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editorial
Na Slovensku sa dnes každá
väčšia či menšia MNO pracujúca v ľubovoľnej oblasti
musí boriť s množstvom
problémov, najmä získavať
ﬁnančné zdroje pre svoje aktivity a cieľové skupiny, ktorým pomáha. Ako si počínajú naši susedia? V Maďarsku
z iniciatívy parlamentu už v
roku 2003 vznikol Národný občiansky fond (NOF),
ktorého hlavným účelom je
prispievať na prevádzkové
náklady občianskych spoločností. NOF funguje ako
samostatný štátny fond pod
hlavičkou kancelárie premiéra. V Českej republike zase
nadácie získali výrazné ﬁnančné prostriedky v rámci
tzv. kapitalizácie českých nadácií z výnosov z privatizácie.
Podľa viacerých medzinárodných porovnaní slovenské neziskové organizácie,
ktoré okrem mechanizmu
2% asignácie z dane právnických a fyzických osôb
nemajú žiadne daňové motivácie a úľavy, majú nie práve
prajné prostredie pre svoju
činnosť. Nehovoriac o tom,
že 2% nie sú vhodný fundraisingový nástroj pre všetky
MNO. Práve vďaka tomu,
že sa organizácie u nás musia viac snažiť a zápasiť o
svoje prežitie, sa im celkom
darí. Alebo je to vec názoru?
Zuzana Gáborová
projektová koordinátorka
NOS-OSF

Keby sme boli všetci rovnakí,
neboli by sme výnimoční.

boli sme pri tom
Konferencia o zamestnanosti
Rómov
Nadácia Milana Šimečku zorganizovala dňa
12. februára 2008 konferenciu s názvom
Zamestnanosť Rómov – výzvy a prekážky.
Táto konferencia s medzinárodnou účasťou
bola jednou z aktivít projektu EQUAL –
Centrá lokálneho pracovného poradenstva:
nová služba pre marginalizované skupiny.
Cieľom konferencie bolo popísať vývoj
v oblasti zamestnanosti Rómov v
posledných rokoch, prezentovať úspešné
domáce i zahraničné nástroje zvyšovania
zamestnateľnosti Rómov ako aj identiﬁkovať
pretrvávajúce bariéry prístupu na trhu práce.
Claude Cahn z Centra pre práva na bývanie a
vysťahovanie (COHRE) so sídlom v Ženeve,
vo svojej prezentácii Rómovia v zamestnaní,
hovoril v piatich krajiách okrem iného o
pozitívnom príklade zo Severného Írska, kde
mali i v zamestnaní medzi sebou dlhodobý
problém katolíci a protestanti. Zlepšenie
situácie sa dosiahlo vďaka „Poriadku
spravodlivého zaobchádzania v zamestnaní“.
V prípade, že sa pri monitorovaní zistia
nedostatky, ﬁrma je povinná zabezpečiť
opravné kroky a predložiť program, ktorý
zabezpečí rovnováhu a k tomu ešte aj časový
harmonogram jeho implementovania.

Každé tri roky prechádzajú ﬁrmy hlbšou
analýzou. Ak sa zistí, že je niektorá skupina
znevýhodnená, ﬁrma dobrovoľne navrhne
pozitívne opatrenia alebo jej to nariadi
Komisia pre rovnosť. Nedodržiavanie tohto
poriadku môže spôsobiť, že zamestnávatelia
budú sankcionovaní vrátane vyradenia z
možnosti uchádzať sa o verejné kontrakty.
Claude Cahn si vie predstaviť, že takýto
princíp by mohol fungovať aj na Slovensku
v
prípade
zamestnávania
Rómov.
Niektoré prezentácie z konferencie
nájdete na webstránke Nadácie Milana
Šimečku – www.nadaciamilanasimecku.sk
Lýdia Gabčová
projektová koordinátorka
NOS-OSF
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Čo ohrozuje fungovanie neziskového sektora?

anketa
Marek
Hojsík

Konzultant, Bratislava

Zdá sa, že štát
bráni MNO vo
fungovaní. Verejné zdroje, z ktorých by neziskovky
mohli a mali čerpať sa stavajú
predmetom záujmu subjektov či
osôb, ktorí v skutočnosti realizujú
biznis. Existuje klientelistické
prepojenie na moc, ktorá momentálne vládne. Riešením je väčšia
transparentnosť práve pri výbere
subjektov, ktorí sa uchádzajú o
dotácie a iné nenávratné ﬁnančné
prostriedky. Je veľmi nepríjemné,
že sa rozkrádajú napr. ﬁnančné
prostriedky, ktoré sú určené znevýhodneným skupinám .

