Srdce
na dlani
oceňovanie dobrovoľníkov
Nitrianskeho kraja
za rok 2021

NITRIANSKE CENTRUM DOBROVOĽNÍCTVA

PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA NITRA

MAREK HATTAS:
Vážené dobrovoľníčky, vážení
dobrovoľníci, milí hostia.
Vítam Vás v tomto online priestore.
Bohužiaľ situácia opäť nedovoľuje toto
podujatie spraviť v Synagóge za vašej
osobnej účasti, ale aj tak je pre nás a
pre mesto Nitra podstatné Vám poďakovať takto verejne za vašu dobrovoľnícku činnosť, oceniť Vás.
Pretože bez vás by mnohé aktivity v
meste neboli, bez Vás by mnohé
organizácie nemohli fungovať a preto
mi dovoľte ešte raz vám poďakovať za
Vaše činy, ktoré ste vykonali v roku
2021.

SRDCE NA DLANI 2021

KRÁTKO O PODUJATÍ
9 kategórií
35 nominácií
47 mien
Nitrianske centrum dobrovoľníctva má
za sebou ďalší pandemický rok.
Pomaly si zvykáme na rôzne online
spôsoby
ako
propagovať
dobrovoľníctvo a pomáhať aj virtuálne.
Našťastie, najmä v rámci letných mesiacov sa podarilo nám i organizáciám
v kraji zorganizovať niekoľko tradičných akcií, zabezpečiť dobrovoľníkov, venovať svoj čas, energiu,
talenty pre zmysluplné aktivity.
A aj preto podujatie Srdce na dlani
existuje.
Nominácie sú prijímané od organizácií,
kolektívov
či
jednotlivcov
z Nitry a kraja.
Víťazi v jednotlivých kategóriách budú
nominovaní aj na národnej úrovni na
podujatí Dobrovoľník roka.

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI V KATEGÓRIÍ

DOBROVOĽNÍK/ČKA DO 18 ROKOV

SABINKA
KOVÁČOVÁ
nominoval: KlauDIA
Sabinka s mamou Natáliou sa aktívne zapájajú do
dobrovoľníckych
aktivít
a
pomáhajú
pri
zabezpečení
edukačno-integračných
podujatí
združenia KlauDIA. Sabinka presne ovláda, aké je
krehučké zdravie, aj to, že zdravie nie je samozrejmosťou. Stala sa z nej veľmi šikovná
pomocníčka a asistentka, ktorá učí svoje okolie.
Pre svoju triedu druhákov zabezpečila prednášku
a zážitkové hodiny z Nutričnej akadémie, ktoré
boli venované Svetovému dňu zdravej výživy,
Svetovému dňu diabetu a k deťom do triedy
priniesla Dia tašku plnú užitočných darčekov.

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI V KATEGÓRIÍ

DOBROVOĽNÍK/ČKA V OBLASTI PRÁCE S DEŤMI
A MLÁDEŽOU

LUCIA
KOCISKÁ
nominoval: Generation of love
Lucia sa dobrovoľníckej činnosti venuje 9 rokov.
Vedie tanečnú školu, kde učí hiphop a spolu s deťmi vymýšľa rôzne aktivity na pomoc ľuďom alebo
prírode. Rozbehla projekt „12 dní je jeden rok“
a počas každého mesiaca s deťmi zbiera odpadky.
Prostredníctvom tanečných videí počas korony
vyzbierala peniaze pre domov dôchodcov, útulok
a momentálne zbiera peniaze na vysadenie stromčekov. Každoročne deti zapája do charitatívnej
akcie Mapenzi na podporu detí v detských domovoch a tiež zbierky „Vianočný stromček želaní“
a „Potravinová pomoc“.

