Konference o dobrovolnictví v Olomouckém kraji

Ceny GOAL 2011 byly slavnostně předány dne 12. 12. 2011 společně s cenami Křesadlo 2011
v rámci Konference o dobrovolnictví v Olomouckém kraji, která se konala pod záštitou
hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka.
GOAL je společnou cenou Olomouckého kraje a partnerského regionu GRADD z Kentucky ve
Spojených státech amerických. Slavnostní vyhlášení ceny GOAL 2011 proběhlo 20. října
2011, což stvrdili podpisem certifikátů předseda představenstva GRADD Bill Markwell a
náměstkyně hejtmana Yvona Kubjátová.
Dobrovolnictví je fenoménem, který má velmi rozdílnou tradici a rozdílný přístup
veřejnosti v obou zemích. Pro Olomoucký kraj je velmi přínosná možnost převzetí
zkušeností, které umožní podpořit přístup veřejnosti k dobrovolnictví, zvýšit povědomí o
dobrovolnictví, zlepšit společenské uznání dobrovolníkům a motivovat další lidi k zapojení
do dobrovolnictví. Oceněni budou každoročně vždy tři dobrovolníci z Olomouckého kraje a
tři dobrovolníci z regionu GRADD, kteří stráví jeden týden v partnerském regionu.
Jako nejvhodnější varianta pro vyhlášení a udělení ceny GOAL 2011 bylo zvoleno napojení
ceny GOAL 2011 na již existující cenu Křesadlo. Z nominovaných na cenu Křesadlo
byli vybráni i nositelé ceny GOAL 2011. Proces výběru dobrovolníků pro cenu GOAL
probíhal souběžně s výběrem pro cenu Křesadlo. Olomoucký kraj spojil síly v udělování cen
dobrovolníkům s obecně prospěšnou společností Maltézská pomoc, která plní roli garanta
udělování ceny Křesadlo v Olomouckém kraji. Do výběrové komise, která zasedala dne
23. 11. 2011, byl jmenován také zástupce Olomouckého kraje.
Komise se rozhodla udělit cenu Křesadlo 2011 následujícím osmi nominovaným
dobrovolníkům:
Jméno

Oblast

1

Ivana Kalodová

Ochrana životního prostředí

2

Vlasta Švubová

Dobrovolní hasiči

3

Ludmila
Nováčková

Zdravotnictví

4

Jana Vlčková

Děti, mládež, volnočasové aktivity

5

Milena Šinoglová Děti, mládež, volnočasové aktivity

6

Libuše
Fridrichová

Sociální služby

7

Václav Ságl

Sociální služby

8

Drahomír Ševčík Sociální služby

Z osmi držitelů ceny Křesadlo 2011 byli oceněni cenou GOAL 2011:
1. Drahomír Ševčík
2. Jana Vlčková
3. Vlasta Švubová

