začiatok rekonštrukcie kuchyne
latrína
Vyhodnotenie
 chuť ľudí pomôcť - fyzicky aj finančne, postupný prechod z "búrania" na
"budovanie"
 finančná a časová náročnosť rekonštrukcie, nepodarilo sa zorganizovať týždňovú
brigádu
„Plánované vylepšovanie chalúpky nám pomaly napreduje. Chalúpka je pod
novou strechou, má nový komín s výkonnou krbovou vložkou a "veľkokapacitnú
latrínu", ktorá si vďaka svojej nezvyčajnej priestrannosti vyslúžila označenie
"katedrála". Dúfam, že aj v ďalšom roku sa nájde dostatok pracantov ochotných
priložiť ruku k dielu, čakajú nás totiž nové rozvody vody a elektriny, postupné
opravovanie izieb a finalizovanie prízemnej časti. Pomôžu tiež účastníci, keďže
chalúpka bude táborovou lokalitou.“ (Sančo)
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Sekcia školení

Výchova nových generácií inštruktorov je pre udržateľnosť organizácie
nevyhnutná. Túto skutočnosť si plne uvedomovali už zakladajúci členovia
a inštruktori Pluska a zaviedli pravidelný (s výnimkou r. 2003) ročný cyklus školení
v troch častiach, zameraných na osobný zážitok zúčastnených, potrebný teoretický
základ a najmä praktickú skúsenosť so zabezpečením realizácie zážitkovej akcie
v štýle Pluska. Po dobu trvania Pluska sa podarilo vyškoliť vyše 80 inštruktorov,
pričom ďalších 9 je v procese školenia v tomto roku.
Inštruktori Pluska si tiež uvedomujú potrebu sústavného, celoživotného
vzdelávania a udržania inštruktorskej kondície a vzájomne si – staršie generácie
mladším, či experti z externého prostredia, odovzdávajú skúsenosti z práce
s mládežou. Od r. 2004 sa podľa aktuálneho záujmu pripravujú interné školenia na
rôzne témy. Od r. 2007 začalo Plusko intenzívnejšie vysielať svojich inštruktorov na
rôzne akreditované školenia a v r. 2008 získalo akreditáciu Ministerstva školstva pre
Školenie inštruktorov zážitkovej pedagogiky, ktorú využíva pri každoročnom
vyškoľovaní svojich nových inštruktorov.
Poslanie
Odovzdávanie skúseností novým inštruktorom prostredníctvom systému
interných školení. Zvyšovanie odbornosti a udržiavanie kondície inštruktorov
v rôznych oblastiach práce s mládežou, ako aj zdieľanie poznatkov a skúseností
v rámci organizácie.
Ciele
1. Pravidelne pripravovať do praxe nové generácie inštruktorov pomocou postupne
vylepšovaného akreditovaného systému školenia inštruktorov.
2. Udržať rôznorodosť a kvalitu školení na vysokej úrovni.
3. Hľadať a poskytovať možnosti ďalšieho vzdelávania a zlepšovania kondície
inštruktorom aj z externého prostredia.
4. Zabezpečenie preškolenia a akreditovania existujúcich inštruktorov
[24]

Rok 2010
školenie inštruktorov 3. časť – apríl, Chvojnica, 32 ľudí
interné školenie Experiment – máj – Chalúpka 16 ľudí
Vyhodnotenie
 9 nových inštruktorov Pluska (v poradí druhá generácia aj akreditovaných
inštruktorov zážitkovej pedagogiky)
 vylepšený systém školení (IV. Megakongres)
 nová krv v oboch školiteľských tímoch
 zmena preferencií inštruktorov v otázke školení (preškoľovaní) existujúcich
inštruktorov
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Promo sekcia

