ZOZNAM OCENENÝCH DOBROVOĽNÍKOV A DOBROVOĽNÍČOK
SRDCE NA DLANI 2012
V BANSKOBYSTRICKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI
Kategória: Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii
Michal Ivanec
Pána Michala Ivaneca nominovalo stredisko Domov sociálnych služieb Doména
v Žari nad Hronom. Pán Ivanec nezištne pomáha tomuto zariadeniu už takmer
15 rokov. Ako dobrovoľník vykonáva rôznorodé pomocné prácami od malých
údržbárskych, organizácie výletov až po pomoc so sprievodom. Je nesmierne
obetavý, ústretový ku klientom, ktorí si ho obľúbili a akceptujú ho medzi sebou.
Má ľudský a a pozitívny prístup. Vždy sa môžu spoľahnúť na jeho pomocnú
ruku.
Kategória: Dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách
Daniela Garčárová
Pani Danielu Garčárovú nominovalo na ocenenie OZ Viktorky. Jej mimoriadna aktivita
pri organizovaní a zabezpečovaní činností tohto združenia a podpora jeho vzniku sú
realizované dobrovoľne a so srdcom na dlani. Pani Danka je tmeliaci svetlý bod na
každom stretnutí či podujatí. Je energická, vždy s úsmevom, vie „naladiť“ aj ostatné na
tú správnu strunku.
Lucia Polónyová
Luciu Polónyovú nominovala na ocenenie Sieť pomoci tehotnej žene v ohrození
Zachráňme Kukulíka za dobrovoľnú pomoc svojej susede, ktorá sa nachádzala v ťažkej
situácii. Niekoľko mesiacov jej poskytovala psychickú podporu, pomáhala riešiť
problémy a sprevádzala ju jej tehotenstvom, v súčasnosti jej pomáha pri starostlivosti
o dieťa. „Luckine nasadenie je viac než susedské. Je dôkazom toho ako ľudskosť
a vnímavosť môže zachrániť dieťa pred detským domovom a pomôcť vychovať
spokojné deti, z ktorých sa raz stanú spokojní rodičia.
Kategória: Dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia
Jana Pavlíková
Janka Pavlíková je dobrovoľníčka vo viacerých organizáciách, ktoré sa zaoberajú
ochranou prírody a životného prostredia, prácou s deťmi a mladými ľuďmi, pomáha
aj sociálne odkázaným či ľuďom bez domova. Pracuje pre Skupinu pre ochranu
netopierov, ale väčšina ľudí vo Zvolene a okolí je pozná ako „Slatinkárku“. Venuje sa
praktickej ochrane životného prostredia v údolí rieky Slatina, v meste Zvolen a
okolitých obciach. Jankina dobrovoľnícka práca je práca s úžasným rozsahom –
práve tak, aké je jej srdce.
Kategória: Dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou
Daniela Chavez Arroyo
Pani Daniela Chavez Arroyo sa venuje dobrovoľníctvu s deťmi už viac ako 15 rokov
pričom v organizácii Klub Pathfinder začala dobrovoľníčiť ešte ako dieťa.
Jej
dobrovoľníctvo spočíva v pravidelnej činnosti a príprave aktivít nielen pre deti, ale spolu
s nimi aj pre naše mesto Banská Bystrica. Pomáha deťom a mladým ľuďom rozvíjať
vzťahy súvisiace s ich osobnosťou, s inými ľuďmi a s prírodou a okolím, v ktorom žijú.

Kategória: Dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania
Žiaci a žiačky ZŠ Moskovská
Školský úrad v Banskej Bystrici nominoval žiakov a žiačky ZŠ Moskovská za
množstvo aktivít realizovaných v prospech iných ľudí prostredníctvom
viacerých projektov. Medzi zaujímavé projekty patria 4 generácie,
starostlivosť o hroby vojakov, Rodinné jablkové hody a program pre Deň
seniorov. Aktivity žiakov a žiačok tejto školy sú dôkazom toho, že zmysluplná
činnosť jednotlivcov a kolektívov, vykonávaná bez nároku na finančnú
odmenu, v prospech iných a pre iných je vhodnou motiváciou na vytváranie si
pozitívnych celoživotných hodnôt.
Kategória: Dobrovoľníctvo v kultúre a umení
Peter Dlhopolec
Petra Dlhopoleca nominovala Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene za
dobrovoľnícku výpomoc pri príprave a realizácií podujatí knižnice, ako aj jeho
konzultantské a prekladateľské činnosti. V knižnici dobrovoľnícky odpracoval
viac ako 500 hodín. Jeho aktivity sú prínosom pre deti, mládež ale aj ľudí so
zdravotným postihnutím a seniorov, ktorí sú užívateľmi knižnice.
Kategória: Dobrovoľníctvo v rozvoji komunity
Alena Pitlová
Alenka Pitlová bola dobrovoľníčkou v Komunitnej nadácii Zdravé mesto od
roku 2009 do roku 2012. Bola členkou tímu programu YouthBank MGNeT,
v ktorom sa aktívne zapájala do realizácie grantového kola pre mladých ľudí
vo veku od 15 do 30 rokov. Svoj voľný čas venovala podpore a fungovaniu
projektov neformálnych skupín mladých ľudí, propagácií tohto programu ako
aj tvorbe a natočeniu dokumentu s názvom Mesto si (aj) Ty. Svoju energiu
a entuziazmus venuje práci v komunite a to hlavne pri motivácii jej
rovesníkov k aktivite vlastným príkladom, podpore umenia a kultúry. Nebojí
sa zodpovednosti a s ľahkosťou na seba preberie pozíciu lídra a koordinátora. Dá sa na ňu spoľahnúť a svoju
dobrovoľnícku prácu berie ako záväzok.
