ŠTATÚT OCENENIA
SRDCE NA DLANI 2022
V BRATISLAVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI

Článok 1
1. Oficiálny názov ocenenia je “Srdce na dlani 2022” (ďalej aj “ocenenie”). Organizátorom oceňovania
je Bratislavské dobrovoľnícke centrum (ďalej aj “BDC”).
2. „Srdce na dlani“ je ocenenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu a
zviditeľneniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju, prostredníctvom:
-

-

ocenenia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov aj kolektívov) a ich projektov za
dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na odmenu v prospech iných osôb,
v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia,
kultúry, výchovy, vzdelávania a pod.,
ocenenia koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľníčok,
ocenenie projektov, programov a podpory dobrovoľníctva a,
ocenenia za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

3. Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách:
1) Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Bratislavskom samosprávnom kraji;
2) Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí;
3) Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok;
4) Dobrovoľnícka skupina;
5) Dobrovoľnícky projekt alebo program;
6) Podpora dobrovoľníctva;
7) Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc.
4. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, 5. decembra a
Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, 5. novembra.
5. Návrhy na udelenie ceny v jednotlivých kategóriách sa podávajú prostredníctvom elektronického
nominačného hárku, uverejneného na webovom sídle BDC (www.dobrovolnictvoba.sk). Návrh
môže zaslať akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba, resp. skupina takýchto osôb. Každý
navrhovateľ môže podať iba jednu nomináciu v každej z kategórií. O úspešnom podaní návrhu obdrží
nominujúci potvrdenie formou e-mailu na ním zadanú adresu.
6. Nominovaní v jednotlivých kategóriách musia spĺňať nasledujúce kritériá:
- dobrovoľnícka činnosť musí byť vykonávaná na území Bratislavského samosprávneho kraja a
zároveň organizácia, pre ktorú je dobrovoľnícka aktivita vykonávaná, musí mať sídlo, alebo
pôsobnosť na území Bratislavského samosprávneho kraja;
- organizácia, ktorá nominuje, má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji a zároveň
nominovaný pôsobí v Bratislavskom samosprávnom kraji
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-

dobrovoľník znamená osobu, ktorá vykonáva dobrovoľnícku aktivitu vo svojom voľnom čase
a bez nároku na odmenu, v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života,
rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania,
administratívy, sociálnej a zdravotníckej oblasti a podobne;

-

osobitne pre kategóriu “DOBROVOĽNÍK A DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A V
BRATISLAVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI” – jednotlivec vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť
po dobu minimálne 6 mesiacov, v akejkoľvek oblasti spoločenského života. Týka sa aj
zahraničných dobrovoľníkov/čok, vrátane firemných dobrovoľníkov a pod.;

-

osobitne pre kategóriu “DOBROVOĽNÍK A DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI V ZAHRANIČÍ” –
dobrovoľníci vyslaní do zahraničia v rámci oficiálnych či neoficiálnych programov;

-

osobitne pre kategóriu “KOORDINÁTOR/KA DOBROVOĽNÍKOV/ČOK” – osoba koordinujúca
dobrovoľníkov/čky po dobu minimálne 2 roky, pričom môže ísť aj o platenú pozíciu;

-

osobitne pre kategóriu “DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA” - tím najmenej dvoch (2)
dobrovoľníkov/čok, spoločne pracujúcich na rovnakom projekte alebo programe jednej
organizácie, či pomáhajúcich rovnakej cieľovej skupine v rovnakom čase;

-

osobitne pre kategóriu “DOBROVOĽNÍCKY PROJEKT ALEBO PROGRAM” – projekt alebo
program, ktorý na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov preukazuje
merateľné výsledky a zlepšenie pôvodného stavu, je v prevažnej miere založený na zapojení
dobrovoľníkov, trvá najmenej 6 mesiacov a má potenciál ďalšieho fungovania a rozvoja. Do
tejto kategórie nespadajú start-upy, sociálne podniky a pod. ;

-

osobitne pre kategóriu “PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA” – nominovaný môže byť subjekt,
ktorý vytvára podmienky na rozvoj dobrovoľníctva v rámci svojej pôsobnosti (jednotlivci,
školy, firmy, mestá, mestské časti alebo obce, subjekt z tretieho sektora, iné osoby), alebo
podporuje rozvoj dobrovoľníctva a vytvára pre neho vhodné podmienky;

-

osobitne pre kategóriu “DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC” – ide o dobrovoľnícku
pomoc jednotlivca v prevažne nepretržitom trvaní viac ako 24 mesiacov.

