MDD neznamená len medzinárodný deň detí, ale aj Medzinárodný deň dobrovoľníkov, dobrovoľníckych skupín a organizácií, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú. Valné
zhromaždenie Organizácie spojených národov určilo tento deň na 5. december, ešte
v roku 1985. Od daného obdobia ide o každoročný sviatok dobrovoľníkov, dobrovoľníckych komunít a organizácií, rovnako štátnych, ako aj neštátnych. Je to priestor
na oslavu všetkého, čo sa dosiahlo vo svete práve dobrovoľníckymi aktivitami. Tento
deň si v súčasnosti pripomína už viac ako polovica krajín sveta. Slovensko sa zaradilo
medzi tieto krajiny až po roku 1989.
Podľa Všeobecnej deklarácie je dobrovoľníctvo založené na osobnej motivácii
a individuálnom rozhodnutí. Je to forma podpory aktívnej občianskej účasti a záujmu
o rozvoj komunity, zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného života.
Dobrovoľníctvo posilňuje ľudskú solidaritu a prispieva k vytvoreniu lepšieho a pokojnejšieho sveta.

Poznáme
ocenených
dobrovoľníkov
v roku 2015
L. A. Seneca: Všade tam, kde je človek, je miesto
pre dobrý čin.

Napriek tomu, že dobrovoľníctvo je založené na osobnej motivácií a slobodnom rozhodnutí, je pre nás dôležité povzbudzovať ľudí k aktívnej občianskej participácií, ktorá je zárukou rozvoja demokratickej spoločnosti. Na prahu nového tisícročia
sme začali v Prešovskom kraji oceňovať dobrovoľníkov z okresu Prešov (v r. 2001) a
v nasledujúcom roku sa Krajské grémium Prešovského kraja, rozhodlo iniciovať „Krajské Srdce na dlani“ (KSnD). Táto tradícia sa zatiaľ neprerušila. Ide o najstaršie oceňovanie dobrovoľníkov na Slovensku, ktoré inšpirovala k oceňovaniu aj ďalšie kraje.
Za 14 rokov oceňovania sme spoznali mnoho obetavých ľudí, množstvo realizovaných projektov, povzbudili dobrovoľnícke skupiny a organizácie z rôznych
oblastí života kraja a z rôznych okresov. Možno aj vy poznáte človeka, ktorý dáva
viac ako dostáva a je inšpiratívnym príklad pre ostatných. Napíšte nám o ňom. Podmienky nájdete v štatúte a pomôckou vám bude nominačný hárok. Tieto materiály
nájdete na internete:
www.dobrovolnictvopo.sk/ocenovanie-dobrovolnikov
Za obdobie rokov 2001 – 2015 bolo prijatých 221 nominácií. Poďakovania sa dostalo
80 jednotlivcom, 8 kolektívom a 4 organizáciám. Ocenenie pre aktívne organizácie
sa udeľuje len od posledných dvoch ročníkov.
Hodnotiaca komisia (HK) pre KSnD 2015 pracovala v tomto zložení:
Mgr. Veronika Slaninková, redaktorka RTVS, Rádio Regina Košice, predsedníčka HK
Bc. Juliana Hajduková, Prešovské dobrovoľnícke centrum, členka HK
Mgr. Dagmar Verešpejová, Rada mládeže Prešovského kraja, členka HK
Mgr. Lenka Smetanková Inášová, Regionálne rozvojové partnerstvo, členka HK
Bc. Ján Vysocký, vedúci kancelárie primátorky na MsÚ v Prešove, člen HK.
Spracovala: Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC v Prešove
December 2015 | Prešovské dobrovoľnícke centrum so sídlom v Prešove
pdcoz11@gmail.com; | 0908 217080 ; http://www.dobrovolnictvopo.sk/

Tak ako po minulé roky, aj na konci roka 2015, sa
z rozhodnutia hodnotiacej komisie oceňovali najlepší dobrovoľníci, dobrovoľnícka skupina a organizácia, ktorá sa dobrovoľníkom venuje a rozvíja
ich potenciál.