Eva
Demeová

CESPOM, Lučenec

Myslím si, že
najväčším ohrozením je nepravidelný príjem. Verejné zdroje a donori neposkytujú
podporu v takej forme, aby sme
mohli bez problémov existovať. V
súčasnosti je náročné zabezpečiť
si chod organizácie. Bez spolupráce s väčšou organizáciou už
občianske združenia nemajú šancu, špeciálne tie menšie, rómske.
Zmeniť by to mohla sústavnejšia
investícia donorov do ľudských
kapacít. Pomohla by aj podpora
vo forme sústavného vzdelávania
ako riadiť organizáciu a zabezpečovať si trvalejšie ﬁnančné zdroje
na realizáciu aktivít a tak vlastne
napĺňať zámery organizácii. Mnoho združení funguje len preto,
že sa podieľajú na realizovaní
aktivačných prác.

Adrián
Berky

Komunitné centrum
menšín, Veľký Krtíš

Dá sa povedať, že
rómskou problematikou počnúc,
od riešenia sociálnych až po ekonomické problémy, riešia prevažne
rómske občianske združenia. Na
jednej strane robíme to, čo od nás
očakáva majoritná spoločnosť,
teda snažíme sa pomáhať ostatným Rómom v núdzi. Na strane
druhej nám však chýba sústavná
podpora pre naše aktivity. I keď v
podstate suplujeme úlohu štátu,
za niekoľko rokov fungovania v
neziskovom sektore sa nevieme
začleniť medzi ostatné majoritné
združenia. Východiskom je zrejme
neustále vzdelávanie sa a motivovanie rómskych detí k štúdiu.