VIERKA
KRALINOVÁ
nominoval: Mareena
Vierka už takmer 20 mesiacov na pravidelnej báze
doučuje školské predmety 2 deti z jednej irackej
rodiny. So súrodencami sa spája alebo sa osobne
stretáva viackrát do týždňa, pomáha im
s domácimi úlohami a venuje sa najmä tomu, aby
dôkladne pochopili zadanie a dokázali následne
samostatne riešiť rôzne typy úloh z viacerých
školských predmetov. Deti sa vďaka nej
zdokonaľujú i v ovládaní slovenčiny, a aj napriek
tomu, že nemali rovnakú štartovaciu pozíciu ako
väčšina ich spolužiakov a spolužiačok, majú
možnosť rozvíjať svoj potenciál.

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI V KATEGÓRIÍ

DOBROVOĽNÍK/ČKA V OBLASTI PRÁCE S DEŤMI
A MLÁDEŽOU

ANDREA
KRAJINČÁKOVÁ
nominoval: KlauDIA
Andrejka musela kvôli svojmu zdravotnému stavu
ako veľmi riziková pacientka zostať v prísnej
izolácii, ktorá bola pre covidovú hrozbu ešte
výraznejšia. Chcela však byť užitočná, a preto
začala šiť vankúšiky a hračky pre dia deti, ktoré
boli práve hospitalizované v nemocnici. Za necelý
rok vyrobila dobrovoľnícky takmer 1 000 hračiek
a darčekových predmetov. Jej hračky potešili deti
v nemocniciach, kde sa používali ako antistresové
tréningové hračky, ako pomôcky pri aplikácii
inzulínu. Tieto hračky sa následne darovali do
každej dia rodiny.

LUCIA
MARCIOVÁ
nominoval: Úsmev ako dar Nitra
Lucia od roku 2016 najskôr viedla (takmer)
týždenne tvorivý krúžok pre deti z ohrozených
rodín a sociálne slabšieho prostredia. Svojou
pravidelnou, systematickou a dlhodobou dobrovoľníckou činnosťou prostredníctvom voľnočasových aktivít, neformálneho vzdelávania detí,
výletov a táborov, ponúka deťom kamarátsky
vzťah, v ktorom deti cítia prijatie, porozumenie
a bezpečie. V čase, keď aktivity pre deti
obmedzila pandémia, zostala s nimi aspoň vo
virtuálnom kontakte. Okrem aktivít pre deti sa
venuje písaniu projektov.

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI V KATEGÓRIÍ

DOBROVOĽNÍK/ČKA V OBLASTI VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA

LENKA
ŠUBOVÁ
nominoval: Skautská oblasť kniežaťa Pribinu - Nitra
Lenka pôsobí v skautingu na troch úrovniach, a to
ako edukátorka na lokálnej úrovni, kde ako
skautská
vedúca
zabezpečujúca
schôdzky
skautskej družiny, na regionálnej úrovni, kde ako
oblastná inštruktorka zabez-pečujúca kvalitu
niekoľkých kurzov pre rôzne vekové kategórie, aj
na národnej úrovni, kde pôsobí ako členka
národného vzdelávacieho tímu Vulkán, ktorý
každoročne vyškolí približne 20 mládežníckych
vedúcich. V miestnej skautskej oblasti zastáva
funkciu oblastnej inštruktorky – pôsobí ako
líderka vzdelávacieho tímu.

ANDREA RUMANČÍKOVÁ
MICHAELA KOZÁROVÁ
Andrejka s Miškou pôsobia v základnej škole na
Fatranskej ul. v Nitre, ktorú navštevuje 8 detí
s diabetom. Andrejka prijala veľkú zodpovednosť
za tieto deti a dohliada na všetky nevyhnutné
režimové i liečebné opatrenia. Nad rámec
pracovných povinností denne zabezpečuje všetko
nevyhnutné, od komunikácie s pedagógmi a rodičmi, nepretržitej kontroly glykémií, aplikácie
inzulínu, kontroly podávania stravy a pod. Miška
ako triedna pani učiteľka výrazným spôsobom
pomáha deťom s diabetom na škole pri integrácii
a začlenení do vrstovníckeho kolektívu.

