Prešovské dobrovoľnícke centrum
08001 Prešov, Veselá 1
info@dobrovolnictvopo.sk; 0908/21 70 80 ; www.dobrovolnictvopo.sk

ŠTATÚT OCENENIA DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI
„KRAJSKÉ SRDCE NA DLANI 2019 “ Prešovského kraja.
Článok 1.
VŠEOCECNÉ USTANOVENIE
1. Názov oceňovania: „Krajské Srdce na dlani 2019“ kde sa aktuálne mení rok v ktorom sa
podujatie realizuje. V skratke KSnD 2019.
2. Geografické vymedzenie: činnosť sa viaže na Prešovský kraj.
3. Vyhlasovateľom a organizátorom je Prešovské dobrovoľnícke centrum – o.z., ďalej len
organizátor.
4. Ocenením smerujeme k zvýšeniu statusu dobrovoľníka na lokálnej, regionálnej a národnej
úrovni. Ide o ocenenie dobrovoľníkov/dobrovoľníčok (jednotlivca, kolektív) za dobrovoľnícku
činnosť vykonávanú bez nároku na honorár a v prospech iných a to v rôznych oblastiach
spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a
vzdelávania a pod. Ocenenie môže byť udelené aj za jednorazový výnimočný čin, či iný prejav
solidarity ako motivácia k službe pre iných.
5. Zároveň je cieľom oceňovania povzbudiť a oceniť organizácie, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú
a motivujú ich k dlhodobej dobrovoľníckej činnosti. Povzbudiť aj firmy vytvárajúce podmienky
pre zapájanie svojich zamestnancov do dobrovoľníctva (firemné dobrovoľníctvo), alebo
podporujú dobrovoľnícke projekty na území Prešovského kraja.
Článok 2.
KATEGÓRIE OCENENIA

Ocenenie sa udeľuje v týchto kategóriách:










dobrovoľník/jednotlivec, ktorý viac ako 6 mesiacov bol zapojený do rôznych činností
spoločenského života. Radíme tu aj jednorazový alebo výnimočný a inšpiratívny čin
jednotlivca.
skupina (kolektív), ktorá pracuje kompaktne pre jednu cieľovú skupinu a angažuje sa
v kultúre, športe, sociálnej, ekologickej, či inej oblasti. Skupina spolu vytvára hodnoty,
či inšpiruje okolie a zaslúži si našu pozornosť.
organizácia, ktorá dlhodobo (minimálne 2 roky) pracuje s dobrovoľníkmi, motivuje ich
k dlhodobej činnosti a vytvára im adekvátne podmienky pre osobnostné napredovanie
dobrovoľníkov, ale aj koordinátora dobrovoľníkov.
firma vytvárajúca podmienky pre svojich zamestnancov na zapájanie sa do
dobrovoľníctva (firemné dobrovoľníctvo) alebo podporujúca dobrovoľnícke projekty
na území Prešovského kraja.
Koordinátorka/tor – Ide o činnosť, ktorá nie je finančne honorovaná, ale dôležitá pri
výbere, udržaní a motivácií dobrovoľníkov, ale aj dobrovoľníckeho programu.
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Dorovoľník/níčka ju vykonáva minimálne 2 roky. Nominovať ju/jeho môže organizácia,
ktorej koordinátor pôsobí v Prešovskom kraji.
V každej kategórií je ocenenie udelené jednému kandidátovi.
Hodnotiaca komisia (HK) má právo rozhodnúť, že neudelí ktorúkoľvek z ocenení, ak ani jedna z
doručených nominácií v danej kategórii, nespĺňa stanovené kritériá.
Zároveň môže HK udeliť mimoriadne ocenenie (za celoživotnú angažovanosť, za jednorazový
čin, alebo výnimočný prejav solidarity) ako špecifickú kategóriu, ak tieto dôvody jasne vyplynú
z nominácie.
Pri výbere sa zohľadňuje aj oblasť pôsobenia nominovaného/ných. Tieto oblasti sú
špecifikované takto:
a) Vzdelávanie a osvetová činnosť
b) Ochrana životného prostredia a environmentálna výchova
c) Sociálna pomoc a zdravotnícke služby
d) Kultúra, umenie, knihovníctvo a kultúrne dedičstvo
e) Komunitný rozvoj a občianska spolupatričnosť
f) jednorazový, výnimočný a inšpiratívny čin jednotlivca - dieťaťa aj dospelej osoby.

Článok 3.
PODMIENKY ASIELANIA NIMINÁCIÍ
1. Dobrovoľnícka činnosť musí byť vykonávaná na území Prešovského kraja, ale nominovaný, či
nominovaná môže byť z iného kúta Slovenskej republiky alebo aj zo zahraničia.

