Srdce na dlani 2008 v Banskej Bystrici
Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF UMB a mestom
Banská Bystrica 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 2008 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 2008“ sa v meste Banská Bystrica realizovalo pod
záštitou primátora mesta a za finančnej podpory mesta po druhý krát. Oceňovanie sa
uskutočnilo vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici pri príležitosti
Medzinárodného dňa dobrovoľníctva 5. decembra 2008.
Písomné návrhy na udelenie ocenenia mohla podľa štatútu zaslať akákoľvek právnická
osoba a skupina fyzických osôb. Celkovo bolo prijatých 21 návrhov, v ktorých bolo na
ocenenie navrhnutých 16 jednotlivcov a 5 dobrovoľníckych skupín. O udelení ocenenia
„Srdce na dlani 2008“ 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 12 ocenení Srdce na dlani 2008 v nasledovných kategóriách: aktívna
pomoc komunite seniorov (ocenenie získali Emília Hrochová, Margita Takáčová a Juliana
Maternyová), pomoc pri prekovaní bariér ľuďom so zdravotným postihnutím (ocenenými
boli Janka Cmarová, Anka Vavrinčíková a Elena Tajnaiová), podnetný prínos v práci s deťmi
a mládežou (ocenenie získal František Turóci), práca pre komunitu (ocenenie bolo udelené
Lucii Skokanovej), šírenie myšlienky dobrovoľníctva aktívnou pomocou iným (ocenenie
získali Lukáš Ginič, Peter Šimaliak, Katarína Hriňová a skupina dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok tvoriacich nový tím projektu V.I.S. realizovaného Centrom
dobrovoľníctva).
Ďakovné listy pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníctva boli odovzdané
ďalším dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí v roku 2008 nezištne venovali svoj čas,
schopnosti a energiu v prospech iných ľudí a komunít, a to konkrétne: Darine Domovej,
Martinovi Rihayovi, Anne Zifčákovej, Marcelovi Mišurovi, Márii Joklovej, dobrovoľníčkam
programu Opri sa o mňa, skupine rómskych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z osady Lešť pri
Ponickej Hute a skupine študentov a študentiek PF UMB, ktorí aktívne s rómskymi
dobrovoľníkmi pracovali a študentom a študentkám 2. ročníka sociálnej práce PF UMB, ktorí
tvorili realizačný tím kampane „10 rokov dobrovoľníctva na PF UMB“.
Banská Bystrica tradične a historicky patrila medzi mestá, v ktorých obyvatelia
prejavovali vysokú mieru solidarity a filantropie. Realizácia ocenenia dobrovoľníckej práce
„Srdce na dlani 2008“ dokazuje, že i v súčasnosti sú hodnoty nášho mesta postavené na
princípoch demokracie, ľudských práv a solidarity a že občania nášho mesta svojimi
dobrovoľníckymi aktivitami aj v súčasnosti dokazujú svoj záväzok starať sa o vzdelanie,
kultúrny a sociálny rozvoj, zdravie a budúcnosť nášho mesta.
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