STATUT CENY „KŘESADLO 2020“
Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci
Preambule
Dobrovolnictví je nejpřirozenějším projevem aktivního občanství. Proto nikomu nepatří a je
svobodné.
Dobrovolnictví sjednocuje, začleňuje. Podporuje přátelství a spolupráci. Přináší radost.
Posiluje nás. S ním rosteme a rozvíjí se i naše sebe-vědomí. Pomáhá nám být autentickými
bytostmi, které je nesnadné manipulovat.

1. Co je cena KŘESADLO
Cílem udělování ceny KŘESADLO je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví, a vzbudit
v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Udělení cen
neznamená, že nějaké dobrovolnictví je lepší než jiné nebo jeden dobrovolník lepší než
druhý. Chceme vyprávět ty nejzajímavější příběhy o tom, co se v dobrovolnictví děje.
S myšlenkou oceňování dobrovolníků přišli v rámci Mezinárodního roku dobrovolnictví v roce
2001 Olga Sozanská s Jiřím Tošnerem, zakladatelé HESTIA. Od té doby myšlenku oceňování
dobrovolníků pod značkou KŘESADLA převzala i další města a regiony.

2. Kdo může cenu KŘESADLO získat?
•
•

Občan, který vykonává dobrovolnou činnost v kraji, regionu, městě, kde bude cena
udělována, tedy dobrovolnice/dobrovolník, který pomáhá neziskové organizaci nebo
nezávisle na organizaci pomáhá komunitě či obci.
Cílem udělování ceny KŘESADLO je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví, a
vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.

•

Oceněný získá železnou sošku křesadla a případně další věcné dary, které pořadatel
zajistí u partnerů ceny. S cenou nesouvisí žádná finanční odměna.

•

Ročně lze udělit max. 10 cen KŘESADLO v každém kraji/regionu/městě.

3. Kdo může nominovat dobrovolníka na cenu KŘESADLO?
Navrhovatelem může být právnická osoba, obvykle nezisková organizace nebo občan, fyzická
osoba. Nominuje tím, že vyplní formulář nominace a předá domluveným způsobem
organizátorovi.
Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidátky/kandidáta ceny KŘESADLO se zveřejněním
jejího/jeho jména a důvodu, udělení ceny a prohlášení navrhovatele, že uvedené skutečnosti
jsou pravdivé. V případě jeho nesouhlasu nominovaného/nominované s publicitou, je
nominace vyřazena.

4. Jak to celé probíhá?
•

Organizátor veřejně vyhlásí otevření nominací ceny KŘESADLO. Součástí vyhlášení je i
formulář, který nominující vyplní.
Obvykle obsahuje:
o základní osobní data a kontaktní spojení na kandidátku/kandidáta ceny;
o popis činnosti kandidátky/kandidáta ceny a důvody pro její/jeho navržení (ideálně
doprovázený konkrétním příběhem);
o velmi stručný popis činnosti nominujícího subjektu a kontaktní spojení na
navrhovatelku/navrhovatele.
Poznámka:
Současně s vyhlášením a formulářem by měla vznikat i kritéria pro hodnocení. Jen tak
zajistíte to, že hodnotitelé najdou ve formuláři všechny podklady, které potřebují
k hodnocení. Pamatujte na to, že společně hledáme inspirativní příběhy, povzbuzení, naději,
radost a svobodu.

•

Po uzávěrce organizátor zjistí formální správnost nominací a předá k hodnocení výběrové
komisi. Komisaři jsou zástupci neziskových organizací, kraje, regionu, města, městských
částí, médií nebo komerčních firem podle výběru organizátora.

•

Hodnotící proces předpokládá výběrovou komisi min o 7–9 členech. V jejichž čele stojí
předseda, který má jasně vydefinovanou funkci: např. řídí proces výběru, nechává hlasovat
a v případě rovnosti hlasů má jeho hlas hodnotu dvou hlasů apod.n
o Komisaři dostanou nominace v předstihu a předběžně je ohodnotí podle
navržených kritérií. Své hodnocení předají organizátorovi.
o Organizátor svolá setkání výběrové komise (jedná se o tytéž komisaře, kteří
hlasovali). Komise mívá obvykle tento průběh:
▪ je zvolen předseda,
▪ komise se sladí ve vnímání pojmu „dobrovolnictví“ a kritérií pro hodnocení
▪ vyjasní se další postup a případné střety zájmů (a postupu v případě střetu
zájmů),
▪ pod vedením předsedy komise prochází nominace hlasuje o udělení ceny,
▪ na závěr předseda přečte výsledek výběru a komise potvrdí svým
hlasováním finální výběr oceněných.
Poznámka:
- každý ročník může být akcentována jiná oblast/aspekt dobrovolnictví (např. ve
prospěch sociálně vyloučených, neobvyklé formy dobrovolnictví, „mladé“
dobrovolnictví … atd.)
- do komise můžete přizvat zástupce organizace, která pořádá KŘESADLO v jiném
městě/kraji/regionu,
-

Dost pravděpodobně narazíte na „horká“ témata, která stojí za diskusi před tím, než
začne komise hodnotit:
o porovnání délky a charakteru dobrovolné činnosti; s přihlédnutím na fakt, že mladý
člověk nemůže dobrovolničit 30 let jako penzista, a přesto by ho to nemělo vyřadit

z výběru. Důležitý je přínos činnosti dobrovolníka pro navrhovatele, tzn. jak moc se
potkává jeho činnost s urgentní potřebou nominujícího.
o pravidelné dobrovolnictví jednou za rok versus krátkodobé, ale intenzivní
dobrovolnictví (člověk se účastní každoročně Tříkrálové sbírky – účast 1 den v roce
už 30 let vs. Člověk, který odjede na půl roku do Himalájí učit tamní lidi)
o ocenění zastupují širokou paletu dobrovolnických možností (nemělo by se stát, že
jsou všichni ocenění ze sociální oblasti i když byli vhodné nominace i v jiných
oblastech)

5. Jak probíhá předání cen KŘESADLO?
•
•
•

Ceny KŘESADLO se udělují jedenkrát ročně slavnostním způsobem.
Velmi se přimlouváme za to, aby byly do předávání zapojené i municipality.
Na předávání ceny zveme všechny nominované, navrhovatele i zástupce organizací, kde
dobrovolníci působí – poděkování patří všem.

6. Jak se stát pořádající organizací/smluvním partnerem HESTIA?
•
•

HESTIA uzavře s partnerskou organizací Dohodu o spolupráci na udílení cen KŘESADLO,
která stanoví práva a povinnosti obou partnerů.
Respektujte prosím, že myšlenka ceny KŘESADLO, včetně zapsané ochranné známky je
vlastnictvím HESTIA.