vieme ako

Aktuálne dianie v oblasti
legislatívy neziskového
sektora
Ministerstvo vnútra SR predstavilo nový
zákon o spolkoch, ktorý nahrádza zákon
o združovaní občanov č. 83/ 1990 a podľa
ktorého je zaregistrovaných vyše 33.000
občianskych združení. Prvý návrh tohto
zákona nielenže likvidoval väčšinu občianskych združení, ale aj porušoval ústavou
garantované právo združovať sa. Zákon bol
uverejnený na verejnú diskusiu v decembri 2007 a pripomienkovacie konanie bolo
ukončené v polovici januára 2008. O zákone
diskutovala aj Rada vlády pre mimovládne
neziskové organizácie, poradný orgán vlády v oblasti neziskového sektora. Uskutočnilo sa stretnutie zástupcov neziskových
organizácií s ministrom vnútra SR Kaliňákom. Stiahnuť, resp. prepracovať zákon je
požiadavka zo strany väčšiny neziskových
organzácií. V súčasnosti je Ministerstvo
vnútra v procese spracovania pripomienok.
Podľa Petra Haňdiaka z 1. Slovenského neziskového servisného centra, zákon predložený v prvotnej podobe nie je potrebný.
Každopádne však potrebujeme dobre spracovaný zákon o spolkoch, nakoľko sa ním
dotvorí komplexná zmena legislatívy tretieho sektora. Detailné stanovisko k tomuto
zákonu je uverejnené na webovej stránke
www.1snsc.sk. Toto stanovisko vypracovala
legislatívna skupina spolupracujúca s 1.Slovenským neziskovým servisným centrom.V
stanovisku sa okrem iného hovorí o tom, že
spolok by mal vykonávať aj verejnoprospešnú
činnosť nielen vzájomnorospešnú činnosť.
1.SNSC navrhuje vypustiť požiadavku výročnej správy pre všetky spolky, ako aj požiadavku auditu. Relevantné je tiež ponechať registračný alebo ohlasovací princíp pre spolky.
Občianske združenie 1. Slovenské neziskové servisné centrum (1.SNSC) vzniklo v
roku 1999 za účelom združenia odborníkov
v oblasti práva, daní a účtovníctva, ktorých činnosť sa dotýka organizácií pôsobiacich v neziskovom (treťom) sektore. Cieľom
1. SNSC je najmä poskytovanie poradenstva a služieb pre verejnoprospešné organizácie tak, aby sa tieto organizácie mohli v
maximálnej miere venovať aktivitám, za
účelom ktorých primárne vznikli. Získavaním informácií, podnetov a spätných väzieb
od organizácií a ľudí zo sektora sa potom 1.
SNSC snaží analyzovať a ovplyvňovať právne prostredie a súčasne dávať návrhy na
skvalitnenie legislatívy, ktorá priamo alebo
nepriamo ovplyvňuje činnosť celého sektora.
Zuzana Konrádová
zástupkyňa riaditeľky NOS-OSF
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Potreba presadzovať verejné záujmy je stále aktuálna,
či už ide o sociálnu oblasť,
ľudské a menšinové práva
alebo o ochranu životného
prostredia. Tretí sektor je
jednoducho priestor na participáciu a aktívny prístup
občanov k rôznym spoločenským problémom a záujmom. K tomu všetkému
je potrebná aj podpora a to
v niekoľkých formách. Veľmi zjednodušený pohľad by
nám ukázal, že stačí téma,
ľudské kapacity a ﬁnančné
zdroje. Lenže k tomu, aby to
všetko mohlo fungovať ako
má, potrebujeme aj pravidlá.
A práve tie nám určuje štát v
podobe legislatívy. Pozrime
sa preto aspoň v z rýchlika na
to, čo nám chce naša súčastná vláda ponúknuť v podobe
nového zákona o spolkoch,
ktorý bol pred niekoľkými
mesiacmi predložený k verejnému pripomienkovaniu.
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uzávierky
Štipendiá pre rómskych
študentov
Otvorený je nový ročník
programu Roma Memorial
University Scholarship Programu. Prihlásiť sa môžu
všetci rómski študenti denného štúdia, ktorí študujú
a budú študovať v šk. roku
2008-09 na Univerzitách na
Slovensku.Viac informácii
na: www.osf.sk. Uzávierka je
15. apríla 2008
Súťaž fotograﬁí mladých
Európanov
Možnosť zapojiť sa do súťaže
Európa@Doma pre mladých
vo veku od 18 do 25 rokov.
Cieľom súťaže je zistiť, ako
rôzne vnímajú Európu mladí ľudia v regiónoch, mestách a obciach. Ak máte záujem zúčastniť sa tejto súťaže,
pošlite originálnu fotograﬁu
znázorňujúcu váš pohľad na
vplyv Európy na váš región,
mesto, či obec do 30. apríla 2008. Viac informácií na
http://ec.europa.eu/slovensko/calls/competitions/index_sk.htm
Malé granty 2008
Pobočka Svetovej banky na
Slovensku a NOS-OSF vyhlasujú Program malých
grantov 2008 zameraný na
podporu mimovládnych organizácií, ktorých hlavným
cieľom je zvyšovať občiansku angažovanosť. Grant
ﬁnancuje aktivity zamerané
na posilnenie mechanizmov
inklúzie, participácie, na
vytváranie partnerstiev s
verejným a súkromným sektorom. Uzávierka je 7. apríla
2008. Viac informácii nájdete na www.osf.sk
Podpora rómskych žien
OSI Budapešť vyhlasuje
grantové kolo v rámci Dekády inklúzie Rómov so zámerom posilniť rómske ženy.
Cieľom je poskytnúť ženám
šancu zapojiť sa do rôznych
procesov. Otvára možnosť
zviditeľniť rómske ženy a
stimulovať ich občiansku
angažovanosť a budovať lokálne kapacity. Príhlášky
zasielať na: rpp@osi.hu, do
23. marca 2008. Viac informácii: http://www.soros.
org/initiatives/roma/news/
women_20080303
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Dobrovoľníctvom k stabilite?

Cez priaznivcov k stabilite.

