ZOZNAM OCENENÝCH DOBROVOĽNÍKOV A DOBROVOĽNÍČOK
SRDCE NA DLANI 2013
V BANSKOBYSTRICKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI
Kategória: Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii
Katarína Kossárová
Pani Katarína Kossárová pracuje v OZ Sanare od jeho založenia. Obsah jej
aktivít je veľmi rozsiahly, prakticky je pri každej činnosti, ktorá sa v klube
deje. Svoj voľný čas venuje práci s klientmi psychiatrických zariadení.
Pomáha s vybavovaním na úradoch, so zbierkami, ako aj s písaním
projektov. Za jej dobrovoľnícku službu počas 15tich rokov jej patrí naše
srdce na dlani.
Kategória: Dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách
Ján Koťo
Pán Ján Koťo bol iniciátorom vzniku OZ Margarétka. Tomuto združeniu
venuje svoj voľný čas do dnes. Organizuje pre zdravotne a telesne postihnuté
deti a mládež rôznorodé akcie. Posledné dva roky organizuje aj „Kapustnicu
pre bezdomovcov“. Aj napriek chorobe a vážnej operácii dokončil
rozbehnutý projekt a odovzdal asi 700 invalidných vozíkov pre občanov
a sociálne zariadenia v rámci banskobystrického samosprávneho kraja. Jeho
dobrovoľnícka práca má pre komunitu občanov so zdravotným postihnutím
veľký význam, vykonáva ju v pohode a s láskou.
Anna Lizáková
Pani Anna Lizáková už ako učiteľka základnej školy organizovala rôzne
krúžky pre deti zamerané na vyplnenie ich voľného času a obohatenie
vedomostí. V súčasnosti aj po odchode do dôchodku v činnosti pokračuje.
Svoj voľný čas venuje aj seniorom. Navštevuje domovy dôchodcov a pri
rozhovore s dôchodcami im ukazuje staré fotografie, ktoré zozbierala. Tak
im pripomína ich detstvo. Jej prítomnosť a pomoc pri organizovaní rôznych
podujatí nikdy nechýba. Založila Senior Klub idea, ktorý je zameraný na
prácu
Kategória: Dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia
Štefan Libič
Pán Štefan Libič začal od roku 1970 prebudovávať existujúce lesné
studničky v okolí mesta Brezno tak, aby slúžili ľuďom, zvieratám a vtáctvu.
Vyhľadal, upravil a doteraz udržiava 30 prameňov vody. Vybudoval steny,
osadili do nich žliabky, upravili okolie studničiek. Len ten, kto navštívi tieto
studničky vie oceniť, toľko úsilia, námahy, trpezlivosti a nemalého
finančného vkladu stála p. Libiča táto aktivita. Štefana Libiča – studničkára –
ako ho v meste mnohí nazývajú je určená všetkým vekovým kategóriám. Má
enviromentálny charakter, je súčasťou a spestrením oddychových
a relaxačných zón mesta Brezna, ktoré využívajú peší aj cykloturisti. Zámer
vytvárať a udržiavať vodné zdroje v okolí prispieva k formovaniu
pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu.

