
OCENĚNÍ dobrovolníků, 

Ocenění je rozděleno do tří samostatných kategorií:

I.   Dobrovolník
 

III. Společensky odpovědná firma

II.  Nestátní nezisková organizace

neziskových organizací a společensky 

odpovědných firem z Pardubického kraje

Zástupci Pardubického kraje a Koalice nevládek Pardubicka, z. s. (KONEP) ocení dobrovolníky z řad občanů, 
nestátních neziskových organizací (NNO) a společensky odpovědných firem, které významnou měrou 
přispívají k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru v Pardubickém kraji. Cílem akce je vyzdvihnout a 
ocenit nenahraditelnou činnost těchto lidí a organizací, protože význam dobrovolné činnosti se odráží v 
přínosech pro celou společnost.

Již šestým rokem můžete nominovat dobrovolníky a organizace z Pardubického kraje, jenž Vám pomáhají 
nebo kterým byste chtěli za jejich práci poděkovat.

Nominace vyplňujte elektronicky na webu www.nevladky.cz od 4. září 2017 do 30. října 2017.

Ocenění „Srdce na dlani  obdrží 10 počinů z kategorie Dobrovolník a Společensky odpovědná firma a 5 z “
kategorie Nestátní nezisková organizace. Ostatním nominovaným bude předán pamětní list.

Slavnostní vyhlášení oceněných proběhne 4. prosince 2017 v Pardubicích v kongresovém sále Atrium 
Paláce Pardubice.

Nejvýznamnější počiny dobrovolníků, nestátních neziskových organizací a společensky odpovědných firem 
ocení nezávislá komise složená ze zástupců veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru. Komisi 
jmenuje Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

Akci organizuje Koalice nevládek Pardubicka, z. s. (e-mail: linduskova@konep.cz, tel.: 734 440 261) ve 
spolupráci s Pardubickým krajem, Europe Direct Pardubice a Rytmus Východní Čechy, o. p. s.

Záštitu nad oceněním převzali:
 Mgr. Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky
 Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.



Pravidla nominací
DOBROVOLNÍK
Na ocenění v kategorii „Dobrovolník  může být nominována každá fyzická osoba, která ze své dobré vůle, ve “
svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Nominovaná 
osoba může věnovat např. svůj volný čas, úsilí, vědomosti, věci, ale i finanční prostředky. Nominován může být 
pouze dobrovolník vykonávající činnost na území Pardubického kraje.

Dobrovolníky může nominovat kterákoli fyzická osoba nebo právnická osoba. Dobrovolník nemůže 
nominovat sám sebe. Jedna fyzická osoba nebo právnická osoba může nominovat na ocenění max. tři 
dobrovolníky. Nominující vyplněním nominačního formuláře potvrzuje pravdivost uvedených údajů a souhlasí 
se zpracováním svých osobních údajů za účelem administrace ocenění. Nominovaný bude o své nominaci 
informován organizátorem akce. Nominace bude oznámena i na stránkách www.nevladky.cz, na slavnostním 
galavečeru a případně v regionálních médiích.

NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE (NNO)
Na ocenění v kategorii „Nestátní nezisková organizace  může být nominována každá nestátní nezisková “
organizace s působností na území Pardubického kraje. Například se může jednat o spolek, nadaci, obecně 
prospěšnou společnost apod. Zdůvodnění nominace organizace by mělo přímo souviset s její činností.

Nestátní neziskovou organizaci může nominovat kterákoli fyzická nebo právnická osoba (např. klient, 
spolupracující nezisková organizace, firma, veřejná správa apod.). NNO se nemůže nominovat sama. Jedna 
fyzická nebo právnická osoba může nominovat na ocenění max. 3 NNO. Nominující vyplněním nominačního 
formuláře potvrzuje pravdivost uvedených údajů a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem 
administrace ocenění. Nominovaná organizace bude o své nominaci informována organizátorem akce. 
Nominace bude oznámena i na stránkách www.nevladky.cz, na slavnostním galavečeru a případně v 
regionálních médiích.

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA
Na ocenění v kategorii „Společensky odpovědná firma  může být nominován každý podnikatelský subjekt “
působící na území Pardubického kraje podporující dobrovolnictví a neziskové organizace. Např. se může 
jednat o podporování vlastních zaměstnanců k účasti na dobrovolnických projektech, sbírkách, finanční či 
materiální podporu neziskovým organizacím, zaměstnávání osob zdravotně, ale i jinak znevýhodněných na 
otevřeném trhu práce apod.

Firmu může nominovat kterákoli fyzická nebo právnická osoba. Firma se nemůže nominovat sama. Jedna 
fyzická nebo právnická osoba může nominovat max. 3 firmy. Nominující vyplněním nominačního formuláře 
potvrzuje pravdivost uvedených údajů a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem 
administrace ocenění. Nominovaná firma bude o své nominaci informována organizátorem akce.Nominace 
bude oznámena i na stránkách www.nevladky.cz, na slavnostním galavečeru a případně v regionálních 
médiích.

Výběrová komise má dále právo na vyřazení nominací např. z důvodu záznamu v trestním rejstříku, rejstříku 
dlužníků apod.
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