Ak by neexistovalo dobrovoľníctvo, nemali by sme na Slovensku neziskový sektor.
Väčšina z nás totiž v sektore začala pôsobiť
alebo stále pôsobí na dobrovoľníckej báze.
Na druhej strane zo spontánneho dobrovoľníctva v období posledných desiatich rokov
stabilizácie sektora prechádzame do dobrovoľníctva manažovaného – oslovujeme
ľudí, aby sa stali dobrovoľníkmi, vyberáme
ich, školíme, motivujeme a hodnotíme. A
vďaka nim môžu naše programy fungovať,
inak nie. V praxi sa zároveň stretávame aj
s iným druhom dobrovoľníctva: dobrovoľníci môžu čiastočne nahradiť profesionálne
služby a robia to so srdcom. Vďaka nášmu
portálu máme prvé výborné skúsenosti s
dobrovoľníkmi – prekladateľmi, s dobrovoľníkmi – technikmi a adminmi, s dobrovoľníkmi – administratívnymi silami.
Títo všetci hľadajú zmysluplnú prácu bez
nároku na odmenu. Na druhej strane nám
ponúknu svoje skúsenosti a vďaka nim ušetríme náklady, ktoré potom môžeme použiť na rozvoj ďalších dobrovoľníckych programov. Toto však od nás, profesionálov v
mimovládnych organizácií vyžaduje vedieť
čo-to o manažmente dobrovoľníkov. Myslím, že si neuvedomujeme, že investovanie sa nám môže niekoľkonásobne vrátiť.

V postkomunistických krajinách je ﬁnancovanie neziskového sektora charakteristické
tým, že prakticky neexistujú domáce neziskové organizácie, ktoré by boli ﬁnancované
z jedného zdroja. Stabilita neziskovej organizácie v našich podmienkach je postavená
na princípe viaczdrojovosti. V čom sú výhody dodržiavania tohoto princípu? Stabilita.
Pokiaľ zlyhá jeden zdroj, organizácia, ktorá
má viaczdrojové ﬁnancovanie prežije. Nezávislosť. Organizácie, ktoré sú do veľkej miery závislé na jednom zdroji, sa často nemôžu riadiť svojim poslaním, ale podriaďujú
sa želaniam darcu. Dôveryhodnosť. Získať
pozornosť darcov a ich záujem o to, čím sa
vaša organizácia zaoberá a tak postupne získať ich dôveru je najprácnejší, ale najspoľahlivejší spôsob, ako si organizácia môže získať
stabilitu. Významnejší dar vám venujú len tí,
ktorí sú presvedčení o potrebnosti vašej organizácie a plne vám dôverujú. Dôležitejšie
ako získavanie ﬁnančných prostriedkov je v
tomto prípade získavanie priaznivcov organizácie. V anglickej literatúre sa niekedy v
tomto prípade hovorí skôr o „friend - raisingu“ (friend = priateľ) ako o „fund - raisingu“
(fund – zdroj, fond, peniaze).
Jana Malovičová
NOS-OSF

Alžbeta Mračková
CARDO

čo mi nejde do hlavy
Očami rómskej aktivistky
Nevyrastala som v tradične rómskej rodine. Rodičia ma nikdy neviedli k tomu,
aby som sa hlásila k rómstvu, ani aby som
riešila ich problémy. Na začiatku deväťdesiatych rokov som patrila ku skupine aktivistov, zakladajúcich Združenie inteligencie Rómov. Až v tomto združení som
sa začala viac zaujímať o život Rómov.
Ako dobrovoľníčka som pracovala najprv s
deťmi a mládežou v meste. Cez rôzne voľnočasové aktivity sa mi naskytla možnosť
neskôr dať dokopy aj matky týchto detí.
Prvé nápady na ďalšie aktivity a návrhy riešenia ako pomôcť z ťažkej situácie Rómom
v Kremnici vznikli doslovne v kuchyni.
Neskôr sa mi naskytla možnosť spolupracovať s mestom Kremnica a inými organizáciami, ktoré tam vtedy existovali. Snažili
sme sa riešiť problémy Rómov komplexne.
V súčasnosti sa naše združenie usiluje o to,
aby ľudia v komunitách postupne preberali
zodpovednosť za zmeny. Podporujeme preto
spoluprácu medzi Rómami a nerómami ako
aj spoluprácu medzi tretím sektorom, obecnou a štátnou správou a podnikateľmi. V

našej práci uplatňujeme zásady postupnosti
krokov, trvalej udržateľnosti a dobrovoľníctva. Projekty, ako rómska ženská sieť či posilnenie rómskeho hlasu ponúkaju možnosti
pre ľudí v lokalitách, v ktorých pracujeme
a dodávajú im sebavedomie a podporujú
najmä rómsku identitu. Práve posilňovanie
identity u Rómov je náš širší cieľ. Rómovia
by sa mali bez zábran hlásiť k svojej menšine
a zároveň sa chytať rôznych šancí ako sa stať
plnohodnotnými občanmi Slovenska. Nejde
mi však do hlavy, prečo máme stále nedostatok Rómov, ktorí investovali svoj čas a úsilie
do dvíhania úrovne chudobných a nevzdelaných Rómov v lokalitách, kde je to potrebné.
Darina Tokoliová
OZ Spolu, Kremnica
Boj o prežití?
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čítaj viac...

editorial.