7. Nebudú akceptované návrhy:
▪ ktoré nie sú úplné alebo obsahujú nedostatky, ak ich navrhovateľ nedoplní alebo neodstráni
nedostatky ani po výzve BDC;
▪ ktoré boli doručené po termíne uzávierky podľa bodu 8 nižšie;
▪ v ktorých ide o platenú alebo inak odmeňovanú aktivitu (s výnimkou
koordinátorov/koordinátoriek dobrovoľníkov).
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8. Uzávierka prijímania návrhov je 10. november 2022, 23:59 hod.
9. Nominácie môže hodnotiaca komisia podľa vlastného uváženia posunúť aj na celoštátnu úroveň.
Nominujúci zaslaním nominácie berie na vedomie a súhlasí, že hodnotiaca komisia môže postúpiť
ktorúkoľvek nomináciu na celoštátnu úroveň (Dobrovoľník roka 2022 - odovzdávanie ceny Srdce na
dlani, ocenenie organizované Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s
dobrovoľníckymi centrami v Slovenskej republike. (www.dobrovolnictvo.sk a www.srdcenadlani.sk)
Článok 2
1. O udelení ocenenia v jednotlivých kategóriách rozhoduje nezávislá 5-členná hodnotiaca komisia
(ďalej len „komisia“), tvorená zo zástupcov a zástupkýň organizácií spolupracujúcich s BDC, z
predchádzajúcich ocenených, resp. z iných osôb podporujúcich dobrovoľníctvo alebo prispievajúcich
k podpore dobrovoľníctva. Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné. Komisia je
uznášaniaschopná, ak je prítomný jej predseda alebo predsedkyňa, a celkovo sú prítomní aspoň
štyria členovia. Členom komisie nemôže byť zástupca ani člen BDC.
2. Členov komisie navrhuje a ustanovuje Výkonná riaditeľka BDC. Komisiu následne koordinuje a jej
rokovania zvoláva zástupkyňa BDC. Rokovanie komisie vedie predseda/predsedkyňa komisie,
ktorého/ktorú menuje Výkonná riaditeľka BDC spomedzi členov komisie. Predseda/predsedkyňa
komisie sa považuje za člena komisie.
3. Komisia prerokúva len tie návrhy, ktoré obsahujú všetky náležitosti nominácie podľa vzoru, ktorý
tvorí prílohu k tomuto štatútu.
4. Komisia si môže od tretích strán vyžiadať ďalšie posudky, stanoviská a vyjadrenia potrebné pre
posúdenie návrhu na ocenenie.
5. Komisia sa uznáša o návrhu na udelenie ocenenia najmenej 3 hlasmi prítomných členov komisie. V
prípade, že budú na zasadaní komisie prítomní 4 členovia komisie a dôjde pri hlasovaní k rovnosti
hlasov, má hlas predsedu/predsedkyne hodnotu dvoch hlasov.
6. Komisia sa môže dohodnúť, že ocenenie v danej kategórii nebude za daný rok vôbec udelené.
Komisia si zároveň vyhradzuje právo udeliť (jednotlivcovi, škole, firme, mestu, mestskej časti alebo
obci, subjektu z tretieho sektora, inej osobe) aj osobitné ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav
solidarity a motivovania k službe pre druhých.
7. Za organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti komisie, vrátane zvolávania jej rokovaní,
zodpovedá BDC a dbá o to, aby návrhy na udelenie ocenenia obsahovali všetky potrebné náležitosti k
ich posudzovaniu (v opačnom prípade nebudú komisii predložené).
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8. Z rokovania komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda/predsedkyňa komisie. BDC
uchováva a vedie prehľad o udelených oceneniach a podaných návrhoch. Rokovania komisie sú
neverejné. BDC vydá “Manuál hodnotiacej komisie”, ktorým sa pri svojej činnosti bude komisia
riadiť.
Článok 3
1. Udelenie ocenenia sa osvedčuje symbolickou cenou „Srdce na dlani“ a certifikátom, ktorý obsahuje
meno a priezvisko oceneného jednotlivca, názov ocenenia, dátum a kategóriu.
2. Udelenie ocenenia sa zverejňuje prostredníctvom tlačových a elektronických médií.
3. Na získanie ocenenia neexistuje právny nárok.
4. BDC, po predchádzajúcej konzultácii s komisiou, si vyhradzuje právo odňať ocenenie jednotlivému
nominovanému resp. ocenenému, ak by vzhľadom na okolnosti prípadu také ocenenie mohlo
poškodiť dobré meno BDC alebo ocenenia, resp. inak znevážiť status dobrovoľníctva a
dobrovoľníkov; v takom prípade má BDC spoločne s komisiou právo udeliť nové ocenenie inej osobe,
pričom ustanovenia tohto Štatútu sa uplatnia primerane.
Článok 4
1. BDC si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento štatút.
2. Tento štatút sa zverejní na webovom sídle BDC.
3. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. septembra 2022.