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI V KATEGÓRIÍ

DOBROVOĽNÍK/ČKA V OBLASTI VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA

BETTY
VÖRÖŠOVÁ
nominoval: Mareena
Betty k dobrovoľníctvu pristupuje odhodlane,
s obrovskou dávkou pozitívnej energie, ale aj
životných skúseností. Od novembra 2020 je na
pravidelnej báze v kontakte s jednou staršou
azylantkou z Iraku. Náplň jej dobrovoľníckej
činnosti spočíva v doučovaní slovenčiny. Svoje
skúsenosti z predchádzajúcej pedagogickej praxe
naplno využíva v rámci konverzačných hodín,
prostredníctvom ktorých sa prijímateľku dobrovoľníckej činnosti snaží naučiť komunikovať v slovenčine v rôznych situáciách, s ktorými sa stretáva v rámci každodenného života,

IMRICH
JAKAB
nominoval: Nitrianska komunitná nadácia
Imo pôsobí v občianskom združení VAU (Viac ako
učenie), kde už niekoľko rokov ponúka deťom a
mladým ľuďom zážitkové vzdelávanie (workshopy,
letné tábory, projekty a pod.) v oblasti environmentálnej
výchovy.
Do
praxe
zavádza
aktivizačné učebné metódy, ktoré zážitkovou
formou motivujú mladých ľudí, aby ich učebný
proces zaujal a čo najviac si z neho odniesli. Imo
je zároveň členom správnej rady Nitrianskej
komunitnej nadácie, kde pomáha najmä pri
výbere projektov v rámci grantových kôl, ale aj
pri organizovaní komunitných podujatí.

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI V KATEGÓRIÍ

DOBROVOĽNÍK/ČKA V SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ
OBLASTI

BLAŽENA
LABAŠOVÁ
nominoval: Prosocia
Príbeh „babky“ Blaženky sa začal v novootvorenom
ambulantnom
špecializovanom
zariadení Prosocia, keď sa presťahovala do Hurbanova. Klienti sú postihnutí rôznymi telesnými i
mentálnymi postihnutiami, a keďže v zariadení
panuje domáca atmosféra, pomenovanie „babka“
jej akosi prischlo. Od marca 2021 navštevujte
babka bezodplatne, z dobrej vôle toto zariadenie
každý deň, prichádza od 8:00 a zostane aj do
13:00. Navyše vytvára kreatívne predmety, ktoré
potom predáva na SWAPoch a blších trhoch, aby
finančne pomohla klientom.

BOHUMIL
KOLČÁK
nominoval: KlauDIA
Výnimočný pán doktor sa dlhoročne aktívne
zúčastňuje na všetkých edukačno-integračných
podujatiach, ktoré organizuje združenie pre dia
komunitu. Ako profesionál stál pri zrode
jedinečnej publikácie Dia šlabikár+, kde robil
dobrovoľnícky odborného konzultanta a odborné
konzultácie poskytuje rodinám nepretržite v dobrovoľníckom edukačnom programe. Svojou prítomnosťou, cennými radami z dlhoročnej praxe,
konzultáciami, ale i prípravou a prezentáciou veľmi prínosnej prednášky „Imunitný systém a
zdravie detí“ podporil Deň zdravia.

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI V KATEGÓRIÍ

DOBROVOĽNÍK/ČKA V SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ
OBLASTI

JOZEF ŠTEVČÍK, VIERA
NEHÉZOVÁ, ĽUDOVÍT VALACH
nominoval: FÉNIX, ZSS Levice
Spevácky súbor „Radosť“ vznikol v roku 2008
v ZSS Fénix v Leviciach a je tvorený klientmi
tohto zariadenia. Pod vedením pani Vilmy
Griegerovej je aktívnym prvkom tohto zariadenia,
reprezentuje ho na rôznych spoločenských
podujatiach a súťažiach v rámci Nitrianskeho
kraja, ale tiež pravidelne obohacuje akcie organizované priamo v zariadení. Okrem obyvateľov
zariadenia sú súčasťou súboru „RADOSŤ“ aj
dobrovoľníci pani Vierka Nehézová, pán Ľudovít
Valach a pán Jozef Števčík, ktorí sprevádzajú
spevákov hrou na klávesoch, gitare a na akordeón.