Konferencia o zamestnanosti

čítaj viac... boli

sme pri tom

Predložený návrh Zákona o spolkoch bol likvidačný

čítaj viac... vieme

ako

Čo ohrozuje fungovanie neziskového sektora?
čítaj viac...

anketa

udalosti čítaj viac... kaleidoskop

.3.

občasník na podporu záujmov znevýhodnených skupín

kaleidoskop
zaujímavosti
Možnosť pozitívnej diskriminácie
Od apríla by mala byť povolená tzv. pozitívna diskriminácia. Predpokladajú to
dočasné vyrovnávacie opatrenia v novele antidiskriminačného zákona, ktorú
schválili poslanci Národnej
rady SR. Pod dočasnými
vyrovnávacími opatreniami
sa myslí napríklad zabezpečenie zdrojov pitnej vody,
program mobilných zdravotných jednotiek, zavádzanie rómskych asistentov pre
učiteľa či opatrenia, ktoré
zohľadňujú sociálne a ekonomické znevýhodnenie pri
prijímaní do zamestnania
alebo škôl.Zdroj: TASR
Dekáda inklúzie Rómov
Dvanáste zasadnutie medzinárodnej riadiacej komisie
Dekády sa konalo v dňoch
25.-26. Februára 2008 v Budapešti. Na programe bolo
uvedenie novovzniknutého
sekretariátu Dekády. Veľká
pozornosť sa venovala politike voči Rómom na úrovni
EÚ. Jednou z mnohých bola
aj prezentácia UNICEFu o
aktivitách pre mladých ľudí
vrámci Dekády. Viac informácií o tejto iniciatíve na:
www.romadecade.org,
www.dekada.sk
Otázniky školskej reformy
Nadácia otvorenej spoločnosti-OSF uskutočnila 27.
februára 2008
panelovú
diskusiu pod názvom „Otázniky školskej reformy“.
Diskutovalo sa o aktuálnych
otázkach súvisiacich s reformou školského systému,
akými boli smerovanie reformy školstva a jej základné
princípy a ﬁlozoﬁa. Prítomní
hovorili aj o možnosti zapojiť
MNO do tejto reformy. Viacej informácií zo stretnutia
poskytne Vlado Rafael na
vlado@osf.sk
Bezplatné kurzy
E-learningové
dištančné
vzdelávanie zamestnancov
MVO ponúka MADO, spol.
s r.o. Najbližšia uzávierka na
prihlásenie sa na jednotlivé
kurzy je do 15. apríla 2008.
Viac informácii a prihlášky
na: www.madosoft.sk.
.

.
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Rovnakí - rozdielni
Neformálna skupina mladých ľudí s názvom
Rada novomestskej mládeže zorganizovala dňa 24. januára 2008 zaujímavú akciu.
V rámci kampane Každý iný – všetci rovní, ktorú podporilo Ministerstvo školstva
SR zrealizovali výstavu fotograﬁí na tému
„Rovnakí - rozdielni“. Mohol sa do nej zapojiť každý mladý človek zaslaním svojej fotograﬁe na túto tému. Cieľom projektu bolo
umožniť mládeži formou umenia zreálniť
svoje pohľady na rôznorodosť. Účastníci akcie mohli hlasovať o tri najlepšie fotograﬁe,
sebarealizovať sa v štyroch workshopoch.
Akcia sa konala v mestskom parku a zúčastnili sa jej jednotlivé triedy rôznych stredných
škôl z Nového mesta nad Váhom a okolia.
Neformálna skupina vznikla v priebehu
minulého roka pod tútorským vedením
Osvetového centra Rómov, ktoré pripravilo
projekt pre zaktivizovanie mládeže mesta.
Janette Mazíniova
OZ Osvetové centrum Rómov

