


Asociácia 

poskytovateľov

sociálnych služieb 

vyhlasuje ...



1. ročník ankety 

Národnej ceny 

starostlivosti ...





Je čas povedať: 

Ďakujeme!



Pracovníci sociálnych 

služieb odovzdávajú 

práci celé svoje 

srdce ...



Prihláste tých najlepších 

pracovníkov v sociálnych 

službách. Zaslúžia si byť 

vzorom pre ostatných.



www.dobre-srdce.sk

Kliknite na 

www.dobre-srdce.sk 

a pomôžte nám nájsť  

DOBRÉ SRDCE ... 

Slávnostné ocenenie si budete 

môcť pozrieť 15. júna na dvojke 

o 20.35 hod.



Návrhy 
môžu posielať: 

prijímatelia služieb, ich príbuzní a priatelia,  
spolupracovníci, vedúci pracovníci, zamestnávateľ

HARMONOGRAM
1. Apríl - vyhlásenie súťaže
1. Máj  – uzávierka prihlášok
27. Máj –  galavečer s vyhlásením 

výsledkov



CIEĽ
•	 Cieľom je zviditeľnenie a morálne ocenenie práce 

jednotlivých pracovníkov v sociálnych službách

•	 Zvýšenie prestíže a spoločenského uznania týchto 
náročných profesií

•	 Pozitívna motivácia zamestnancov v sociálnych 
službách a podpora ich profesionálneho rastu

•	 Zlepšenie kvality sociálnych služieb 
cez zvyšovanie kvality zamestnancov



PRAVIDLÁ



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

•	 Cena sa udeľuje v týchto kategóriách: 
a) v kategórii Opatrovateľ ka 
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) v kategórii Filantrop pre sociálne služby 
h) v kategórii Novinár o sociálnych službách 
i) špeciálne ocenenie: DOBRÉ SRDCE 
 za výnimočný prínos pre sociálne služby

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

•	 Navrhovaný v kategóriách f), g), h), i) musia 
vyvíjať činnosť, ktorá je predmetom ich navrhnutia.

•	 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.

•	 Súťažiaci sa nemôže do súťaže navrhnúť sám.



•	 Jeden prihlasovateľ môže do súťaže nahlásiť 
len jedného nominujúceho do jednej kategórie.

•	 Navrhovaný musí súhlasiť s nomináciou 
a súhlas podpísať.

•	 O víťazoch rozhoduje odborná porota. 

•	 Navrhovaný aj prihlasovateľ berú na vedomie, 
že s nimi môže byť urobený zvukový 
či obrazový záznam a fotografie, 
ktoré organizátor súťaže môže použiť 
na prezentáciu súťaže a teda berú realizáciu 
fotografií, zvukového a obrazového záznamu 
na vedomie a súhlasia s ňou.

•	 Svojimi podpismi na prihláške udeľujú navrhovaní 
súhlas s poskytnutím a spracovávaním svojich 
osobných údajov, pričom vyhlasovateľ súťaže 
sa zaväzuje použiť ich iba za účelom súťaže, 
a jej propagácie.

•	 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť 
pravidlá súťaže a jej priebeh.



PRIEBEH SÚŤAŽE



•	 Do každej kategórie vyberie odborná porota 
3 nominácie.

•	 Na webovej stránke www.dobre-srdce.sk 
nájdete online prihlášku, ktorá musí byť vyplnená 
úplne a pravdivo a musia k nej byť priložené 
všetky požadované prílohy. 

•	 Prihlášky musia byť podané najneskôr dňom 
uzávierky prihlášok 1. mája 2019.

•	 Vyhlasovateľ súťaže a odborná porota 
si vyhradzujú právo kontaktovať prihlasovateľa 
a navrhovaného k prípadnému doplneniu 
údajov a informácií, aby mohlo byť hodnotenie 
čo najobjektívnejšie.

•	 Z troch Nominovaných odborná porota vyberie 
len jedného víťaza v každej kategórii. Tí budú 
predstavení na slávnostnom galaprograme 
dňa 27. mája 2019.

•	 Na ceny nie je právny nárok.



Tešíme sa na Vašu účasť, 
aby tlkot DOBRÝCH SŔDC bolo počuť!