IVETA
HAZUCHOVÁ
nominoval: Budúcnosť n.o.
Iveta je dobrovoľníčkou z radov klientov centra.
Sama si prešla náročnými situáciami v živote
a zároveň motivuje ostatných na sebe pracovať,
cez svoj osobný životný príbeh stále ponúka pomocnú ruku ostatným. Pre ostatných klientov je
veľkou podporou, pretože prejavuje silnú spolupatričnosť a viackrát vo svojom čase konkrétne
pomohla klientom v kríze. Význam jej pomoci sa
ukrýva v konkrétnych činnostiach alebo skutkoch,
v záujme o druhého človeka byť pri ňom, vypočuť
ho, prijať ho, podporiť ho, dodať mu nádej.

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI V KATEGÓRIÍ

DOBROVOĽNÍK/ČKA V SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ
OBLASTI

TATIANA
STRAKOVÁ
nominoval: Centrum pre rodinu Nitra
Tatiana sa už vyše 5 rokov aktívne zapája ako
dobrovoľníčka do aktivít organizovaných Centrom
pre rodinu. Pomáhala pri organizovaní dobročinnej miniburzy (preberanie a triedenie vecí, ich
ponúkanie, usmerňovanie návštevníkov, upratovanie miestností), koordinovala kampaň Sviečka
za nenarodené deti (lepenie nálepiek na sviečky,
komunikácia s farnosťami), pomáhala pri organizovaní Dňa rodiny (komunikácia s neziskovými
organizáciami, príprava stanovíšť) i Týždňa dobrovoľníctva. Taktiež venovala svoj čas pri tvorbe
projektu Rodina hravo a spolu.

ANDRZEJ
DROGÓS
nominoval: Hospic, Dom pokoja a zmieru sv. Bernadetky
Páter Andrzej je rehoľným kňazom, ktorý od roku
2008 vykonáva v zariadení okrem svojej kňazskej
aj dobrovoľnícku činnosť. Je aktívnym dlhoročným
členom hospicového tímu a svoje aktivity realizuje najmä s podporou pacientov, príbuzných,
pozostalých, zamestnancov a dobrovoľníkov v duchovnej oblasti. Dôležitú úlohu zohráva taktiež
pri organizovaní aktivít spojených s podporou
súdržnosti dobrovoľníckej skupiny pôsobiacej
v hospici, ako sú podporné stretnutia formálneho
i neformálneho charakteru a odborné školenia.

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI V KATEGÓRIÍ

DOBROVOĽNÍK/ČKA V SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ
OBLASTI

IVANA
DEBRECÉNIOVÁ
nominoval: Elena Krajkovičová a kol.
Ivana je zakladateľkou facebookovej skupiny
„Prežila som to“ i rovnomenného OZ. Ako
onkologická pacientka začala prekonávať svoje
útrapy pomocou umenia. Svoje poslanie vníma
v spájaní ľudí s podobnými životnými skúškami
a s láskou k umeniu. Svojou myšlienkou, nasadením, vytrvalosťou a odhodlaním už nadchla
mnoho ľudí. Jej dobrovoľnícka práca spočíva
v podpore umeleckej tvorby onkologických pacientov a na prezentovaní ručne vyrábaných
výrobkov a literárnej tvorby za pomoci chorých aj
zdravých umelcov.

JOLANA
KONEČNÁ
nominoval: Komunitné centrum KOMPAS
Pani Jolanka má 82 rokov a je dôchodkyňa s nie
veľmi vysokým príjmom. Napriek tomu už 3 roky
3-krát týždenne dobrovoľne pomáha v sociálnej
výdajni potravín SoVa pri výdaji potravín sociálne
odkázaným Novozámčanom. Popri vydávaní
obedov vedie rozhovory s odkázanými ľuďmi,
ktorí žijú na okraji spoločnosti a ktorých väčšinová spoločnosť ťažko akceptuje. Okrem toho
varí rôzne dobroty a pozýva na chudobných
seniorov na obed. Vždy rada pomôže aj radou či
len aktívnym počúvaním klientov.

