ZOZNAM

OCENENÝCH

OCENENIE „MLÁDEŽNÍCKI DOBROVOĽNÍCI PRIEVIDZA 2011“
Za mimoriadny prínos k rozvoju dobrovoľníctva:
K dlhoročným oporám a najvýraznejším osobám mládežníckeho dobrovoľníctva v našom
meste patria:
Andrej Gilan(Aktívne pracoval, pracuje ako dobrovoľník v niekoľkých mládežníckych
organizáciách Úsmev ako dar, Maldý parlament a niektoré z nich sám založil: Tvorivá skupina
Prievidza, Wonwado, Čerešničky, a iné. Zaujíma sa o život v meste, je aktívny v oblasti práce
s mládežou, ochrany prírody a ľudských práv. Svoje skúsenosti odovzdáva vzdelávaním
mladých ľudí. Je jedným z iniciátorov projektu „Adoptuj si svoje ihrisko“, „Mladí pre
Prievidzu“ aktívne sa zapája do práce vo Fóre detí a mládeže. Veľkú pozornosť venoval
záchrane Čerešňového sadu na sídlisku Kopanice a evanjelického cintorína na Mariánskom
vŕšku a iné.)
Alojz Vlčko(Výrazne prispieva k smerovaniu mládežníckej politiky, rozvoju práce s mládežou
a ochrane prírody v našom meste a jeho okolí. Je dlhoročný dobrovoľník a vodca
mimovládnej organizácieSlovenský skauting, 14 zbor Prievidza. Svoje skúsenosti
a vedomosti ochotne odovzdáva ďalším mladým ľuďom. Iniciuje a aktívne sa zapája do
rôznych projektov, aktivít a podujatí. Z veľa spomenieme: „Betlehemské svetlo“, „Adoptuj si
ihrisko“, „Mladí pre Prievidzu“, „Poď s nami“ a iné.)
Za výnimočnú individuálnu dobrovoľnícku pomoc:
Ivana Rybanská (Za výnimočnú individuálnu dobrovoľnícku pomoc pri príprave a realizácii:
- Prievidzskej časti filmového festivalu „Jeden svet“ približujúceho zaujímavou formou
širokej verejnosti problematiku ľudských práv
- aktivity „Potrebujeme (r)evolúciu?“: séria podujatí pri príležitosti 22. výročia Nežnej
revolúcie venovaných slobode, vyjadreniu a minulosti.
- aktívnu pomoc priamo v teréne pri odstraňovaní škôd spôsobených povodňami
- získavanie finančných darov na podporu humanitárnej a rozvojovej práce v Afganistane, v
Maroku, v etnickom Tibete v Číne a na Slovensku)
Dobrovoľnícky projekt roka:
„Mladí pre Prievidzu- týždeň dobrovoľníctva“ - Fórum detí a mládeže mesta Prievidza (Počas
týždňa dobrovoľníctva sa od 20. do 26. júna 2011 do 25 aktivít zapojilo 570 ľudí z toho
väčšina boli mládežníci, ktorí z 11 organizácii, 3 základných škôl, 4 stredných škôl a 4
neformálnych skupín. Spolu sme odpracovali 2 053 hodín. Čistili sme verejné priestranstvá od
odpadu, upratovali školské areály, opravovali športoviská, rekultivovali starý evanjelický
cintorín, darovali krv, organizovali kultúrne podujatia, navštívili dom dôchodcov, zbierali

športové náčinie pre sociálne slabé rodiny, robili finančnú zbierku na prácu s deťmi v detských
domovoch, zháňali podpisy na petíciu na oslobodenie čínskeho disidenta, robili
fotodokumentáciu kultúrnych pamiatok mesta a mnoho iných aktivít. Bola to dobrovoľnícka
aktivita s najväčším počtom zapojených mladých ľudí a organizácii za posledné roky v našom
meste. Aktivita sa uskutočnila pod patronátom mesta Prievidza.)

