SRDCE NA DLANI 2007
Dobrovoľníctvo nie je v našej spoločnosti ničím novým. V histórii nachádzame
mnoho dôkazov o tom, že urobiť niečo nezištne pre iného bolo súčasťou života
a kultúry našej spoločnosti. V súčasnosti sa dobrovoľníctvo stáva fenoménom, ktorý
predstavuje alternatívu riešenia mnohých problémov ľudstva, je výzvou pre
jednotlivcov a rôznorodé skupiny občanov a základom budovania aktívneho
občianstva.
Centrum dobrovoľníctva, o.z. a Katedra sociálnej práce PF UMB v snahe pokračovať v tradícii Slovenskej
akademickej informačnej agentúry (SAIA) Prešov, n.o., ktorá už niekoľko rokov prostredníctvom
„Krajského ocenenia dobrovoľníckej práce 2007 – „Srdce na dlani“ ako regionálnej ceny, vyjadruje
poďakovanie a morálne uznanie občanom, ktorých dobrovoľná práca je výnimočná, vysoko prospešná
a ktorí sú inšpiratívnym príkladom pre ostatných spoluobčanov, sa rozhodlo pre ocenenie dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok aj v meste Banská Bystrica.
„Srdce na dlani 2007“ je ocenenie Centra dobrovoľníctva, Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty
Univerzity Mateja Bela a mesta Banská Bystrica, ktoré smeruje najmä k rozvoju dobrovoľníctva v meste
Banská Bystrica. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov i kolektívy) za dobrovoľnú
prácu vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského
života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod.. Prípadne aj
za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.
Udeľovanie ocenenia „Srdce na dlani 2007“ sa v meste Banská Bystrica realizovalo po prvý krát vo
Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníctva 5.
decembra 2007 za účasti zástupcov a zástupkýň Centra dobrovoľníctva, Katedry sociálnej práce PF UMB
a mesta. V sprievodnom programe vystúpil spevácky zbor Pedagogickej fakulty UMB Mladosť pod
vedením prof. PaedDr. Milana Pazúrika, CSc. a Mgr. art. Hany Kováčovej.
Písomné návrhy na udelenie ocenenia mohla zaslať akákoľvek právnická osoba a skupina fyzických
osôb. Celkovo bolo prijatých 19 návrhov, v ktorých bolo na ocenenie navrhnutých spolu 53
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. O udelení ocenenia „Srdce na dlani 2007“ rozhodla komisia tvorená zo
zástupcov Centra dobrovoľníctva, Katedry sociálnej práce PF UMB, mesta Banská Bystrica a
podnikateľského sektora.
Celkovo bolo udelených 11 ocení Srdce na dlani 2007 v nasledovných kategóriách: aktívna pomoc
komunite seniorov (spoločné ocenenie získali pani Anna Fraňová a pani Ľudmila Dvorská), pomoc pri
prekovaní bariér ľuďom so zdravotným postihnutím (oceneným bol pán Milan Weiss), podnetný prínos
v práci s deťmi a mládežou (ocenenie získali skupina študentov a študentiek Evanjelického gymnázia
a skupina Magnet pri Komunitnej nadácii Zdravé Mesto), práca pre komunitu (ocenenie bolo udelené pani
Zuzane Mastišovej a pani Márii Parobekovej), podpora športových aktivít detí a mládeže (ocenenie získala
pani Marta Diková), inovatívne prístupy vo výchove a vzdelávaní (spoločné ocenenie bolo udelené pani
Beate Poubišovej a pani Eve Balážovej), šírenie myšlienky dobrovoľníctva aktívnou pomocou iným
(ocenenie získali Zuzana Borošová, Lucia Jalakšová a Katarína Juríková).
Okrem uvedených jednotlivcov a skupín boli ďakovné listy pri príležitosti Medzinárodného dňa
dobrovoľníctva odovzdané ďalším dobrovoľníkov a dobrovoľníčkam, ktorí v roku 2007 nezištne venovali
svoj čas, schopnosti a energiu v prospech iných ľudí a komunít, a to konkrétne: Lucii Gregovej, Svetlane
Ondrejkovej, Lucii Mičkiovej, Ľudmile Gasperovej, Márii Joklovej, Miroslavovi Giljanovi, Anne
Vavričníkovej, Peterovi Orvošovi, Janke Šolcovej, Beate Hirt, Renáte Nehybovej a Daniele Pokornej.
Projekt ocenenia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok mesta Banská Bystrica „Srdce na dlani 2007“ sa
realizoval v rámci aktivít na podporu kandidatúry mesta Banská Bystrica na titul Európske hlavné mesto
kultúry 2013 s finančnou podporou mesta.
Touto cestou by sme chceli vyjadriť poďakovanie nielen všetkým ľuďom, ktorí nezištne venujú svoj čas,
energiu a schopnosti v prospech iných ľudí a svojich komunít, ale i všetkým, ktorí pri organizácii tejto
akcie pomáhali.
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