Kategória: Dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou
Skupina dobrovoľníčok v programe Opri sa o mňa
Mária Vykročová, Katarína Kubaliaková, Mária Vozárová, Lesana Krnáčová, Liliana Oršulová, Marika
Siekelová, Anežka Lompartová, Veronika Schmidtová, Magdaléna
Puškárová
Skupina dobrovoľníčok z programu OPRI SA O MŇA sa už viac ako rok
venuje pravidelnej dobrovoľníckej mentoringovej aktivite, kde podstatou je
kamarátsky vzťah medzi dobrovoľníčkou a dieťaťom. Dobrovoľníčky sa raz
do týždňa stretávajú s dieťaťom, ktoré je v ťažkej situácii. Okrem aktivít sa
s dieťaťom rozprávajú a poskytujú mu podporu. Prostredníctvom
dobrovoľníčok majú deti možnosť spoznať svet mimo vlastnú rodinu
v bezpečnom vzťahu, možnosť naučiť sa samostatnosti, možnosť nadviazať
priateľský vzťah, ale aj naučiť sa zodpovednosti.
Kategória: Dobrovoľníctvo v kultúre a umení
Slavomír Sochor
Dobrovoľník Slavomír Sochor je na svoj vek výnimočne všestranným
pomocníkom najmä čo sa týka organizačných a komunikačných
schopností. Ako dobrovoľník sa podieľa na organizovaní viacerých
aktivít a akcií v niekoľkých organizáciách. V Záhrade – Centre
nezávislej kultúry pomáha pri komunikácii s médiami, ale aj pri
manuálnych prácach. Pravidelne sa podieľa na organizovaní podujatia
Záhrada v akcii. Aktívne spoluorganizoval mládežnícky projekt Týka sa
nás to. Je ideovým otcom a spoluzakladateľom Kina v bazéne, ktoré
v letných a jesenných mesiacoch navštívilo niekoľko stoviek divákov.
V rámci organizácie Amnesty International zorganizoval niekoľko koncertov za ľudské práva. Je súčasťou OZ Za
amfiteáter, ktoré sa usiluje o záchranu a revitalizáciu amfiteátra. Svojou dobrovoľníckou prácou rozvíja
alternatívnu kultúru v meste, ale tiež vytvára dobrovoľnícke príležitosti pre mladých ľudí a akcentuje dôležité
spoločenské témy.
Kategória: Dobrovoľníctvo v rozvoji komunity
Dobrovoľníčky prístavu Nádeje (Marcela Václavková Konrádová, Silvia
Miklošová, Eva Schutzová, Monika Snitková, Andrea Tomíková, Andrea
Kadlečková, Ingrid Škropeková, Šarlota Winterová)
Dobrovoľníčky z Prístavu v Banskej Bystrici sú ľudia s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorí absolvujú v kaviarni Prístav. Organizujú literárne besedy, posedenia,
tvorivé dielne, akcie pre deti s postihnutím a zapájajú sa do rôznych iných
charitatívnych projektov. Darovali darčeky a uvarili kapustnicu ľuďom, ktorí nemajú
peniaze. Celý kolektív reprezentuje v dobrom svetle Banskú Bystricu, poukazuje a to, že
ľudia si majú navzájom pomáhať.
.
Kategória: Dobrovoľnícky projekt roka
DOBROcentrum na Základnej škole v Nemeckej (Michaela Bačíková, Bianka Dziadová, Denis Filipko,
Lívia Kršňavá, Martina Kubárová, Barbora Orošová, Dominik Pajonk, Lenka Plšková, Rastislav
Ružinský, Daša Tomková, Kristián Végh, Patrik Rejzinger pod vedením triednej učiteľky: Mgr. Zuzany
Očenášovej
Pri základnej a materskej škole v Nemeckej bolo v školskom roku
2012/2013 založené Dobrocentrum, kde najaktívnejšími sú žiaci 8 triedy
ZŠ Nemecká. V rámci Dobrocentra vykonávajú zbierky hračiek a šatstva
pre deti z detského domova. Domovu dôchodcov a sociálnych služieb sa
pravidelne chodia starať o záhradu, venujú sa klientom, čítajú im, hrajú sa
s nimi spoločenské hry a chodia s nimi na prechádzky. Žiaci sa zúčastnili
viacerých akcií ako napríklad: týždeň dobrovoľníctva, týždeň mozgu,

zbierka z Modrého z neba. Projekt je prínosný nielen pre ľudí, ktorým pomáha, ale aj pre samotných
dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Dobrocentrum, ktoré sme v našej škole založili nesie myšlienku pomoci iným
ľuďom bez nároku na odmenu, či financie a ukazuje ľuďom, že život človeka nie je len o peniazoch, ale aj
o pomáhaní, rozprávaní, úsmevoch a rukách, ktoré chcú pomôcť.
Kategória: Dobrovoľník/dobrovoľníčka mesta Banská Bystrica
Michaela Palovičová
Miška bola najprv mladou dobrovoľníčkou v občianskom združení
Klub Prieskumník Pathfinder, ktorá vypomáhala s vedením
pravidelných stretnutí detí. Neskôr začala sama viesť skupinku detí na
základnej škole. Okrem bezplatného poobedného krúžku pre základnú
školu sa začala venovať počas víkendov aj skupinke juniorov v kostole.
Viedla a vedie dve rôzne skupiny detí. Pripravuje pre nich voľno časové
aktivity. Spolu s deťmi pripravuje aj program pre iných ľudí. Miška sa
zapája do celoslovenských aktivít klubu Pathfinder a pripravila
niekoľko letných a zimných táborov. Svojou dobrovoľníckou činnosťou
rozvíja deti a mladých ľudí, zabezpečuje pre ne efektívne trávenie
voľného času a preventívne aktivity. Propaguje dobrovoľnícke aktivity aj v medzinárodnom meradle.
Udeľovanie cien v kategórii In memoriam
Zuzana Rosenbergerová
Pani učiteľka Zuzana Rosenbergerová zapájala školu do viacerých verejno-prospešných
podujatí. V rámcí Dní dobrovoľníctva 2011 zorganizovala viacero aktivít: divadlo pre
dôchodcov a mentálne postihnutých, skype rozhovory s europoslancami, výroba
maňušiek pre materské centrum. Škola si vďaka nej adoptovala dieťa z Etiópie a zapojila
sa do sadenia stromčekov a upratovania ihrísk v meste. Do všetkých dobrovoľníckych
aktivít zapájala žiakov a žiačky našej školy. Vo svojom voľnom čase doučovala kolegyne
a pomáhala im tak zvýšiť úroveň anglického jazyka. Ukázala tak ostatným, že pomôcť sa
dá aj nezištne a bez nároku na odmenu.
Odovzdávanie ďakovných listov dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí boli nominovaní na ocenenie
Ján Chmelík
Dobrovoľník Ján Chmelík vždy ochotne pomôže s fotografovaním akcií,
spravovaním webstránky a organizovaním aktivít v CNK Záhrada. Vždy keď ho
požiadame, je ochotný pomôcť a nájsť riešenie. Jeho práca je nepostrádateľná,
vyžaduje si záväzky a voľný čas vo večerných hodinách, často aj cez víkendy.