ČESTNÉ UZNANIE „MLÁDEŽNÍCKI DOBROVOĽNÍCI PRIEVIDZA 2011“:
Za pravidelnú dobrovoľnícku pomoc organizácii:
Adam Mihál(Mládežnícky dobrovoľník CVČ Spektrum Prievidza. Dobrovoľníckej
činnosti sa začal venovať ako žiak ZŠ v Mladom parlamente. Posledné štyri
roky odpracoval niekoľko stoviek dobrovoľníckych hodín pri tvorbe
a spravovaní rôznych webstránok napr. In mladých Prievidza, Internetové
dobrovoľnícke
centrum
Prievidza,
„Mladí
pre
Prievidzutýždeň
dobrovoľníctva“ Iskra nádeje a iné. Aktívne sa zapája ako člen organizačného
tímu do prípravy, realizácie a hodnotenia rôznych podujatí ako napr.
Zamykanie prázdnin, Šarkan šou, „Poznaj iných, spoznáš sám seba“,
„Strigônsky zlet“ a iné. Každý týždeň bezplatne odovzdáva svoje vedomosti
ďalším mladým ľuďom v záujmovom útvare CVČ „InformationTechnologyclub“.
Spoluzakladateľ neziskovej organizácie NanoSoft Slovakia NGO a neformálnej
skupiny Mládežnícky parlament.
Daniela Ficová(Ponúka svoj čas v prospech dobrovoľníckej činnosti už niekoľko
rokov. Pre Úsmev ako dar je jej pomoc neoceniteľná nie len pri priamej práci
v teréne napr. návštevy v detských domovoch, rôzne voľnočasové aktivity,
stretnutia náhradných rodín a detí z krízových rodín, organizačné
zabezpečenie zbierok..., ale aj pri zabezpečovaní každodennej bežnej
prevádzky organizácie. Väčšinu času v minulom roku bola pravou rukou
predsedníčky Prievidzskej pobočky Úsmevu ako dar. Svoje skúsenosti v oblasti
fundraisingu, teambuildingu odovzdáva na rôznych vz delávacích aktivitách
ďalším mladým ľuďom. Spoluorganizovala: „Najkrajší koncert roka“, „Týždeň
úsmevu“, „Mladí pre Prievidzu“ a iné. Aktívne sa zapája aj do činnosti iných
organizácii napr. Mladí SČK Prievidza, AmnestyInternational- lokálna skupina
Prievidza a iné.)
Jaroslav Mišík(Patrí k dlhoročným skautským dobrovoľníkom v prievidzskom
skautskom zbore. Okrem toho, že sa pravidelne zapája do voľnočasových
aktivít, chceme oceniť aj jeho angažovanosť vo výchove a vzdelávaní nových
lídrov (príprava tzv. radcovských kurzov) a pravidelnú pomoc pri rôznorodých
aktivitách, na ktorých v roli staršieho vedúceho dozerá na mladších členov.
Jaroslav pomáha aj pri vedení mladších skautov, vĺčat – každý štvrtok asistuje
vodcovi pri realizácii skautského programu pre túto vekovú skupinu)

Katarína Šovčíková(Jej pravidelná dobrovoľnícka pomoc je vystihnutá v pojme
”stálica„. Z časového hľadiska patrí medzi najstarších dobrovoľníkov
Prievidzskej pobočky Úsmevu ako dar. Vypracovala sa na najvyššiu
dobrovoľnícku funkciu a to na manažéra dobrovoľníkov. Jej pomoc je
výnimočná. Okrem koordinácie a organizácie dobrovoľníckych činností svoj
čas venuje aj voľnočasovým aktivitám s deťmi.)
Michal Karcol (Niekoľko rokov sa aktívne zapája do aktivít v oblasti participácie
mládeže na živote mesta. Je iniciátorom a zakladateľom neformálnej skupiny
Fórum detí a mládeže mesta Prievidza, ktoré vytvára priestor na vzájomnú
komunikáciu, riešenie problémov a spoluprácu medzi mládežou mesta,
pracovníkmi s mládežou a zástupcami samosprávy a vedenia mesta Prievidza.
Jeho prínos je hlavne v propagovaní činnosti ŽŠR a zapájaní stredoškolskej
mládeže do života v meste. Preto prišiel s nápadom organizovať podujatie
„Poznaj iných, spoznáš sám seba- deň s mládežou“. Jeho tretí ročník sa konal
na Námestí slobody 14.10. 2011. Je predseda ŽŠR GVBN v Prievidzi,, kde
prezentuje názory, nápady a záujmy spolužiakov smerom k vedeniu školy
a mesta. Spoluorganizuje: Valentínsky ples, Španielsky a Latino večer a iné...
Bol predseda Študentskej rady Trenčianskeho kraja. Je aj dobrovoľníkom CVČ
Spektrum, kde pomáha pri organizácii rôznych podujatí napr. Šarkan šou, Deň
detí, Strigônsky zlet a iné.)
Za výnimočnú individuálnu dobrovoľnícku pomoc:
Ján Grešner(Študent Piaristického gymnázia v Prievidzizorganizoval v Piaristickom
kostole v Prievidzi dňa 15.12.2011 benefiční koncert na podporu Charity- Dom
sv. Vincenta v Prievidzi. Napísal na Nadáciu Orange projekt, získal finančné
prostriedky na zapožičanie aparatúry a ozvučenia a programovo pripravil celý
koncert. Oslovil a získal mnoho mladých dobrovoľníkov, ktorí strávili hodiny
na príprave tohto benefičného podujatia. V kultúrnom programe sa
predstavilo vyše 50 účinkujúcich dobrovoľníkov, ktorí pripravili krásny
program.Výťažok z koncertu 862 € sa použil pre prievidzskú charitu- Dom sv.
Vincenta, ktorá sa venuje najmä pomoci bezdomovcom a iným ľuďom v núdzi.
Benefičný koncert sa konal pod záštitou p. primátorky mesta Prievidza.)