Plusko si uvedomuje
potrebu komunikácie s
verejnosťou a neustále hľadá
kreatívne riešenia propagácie s
minimálnymi priamymi nákladmi.
Plusáci chápu význam propagácie
pre Plusko a vďaka tomu majú
promo akcie dobrú kvalitu.
Častým problémom pri
komunikácii je imidž pojmu
„tábor“ medzi mladými a
komunikácia tak abstraktného
slova ako je „zážitok“.
Poslanie
Uvedenie Pluska a jeho
činností do povedomia mládeže a
verejnosti tak, aby mali záujem
zúčastniť sa akcií organizovaných
Pluskom, budovanie značky,
poskytovanie informácií členom a
inštruktorom.
Ciele
1. Zabezpečenie účastníkov pre
akcie Pluska
2. Udržiavanie vzťahov s bývalými
a súčasnými účastníkmi
3. Budovanie imidžu Pluska
Propagačné akcie v roku 2010
Účasť na Bratislavskom ČSOB maratóne – apríl, Bratislava, 30 ľudí
Propagačný stánok na festivale Bažant Pohoda - júl, Trenčín, 6 ľudí
Propagačný stánok na Bratislavskom majálese – máj, Bratislava, 5 ľudí
Facebook kampaň – Plusáčik cestuje
interný newsletter Nečítaj to! – 5 vydaní
PR články – 20 článkov na online portáloch, TV, print
Propagácia prostredníctvom letákov, plagátov, nálepiek
Využitie elektronickej prihlášky
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Vyhodnotenie
 viac Plusákov prejavilo záujem o tvorbu propagačnej stratégie a realizácie
Aktivít, do propagačných aktivít sa zapojilo viac mladých inštruktorov
 interný newsletter má vysokú kvalitu a veľký úspech u Plusákov
 využitie sociálnych sietí na komunikáciu
 Plusko začalo s propagáciou už v marci, vďaka čomu sme mali dlhší čas na
komunikáciu s cieľovou skupinou
 promo akcie pre stredné školy nepriniesli očakávané výsledky (len 1 účastník
z
týchto akcií na letnom tábore)
 nedostatky v komunikácii s partnermi (2 eventy organizované pre inú cieľovú
skupinu, ako bolo dohodnuté)
 nezrealizovaná produkcia naplánovaných bulletinov
„Rozšírila sa skupina nadšencov, ktorí majú chuť a energiu venovať sa
plánovaniu propagačnej stratégie a realizácii jednotlivých aktivít. Vďaka tomu sa
organizácii eventov venovalo viac Plusákov, čo zabezpečilo ich väčšiu kvalitu.
V roku 2010 sme kreatívne využívali sociálne siete, čo nám prinieslo veľa fanúšikov
a sympatizantov.“ (Pyraňa)
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Déčko (detský domov)
Táto sekcia vznikla z iniciatívy
jedného z inštruktorov Pluska – Maťa
Štepitu, ktorý pôsobil ako psychológ v
Detskom domove (DD) Pohoda v
bratislavskej Vrakuni. Snažil sa
vymyslieť, ako by sa dali princípy
zážitkovej pedagogiky využiť aj v
práci s deťmi a mládežou z DD. Aj keď
cieľovou skupinou Pluska je mládež vo
veku 15 až 30 rokov, dá sa povedať,
že sme sa niekoľko rokov vzájomne
pozitívne ovplyvňovali. Tie akcie
a zážitky boli dôležité a obohacovali
obidve strany – tak deti z DD, ako aj
našich dobrovoľníkov.
Jedným z cieľov tejto sekcie
bolo dostať sa do finančnej
nezávislosti od Pluska. (Pokiaľ podá
jedna organizácia dva rôzne projekty
na jednu nadáciu, ministerstvo, atď.,
vždy sa bude rozhodovať o tom, ktorý
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projekt je dôležitejší a skoro nikdy
nebudú schválené obidva projekty.)
Jedným z možných riešení bolo
osamostatnenie sekcie Déčko
Lorien vznikol 26. februára
2010, ale cez Plusko sa robili projekty
až do konca augusta 2010, konkrétne
ešte víkendovky len pre chlapcov a len
pre dievčatá cez Nadáciu Pontis a
mládežnícka výmena v Anglicku.
Dôležité je to, že sme aj
naďalej v kontakte a je tu stále
možnosť pomoci v rámci zapožičania
materiálu na akcie, ako aj pomoc
našich inštruktorov.
Teší nás, že sme aj my pomohli
k vzniku nového životaschopného
občianskeho združenia a veríme, že
naša spolupráca bude fungovať aj
naďalej.

