ŠTATÚT

Národnej ceny starostlivosti
DOBRÉ SRDCE
Článok I.
Preambula
(1)

Štatút Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE je jediným záväzným dokumentom,
ktorý ustanovuje pravidlá a podmienky tohto oceňovania (ďalej len „Ceny“).

(2)

Vyhlasovateľom tejto Ceny je Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR (ďalej len
„APSS v SR“ ), ktorá môže túto Cenu vyhlásiť samostatne alebo si k vyhláseniu prizýva
jedného či viac spoluvyhlasovateľov.

(3)

Oficiálny názov Ceny je: Národná cena starostlivosti – DOBRÉ SRDCE
ale pre medializáciu a kreatívu je možné používať aj: DOBRÉ SRDCE – Národná cena starostlivosti.

(4)

Cieľom udeľovania Ceny je:
• Zviditeľnenie a morálne ocenenie jednotlivých pracovníkov v sociálnych službách, zvýšenie
prestíže a spoločenského uznania týchto náročných pomáhajúcich profesií, pozitívna motivácia zamestnancov v sociálnych službách, podpora ich profesionálneho rastu a zlepšenie
kvality sociálnych služieb cez zvyšovanie kvality zamestnancov.
• Zviditeľnenie a morálne ocenenie iných aktérov v sociálnych službách, ktorí svojim postojom k sociálnym službám, pomocou pre sociálne služby alebo podporou dávajú pozitívny
príklad verejnosti: že pomáhať slabým je prejavom sily pomáhajúceho a celej spoločnosti.

Článok II.
Kategórie a kritériá
Cena sa udeľuje v týchto kategóriách:
a)
v kategórii Opatrovateľka
b)
v kategórii Sestra (myslí sa aj „Praktická sestra“) v sociálnych službách
c)	v kategórii Odborný pracovník (myslí sa: sociálny pracovník, fyzioterapeut v sociálnych službách, terapeut, a iný odborný pracovník ...)
d)
v kategórii Manažér v sociálnych službách
e)
v kategórii Poskytovateľ sociálnych služieb
f)
v kategórii Dobrovoľník v sociálnych službách
g)
špeciálne ocenenie: DOBRÉ SRDCE za výnimočný prínos pre sociálne služby

Cena sa udeľuje najmä za:
(2.1)

v prípade pracovníkov v sociálnych službách
a) vysoko profesionálny a výnimočne ľudský prístup k prijímateľom sociálnych služieb
b) vernosť profesii - podmienkou je minimálne 3-ročná prax v odbore
c) vyvíjanie aktivít aj nad rámec svojich povinností
d) inšpirujúci postoj k svojmu poslaniu, čím sa stáva príkladom pre profesionálov vo svojom
odbore
e) uplatňovanie inovatívnych prístupov v oblasti sociálnych služieb

(2.1)

v prípade ostatných aktérov v sociálnych službách
a) preukázateľne dlhodobý záujem o sociálne služby
b) p riama či nepriama dlhodobá podpora sociálnych služieb (finančná, morálna, dobrovoľnícka)
c) efektívna pomoc pre prijímateľov alebo poskytovateľov sociálnych služieb
d) šírenie osvety o sociálnych službách, priama či nepriama edukácia odbornej alebo laickej
verejnosti
e) šírenie myšlienky pomoci ľuďom v núdzi či v odkázanosti, svojpomoci, inklúzie a začleňovania sa
f) pomoc pri zvyšovaní kvality sociálnych služieb (vzdelávaním, podporou finančnou či inou)

(3)

V každej kategórii podľa odseku 1 možno udeliť iba jednu Cenu.

Článok III.
Podmienky nominácie
(1)

Navrhnúť na ocenenie možno pracovníkov, ktorí sú v čase podania žiadosti sú zamestnancami poskytovateľa sociálnych služieb a majú na danej pozícií minimálne trojročnú prax.

(2)

Navrhovaný (okrem kategórií f) a g) musí byť zamestnancom v organizácii, ktorá poskytuje
sociálne služby na území SR, pričom zamestnávateľ musí mať registráciu na poskytovanie
sociálnych služieb v SR.

(3)

Navrhovaní v kategóriách f), g) musia vyvíjať činnosť, ktorá je predmetom ich navrhnutia
podľa kritérií článku II, bod 2 na území SR.

(4)

Jeden Prihlasovateľ môže do súťaže nahlásiť len jedného Navrhovaného do jednej kategórie. Navrhovaný (resp. osoba oprávnená konať v jeho mene) musí súhlasiť s návrhom a súhlas musí podpísať. Podrobnosti upravuje elektronická prihláška, ktorá je prílohou štatútu.

(5)

Podmienkou podania návrhu zo strany Prihlasovateľa je vyplnenie elektronickej prihlášky
v termíne stanovenom APSSvSR. Podrobnosti upravuje elektronická prihláška, ktorá je
prílohou štatútu.

(6)

Navrhnutie nepodlieha jednorazovým obmedzeniam, a teda je možné na Cenu navrhnúť
jednotlivcov či organizácie opakovane, nielen v jednom ročníku.

(7)

Návrh na Cenu musí byť doručený APSS v SR prostredníctvom úplnej a pravdivo vyplnenej

prihlášky, podľa aktuálnych organizačných pokynov APSS v SR, ktoré sú zverejnené na jej
webovej stránke.
(8)

Vybraným finalistom a ich navrhovateľom sa po vyhodnotení porotou a najneskôr do 15. augusta oznámi, že sa stali finalistami. Ostatným prihláseným sa táto skutočnosť neoznamuje.

