ŠTATÚT OCENENIA
DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI

SRDCE NA DLANI 2021
V PREŠOVSKOM KRAJI

Článok 1.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
1. Oficiálny názov oceňovania „Srdce na dlani 2021“. V názve sa vždy aktuálne
mení rok, v ktorom sa podujatie realizuje. V skratke SnD 2021.
2. Geografické vymedzenie: činnosť sa viaže na Prešovský kraj.
3. Vyhlasovateľom a organizátorom je Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC
– o.z.), ďalej len organizátor.
4. Oceňovaním smerujeme k zvýšeniu statusu dobrovoľníka na lokálnej,
regionálnej a národnej úrovni. Ide o ocenenie dobrovoľníkov/dobrovoľníčok
(jednotlivca, kolektívu) 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.
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 a
povzbudiť aj firmy vytvárajúce podmienky pre zapojenie

svojich

zamestnancov do dobrovoľníctva (firemné dobrovoľníctvo), alebo podporujú
dobrovoľnícke projekty na území Prešovského kraja.

Článok 2.
KATEGÓRIE OCENENIA
1. Ocenenie sa udeľuje v týchto 8-mich kategóriách:
a. DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A V PREŠOVSKOM
KRAJI – jednotlivec vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť na území kraja
po dobu minimálne 6 mesiacov v rôznych oblastiach spoločenského

života, týka sa aj zahraničných dobrovoľníkov/čok pôsobiacich na SVK,
firemných dobrovoľníkov a pod.
b. DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A V ZAHRANIČÍ –
dobrovoľníci vyslaní v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci SR (Slovak Aid),
iných programov alebo pôsobiaci v zahraničí individuálne.
c. KOORDINÁTOR/KA DOBROVOĽNÍKOV/ČOK – osoba koordinujúca
dobrovoľníkov/čky minimálne 2 roky, pričom môže ísť aj o platenú
pozíciu.
d. DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA – tím dobrovoľníkov/čok, pracujúcich na
rovnakom projekte, či pomáhajúci rovnakej cieľovej skupine v rovnakom
čase.
e. DOBROVOĽNÍCKY PROJEKT/ PROGRAM – aktivita sa realizuje v
organizácií minimálne 6 mesiacov, pričom na základe kvantitatívnych
a kvalitatívnych ukazovateľov je možné preukázať reálne pozitívne
zmeny a potenciál ďalšieho rozvoja.
f. PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA – subjekt vytvárajúci podmienky na
rozvoj dobrovoľníctva v rámci svojej pôsobnosti (školy, firmy a firemné
dobrovoľníctvo; organizácie - dlhodobá podpora dobrovoľníckeho
programu, mestá, obce a verejné inštitúcie).
g. DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC – ocenenie pre jednotlivca alebo
skupinu za dlhodobú prevažne nepretržitú činnosť v trvaní viac ako 24
mesiacov.
h. MIMORIADNE OCENENIE – ocenený môže byť jednotlivec, organizácia,
firma, škola alebo iná inštitúcia za inšpiratívny, alebo jednorazový, či
výnimočný prejav solidarity, za celoživotnú angažovanosť alebo
angažovanosť presahujúcu územie kraja, prípadne za celoslovenskú
pôsobnosť.
6. V každej kategórií je možné udeliť ocenenie jednému žijúcemu nominovanému.
7. 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 ZASIELANIA NOMINÁCIÍ
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. Výnimkou je kategória DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA
POMÁHAJÚCI/A V ZAHRANIČÍ, ktorí dobrovoľnícku činnosť nevykonávajú na
území Prešovského kraja.
2. Termín doručenia návrhov/nominácií je: do pondelka 8.11.2021, vrátane.
3. Nominujúci zaslaním nominácie berie na vedomie a súhlasí, že hodnotiaca
komisia (HK) môže postúpiť nomináciu k hodnoteniu na národnej úrovni
(Dobrovoľník roka 2021 - ocenenie organizované Platformou dobrovoľníckych
centier www.srdcenadlani.sk v spolupráci s CARDOm a ostatnými krajskými
dobrovoľníckymi centrami), kde sa nominácie prijímajú len po prerokovaní v HK
pri krajských dobrovoľníckych centrách.
4. Nominujúci zodpovedá za pravdivosť údajov a morálny kredit