Životný príbeh

most, ktorý spája

Centrum komunitného rozvoja Košice v spolupráci s neformálnou skupinou
Pavúci v súčasnosti realizuje projekt s
názvom „ Životný príbeh – most, ktorý spája“.Uvedený projekt bol podporený z Nadačného fondu Slovak Telekom-u
a bude sa realizovať až do apríla 2008.
Cieľom projektu je vytvoriť príležitosť pre
deväť ľudí reprezentujúcich tri generácie, ktorí sa s verejnosťou podelia o svoj
životný príbeh - o víťazstvá, skúsenosti, životné prehry. Ich životné príbehy sa vďaka
využitiu multimediálnej techniky stanú
netradičným medzi generačným zdrojom
informácií – mostom, ktorý ich všetkých
spája. Každá z deviatich výpovedí bude
zaznamenávaná v prirodzenom prostredí
rozprávajúceho hlavne preto, aby sa zvýšila
výpovedná hodnota rozprávania. Nakrútený materiál bude spracovaný v digitálnej
strižni a bude komprimovaný do viacerých
video formátov tak, aby mohol byť publikovaný na internete, ale aj prezentovaný
v lokálnych médiách a klubových kinách.
Celkom vzniknú tri krátke tematicky
zamerané ﬁlmy. Z každej generácie sa
predstavia traja zástupcovia, ktorí budú
hovoriť o hudbe, láske. O tom čo si myslia o inej generácii, kde vidia medzigeneračné problémy a ako by ich riešili.
Všetky tri tematicky zamerané krátke ﬁlmy sa budú premietať v kluboch dôchodcov, materských centrách, základných
školách, pre širokú verejnosť na sídlisku Ťahanovce, v meste Košice. Filmy
sprostredkujú životné príbehy troch generácií, preto predpokladáme že prispejú
k odstraňovaniu predsudkov medzi nimi.
Filmy si budete môcť pozrieť po úprave na následovných webstránkach www.
mutah.tahanovce.sk, www.ckr.sk, Neformálna skupina mládeže Pavúci www.
pavuci.wz.cz, www.YouTube.com, www.
Ceknito.sk, www.Myubo.sk, www.zabky.sk
Blanka Berkyová
OZ Centrum Komunitného rozvoja

Advokačný tréning
Nadácia otvorenej spoločnosti pripravila
úvodné stretnutie o advokačných zručnostiach mimovládkam zapojeným do projektu „Každý z nás je originál“. Stretnutie
sa uskutočnilo v priestoroch nadácie, dňa
21.februára 2008. Predstavené zámery
pripravovanej série tréningov oslovili zástupcov z desiatich občianskych združení,
ktoré sa v podstatnej miere venujú zlepšeniu postavenia Rómov v spoločnosti.
Zámerom NOS-OSF je pripaviť organizácie na výzvu v podobe pripravenosti
advokovať záujmy skupiny, ktorej sa primárne venujú. Advokácia je dôležitá pri
presadzovaní záujmov a ochrane práv.
Takisto poskytuje možnosť ovplyvňovať
rozhodovania či tvorbu politík. Na obsahovej príprave stretnutí sa podieľa aj partnerská organizácia Ľudia proti rasizmu.
Lýdia Gabčová
NOS-OSF

Aktivity Komunity v Kežmarku

V priebehu minuleho mesiaca Agentúra podporovaného zamestnavania uskutočnila ,,Burzu práce“ v obci Huncovce v
okrese Kežmarok, za účelom spístupnenia
nových pracovných príležitostí pre záujemcov, ktorí sa snažia o získanie nového
pracovného miesta na domácom a zahraničnom pracovnom trhu. Momentálne sa
pripravujeme na realizáciu ďalšej „Burzy
práce“, ktorú plánujeme v i v obci Stráne
pod Tatrami. Služby komunity sú naďalej
zamerané na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti hľadania si zamestnania.
V projektoch Heifer International boli zrealizované ,,Agroekologické tréningy“ zamerané na obohatenie poznatkov klientov
týkajúcich sa životného prostredia, trvalo
udržateľného hospodárenia. Cieľom bude
poskytnúť praktické rady ako využívať prírodné zdroje, aktívnejšie zapojenie zvierat
do procesu hospodárenia, ochrana životného prostredia. V prvom polroku plánujeme prípravu a realizáciu dvoch projektov.
Lucia Fuhrmannová
OZ Komunita, miesto pre každého
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