Kategória: Dobrovoľnícky projekt roka
Skupina mladých ľudí pri OZ Dlaň
Dobrovoľnícka skupina mladých ľudí pri OZ DLAŇ z Lučenca sa podieľala na
príprave a realizácií dvoch projektov. Prvým je projekt „Zafarbíme
čiernobiely svet“, ktorého cieľom bolo vytvoriť priestor na alternatívne
trávenie voľného času tak, aby sa mohli medzi sebou stretávať ľudia
s postihnutím a bez neho, ale aj na šírenie myšlienky dobrovoľníctva medzi
mladými ľuďmi. V rámci projektu dobrovoľníci realizovali prednášky na
stredných školách s cieľom osloviť ďalších mladých ľudí s ponukou letných
aktivít. Manažovali a zrealizovali štyri dvojdňové workshopy, trávili svoj
voľný čas s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Aktivity projektu prispeli k integrácii ľudí so zdravotným
postihnutím, umožnili im začleniť sa do rovesníckych skupín a nájsť si nových priateľov. Entuziazmus
a pozitívne šírenie myšlienky dobrovoľníctva medzi rovesníkmi spôsobili, že workshopy sa stali komunitnými
akciami. Druhým projektom bol projekt MESTO BEZ BARIÉR. Hlavnou myšlienkou tejto aktivity bolo
upozorniť v meste Lučenec na architektonické ale aj medziľudské bariéry, ktoré bránia ľuďom so zdravotným
postihnutím aktívne participovať na živote v meste.

Kategória: Dobrovoľník/dobrovoľníčka mesta Banská Bystrica
Agnesa Kováčiková
Pani Agnesa Kováčiková je zakladajúcou členkou Klubu dôchodcov na Fončorde
v Banskej Bystrici, ktorý vznikol v r. 1986. Od jeho založenia až do r. 2002 robila
vedúcu a významne sa podieľala na jeho činnosti. Klub má v súčasnosti názov
Denné centrum Pohoda a má veľký význam pre seniorov, hlavne ktorí sú osamelí.
Tu nájdu priateľov a rozptýlenie. O to sa pričiňuje samospráva, ktorej je p.
Kováčiková doteraz aktívnou členkou. Účinkuje v speváckom krúžku, prispieva na
akcie Denného centra a Mestského úradu svojimi ručnými prácami a výborným
pečivom. Zúčastňuje sa na podujatiach, ktoré organizuje pre seniorov Knižnica M.
Kováča na Okružnej ulici, kde oboznamuje žiakov ZŠ so zvykmi, tradíciami a vôbec so spôsobom života za jej
mladosti. Pani Kováčiková sa zapája do všetkých aktivít, ktoré organizuje DC a MsÚ. Pomáha dobrými radami
vedúcej samosprávy DC. Svojou aktívnou činnosťou sa významne podieľa na činnosti Denného centra.
Kategória: Aktívny senior ako dobrovoľník
Mária Fialová
Pani Mária Fialová je dôležitá nielen pre jednotlivcov, ale aj pre celú obec Brehy.
Poskytuje nezištnú pomoc jednotlivcom aj obecnému úradu pri riešení
rôznorodých sociálnych problémov. Spolu s manželom sa snažia aj o zachovanie
a spoznávanie kultúrnych tradícií, hlavne remesiel nielen v obci ale aj v okolí. Je
predsedkyňou OZ Brežan. Každoročne organizuje v obci rozličné kultútne aktivity.
Brežské remeselné dvory, Stavanie mája, Obecnú zabíjačku. Pre deti oslavu
Mikuláša, a Valentínsky karneval. Pre starších Poďakovanie jubilantom a okrem
toho aj Deň matiek a Deň otcov. Tejto práci venuje celé svoje srdce. Problémy
a starostlivosť o iných kladie na prvé miesto. Vždy si na ľudí a aktivity pre nich
nájde dostatok času. Je pre nás nenahraditeľná.
Elena Šupolová
pani Elenu Šupolovú nominovalo na ocenenie Denné centrum Dúbrava za
zabezpečovanie akcií pre seniorov ale aj ostatných občanov mestskej časti
Podlavice. Pani Šupolová sa venuje taktiež práci s rómskymi deťmi , ktoré sú
v jej susedstve. Svoj čas venuje aj úprave a upratovaniu okolia a organizovaniu
zájazdov a výletov pre seniorov. Dobrovoľne spolupracuje s občianskou radou
a s viacerými občianskymi združeniami, kde sa zapája do organizovania ďalších
akcií pre ľudí mesta Banská Bystrica. Pani Šupolová je príkladom aktívneho
starnutia. Nečaká, kým niekto za ňu niečo urobí, ale zabezpečí to sama spolu
s ďalšími seniormi vlastnými silami a dobrovoľne. Nie je žiadnou príťažou pre
mladšie generácie, ale je ochotná odovzdávať mladým svoje cenné skúsenosti a zručnosti. Nesťažuje sa na svoje
zdravie a snaží sa žiť s dobou.
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