ŠTATÚT OCENENIA
SRDCE NA DLANI 2021
v Trenčianskom kraji
Článok 1

1. Oficiálny názov ocenenia je SRDCE NA DLANI 2021
2. „Srdce na dlani“ je ocenenie Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra o. z., ktoré smeruje
k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva / dobrovoľníckej činnosti a k jeho rozvoju. Ide o ocenenie
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov i kolektívov) za dobrovoľnícku činnosť
vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach
spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy
a vzdelávania, prípadne aj za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania
k službe pre druhých.
3. Vyhlasovateľom a organizátorom
dobrovoľnícke centrum o. z. (TNDC).

ocenenia v Trenčianskom kraji je Trenčianske

4. Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách:
1. Dobrovoľník/dobrovoľníčka TN kraja v sociálnej a zdravotnej oblasti
2. Dobrovoľník/dobrovoľníčka TN kraja v oblasti výchovy a vzdelávania
3. Dobrovoľník/dobrovoľníčka

TN

kraja

v oblasti

ochrany

a enviromentalistiky
4. Dobrovoľník/dobrovoľníčka v oblasti kultúry a umenia
5. Dobrovoľník/dobrovoľníčka v oblasti športu
6. Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok v konkrétnej organizácii
7. Dobrovoľnícka skupina (neformálna skupina)
8. Dobrovoľnícky projekt alebo program roka
9. Mladý/á dobrovoľník/čka do 30 rokov veku
10. Seniorský/á dobrovoľník/čka nad 60 rokov veku
11. Škola priateľská k dobrovoľníckej činnosti

životného

prostredia

12. Podpora dobrovoľníctva - subjekt vytvárajúci podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva
13. Podpora dobrovoľníctva – subjekt v oblasti práce s deťmi a mládežou
14. Dobrovoľník/dobrovoľníčka pomáhajúci v zahraničí

Článok 2
1. Dobrovoľník/-čka je podľa Zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve fyzická osoba staršia
ako 15 rokov, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu
vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejnom záujme
dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti. Na osoby,
ktoré nedovŕšili vek 15 rokov, sa zákon o dobrovoľníctve nevzťahuje, preto pri ich zapájaní
do dobrovoľníckych aktivít hovoríme o výchove a vzdelávaní k dobrovoľníctvu. V bežnej
komunikácii, a v praxi v rámci dobrovoľníckej činnosti ich de facto ich však za dobrovoľníkov
a dobrovoľníčky označujeme. Zmluva o dobrovoľníckej činnosti sa uzatvára s ich zákonným
zástupcom.
2. Dobrovoľnícku činnosť podľa Zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve je činnosť
vykonávaná na základe slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu pre inú osobu a s
jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech.
3. Dobrovoľníckou činnosťou podľa tohto zákona nie je:
-

-

činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami,
činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom
pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných
povinností,
vzájomná občianska alebo susedská výpomoc,
činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov.

4. Z uvedeného vymedzenia podľa zákona sa vymyká a osobitné podmienky sa vzťahujú na
kategóriu Koordinátor/-ka dobrovoľníkov/-čok, kde v tomto jedinom prípade môže ísť aj o
platenú pracovnú pozíciu.
5. Dobrovoľnícka činnosť vzťahujúca sa k tomuto oceneniu musí byť vykonávaná na území
Trenčianskeho samosprávneho kraja. V prípade nominácie v kategórii „Zahraničné
dobrovoľníctvo“, musí mať organizácia, ktorá dobrovoľníka/dobrovoľníčku vyslala, sídlo na
území Trenčianskeho samosprávneho kraja.
6. Nominácie (návrhy) na udelenie ocenenia môže zaslať akákoľvek fyzická alebo právnická
osoba, jednotlivec alebo skupina.

7. Nominácie na ocenenie Srdce na dlani sa vzťahujú len na dobrovoľnícku činnosť, ktorej sa
dobrovoľníci a dobrovoľníčky venujú minimálne v trvaní 6 mesiacov. V prípade kategórie
Koordinátor/-ka dobrovoľníkov/-čok je stanovená doba vykonávania dobrovoľníckej činnosti
v trvaní minimálne 2 roky.
8. Nominovať možno len jedného kandidáta (fyzickú osobu alebo jednu skupinu osôb).
Nominovaná skupina musí realizovať aktivity spoločne v rámci jedného projektu alebo
programu organizácie.
9. Nominácie možno podávať len elektronicky – vyplnením a odoslaním elektronického
nominačného hárku Srdce na dlani 2021, ktorý je súčasťou výzvy Srdce na dlani 2021 na
www.dobrovolnictvotn.sk. Konzultácie k nomináciám a nominačnému hárku môžete získať
prostredníctvom emailu tndobrovolnickecentrum@gmail.sk alebo telefonicky na čísle
0919136192.
10. Návrhy musia obsahovať tieto údaje:
• Meno a priezvisko nominovaného, dátum narodenia, poštovú adresu,
telefón, e-mail
• Meno a priezvisko navrhovateľov/názov organizácie, poštovú adresu,
telefón, e-mail+ telefónne číslo na referenciu (iná osoba ako
navrhovateľ/lia)
• Názov kategórie
• Popis dobrovoľníckej práce(počet odpracovaných hodín, práca s cieľovou
skupinou, zameranie a i.)
• Význam dobrovoľníckej práce pre cieľovú skupinu, komunitu, spoločnosť.
11. K nominácii je potrebné pripojiť minimálne 2 fotografie, ktoré dokumentujú dobrovoľnícku
činnosť nominovaného / nominovanej.
12. Nebudú akceptované návrhy:
a) Doručené po termíne
b) Návrhy, v ktorých pôjde o zamestnanie, resp. platenú aktivitu
c) Nekompletne vyplnené nominačné hárky.
13. Uzávierka prijímania návrhov je 8. 11. 2021 do polnoci.
14. Trenčianske dobrovoľnícke centrum o. z. je partnerom celoslovenského odovzdávania cien
Dobrovoľník roka 2021 - odovzdávanie ceny Srdce na dlani, ocenenie organizované
CARDO - Národným dobrovoľníckym centrom v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych
centier a organizácií, a jednotlivými krajskými dobrovoľníckymi centrami v Slovenskej
republike. Viac informácií nájdete na www.dobrovolnictvotn.sk a www.srdcenadlani.sk.
15. Nominácie na celoslovenské oceňovanie za Trenčiansky kraj podáva Trenčianske
dobrovoľnícke centrum o. z, na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie. Do celonárodného
oceňovania nie je možné zaradiť nominácie, ktoré neboli zaradené do krajského

