srdce na dlani 2012 v banskobystrickom samosprávnom kraji
Centrum dobrovoľníctva v snahe vyjadriť poďakovanie a morálne uznanie občanom, ktorých dobrovoľná
práca je výnimočná a vysoko prospešná, a ktorí sú inšpiratívnym príkladom pre ostatných spoluobčanov
pokračovalo v spolupráci Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banskobystrickým samosprávnym
krajom, mestom Banská Bystrica a Regionálnym európskym informačným centrom v tradícii oceňovania
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Banskobystrického kraja už šiesty rok.
Srdce na dlani 2012 je ocenenie jednotlivcov i kolektívov za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku
na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života a rozvoja komunity.
Prípadne aj za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.
Udeľovanie ocenenia Srdce na dlani 2012 sa v Banskobystrickom kraji realizovalo pod záštitou predsedu
Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Maňku a primátora mesta Banská Bystrica Mgr. Petra
Gogolu dňa 10.12.2012 v priestoroch Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici.
Udelených bolo 12 ocenení Srdce na dlani 2012 v nasledovných kategóriách: dlhodobá dobrovoľnícka pomoc
organizácii (ocenenie získal Michal Ivanec), dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách (ocenenie
bolo udelené Daniele Garčárovej a Lucii Polónyovej), dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia
(ocenenou bola Jana Pavlíková), dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou (ocenenie získala Daniela Chavez
Arroyo), dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania (ocenenými boli žiaci a žiačky Základnej Školy Moskovská
v Banskej Bystrici), dobrovoľníctvo v kultúre a umení (ocenenie bolo udelené Petrovi Dlhopolecovi),
dobrovoľníctvo v rozvoji komunity (ocenenie získala Alena Pitlová), dobrovoľnícky projekt roka (ocenenie
bolo udelené skupine mladých ľudí pri občianskom združení Dlaň) a dobrovoľník mesta Banská Bystrica
(ocenenie získala pani Agnesa Kováčiková). V Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi
generáciami sme vyhlásili špeciálnu kategóriu Aktívny senior ako dobrovoľník. V rámci tejto kategórie bolo
udelené ocenenie Márii Fialovej a Elene Šupolovej.
Ďakovné listy pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok boli odovzdané ďalším
jednotlivcom a skupinám, ktoré boli v roku 2012 nominované na ocenenie, a to konkrétne: Irma Danková,
Marek Žifčák, Michaela Gašparíková, Katarína Sekerová, Iveta Sepešiová, skupina dobrovoľníčok MC Mostik,
skupina dobrovoľníčok MC Mamina, Mária Lauková, Maruniaková Eva a Maruniaková Mária, Monika Fašková,
neformálne združenie onkologických pacientov Pomôžme pomáhať, Igor Lintner, Ján Kinčeš, Ľubica Holosová,
skupina dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pri občianskom združení Jesienka, kolektív pedagógov a žiakov
Základnej školy Klokočova, Danka Kvietková, Ľubica Štugnerová, kolektív zamestnancov obecného úradu
Podbrezová, žiačky Základnej školy J.C. Hronského v Krupine, žiaci a žiačky Gymnázia J.G. Tajovského.
Realizáciou oceňovania Srdce na dlani 2012 by sme chceli vyjadriť poďakovanie nielen oceneným
a nominovaným, ale všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí nezištne venujú svoj čas, energiu
a schopnosti v prospech iných ľudí a komunít. Ďakujeme aj študentkám Katedry hudobnej kultúry PF UMB,
ktoré zabezpečili hudobný program počas oceňovania, Michalovi Bartkovi z Katedry výtvarnej kultúry PF UMB
za to, že už šesť rokov dobrovoľnícky tvorí pre ocenených ľudí srdcia na dlani, spoločnosti nebotra, s.r.o.,
Komunitnej nadácii Zdravé mesto a firme Mercury za vecnú a finančnú podporu oceňovania.
Alžbeta Brozmanová Gregorová
Centrum dobrovoľníctva a Katedra sociálnej práce PF UMB

