Krajské srdce na dlani 2012

– oceňovanie dobrovoľníkov Prešovského kraja

Hodnotiaca komisia vybrala a následne ocenila
5 jednotlivcov, 1 kolektív, pričom udelila aj mimoriadne ocenenie.

Jednotlivci:
F

OLTINOVÁ SLÁVKA (1970), Levoča:
Sama ťažko postihnutá SM je zakladateľkou Spišského klubu sklerosis multiplex. Aktívny
Klub má 57 členov z rôznych miest a obcí. Napriek chorobe vynosila zdravé dieťa, o ktoré sa
stará. Pomáha a povzbudzuje iných, aby dokázali zvládať túto chorobu. Živá činnosť klubu
a jeho finančné zabezpečenie je na jej pleciach. Robí vždy viac pre ostatných ako pre seba.

F

RIČOVÁ MAGDALÉNA, Mgr. (1963), Prešov:
Popri svojich štyroch deťoch a pedagogických povinnostiach založila spolu s ďalšími ženami
(jar roku 2003) a záštitou FU Krista Kráľa na Sekčove, Radu na pomoc núdznym rodinám. Organizuje aj ďalšie aktivity: poradenstvo, tvorivé dielne, zbierka potravín, cez ktoré získavajú
dobrovoľníkov, ale aj pomoc. Pod jej vedením pracuje desiatka dobrovoľníkov - ženy, deti,
mládež, čo výrazne posilňuje komunitu anonymného sídliska. Tento fakt okolie vníma veľmi
pozitívne.

K

ARAŠ MARTIN, Ing. (1985), Kamienka v okrese Stará Ľubovňa:
Vedúci folklórneho súboru „Barvinok“ od r. 2003, kedy ho viedol ako najmladší vedúci na
Slovensku. Martin vedie nácviky, hrá na harmonike, organizačne a finančne zabezpečuje
vystúpenia i organizačnú stránku súboru. Pri príležitosti 55. výročia súboru zabezpečil vydanie prvého CD a spolu s obcou zakladá tradíciu „Dni zvykov“ v Kamienke. Od roku 2006
je poslancom a predsedom komisie pre mládež, šport a kultúru. Je výrazným motivačným
prvkom v obci. Zároveň predsedá Svetovému fóru rusínskej mládeže. Je potešujúce spoznať tak mladého, nadšeného a zodpovedného človeka, za ktorým je už kus dobrej práce.

P

AĽOVÁ SLÁVKA, Mgr. (1977), Stropkov:
V eRku máme 37 oblastných centier, z toho na Východe 7 a Slávka je vedúcou jedného z nich
- OC Stropkov. Toto OC má 12 farností, kde funguje 21 stretiek. Niekoľko rokov bola vedúcou
detského stretka. Je členkou pedagogicko-poradenskej komisie eRka, ale aj členkou Správcovskej komisie eRka a zároveň členkou SR Východ. V eRku «pracuje» už 15. rokov. Všetky
slová vďaky sa tu nedajú vtesnať.

S

IČÁKOVÁ ANNA (1934), Vranov:
Aktívna žena na dôchodku, ktorá už 20. rokov otvára dvere Denného centra, kde s láskou
sa venuje starším, osamelým a často aj ľuďom s postihnutím. Pripravuje im program,
pretože zariadenie supluje aj kultúrne centrum. Je členkou viacerých organizácií, čo dokumentuje jej entuziazmus.

Kolektív

:

Neformálna skupina dobrovoľníkov SMILE:
Kamil ROŠKO, Ivana KRIŠŠAKOVÁ, Radoslav HOBĽÁK, Zuzana VAŠČIKOVÁ, Iveta GMOTRIČOVÁ,
študenti PRAVOSLÁVNEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY PU v Prešove.
Študenti a študentky PBF PU v Prešove, nie teologického zamerania, ktorých činnosť je smerovaná k rôznym
cieľovým skupinám: deti, starší ľudia, občania v sociálnych zariadeniach - DD, DSS. Organizačne zastrešili zbierku
potravín, zbierku šatstva, bartrový obchod a iné., ako aj realizáciu významných celoštátnych akcií – Dni dobrovoľníctva, Dni nezábudky a pod. Spolupracujú aj s Bratstvom pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS.
V prvom rade však sami, iniciatívne, zastrešujú činnosti, ktoré podľa ich slov „majú vyčariť úsmev“.

Mimoriadne ocenenia:
M

EKEL MARTIN, Mgr. (1974), Čičava:
Gréckokatolícky kňaz, ktorý od roku 2005 pôsobí na vlastnú žiadosť, v pastorácií Rómov v obci Čičava. Z jeho
iniciatívy vznikol skautsky zbor 133, gospelová skupina F6, divadelný súbor DIK. Založil chránenú dielňu, ktorá
zamestnáva 4 rómskych mužov. Je iniciátorom aj iných aktivít: Deň Rómov v Čičave, festival, ale aj vzdelávanie
mladých. Je vzorom a povzbudením pre mnohých, ktorí ho poznajú. Dielo jeho angažovanosti už prináša svoje
ovocie. Nomináciu poslala skupina mladých, ktorých ovplyvnil svojou prácou a nadšením.
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