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI V KATEGÓRIÍ

DOBROVOĽNÍK/ČKA V SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ
OBLASTI

KATARÍNA
BOJKOVSKA
nominoval: Pomáhajko OZ
Katarína je zakladateľka občianskeho združenia
Pomáhajko a neustále sa snaží o rozvoj a rozšírenie pomoci prostredníctvom tohto združenia.
Organizuje rôzne charitatívne zbierky, ako je zber
a triedenie šatstva a hračiek, zber a rozposlanie
potravinovej
pomoci,
organizovanie
charitatívnych búrz na sociálnych mediach, nákup
a distribuovanie vitamínov pre seniorov a mnoho
ďalšieho. Okrem toho spolupracuje aj s inými
subjektmi v meste Nitre. Bez jej entuziazmu
a vplyvu by občianske združenie určite nebolo
schopne pomôcť toľkým ľudom.

MIROSLAVA
DZURŇÁKOVÁ
nominoval: Jaguár Land Rover
Od roku 2015 dobrovoľnícky pomáha združenie
Ester sídliace v Hlohovci, ktoré pomáha týraným
ženám a obetiam domáceho násilia. Do
dobrovoľníckej práce zapája aj svojich členov
rodiny, keď napr. jej otec piekol oblátky či
spoločne
pomáhali
pri
oprave
podkrovia.
Každoročne organizuje potravinovú i zbierku šatstva, kde sa jej podarilo osloviť aj svojich kolegov
a kolegyne v automobilke Jaguar Land Rover.
Mirka dlhodobo nezištne pomáha. V zime
zamestnanci zozbierali takmer tonu oblečenia.

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI V KATEGÓRIÍ

DOBROVOĽNÍK/ČKA V OBLASTI KULTÚRY
A UMENIA

IVAN
GONTKO
nominoval: Nitrianska komunitná nadácia
Ičko patrí k stáliciam na „javisku dobrovoľníctva“,
pretože sa dobrovoľnej činnosti v rôznych
oblastiach venuje už niekoľko rokov. Je
spoluzakladateľom a aktívnym členom viacerých
občianskych
združení
v
oblasti
kultúry
(Konfrontácie, Priatelia starého divadla a pod.). V
Nitrianskej komunitnej nadácii pôsobí ako člen
správnej rady prakticky od jej založenia a je
dlhoročným členom Klubu darcov. Už niekoľko
rokov sa podieľa bez nároku na honorár na tvorbe
scenárov slávnostných podujatí, ako aj na ich
moderovaní. Ičkovi nikdy nechýba nadhľad a
návrhy dobrých riešení.

MARTINA
KERTÉSZOVÁ
nominoval: Mareena
Maťka je v Mareene aktívnou dobrovoľníčkou od
septembra 2019 a má veľa nápadov a energie,
ktoré venuje hlavne činnosti v rámci komunitného programu Nitrianskej Mareeny. Je „pravou
rukou“ lokálnej koordinátorky a pomáha hlavne
s kreovaním konkrétnych podujatí, s naplánovaním, ale aj samotnou realizáciou podujatí
priamo na mieste. Maťka sa v roku 2021 podieľala
hlavne na organizácii a realizácií stretnutí
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok nitrianskej Mareeny, ale aj na plánovaní ďalších formátov.

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI V KATEGÓRIÍ

DOBROVOĽNÍK/ČKA V OBLASTI KULTÚRY
A UMENIA

ANDRII
PYLYPENKO
nominoval: Mareena
Andrii je komunitným dobrovoľníkom v nitrianskej Mareene od marca 2020 a je angažovaný
člen ukrajinskej komunity v Nitre. Jeho zapojenie
Mareene pomáha budovať súdržnejšiu a tolerantnejšiu miestnu komunitu, ktorej súčasťou sú
aj cudzinci. Pomáha najmä s organizáciou a realizáciou športových aktivít, v ktorých prepája
miestnu a cudzineckú komunitu v Nitre. V roku
2021 sa podieľal aj na organizácii stretnutí
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Nitrianskej Mareeny.