Článok IV
Pravidlá organizovania a výberu nominácií
(1)
(2)

Projekt: Národná cena starostlivosti - DOBRÉ SRDCE vedie a organizačne riadi koordinátor
projektu v spolupráci s vedením APSS v SR, ktoré sa stáva pre účel tohto projektu „prípravným výborom“.
O udelení Ceny vo všetkých kategóriách rozhoduje deväťčlenná odborná porota. Zloženie
poroty zostavuje každoročne - najneskôr dva týždne pred oficiálnym vyhlásením nového
ročníka – Prípravný výbor a zverejní ho na webovej stránke APSS v SR. Predsedom poroty je
vždy porotou aktuálne zvolený člen poroty.

(3)

Za člena poroty nemožno vymenovať:
a)
Navrhovaného na Cenu ani jemu blízku osobu
b)
Toho, kto s členstvom v porote nesúhlasí

(4)

Predseda poroty menuje sekretára poroty, ktorý je zodpovedný za spracovávanie návrhov
a prípravu informácií pre porotu.

Článok 5
Spracovanie nominácií
(1)

Došlé návrhy predbežne posúdi sekretár poroty. Obsahom predbežného posúdenia je zistiť
včasnosť a kompletnosť návrhu, overiť spôsobilosť Navrhovaného a osvedčiť správnosť
zaradenia Navrhovaného do danej kategórie. Sekretár poroty vyzve Prihlasovateľa, aby
v primeranej lehote odstránil zistené odstrániteľné nedostatky návrhu.

(2)

Sekretár poroty pripraví zasadnutie poroty a predloží naň všetky podané návrhy s protokolom k nim.

Článok 6
Posudzovanie nominácií a výber ocenených
(1)

Porota najprv posúdi podané návrhy či splnili vyhlásené podmienky. Návrhy, ktoré nesplnili
vyhlásené podmienky, vyradí z ďalšieho posudzovania. Porota posúdi došlé návrhy z hľadiska splnenia požiadaviek na kvalitu Navrhovaného a v každej kategórii vyberie najmenej 3
a najviac 6 návrhov, ktoré najviac zodpovedajú požiadavkám na udelenie Ceny.

(2)

Zostávajúce návrhy porota posudzuje v dvoch kolách.

(3)

V prvom kole porota na základe osobného prezretia vybraných návrhov určí spravidla
tri návrhy ako nominácie na udelenie Ceny (minimálne traja finalisti z každej kategórie)

a náhradníka (náhradníkov) v každej kategórii. O každom Nominovanom vyhotoví posudok,
v ktorom uvedenie svoj názor, najmä prednosti vybraného Nominovaného a mieru, akou
považuje návrh za súladný s kritériami podľa článku II, ods. 2.
(4)

Vybraté návrhy možno zverejniť a vystaviť ako Nominácie na Cenu ešte pred slávnostným
odovzdávaním Ceny (zverejnenie troch finalistov z každej kategórie). Nevybraté návrhy sa
nezverejňujú ani neoznamujú prihlasovateľom či prihláseným.

(5)

V druhom kole porota z postúpených návrhov určí hlasovaním v každej kategórii jedného
víťaza, ktorému sa udelí Cena.

(6)

V druhom kole posudzovania môžu byť prítomní len členovia poroty a Sekretár poroty.

(7)

Výsledok rozhodnutia poroty v druhom kole posudzovania návrhov v každej kategórii sa zalepí do obálky a zapečatí. Až do verejného vyhlásenia Ceny sú zapečatené obálky v úschove
Sekretára poroty. Rozpečatiť a otvoriť obálku možno až pri vyhlasovaní Ceny v jednotlivých
kategóriách.

(8)

Členovia poroty, Sekretár poroty a Prípravný výbor sú povinní zachovávať mlčanlivosť
o priebehu posudzovania návrhov a ich výsledku až do udelenia Ceny a preto sú pracovné
zasadnutia poroty neverejné.

Článok 7
Odovzdávanie ceny
(1)

Cena vo všetkých kategóriách sa odovzdáva na slávnostnom Galavečere.

(2)

Cenu v jednotlivých kategóriách odovzdávajú: čestní hostia a zástupcovia reklamných partnerov slávnostného Galavečera, alebo porotcovia.

Článok 8
Dohľad
(1)

Dohľad nad priebehom posudzovania návrhov má Prípravný výbor a najmä:
a)
vymenúva a odvoláva členov poroty,
b)
dopĺňa porotu, ak niektorý člen poroty prestal byť jej členom,
c)
vyhlasuje jednotlivé ročníky udeľovania Ceny a podrobnosti účasti v nich,
d)
rozhoduje o prípadných námietkach Prihlasovateľov a Navrhovaných.

Článok 9
Autorské a vymedzené práva
Autorkou a koordinátorkou projektu: Národná cena starostlivosti DOBRÉ SRDCE je Mgr.
Anna Ghannamová, ktorá má k tejto značke autorské práva, chránené v súlade s platnými
právnymi normami, a ktorá ich zapožičiava Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb v SR
na základe zmluvy.

Článok 10
Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 18 februára 2019.
Aktualizácia štatútu: 20.4. 2022

Predsedníčka:
Mgr. Anna Ghannamová

Podpredsedníčka:
Doc. MUDr. Božena Bušová, Csc, MPH

Príloha štatútu

Opis Ceny
Zhmotnená podoba Ceny je sochárske dielo koncipované ako priestorová kompozícia
z rôzne opracovaných sklenených prvkov obdĺžnikovitého/ kruhového prierezu.
Na sochárskom diele je nápis „DOBRÉ SRDCE“.
Rozmer sochárskeho diela je:
Autorom sochárskeho diela je:

