Srdce na dlani 2009 v Banskej Bystrici
Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF UMB v snahe vyjadriť
poďakovanie a morálne uznanie občanom mesta, ktorých dobrovoľná práca je výnimočná
a vysoko prospešná, a ktorí sú inšpiratívnym príkladom pre ostatných spoluobčanov
pokračovalo aj v roku 2009 v tradícii udeľovania ceny SRDCE NA DLANI.
Srdce na dlani je ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (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 2009 sa v meste Banská Bystrica realizovalo po tretí
krát pod záštitou primátora mesta. Oceňovanie sa uskutočnilo vo Veľkej sieni Mestského
úradu v Banskej Bystrici 7. decembra 2009.
Písomné návrhy na udelenie ocenenia mohla podľa štatútu zaslať akákoľvek právnická
osoba a skupina fyzických osôb. Celkovo bolo prijatých 17 návrhov, v ktorých bolo na
ocenenie navrhnutých 10 jednotlivcov a 7 dobrovoľníckych skupín. Spolu bolo
nominovaných viac ako 240 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. O udelení ocenenia Srdce na
dlani 2009 rozhodla komisia tvorená zo zástupcov Centra dobrovoľníctva, Katedry
sociálnej práce PF UMB, občanov mesta Banská Bystrica a organizácií pracujúcich
s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.
Udelených bolo 10 ocenení Srdce na dlani 2009 v nasledovných kategóriách: aktívna
pomoc komunite seniorov (ocenenie získali Júlia Fabríciusová a Alžbeta Berzcová), pomoc
pri prekovaní bariér ľuďom so zdravotným postihnutím (ocenenými boli Eva Švestková
a Stanislav Matejkin), podnetný prínos v práci s deťmi a mládežou (ocenenie získali Ivan
Majling a Janka Karasová), práca pre komunitu (ocenenie bolo udelené dobrovoľníckej
skupine, ktorá zrealizovala projekt Cementárňa a skupine občanov aktívnych v materskom
centre Mamina), šírenie myšlienky dobrovoľníctva aktívnou pomocou iným (ocenenie
získali Ingrid Škropeková a Marta Šedivcová).
Ďakovné listy pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníctva boli odovzdané
ďalším dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí/ktoré v roku 2009 nezištne venovali svoj
čas, schopnosti a energiu v prospech iných ľudí a komunít, a to konkrétne: Ľube Dankovej,
Lukášovi Giničovi, kolektívu žiakov a žiačok 9. ročníka a členom a členkám žiackeho
parlamentu na Základnej škole Trieda SNP, dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam aktívne
zapojeným do verejnej zbierky Nezábudka z Obchodnej akadémie na Tajovského ulici, z
Gymnázia J.G.Tajovského, zo Strednej zdravotníckej škola, z Katedry sociálnej práce PF UMB
a z Gymnázia Andrea Sládkoviča,
dobrovoľníckemu tímu terénnych pracovníkov
a pracovníčok programu V.I.S. v Centre dobrovoľníctva a divadlu SPO-DI-NA.
Ocenenie Srdce na dlani je poďakovaním za nezištnú pomoc iným, ale zároveň jeho
cieľom je zvýšiť status dobrovoľníctva v očiach verejnosti. Preto sme radi, že aj tento rok
sme sa stretli v Banskej Bystrici s aktívnym záujmom nášho mesta i organizácií o ocenenie
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.
Ďakujeme študentom a študentkám Katedry hudobnej výchovy PF UMB a Univerzitnému
speváckemu zboru Mladosť za príjemný sprievodný program a za finančnú a vecnú podporu
podujatia firme BJ-Trend Oknoplast Group, ING Životnej poisťovni, a.s., pobočka Banská
Bystrica a mestu Banská Bystrica.
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