MÁRIA KALČOK
BABUŠOVÁ
nominoval: Asociácia Divadelná Nitra
Mária sa pripojila k dobrovoľníkom Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra už v roku
2010. Spočiatku ju očarila práca kronikárky
festivalu, neskôr si prešla viacerými oblasťami
tohto významného podujatia, až sa posledné roky
stala asistentkou koordinátora dobrovoľníkov.
Svojou ochotou a nasadením motivuje všetkých
k úspešnému splneniu úloh, stmeľuje kolektív
a dbá na vždy dobrý náladu v tíme. Je nápomocná
aj ostatným členom štábu. Vďaka svojim organizačným schopnostiam sa jej podarilo vyriešiť
nejednu situáciu bez problémov.

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI V KATEGÓRIÍ

DOBROVOĽNÍK/ČKA V OBLASTI KULTÚRY
A UMENIA

MLÁDEŽNÍCKA HUDOBNÁ
SKUPINA THE WILD YOUTH
nominoval: KlauDIA
Mládežnícka
skupina
THE
WILD
YOUTH,
pozostávajúca z Alana, Huga a Laury, je partia talentovaných ľudí, ktorá počas 2021 dobrovoľnícky
sprevádzala občianske združenie KlauDIA na
integračných
kultúrno-spoločenských
podujatiach. Okrem toho, keď organizátori podujatia
Pod krídlami Dominiky, charitatívneho podujatia
na podporu detí s onkologickými chorobami,
poprosili o pomoc, členovia kapely neváhali a
prišli dobrovoľnícky bez nároku na honorár
odohrať koncert, z ktorého výťažok bol venovaný
deťom, ktoré zápasia s týmto ochorením.

PETER
MORITZ
nominoval: Triptych
Peter je dobrovoľníkom v kultúrno-komunitnom
centre Hidepark Nitra od roku 2020. V náplni jeho
dobrovoľníckej práce je organizačná pomoc
jednotlivým koordinátorom pri príprave podujatí,
napríklad príprava vstupu do areálu, predávanie
vstupeniek a usmerňovanie divákov. Okrem toho
sa pravidelne zúčastňuje brigád zameraných na
zveľaďovanie areálu a jeho údržbu i iných aktivít,
pri ktorých ochotne pomôže tam, kde je práve
treba. Jeho veselá povaha a pozitívny prístup
k práci z neho spravili právoplatného člena
dobrovoľníckej Hidepark crew.

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI V KATEGÓRIÍ

DOBROVOĽNÍK/ČKA V OBLASTI KULTÚRY
A UMENIA

MARTIN
PODSKLAN
nominoval: Triptych
Martin stojí po boku Hideparku už od čias jeho
vzniku v roku 2010. Má zásluhu na technickom
vybudovaní centra a každoročne pomáha s revitalizáciou jeho okolia a súčastí, medzi ktoré patrí
detské ihrisko, pump-track či komunitná záhrada.
Jeho najväčším projektom na Hideparku je pomoc
pri vybudovaní a revitalizácii U-rampy. Aj v roku
2021 s húževnatosťou jemu vlastnou priložil ruku
k práci, a to doslova, pri fyzických úkonoch
spojených s údržbou a zveľaďovaním areálu.
Martin tiež ako pomocná ruka pomáha pri
organizovaní kultúrnych podujatí.

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI V KATEGÓRIÍ

SUBJEKT PODPORUJÚCI DOBROVOĽNÍCTVO

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ZBEHY 661
nominoval: KlauDIA
Základná škola Zbehy dlhoročne spolupracuje
s občianskym združením KlauDIA pri preventívnoedukačných i športových podujatiach zameraných
na ochranu a podporu zdravia, aktívne sa zapája
do dobrovoľníckych aktivít, učí žiakov šíriť dobro
a nebolo to inak ani počas Týždňa dobrovoľníctva. Aj napriek prísnym opatreniam
zrealizovali podujatie Deň prevencie a športu
s Nutričnou akadémiou. Všetci účastníci boli ako
šikovní dobrovoľníci zapojení do edukačnej
hliadky, ktorá šíri medzi verejnosťou povedomie
o racionálnej životospráve.