Ročník 2015

Projekt oceňovania
dobrovoľníkov,
dobrovoľníckych skupín
a organizácií realizuje
Prešovské dobrovoľnícke
centrum (PDC) :

Hlavným cieľom organizátorov je upozorniť verejnosť na dobro, ktoré je pretavené do konkrétnych
činov. Aj takto môžeme prispieť k eliminovaniu zla,
ktoré vidíme okolo seba. Preto je veľmi príjemné
spoznať obetavých a húževnatých ľudí, ktorých
krédom je pomáhať iným.
„Krajské Srdce na dlani“ píše svoj 14. ročník. V roku
2015 prišlo do stanoveného termínu 20 návrhov. Z
tohto bolo 13 nominácií na cenu pre jednotlivca, 2
na ocenenie kolektívu dobrovoľníkov a 5 nominácií
na cenu pre organizáciu.
Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo dňa 10. 12.
2015 v reštaurácií SORAYA v Prešove. Príjemnú atmosféru vytvárala skupina HRDZA pod vedením
Slava Gibartiho a potešiť prítomných prišla aj skupina „Žalobínske vretienko.“
Záštitu nad podujatím prevzala pani Ing. Andrea
Turčanová, primátorka mesta Prešov. Záštita je vyjadrením jej podpory zmysluplnej dobrovoľníckej
činnosti jednotlivcov, ako aj organizácií v meste
Prešov.

Partnerom projektu je:

Materiál vznikol vďaka
podpore
Mesta Prešov a to na základe
Zmluvy o poskytnutí dotácie
v oblasti kultúry na rok 2015
Za materiálnu podporu
ĎAKUJEME Všeobecnej
zdravotnej poisťovne v
Prešove.

Ocenení v kategórii „jednotlivci“:

Mimoriadne ocenenie:

Mgr. Matúš Adamkovič,

Mária Vavreková

študent doktorandského štúdia Prešovskej univerzity v Prešove. Dobrovoľníckej činnosti v n.o. Trojlístok sa venuje 3 roky. Organizácia poskytuje komplexnú pomoc závislým osobám a ich rodinám. Matúš sa venuje programu primárnej prevencie na SŠ, ale
poskytuje klientom aj psychologickú pomoc. Organizuje voľnočasové aktivity v teréne
a vedie klientov k aktívnemu tráveniu času.
Nomináciu zaslala Bc. Gabiela Šostáková, riaditeľka neziskovej organizácie Trojlístok.

Mgr. Mária Fečkovičová,
bola 25 rokov predsedníčkou okresnej organizácie ÚŽS vo Vranove. Po odchode do dôchodku sa
stala predsedníčkou základnej organizácie ÚŽS v obci Žalobín, kde aj býva. Zároveň je zakladateľkou folklórnej skupiny „Žalobínske vretienko“, ktoré reprezentuje obec, i samotné ženy a vyhráva
prehliadky. Je veľmi aktívnou členkou Jednoty dôchodcov Slovenska. Ocenenie získava za svoju
dlhoročnú prácu so ženami v rámci Únie žien Slovenska.
Nomináciu zaslala: Mgr. Mária Grajcarová, predsedníčka Okresnej organizácie ÚŽS vo Vranove.

Mgr. Mária Palenčárová,
z o.z. Malíček v Prešove sa venuje podpore predčasne narodených detí a ich rodičov,
ale aj charitatívnej pomoci týmto rodinám. Komisia vyzdvihla jej dlhoročnú činnosť v
o.z. Emerka, kde pôsobila 8 rokov. Tam bola koordinátorkou viacerých projektov, napr.
celoslovenského pochodu na podporu materstva a rodičovstva pod názvom „Míľa pre
mamu“.
Návrh na ocenene zaslala: pani Ruženka Berežná, predsedníčka Klubu podnikavých
žien v Prešove.

Viera Potášová,
založila o.z. „Podaj ďalej“ je matkou 2 detí , momentálne na materskej dovolenke. Komisia
ocenila jej inovatívny prístup k rozvíjaniu vzájomnej pomoci, ale aj fakt, že žena v čase materskej dovolenky dokáže inšpirovať a pomáhať ľuďom rôznych skupín, z rôznych obcí i miest.
Jej aktivita posilňuje komunitu v Prešove, ale aj ľudí mimo Prešovského kraja. Veríme, že jej
nápady neutíchnu a projekty: Podaj ďalej knihu, Podaj ďalej 1 €, Podaj ďalej vlasy, rozšíri
o ďalšie aktivity.
Návrh na ocenenie poslali 3 skupiny žien pod vedením pani Janky Majcherovej z Košíc, pani
Alžbety Kobeždovej a pani Ivany Matušíkovej.