oceňovania. Výnimkou sú nominácie do kategórie DOBROVOĽNÍCKA POMOC
VYKONÁVANÁ NA CELOSLOVENSKEJ ÚROVNI (dobrovoľníci alebo organizácie, ktoré
nevykonávajú činnosť na území jedného alebo niekoľkých krajov, ale s celoslovenskou
pôsobnosťou), ktoré môže zaslať priamo organizátorovi celonárodného oceňovania CARDO
akákoľvek právnická osoba alebo skupina (aspoň 3 fyzických osôb). Informácie o
oceňovaní, štatút a nominačný hárok k tejto kategórii, je k dispozícii na tejto webovej stránke
www.dobrovolnictvotn.sk.

Článok 3
1. O udelení ocenenia rozhoduje hodnotiaca komisia (ďalej len komisia). Je orgánom pre
posudzovanie návrhov na udelenie ocenenia a garantom dôveryhodnosti ocenenia.
Členstvo v nej je čestné a nezastupiteľné. Komisia je tvorená morálnymi a odbornými
autoritami a zástupcami a zástupkyňami organizácií spolupracujúcich s Trenčianskym
dobrovoľníckym centrom o.z. v kraji.
2. Komisiu zvoláva a jej rokovanie riadi koordinátorka Ocenenia Srdce na dlani v príslušnom
ročníku (2020). Koordinátorka vymenúva predsedu/-kyňu komisie.
3. Komisia prerokúva len tie návrhy, ktoré budú zaslané prostredníctvom elektronickej
nominácie.
4. Komisia si môže vyžiadať ďalšie posudky, stanoviská a vyjadrenia pre posúdenie návrhu.
5. Komisia sa uznáša o návrhu na udelenie ocenenia nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných členov/členiek komisie. V prípade, že budú na zasadaní komisie prítomní 4
členovia/členky komisie a dôjde pri hlasovaní k rovnosti hlasov, má hlas predsedu/-kyne
komisie hodnotu dvoch hlasov.
6. Za organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti komisie zodpovedá koordinátorka
ocenenia v príslušnom ročníku (2021). Zbiera a predkladá nominácie hodnotiacej komisii,
dbá o to, aby návrhy na udelenie ocenenia obsahovali všetky potrebné náležitosti k ich
posudzovaniu. Na tieto účely môže od navrhovateľa na ocenenie vyžiadať doplňujúce
informácie o nominovaných.
7. Koordinátorka Ocenenia Srdce na dlani v príslušnom ročníku (2021) okrem toho zodpovedá
za organizačné a administratívne zabezpečenie priebehu celého oceňovania od prípravy,
cez podujatie až po predloženie výstupov za danú aktivitu.
8. Z rokovania komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci/-a rokovania.
Trenčianske dobrovoľnícke centrum uchováva a vedie prehľad o udelených oceneniach a
podaných návrhoch.
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 2021 –
udeľovanie ocenenia Srdce na dlani.

Článok 4

1. Udelenie ocenenia sa osvedčuje symbolickou cenou „Srdce na dlani“ a certifikátom, ktorý
obsahuje meno a priezvisko oceneného jednotlivca, názov ocenenia, dátum a dôvod jeho
udelenia.
2. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční v mesiaci december 2021, predpokladom je
v týždni, kedy je Medzinárodný deň dobrovoľníkov 5. decembra.
3. Ocenenie nie je spojené s finančnou odmenou a neexistuje naň právny nárok.
4. Organizátor si vyhradzuje právo ocenenie kedykoľvek odobrať, ak sa preukáže, že dôvody,
pre ktoré bolo ocenenie udelené neboli pravdivé alebo ak ocenený/-á dobrovoľník/-čka
(skupina) konal/-a v rozpore s princípmi Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra, o. z. alebo
v rozpore s princípmi, za ktoré mu bolo ocenenie udelené.
5. Udelenie ocenenia sa zverejňuje prostredníctvom tlačových a elektronických médií.
6. V súvislosti s pandémiou COVID –19 sa slávnostné odovzdávanie cien v roku 2021 bude
riadiť aktuálnymi epidemiologickými opatreniami RÚVZ SR. V prípade, že nebude možné
slávnostné podujatie krajského oceňovania zorganizovať prezenčnou formou, Trenčianske
dobrovoľnícke centrum o.z. sa zaväzuje, že odovzdávanie ocenení zrealizuje inou
alternatívnou.

Článok 5
Tento štatút nadobúda účinnosť 1.10.2021.

..................................................................
Mgr. Zuzana Ševčíková
štatutárna zástupkyňa
TNDC o. z.