SPOLOČNOSŤ TEKMAR
SLOVENSKO
nominoval: KlauDIA
Tekmar bola od roku 2008 jediná spoločnosť,
ktorá podporila a stále podporuje podujatia
občianskeho združenia KlauDIA prostredníctvom
kvalitných produktov v podobe kvalitných
tyčiniek. Dlhé roky patrí medzi serióznych
partnerov, ktorí ochotne pomáhajú aj počas
krízových chvíľ a náročných období. Ako jediná
spoločnosť s kvalitnými produktami stáli po boku
združenia pri zrode projektu Dia šlabikár a boli
súčasťou všetkých ich dobrovoľníckych podujatí,
aj Nutričnej akadémie, ktorú vždy produktovo
zabezpečuje.

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI V KATEGÓRIÍ

SUBJEKT PODPORUJÚCI DOBROVOĽNÍCTVO

MÁRIA BEČICOVÁ
RÓBERT BEČICA
nominoval: Slovenský skauting, 23. zbor Nitrava
V roku 2017 prišiel 23. skautského zboru Nitrava
o svoju dlhoročnú klubovňu. Po niekoľkých
mesiacoch bez priestorov im pán a pani Bečicoví
ponúkli svoj domček na Zobore, pričom im tento
priestor prenajímajú za takmer nulovú cenu.
Vďaka nim sa deti mohli opäť stretnúť vo
vlastnom priestore a venovať sa tu svojim
aktivitám. Vo svojej klubovni pôsobia už štvrtý
rok. Nielen, že poskytli domov tomuto združeniu,
ale bez týchto ľudí si už svoju klubovňu ani
nevedia predstaviť – sú jej jedinečnou,
láskyplnou súčasťou.

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI V KATEGÓRIÍ

KOORDINÁTOR/KA DOBROVOĽNÍKOV

MIRIAMA
BOŠELOVÁ
nominoval: Mareena
Myma je základom Mareeny v Nitre už od roku
2017, keď začala s koordináciou dobrovoľníkov.
S dobrovoľníkmi aj klientmi pravidelne komunikuje, vedie dobrovoľnícke tréningy, pre individuálnych dobrovoľníkov organizuje supervízie
aj konzultácie so psychologičkou. Okrem toho má
na starosti komunitný program a iniciuje nielen
podujatia pre širokú verejnosť, no tiež len pre
dobrovoľníkov ako vďaku za ich činnosť. Venuje
sa tiež koordinácii vzdelávacieho programu,
vrátane jazykových kurzov slovenčiny.

TOMÁŠ
BENKOVIČ
nominoval: Mládežnícky parlament mesta Šaľa
Tomáš študuje na vysokej škole a od roku 2018
pôsobí ako predseda mládežníckeho parlamentu
mesta Šaľa. Každý rok organizuje spolu s tímom
dobrovoľníkov viac ako 20 akcií zameraných na
kultúrno-zábavno-športovo-vzdelávacie vyžitie
v meste. Tento rok, aj napriek náročnej situácií,
sa Tomášovi poradilo zorganizovať niekoľko akcií
pre komunitu, napríklad RUN OF TITANS, Vodné
vojny, Cyklotour alebo Pokladovka, Hľadanie
postavičiek.
Správnou
kombináciou
zorganizovaných aktivít sa mu podarilo rozptýliť
a zmierniť dopad situácie na komunitu ako celok.