Dobrovoľníčky MC Mamina (21 ľudí)
Dobrovoľníčky a dobrovoľník v Materskom centre venujú čas iným
rodinám. Organizujú divadielka, prednášky,
školenia, workshopy,
pomáhajú rodinám s organizovaním burzy ošatenia a zúčastňujú sa
celoslovenských podujatí.

Alfonz Haviar
Pán Haviar je dobrovoľníkom, ktorý vypomáha organizácii Návrat. Jeho
dobrovoľnícka činnosť sa týka technickej podpory, čo je náročná a špecifická
činnosť, ktorá vyžaduje odborné zručnosti. Jeho dobrovoľnícka práca je pre
Návrat nenahraditeľnou, veľmi pružne dokáže reagovať, riešiť technické
problémy a zlepšovať technické zručnosti pracovníčok organizácie.

Magdaléna Gazdačková
Pani Magdaléna pomáha v službe ľuďom už od otvorenia zariadenia Dom Božieho
milosrdenstva. Pomáha klientom zariadenia pri obliekaní, vození do kostola, kŕmení
a spevídza umierajúcich v hospici.

Zuzana Stanová
Nominovaná pani Stanová vedie skupinu Dobrovoľníčok SČK so
zameraním na poskytovanie a popularizácie prvej pomoci, ktorí
dobrovoľne a bez nároku na odmenu zasahujú v prípadoch hromadného
postihnutia osôb a majetku. Vedie tiež humanitárnu jednotku, ktorá je
schopná mobilizácie do 2 hodín od prípadnej katastrofy.
Monika Fašková
Pani Fašková osobným príkladom vedie k darcovstvu najmä mladých ľudí
v celom okrese. Pravidelne organizuje odbery na stredných školách, na
ktorých sa aj zúčastňuje. Je aktívnou členkou miestneho spolku SČK v Brezne,
zapája sa aj do finančnej zbierky Deň narcisov a aktivít v prospech životného
prostredia. Jej dobrovoľnícke aktivity majú dosah na všetky vekové kategórie.

Ľubomír Lehoťan
Pán Lehoťan dobrovoľne viedol počítačový krúžok pre seniorov a v klube
dôchodcov Dúbrava ochotne zabezpečuje fotografovanie a natáčanie podujatí.
Pravidelne aktualizuje aj webovú stránku o Podlaviciach.

Júliu Pauliak
Pán Pauliak aj napriek závažným zdravotným problémom nechýba pri
žiadnej činnosti organizovanej v Domove dôchodcov a domove sociálnych
služieb v Slovenskej Ľubči. Je veľkým vzorom pre ostatných klientov,
motivuje ostatných k aktivite nielen slovne, ale aj osobným príkladom.

Milutin Dírer
Pán Milutin Dírer patrí k najstarším členom Denného centra POHODA.
Pomáhal budovať vtedajší Klub dôchodcov na sídlisku Fončorda a dodnes sa
aktívne podieľa na jeho činnosti. Pôsobí ako herec, recitátor, spevák a pri
každej príležitosti tvorí vinše pre jubilujúcich.

Jakub Čulák
Pán Jakub Čulák dobrovoľne pomáha pri rôznych prácach v n.o.
Samaritánka, ako napríklad: opravovanie pokazených vozíkov, fúkanie
kolies, pílenie dreva, opilovanie stromov, kosenie, hrabanie, zametanie. Je
pre organizáciu veľkou pomocou. Je ochotný a vždy všetko robí s úsmevom.

Návrat (Ovčík Marek, Koreň Ján, Goga Stano, Melíšek Rišo, Lacika Peter, Mrenica Miroslav, Homola
Richard)
Dobrovoľníci z resocializačného zariadenia vypomáhajú organizácii
STADETORE s praktickými prácami v okolí zariadenia, v záhrade ako aj
s pomocnými stavebnými prácami. Dobrovoľníci sú priateľskí, empatickí
a pracovití. Svoju prácu vždy dotiahnu až dokonca. Nepoznajú slovíčko nedá
sa alebo neviem.
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