Financovanie Pluska

Príjmy
Hlavné príjmy MO Plusko v roku 2010 tvorili príjmy z grantov, 2% z daní z
príjmov fyzických a právnických osôb a účastnícke poplatky, ktoré spolu tvorili
takmer 87 % príjmov.
Najväčšie príjmy plynuli z grantov (spolu 37.52%), a to najmä z programu
Mládež v akcii na organizovanie medzinárodných podujatí na Slovensku a v
zahraničí. Druhou najväčšou zložkou príjmu sú 2% z daní (spolu 26.61%).
Nadobudnutím účinnosti nového zákona o daniach z príjmu od 1.1.2011 však
nastane postupný pokles príjmov z 2% daní právnických osôb, čo môže byť pre
organizáciu veľkou výzvou a motiváciou pre väčšiu diverzifikáciu zdrojov. Do
ďalšieho roka by sme sa chceli zamerať aj na získavanie príjmov od individuálnych
darcov a firiem.
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Príjmy za rok 2010
Granty z programu Mládež v akcii

8,903.00 €

29.81%

Účastnícke poplatky

6,660.30 €

22.30%

2% FO

5,775.99 €

19.34%

Pôžičky

2,977.21 €

9.97%

Iné granty

2,302.35 €

7.71%

2% PO

2,171.82 €

7.27%

980.00 €

3.28%

93.00 €

0.31%

Iný zdaniteľný príjem

0.69 €

0.00%

Prevod prostriedkov z pred. roka

0.00 €

0.00%

29,864.36 €

100.00%

Bežný príjem
Členské

SPOLU

Porovnaním príjmov za posledné tri roky možno konštatovať, že celkovo
majú klesajúci charakter. Len príjmy v roku 2010 klesli o takmer 22% oproti
predchádzajúcemu roku. Je to spôsobené znižovaním príjmov z grantov (najmä
z iných grantoví) a z účastníckych poplatkov ako odraz znižovania počtu
organizovaných akcií. Ukončenie projektu Rabaka v roku 2009 taktiež znamenal
zníženie príjmov, ktoré nám naposledy do organizácie plynuli v roku 2008. Finančná
kríza sa odzrkadlila aj v poklese príjmov z2% z daní fyzických a právnických osôb.
U právnických osôb pokles predstavoval až 48% oproti roku 2009 a 63% v porovnaní
s rokom 2008.
Zvýšenie príjmov oproti roku 2008 bolo zaznamenané len pri grantoch
z programu Mládež v akcii a v bežnom príjme.
K našim najstabilnejším príjmom napriek tomu patria účastnícke poplatky
a 2% z daní z príjmu fyzických osôb.
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Príjmy
Granty z programu
Mládež v akcii

8,903.00 €

29.8%

2,203.07 €

5.8%

16,784.47 €

16.0%

Účastnícke poplatky

6,660.30 €

22.3%

9,054.42 €

23.8%

9,158.04 €

8.7%

2% FO

5,775.99 €

19.3%

6,816.66 €

17.9%

9,106.15 €

8.7%

Pôžičky

2,977.21 €

10.0%

4,500.00 €

11.8%

17,921.04 €

17.1%

Iné granty

2,302.35 €

7.7%

11,128.27 €

29.2%

27,162.51 €

25.8%

2% PO

2,171.82 €

7.3%

4,192.75 €

11.0%

5,805.85 €

5.5%

980.00 €

3.3%

219.00 €

0.6%

164.31 €

0.2%

93.00 €

0.3%

0.00 €

0.0%

120.23 €

0.1%

Iný zdaniteľný príjem
Prevod prostriedkov z
predchádzajúceho roka

0.69 €

0.0%

1.04 €

0.0%

1.60 €

0.0%

0.00 €

0.0%

0.00 €

0.0%

0.00 €

0.0%

Rabaka

0.00 €

0.0%

0.00 €

0.0%

18,891.41 €

18.0%

SPOLU

29,864.36 €

100.0%

38,115.21 €

Bežný príjem
Členské

2010

2009

2008

100.0% 105,115.61 € 100.0%

[31]

Výdavky
Najväčšie výdavky počas roka 2010 plynuli na zabezpečenie našich hlavných
aktivít, a to organizovanie a zabezpečovanie táborov, adaptačných kurzov (v rámci
projektu PlusGO), medzinárodných a integračných akcii, školení a iných interných
akcii, akcii pre Detský domov Pohoda (Déčko), verejných akcii, splavov a realizáciu
projektu Rabaka (spolu 74%). Prevádzka organizácie tvorila takmer 11 %, bežná
réžia 11% a propagácia akcií 1.4 % z celkových nákladov.