Za rozvoj dobrovoľníckych aktivít v oblasti kultúry:
ArsPreuge, o.z. (Za kalendárny rok 2011 zorganizovali dobrovoľníci ateliéru
ArsPreuge množstvo verejne orientovaných akcii, zameraných na najrôznejšie
druhy umenia, od maľby (vernisáže Tomáša Scherer “HOMME ACTU”, “Vzbura
farby III” Ateliér in ateliér...), kinematografiu („Svätojánska noc v kine“,
„Bestof Fest Anča 2011“, „Kraťasy”...), hudbu (najrôznejšie koncerty „Nedeľný
jazz s Caggym“, „Maok“ „Na krídlach s Wegartom“...), fotografiu
(„Fotomatrix“, „Fotowall“, Pinhole“...), tanec („Život na mravenisku“),
divadlo („VŠMU POSES“). Okrem podpory umenia organizovali akcie na
spoločenské témy, ako „Potrebujeme „R“Evolúciu (22 rokov nežnej revolúcii),

cyklus historických prednášok, cestopisný cyklus („Cestou-necestou:
Ruminsko“, „Dozvuky Jeden svet“...), filozofické diskusie (človek, viera,
náboženstvo). Tohoročná novinka je aj Enviro-cyklus. Kvalitou obsahu a
technického zázemia dokážu konkurovať akémukoľvek komerčnému projektu
zameranému na umenie, či osvetu. O to viac má hodnota dobrovoľníckej
práce členov združenia ArsPreuge.

POĎAKOVANIE „MLÁDEŽNÍCKI DOBROVOĽNÍCI PRIEVIDZA 2011“:
Za pravidelnú dobrovoľnícku pomoc organizácii:
Martin Štepánek(Je iniciátorom vzniku neziskovej organizácii NanoSoft Slovakia
NGO ktorej činnosti venuje veľa svojho času. Zabezpečuje jej prevádzku a
propagáciu. Zastáva v nej aj funkciu projektového manažéra napr. realizuje
projekt „4programmer“, „Education“, projekt v rámci KomPraxu... Nájde si aj
čas pomôcť rôznym organizáciám pri tvorbe webstránok napr. Študentská
rada stredných škôl SR, Mladí pre Prievidzu“... Zaujíma sa o život v našom
meste, preto čas svojej dobrovoľnej práce venoval aj v aktívnej činnosti vo
Fóre detí a mládeže a práci v ŽŠR SOŠ polytechnickej, kde zastáva funkciu
predsedu. Bol členom organizačného tímu „Mladí pre Prievidzu“ a „Poznaj
iných spoznáš sám seba“. Je aj dobrovoľníkom CVČ, kde pomáha pri realizácii
rôznych verejných podujatí „Šarkan šou“, „Spektrum paráda“... Každý utorok
odovzdáva svoje skúsenosti s tvorbou webstránok mladým ľuďom
v záujmovom útvare CVČ „InformationTechnologyclub“.)
Paulína Krchňavá(Patrila počas celého roka 2011 medzi najaktívnejšie skautky
v prievidzskom skautskom zbore. Zapojila sa do hromadných dobrovoľníckych
podujatí (Týždeň dobrovoľníctva, Deň narcisov, Betlehemské svetlo,
Revitalizácia ihrísk) aj do pravidelných voľnočasových aktivít prievidzského
skautského zboru. Od septembra 2011 je aj vodkyňou 1. oddielu skautiek
Poniklec.)
Pavel Melicherčík(Počas celého roka 2011 patril medzi najaktívnejších skautov
v prievidzskom skautskom zbore. Zapájal sa do hromadných dobrovoľníckych
podujatí (Týždeň dobrovoľníctva, Deň narcisov, Betlehemské svetlo,
Revitalizácia ihrísk) aj do pravidelných voľnočasových aktivít prievidzského
skautského zboru. Od septembra 2011 je aj vodcom 1. oddielu skautov
Školení profesionáli.)
Silvia Divékyová(Niekoľko rokov sa aktívne zapája do činnosti dobrovoľníkov
CVČ Spektrum Prievidza. Okrem organizačnej pomoci pri realizovaní rôznych
podujatí napr. Poznaj iných spoznáš sám seba, Šarkan šou, Zamykanie
prázdnin, Spektrum paráda, Vriteri v CVČ... pomáha pri úprave, maľovaní,
upratovaní okolia aj interiéru CVČ napr. nízkoprahového centra, divadelného
klubu, átria... Zapojila sa do dobrovoľníckych aktivít v rámci projektu 72
hodín pre hrdinov a „Mladí pre Prievidzu- týždeň dobrovoľníctva“. Venuje sa
aj príprave a realizácii voľnočasových aktivít pre deti a mládež napr.

