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Rok 2022 je siedmim rokom existencie 
občianskeho združenia Druživa. Nakoľko sme 
do tohto roku nemali potrebu zverejňovať 
výročné správy, resp. iné súhrnné správy o našej 
činnosti, rozhodli sme sa nečakať na okrúhle 
jubileum, ale takto netypicky v siedmy rok 
činnosti vydať súhrnnú správu od jeho 
založenia. Počas tohto obdobia organizácia 
prešla etapou zásadnej transformácie, v ktorej 
tiež zmenila svoje sídlo. Išlo o obdobie, keď sme 
ukončili pôsobenie na malej ekologickej farme a 
presťahovali sa do mesta Rožňava. Už dlhšie 
obdobie počas pôsobenia na tejto farme naše 
aktivity postupne presahovali lokálnu úroveň a 
pribúdali aktivity s národným alebo 
medzinárodným dopadom. Poznanie, že k čo 
najefektívnejšiemu dosahovaniu našich cieľov 
nestačí byť aktívny len v známom a najbližšom 
prostredí, ale pre zlepšenie podmienok pre ich 
dosahovanie môžeme urobiť viac spoluprácou s 
verejným sektorom, resp. ďalšími partnermi, 
lobingom, pripomienkovaním a návrhmi s 
dopadom regionálnym, celonárodným 
prípadne medzinárodným, organizáciu 
prirodzene menilo a profesionalizovalo. Aby 
bola táto činnosť kvalifikovaná a inovatívna, 
pokladali sme za prospešné zapájať sa aj do 
medzinárodných projektov, ktorých hlavný 
prínos vidíme vo výmene skúseností, 
vzájomnom obohacovaní, vzdelávaní a 
motivácii. Na lokálne aktivity sme však 
nezanevreli a venujeme sa im aj od pôsobenia v 
meste Rožňava, nakoľko priama práca s ľuďmi 
a dosah aktivít na jednotlivcov je prioritou 
našej organizácie a verím, že naďalej aj bude.
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MILOSLAV KOVÁČ
Predseda Druživa, o.z.

Miloslav Kováč, vedie občianske združenie Druživa od jeho 
založenia. Dvadsať rokov jeho kariéry napĺňala práca v 
neziskovom sektore na rôznych pracovných pozíciách v 
niekoľkých neziskových organizáciách na Slovensku a 
v Českej republike.

2



55

Finally, many nonprofit boards are becoming more diverse and making conscious efforts to reflect those 
they serve. In this year’s survey, just 19 percent of respondents listed board diversity as a top priority and 
just 19 percent reported that their board members represented a spectrum of constituents, bringing 
diversity of thought. 

There is more to be done. In its research paper Diversity, Inclusion, and Equity , BoardSource defines an 
aspirational goal for diversity:

“We believe that all social sector organizations can better achieve their missions by drawing on the skills, 
talents, and perspectives of a broader and more diverse range of leaders, and that the diversity of viewpoints 
that comes from different life experiences and cultural backgrounds strengthens board deliberations and 
decision-making.”
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https://boardsource.org/research-critical-issues/diversity-equity-inclusion/

NAŠE POSLANIE
Organizácia realizuje aktivity pre deti, mládež, dospelých a rodiny, ktoré vedú človeka k zodpovednému jednaniu k 
ostatným ľuďom, k zvieratám a k prírode, prispievajú k zdravému životnému štýlu, k trvale udržateľnému a 
sebestačnému životu a ponúkajú priestor na porozumenie, stretávanie a vzájomné obohacovanie. Podporuje udržateľný 
rozvoj, ako jedinú možnú cestu k zdravému, harmonickému vývoju človeka, celej ľudskej spoločnosti a prírodného 
systému Zeme. Poslaním je tiež podpora a propagácia alternatívneho a komunitného spôsobu života, podporovanie a 
realizovanie aktivít smerujúcich k rozvoju alternatívneho vzdelávania, k utváraniu kultúrnej krajiny a starostlivosť o ňu, 
ochrana životného prostredia a obnova kultúrneho dedičstva a vidieka.
Svoje poslanie sa snaží docieliť prostredníctvom záujmových, kultúrnych a vzdelávacích činností pre deti, mládež, 
dospelých a rodiny, pomocou projektov podporujúcich komunitný rozvoj, starostlivosť o krajinu a kultúrne dedičstvo, 
ako aj poradenskými, organizačnými, konzultačnými a lektorskými aktivitami v oblasti udržateľného rozvoja.

Ponúkame miesto pre ľudí, ktorí chcú obnoviť stratené vzťahy medzi - poľnohospodárstvom a prírodou, dedičstvom a 
inováciami, potravinami a zdravím, občianskou spoločnosťou a politickým rozhodovaním.

"Trvalo udržateľný rozvoj je pre nás proces, ktorý 
zahŕňa neustále zmeny, inovácie miestnych 
iniciatív, podporu šetrného využívania pôdy a 
miestnych zdrojov, mobilizáciu vedomostí a ambícií 
miestnych spoločenstiev v duchu inovácií pre lepší 
život."
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Naša vďaka za možnosť realizovať doterajšiu činnosť patrí
dobrovoľníkom, zamestnancom, podporovateľom,

sponzorom, darcom, ktorí nás podporili finančne, službou alebo materiálne:

a partnerom spolupracujúcim na aktivitách a projektoch:
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