navrhovanej

osoby/osôb.
5. Návrhy

na

udelenie

ceny

v

jednotlivých

kategóriách

sa

podávajú

prostredníctvom elektronického nominačného hárku, uverejneného na
webových stránkach organizátora (www.dobrovolnictvopo.sk). Návrh môže
zaslať akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba, resp. skupina takýchto
osôb. O podaní návrhu obdrží nominujúci potvrdenie formou e-mailu na ním
zadanú adresu.
6. Pokiaľ

nemá

nominujúci

možnosť

zaslať

nomináciu

prostredníctvom

elektronického nominačného hárku môže nomináciu nahlásiť telefonicky
koordinátorovi oceňovania v PDC – o.z. (p. Petra Kováčová 0905 807 056), či
mailom na dobrovolnictvopo@gmail.com. Takúto nomináciu spracuje PDC –
o.z. do nominačného hárku za nominujúceho v spolupráci s nominujúcim.

Článok 4.
HODNOTIACA KOMISIA
1. O udelení ocenenia rozhoduje Hodnotiaca komisia (HK), ktorá je poradným
orgánom Rady PDC – o.z. a 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 8. novembra daného roka.
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. Členovia HK zachovávajú mlčanlivosť o všetkých prerokovaných
skutočnostiach.
4. HK je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina vymenovaných
členov. 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 Rada PDC – o.z.
7. Predseda PDC - o.z. poverí koordinovaním oceňovania osobu, ktorá sa stáva
koordinátorom/koordinátorkou

oceňovania

a

zároveň

členom

HK.

Koordinátor/ka plní tieto úlohy:
a. konzultuje nominácie, sumarizuje ich a v prípade potreby vyžiada od
navrhovateľa doplňujúce údaje,
b. členom HK predkladá len nominácie, ktoré obsahujú všetky náležitosti
a sú v súlade so štatútom daného roka, nominácie v elektronickej
podobe zašle členom HK minimálne 3 dní pred zasadnutím HK,
c. zvoláva zasadnutia HK z ktorých zhotovuje zápisnicu, ktorej relevantnosť
potvrdzuje

podpisom:

predseda

HK

a rovnako

aj

koordinátorka/koordinátor. Zápisnica sa archivuje v písomnej forme po
dobu 5-tich rokov vrátane prezenčnej listiny.
8. HK má právo rozhodnúť, že neudelí ktorékoľvek z ocenení, ak ani jedna z
doručených nominácií v danej kategórii, nespĺňa stanovené kritériá.
9. HK môže udeliť mimoriadne ocenenie ako špecifickú kategóriu, ak tieto dôvody
jasne vyplynú z nominácie.
10. Nominácie, ktoré HK vyberie na postup na národnú úroveň je možné
konzultovať s dotknutou osobou, či navrhovateľom a doplniť údaje, fotografie
tak, aby spĺňali požadované kritéria.
11. V prípade vážnych dôvodov môže organizátor zvolať aj online zasadnutie HK.

Článok 5.
DÔVOD A FORMA UDELENIA OCENENIA
1. Udelenie ocenenia sa osvedčuje symbolickou cenou „Srdce na dlani 2021“
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

5.

decembra

a

Medzinárodného

dňa

koordinátorov

dobrovoľníkov, 5. novembra.
4. Na získanie ocenenia neexistuje právny nárok.

Článok 6.
SCHVÁLENIE ŠTATÚTU SnD 2021
1. Štatút „Srdca na dlani 2021“ Prešovského kraja nadobúda účinnosť dňom jeho
schválenia Radou PDC - o.z., ktorá ho schválila na zasadnutí dňa 6.10.2021
v Prešove.

Mgr. Petra Gerhartová,
predsedníčka PDC-o.z.