Magdaléna Vuzňáková,
pôsobí v Združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím so sídlom v Prešove, už 20
rokov. Komisia ocenila aj skutočnosť, že 10 rokov uvedené združenie viedla a pod jej vedením
organizácia dynamicky rástla. Jej obetavú prácu, ľudský prístup a schopnosť rozvíjať pracovné
zručnosti u mládeže s mentálnym postihom, vyzdvihli aj klienti a ich rodičia.
Nomináciu zaslala pani Viera Randová za ZPMP v Prešove.

Hodnotiaca komisia priznala mimoriadne ocenenie pre pani Máriu Vavrekovú
za dlhoročnú dobrovoľnícku prácu (od roku 2003) vykonanú pre odchádzajúcich ľudí,
ktorí sa nachádzajú v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Komisia si cení
fakt, že nikdy neodmietne prísť ku lôžku zomierajúceho aj napriek svojim osobným
ťažkostiam.
Návrh na ocenenie prišiel od pani Mgr. Martiny Pronekovej z Hospicu MT.

Ocenení v kategórii „kolektív dobrovoľníkov“:
Komisia udelila ocenenie študentom Spojenej školy Pavla Sabadoša v Prešove,
za ich pilotný dobrovoľnícky čin, ktorý môže prerásť v tradíciu. Žiaci Tadeáš Mačuga, Aleš Kočko, Dárius Krempasky, Pavol Štark sa zapojili počas
2 rokov do Dní aktívneho dobrovoľníctva a pomáhali pri skrášľovaní areálu
Zariadenia pre seniorov v Prešove, na Cemjate.
Nomináciu navrhli 2 subjekty, nezávisle od seba:
Zariadenie pre seniorov Harmónia Prešov-Cemjata, PhDr. Slavko Poptrojanovski a Mgr. Pavol Horský, vychovávateľ SŠPS v Prešove.

Ocenení v kategórii „ organizácia“:
Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ Prešov
komisia ocenila preto, že organizácia okrem svojho hlavného poslania, v práci s dobrovoľníkmi dlhodobo napĺňa štandardy prijímajúcej organizácie svojou odbornosťou
i schopnosťou reagovať na ich potreby. Dobrovoľníkom je otvorená a pravidelne jej
pomáhajú aj napriek ťažkej cieľovej skupine (kombinovaný postih, deti v krízovom
centre) ktoré sa nachádzajú v jej 4 organizačných jednotkách.
Nominoval : OZ Vánok, pani Mgr. Soňa Floreková

Komunitná nadácia Bardejov
získala ocenenie za komunitný rozvoj, vytváranie podmienok pre rozvoj mimovládnych organizácií, či neformálnych skupín z mesta Bardejov a okolia. Komunitná nadácia Bardejov už 13 rokov realizuje v Bardejove inovatívne programy a vytvára
priestor pre angažovanosť mladých ľudí a to aj cez program Mladí filantropi. Je toho
veľa, čo by bolo dobré spomenúť, lebo činnosť je naozaj pestrá.
Nomináciu zaslal: za OZ Kandeláber jeho štatutár Dominik Fotta.

Združenie na záchranu Zborovského hradu
začínalo ako skupina dobrovoľníkov, ktorá pod vedením pána Ing. Vladimíra Kaminského postupne prešla vývojom a nechala za sebou zrekonštruovanú vstupnú
bránovú vežu, Polygonálnu baštu a ďalšie časti rozpadnutých múrov hradu. Komisia
ocenila priam heroickú húževnatosť, odbornosť a vytrvalosť pokračovať v práci, ktorá
je návodom ako zatraktívniť časť východného Slovenska.
Nomináciu zaslal Ing. Martin Ondkanin, MAS Horná Topľa