Gabriela Podmaková, v.r.
Výkonná riaditeľka BDC
***

Príloha č. 1
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Vzor nominácie na ocenenie "SRDCE NA DLANI 2022" v Bratislavskom samosprávnom kraji (pre kategórie
dobrovoľník/čka, koordinátor/ka, skupina, podpora dobrovoľníctva a dlhodobá dobrovoľnícka pomoc)
Vaše údaje
Názov organizácie*
Link na webovú stránku alebo facebook*
Meno a priezvisko kontaktnej osoby*
Telefón*
E-mail*
Súhlas so spracovaním osobných údajov*
Ocenenie Srdce na dlani si zaslúži
Meno a priezvisko alebo názov skupiny*
Dĺžka činnosti*
Je osoba/ skupina za svoju činnosť platená*
Email osoby/ skupiny*
Telefónne číslo*
Kategória dobrovoľníckej činnosti (vyberte jednu)*
Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Bratislavskom samosprávnom kraji
Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí
Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok
Dobrovoľnícka skupina
Podpora dobrovoľníctva
Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc
Náplň práce alebo popis podpory: V čom spočíva dobrovoľnícka činnosť dobrovoľníka/čky, koordinátora/ky
alebo skupiny? *
Cieľová skupina: Komu pomáhate? *
Význam: V čom je dobrovoľník/čka, koordinátor/ka, skupina alebo podpora výnimočná? Prečo si zaslúži
ocenenie? *
Prílohy
Pripojiť aspoň 2 fotografie, ktoré dokumentujú dobrovoľnícku činnosť/ činnosť koordinátora/ prácu na
projekte -v rozlíšení minimálne 300 DPI, veľkosť max. 2MB. Zároveň je potrebné pripojiť súhlas so
spracovaním osobných údajov nominovaného/nominovanej dobrovoľníka/ čky, koordinátora/ky alebo
kontaktnej osoby pre projekt a pod.
Súhlas so spracovaním osobných údajov*
***
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Príloha č. 2
Vzor nominácie na ocenenie "SRDCE NA DLANI 2022" v Bratislavskom samosprávnom kraji (pre kategórie
dobrovoľnícky projekt/ program)
Vaše údaje
Názov organizácie*
Link na webovú stránku alebo facebook*
Meno a priezvisko kontaktnej osoby*
Telefón*
E-mail*
Súhlas so spracovaním osobných údajov*
Ocenenie Srdce na dlani si zaslúži
Názov projektu:
Názov organizácie*
Trvanie projektu*
Kontaktná osoba*
Email kontaktnej osoby*
Telefónne číslo*
Kategória dobrovoľníckej činnosti: dobrovoľnícky projekt/ program
Náplň projektu: Prečo vznikol a na základe akých potrieb?*
Cieľová skupina projektu/ programu: Komu pomáhate?*
Výsledky projektu/ programu: Popíšte kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele*
Význam: V čom je projekt/ program výnimočný a prečo si zaslúži ocenenie *
Prílohy
Pripojiť aspoň 2 fotografie, ktoré dokumentujú dobrovoľnícku činnosť/ činnosť koordinátora/ prácu na
projekte -v rozlíšení minimálne 300 DPI, veľkosť max. 2MB. Zároveň je potrebné pripojiť súhlas so
spracovaním osobných údajov nominovaného/nominovanej dobrovoľníka/ čky, koordinátora/ky alebo
kontaktnej osoby pre projekt a pod.
Súhlas so spracovaním osobných údajov*
***
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