[32]

Výdavky za rok 2010
Tábory

5,151.17 €

19.02%

PlusGO

4,007.80 €

14.80%

Medzinárodné akcie

3,395.31 €

12.54%

Bežná réžia

2,921.61 €

10.79%

Integračné akcie

1,853.26 €

6.84%

Školenia a interné akcie

1,674.04 €

6.18%

Nájomné

1,596.00 €

5.89%

Rabaka

1,460.00 €

5.39%

Déčko

1,094.16 €

4.04%

Verejné akcie

903.35 €

3.34%

Chalúpka

817.29 €

3.02%

Telefónne poplatky a internet

730.51 €

2.70%

Splavy

451.97 €

1.67%

Energie

420.49 €

1.55%

Propagácia

375.44 €

1.39%

Prevádzková réžia

226.22 €

0.84%

Daň z príjmov

0.03 €

0.00%

Vrátenie pôžičky

0.00 €

0.00%

Healthy Network

0.00 €

0.00%

27,078.65 €

100.00%

SPOLU

[33]

Podobne ako príjmy, aj výdavky majú klesajúcu tendenciu. Oproti roku 2009
klesli o takmer 36% a oproti roku 2008 až o 74%. Najviac finančných prostriedkov
bolo vynaložených na organizovanie táborov, adaptačných kurzov v rámci projektu
PlusGO a medzinárodných akcií.
Výdavky v porovnaní s rokom 2009 stúpli len na budovanie nízkonákladového
školiaceho strediska, bežnú réžiu a organizovanie akcií pre Detský domov Pohoda.
Výdavky na organizovanie adaptačných kurzov sú porovnateľné s rokom 2008
a oproti roku 2009 stúpli kvôli tomu, že v danom roku sa adaptačný kurz nepodarilo
ukončiť.
Najväčší pokles výdavkov nastal kvôli ukončeniu projektu Rabaka (t.j.
zníženiu mzdových nákladov takmer na nulu), poklesu dotovania školení a interných
akcií a oproti roku 2008 aj znížením počtu organizovaných medzinárodných akcii.

Výdavky
Tábory
PlusGO
Medzinárodné akcie
Bežná réžia
Integračné akcie
Školenia a interné akcie
Nájomné
Rabaka
Déčko
Verejné akcie
Chalúpka
Telefónne poplatky
a internet
Splavy
Energie
Propagácia
Prevádzková réžia
Daň z príjmov
Vrátenie pôžičky
Healthy Network
SPOLU

[34]

2010
5,151.17 €
4,007.80 €
3,395.31 €
2,921.61 €
1,853.26 €
1,674.04 €
1,596.00 €
1,460.00 €
1,094.16 €
903.35 €
817.29 €
730.51 €
451.97 €
420.49 €
375.44 €
226.22 €
0.03 €
0.00 €
0.00 €
27,078.65 €

19.02%
14.80%
12.54%
10.79%
6.84%
6.18%
5.89%
5.39%
4.04%
3.34%
3.02%

2009
6,351.62 € 15.10%
449.73 €
1.10%
1,230.38 €
2.90%
2,234.08 €
5.30%
2,047.13 €
4.90%
6,300.64 € 14.90%
1,596.00 €
3.80%
11,902.91 € 28.20%
110.41 €
0.30%
1,101.57 €
2.60%
0.00 €
0.00%

2.70%
1.67%
1.55%
1.39%
0.84%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

1,219.67 €
2.90%
1,103.01 €
2.60%
648.79 €
1.50%
640.82 €
1.50%
225.55 €
0.50%
0.02 €
0.00%
4,500.00 € 10.70%
497.91 €
1.20%
42,160.24 € 100.00%

2008
8,109.26 €
6,037.53 €
22,013.86 €
1,464.63 €
3,213.54 €
2,751.91 €
1,593.31 €
19,175.73 €
81.36 €
219.93 €
154.17 €
1,130.00 €
1,490.12 €
518.72 €
719.71 €
510.07 €
0.07 €
9,969.64 €
24,304.45 €
103,458.01 €

7.84%
5.84%
21.28%
1.42%
3.11%
2.66%
1.54%
18.53%
0.08%
0.21%
0.15%
1.09%
1.44%
0.50%
0.70%
0.49%
0.00%
9.64%
23.49%
100.00%

[35]

[36]