2. Termín doručenia návrhov/nominácií je stabilný: do 15. novembra 2019, tento
rok je to piatok !!!
3. Návrhy musia obsahovať údaje, ktoré sú uvedené v nominačnom hárku. Samostatný
nominačný hárok(NH) je pre organizácie a firmy. Samostatný NH je pre jednotlivcov a skupiny
dobrovoľníkov.
Uvedené podklady nájdete tu: www.dobrovolnictvopo.sk/ocenovanie-dobrovolnikov
4. Nominácie možno podávať v 2 formách:
a) písomne – vyplnením a zaslaním nominačného hárku + 1 až 2 fotografie z činnosti
nominovaného, prostredníctvom Slovenskej pošty – platí dátum pečiatky pošty.
b) elektronicky – emailom – vyplnením a zaslaním nominačného hárku (tu vyžadujeme sken
podpisov) vrátane fotografie z činnosti nominovaného.

5. Nominácie je možné posielať elektronicky na pdcoz11@gmail.com alebo na adresu
sídla PDC:
Prešovské dobrovoľnícke centrum – o.z., Veselá 1 - 080 01 Prešov;

Článok 4.
HODNOTIACA KOMISIA
1. udelení ocenenia rozhoduje Hodnotiaca komisia (HK), ktorá je poradným orgánom Rady PDC –
o.z., ktorá posudzuje návrhy na udelenie ocenenia a je garantom dôveryhodnosti ocenenia.
2. HK za svoju činnosť zodpovedá Rade PDC – o.z. , ktorá členov HK navrhuje a schvaľuje
najneskôr do 15. novembra daného roka.
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3. Členstvo v HK je čestné a nezastupiteľné. HK tvorí minimálne 5 členov, z ktorých si členovia
zvolia svojho predsedu/predsedníčku priamo na svojom zasadnutí. Členovia HK z dôvodu konfliktu
záujmu sú vylúčení z predkladania nominácií.
4. HK je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň traja vymenovaní členovia. Pri rovnosti hlasov má
hlas predsedu/predsedníčky HK silu dvoch hlasov.
5. HK prerokúva len návrhy, ktoré majú všetky náležitosti. HK si môže vyžiadať aj ďalšie doplňujúce
informácie, ktoré si vyžiada zástupca vyhlasovateľa.
6. Za organizačné zabezpečenie činnosti HK zodpovedá PDC – o.z. Za vyhlasovateľa je Radou PDC –
o.z. je poverená osoba koordinátor/ka oceňovania z členov Rady PDC – o.z., ktorá je zároveň
členom HK. Koordinátor/ka plní tieto úlohy: konzultuje nominácie, sumarizuje ich a v prípade
potreby vyžiada od navrhovateľa doplňujúce údaje. Členom HK predkladá len nominácie, ktoré
obsahujú všetky náležitosti a sú v súlade so štatútom. Nominácie v elektronickej podobe zašle
členom HK minimálne 3 dní pred zasadnutím HK. Zvoláva zasadnutia HK z ktorého zhotovuje
zápisnicu, ktorej relevantnosť potvrdzuje podpisom: predseda HK a rovnako aj koordinátorka.
Zápisnica sa archivuje v písomnej forme po dobu 5-tich rokov spolu s dokladmi PDC- o.z.

Článok 5.
DÔVOD A FORMA UDELENIA OCENENIA

1. Udelenie ocenenia sa osvedčuje symbolickou cenou „Krajské Srdce na dlani 2019“
Prešovského kraja a certifikátom, ktorý obsahuje meno a priezvisko, alebo názov ocenenej
organizácie, kategóriu a dôvod jeho udelenia.
2. Udelenie ocenenia sa zverejňuje prostredníctvom tlačových a elektronických médií, ale aj na
web stránke organizátora .
3. Ocenenie udeľuje organizátor 1x ročne pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov.
Tento sviatok dobrovoľníkov, dobrovoľníckych komunít a organizácií určilo Valné
zhromaždenie OSN v roku 1985 na 5. december.
4. Na získanie ocenenia neexistuje právny nárok.

Článok 6.
SCHVÁLENIE ŠTATÚTU KSnD 2019
Štatút Krajské Srdce na dlani 2019 Prešovského kraja nadobúda účinnosť dňom jeho
schválenia Radou PDC-o.z., ktorá ho schválila na zasadnutí v Prešove dňa 02. 07. 2019.

Bc. Juliana Hajduková,
predsedníčka PDC-o.z.
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