„Pirátska výprava“- mestský tábor, Strigônsky zlet, kde viedla svoj oddiel
detí. Pomáha aj pri činnostiach nízkoprahového klubu Pampúch. Zapája sa
ako dobrovoľníčka do mimoškolských aktivít svojej školy napr. Garden party...
a niekoľko rokov bola redaktorka internetových novín In mladých Prievidza.)
VivienGuľvašová(Vivien je typ človeka, bez ktorého by sa nezaobišla žiadna
dobrovoľnícka organizácia. Niekoľko rokov dobrovoľne pomáha prievidzskej
pobočke Úsmevu ako dar. Môžu sa na ňu obrátiť pri organizovaní akejkoľvek
akcie, podporného podujatia či riešení problému. V minulom roku pomohla
pri organizovaní Konferencie Mosty k rodine, „Úsmev Cupu“, viacerých
zbierok a zúčastňovala sa stretnutí náhradných rodín. Jej aktívnosť
a odhodlanie sú vzorom pre iných dobrovoľníkov a motiváciou k ďalšej
činnosti.)
Viktor Šovčík(Viktor patril počas celého roka 2011 medzi najaktívnejších
skautov v prievidzskom skautskom zbore. Zapájal sa do hromadných
dobrovoľníckych podujatí (Týždeň dobrovoľníctva, Deň narcisov, Betlehemské
svetlo, Revitalizácia ihrísk) aj do pravidelných voľnočasových aktivít
prievidzského skautského zboru. V jeho odhodlaní pomáhať dobrým veciam
vidíme aj potenciál pre budúcnosť skautingu v Prievidzi.)
Michaela Krajčovičová(Dobrovoľníčka SPDDD Úsmev ako dar. Pomáha našej
organizácii už niekoľko rokov. Pravidelne sa do našej činnosti zapája
prípravou a organizovaním voľnočasových aktivít a podujatí. Ale jej veľký
prínos pre nás je v pomoci zháňania sponzorov pri organizovaní rôznych
činností napr. Najmilšieho koncertu roka, letných táborov... Obetovala tomu
veľa času, energie i vlastných prostriedkov, čím ušetrila Spoločnosti nemalé
finančné prostriedky a sprostredkovala materiálne zabezpečenie, bez ktorého
by nebolo možné realizovať kľúčové akcie spoločnosti.)

Za výnimočnú individuálnu dobrovoľnícku pomoc:
Samuel Sobota(Prišiel s nápadom a zorganizoval pre deti z detských domovov športové
podujatie „Úsmev Cup“. Podujatie sa uskutočnilo 20. novembra v City Aréne v Prievidzi, kde
spolu s ostatnými dobrovoľníkmi privítali 5 futbalových tímov. Na palubovke si merali sily
nielen chlapci, ale aj dievčatá. Podujatie, ktoré má ktoré má u detských domovov veľký
ohlas, sa konalo za podpory mesta Prievidza. Deťom podujatie ponúklo
zmysluplné prežitie popoludnia a motivuje ich do ďalších športových činností.
Víťazný tím si na záver zahral aj priateľský zápas s dobrovoľníkmi s organizácie.)

Za dobrovoľnícky projekt:
„Adoptuj si ihrisko“- poslancovi Ing. Branislavovi Bucákovi, BC Mládež Prievidza
a Andrejovi Gilanovi(Projekt revitalizácie ihrísk „Adoptuj si ihrisko“ dáva
možnosť komunitám mladých „adoptovať“ si svoje ihrisko a s prispením
materiálu od mesta ho aj zrekonštruovať. Projekt učí mladých ľudí

participovať na živote mesta vlastnou iniciatívou, pomocou a magistrát tým
znižuje náklady na údržbu ihrísk. Tento rok sa počas trvania projektu
zrekonštruovalo 10 ihrísk. Do projektu sa zapojili BC Mládež Prievidza, 14.
zbor Prievidza Slovenského Skautingu, Žiacka školská rada na GVBN,
Mládežnícky parlament mesta Prievidza a mnohé lokálne komunity mladých.
Organizačne zabezpečoval celú akciu poslanec MsZ Branislav Bucák,
manažment mládežníckych basketbalistov Ing. Peter Hupka a Ing. Ľubomír
Jelačič a občiansky aktivista Andrej Gilan.)