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI V KATEGÓRIÍ

DOBROVOĽNÍK/ČKA V ČASE PANDÉMIE

MIROSLAVA
BUGÁROVÁ
nominoval: NITRAVA, ZSS Nitra
Pani doktorka už viac ako 10 rokov pôsobí v zariadení sociálnych služieb ako dobrovoľníčka.
Svojím nadšením a chuťou angažovať sa v prospech sociálne odkázaných a chorých starých ľudí
dokáže motivovať aj iných ľudí z okruhu svojich
priateľov či známych. V čase pandémie prisľúbila
svoju
pomoc
pri
zabezpečení
odborného
lekárskeho dohľadu pri výjazdových očkovaniach
v zariadení. Na úkor svojho osobného voľna a aj
zdravia, počas dovolenky prišla do zariadenia už
päťkrát a v prospech seniorov a zamestnancov
zariadenia sociálnych služieb pomáhala pri
očkovaní.

PETER
BÁLINT
nominoval: Komunitné centrum KOMPAS
Peter sa ako dobrovoľník prihlásil v čase prvého
koronového lockdownu, keď mesto Nové Zámky
v spolupráci s komunitným centrom zabezpečovalo nákupy a rozvoz potravín seniorom.
Týždenne venoval príprave, nákupom, ale aj
rozvozu potravín sociálne odkázaným 5 až 7
hodín, pričom tovar vozil na vlastné náklady.
Nedajú sa zrátať hodiny, ktoré strávil rozhovormi
s ľuďmi, ktorým poskytol nie len vecnú pomoc,
ale najmä ľudský kontakt, ktorý seniorom v tomto období chýbal viac ako čokoľvek iné.

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI V KATEGÓRIÍ

DOBROVOĽNÍK/ČKA V ČASE PANDÉMIE

MIESTNY SPOLOK SČK
V RIŠŇOVCIACH
nominoval: Slovenský Červený kríž, Nitra
Členovia Miestneho spolku SČK v Rišňovciach pod
vedením svojej predsedníčky Jany Žitňákovej
vytvorili počas testovania na COVID-19 2 kompletné testovacie tímy a otestovali 7 784
občanov. Tejto činnosti v prospech občanov počas
pandémie venovali dohromady 8 víkendov.
Postarali sa o bezproblémový priebeh testovania,
občanom počas čakania sa snažili čas spríjemniť
premietaním filmov.
Celkovo otestovali 7 784 ľudí.

NOMINOVANÍ DOBROVOĽNÍCI V KATEGÓRIÍ

DOBROVOĽNÍK/ČKA V OCHRANE ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

MARTIN
DROZD
nominoval: Jaguar Land Rover
Martin, ktorý žije v Nitre, vedie odbor
enviromentalistiky v závode Jaguar Land Rover,
kde sa dlhodobo venuje podpore a zavádzaniu
opatrení na ochranu životného prostredia. Okrem
zavádzania inovatívnych opatrení v rámci svojej
každodennej práce je jeho srdcovou oblasťou
spolupráca s Fakultou prírodných vied UKF v Nitre, s ktorou už tretí rok pokračuje spolupráca
v oblasti biodiverzity v areáli automobilky. Okrem
toho inicioval spoluprácu s Chránenou krajinnou
oblasťou Ponitrie, ktorá beží už tri roky. V rámci
nej sa mu podarilo aktivovať kolegov a kolegyne,
ktorí v rámci voľného času každoročne pomáhajú
s kosením a úpravou lúky Ľupka, pomohol pri
čistení lesa a okolia Zoboru aj pri obnove nemocnice pre zranené divé vtáky.

PARTNERI A SPONZORI PODUJATIA

ĎAKUJEME
Ďakujeme Nadácií Slovenskej sporiteľni.
Aktivitu podporil tiež Nadačný fond Jaguar
Land Rover Slovakia v Nadácii Pontis.
A ďakujeme i Platforme dobrovoľníckych
centier a organizácií za podporu rôznych
aktivít počas roka.
Ďakujeme Ivanovi Gontkovi a Pavlovi
Ferčákovi za šarmantné moderovanie.
Ďakujeme Jakubovi Točič Chochulovi za
spoluprácu pri vytváraní videozáznamu
z udeľovania.
A špeciálne ďakujeme Mestu Nitra
za dlhodobú podporu rozvoja dobrovoľníctva!
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