DAR ROKA 2008: Vyhlásenie
*
Vyhlásenie ceny Dar roka 2008

Vždy v septembri vyhlasuje Slovenská humanitná rada každý rok nový ročník morálneho oceňovania
Dar roka a v rámci neho aj mimoriadnej ceny Dar života. Dňa 25. 9. 2008 SHR vyhlásila XIV. ročník Dar roka 2008.
Tak ako v roku 2007, aj v tomto roku tisíce neznámych ľudí nezištne poskytovali svoje sily, um
a energiu, svoj voľný čas a prostriedky na vykonanie konkrétnych dobročinných skutkov v prospech
iných, konkrétnych ľudí, často zdravotne alebo sociálne postihnutých či ináč znevýhodnených a
odkázaných na pomoc druhých. Takýchto ľudí je okolo nás istotne veľa. Veríme, že mnohé skutky
pomoci už mnohých občanov SR inšpirovali a ďalších ešte budú inšpirovať. Títo občania Slovenskej
republiky môžu, ak dosiahli vek 18 rokov od dňa 25. septembra 2008 Slovenskej humanitnej rade
zasielať svoje návrhy na morálne ocenenie Dar roka 2008.
Očakávame dobré správy o konkrétnych ľuďoch, ktorí si, podľa overených informácií, za svoje skutky
zaslúžia, aby si ich okolie, kde žijú všimlo, aby im niekto nahlas verejne poďakoval a morálne ich
ocenil. Je to pre nich viac než peniaze. Sme presvedčení, že každý rok pribúda na Slovensku ľudí, na
ktorých môžeme byť hrdí za ich skutky humanitárnej a charitatívnej povahy. Veríme, že príde na
adresu SHR veľa skvelých návrhov na Cenu Dar roka 2008 a že aj návrhov na mimoriadne morálne
ocenenie Dar života 2008 príde viac ako vlani.
Morálne ocenenie Dar roka patrí v Európe stále k ojedinelým spôsobom poďakovania známym
i neznámym, jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí pomáhali a pomáhajú ľuďom v krajnej núdzi,
v ťažkých životných situáciách, v sociálnej kríze, ba aj v ohrození života a prispievajú tak zároveň aj
k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku. Slovenskej humanitnej rade ide pri udeľovaní ceny Dar roka
aj o to, aby nezostali bez povšimnutia ani tí, ktorí sú príliš skromní, ale ich humánne činy, hrdinské
skutky, dobrovoľnícke verejnoprospešné aktivity sú obdivuhodné a neraz veľkolepé, a preto hodné
pozornosti.
Ak sa rozhodnete zaslať návrh návrh, pripomíname, že ho treba zaslať písomne najneskôr do 31.
januára 2009 na adresu: Slovenská humanitná rada, Páričkova 18, PSČ 821 08 Bratislava, heslo:
„Dar roka 2008“. Odporúčame, pred napísaním a odoslaním návrhu, prečítať si pozorne Kritériá
oceňovania Dar roka.
Na základe vyhodnotenia schválených kritérií udelí čestná komisia spolu 10 cien Dar roka 2008: 1 titul
hlavného laureáta fyzickej osobe, 1 titul hlavného laureáta právnickej osobe, 8 titulov laureátov a
zároveň zverejní všetky platné nominácie.
Je potrebné, aby s návrhom písomne súhlasil aj navrhnutý na ocenenie. V návrhu treba, okrem
stručného zdôvodnenia návrhu, presne uviesť meno a priezvisko navrhnutého na ocenenie, ako aj
jeho presnú adresu, číslo telefónu alebo jeho mobilné číslo alebo e-mailovú adresu.Očakávame, že
návrhov, ktoré posúdi Čestná komisia Slovenskej humanitnej rady bude aspoň toľko alebo viac ako

vlani. Slovenská humanitná rada verejne vyhlási mená osôb schválených udelenie ceny Dar roka
2008 do 31. 3. 2009.V rámci ceny Dar roka 2008 môže komisia udeliť aj mimoriadne ocenenia Dar
života (za záchranu života alebo za darovanie orgánov). Rozhodnutie Čestnej komisie o udelení ceny
Dar roka 2008 bude overené notárskou zápisnicou a taktiež zverejnené na webovej stránke
Slovenskej humanitnej rady: ww.shr.sk. Slovenská humanitná rada umožní všetkým subjektom,
navrhnutým na udelenie ceny Dar roka 2008, prezentáciu v časopise dobrovoľníckeho sektora Humanita. Slovenská humanitná rada poskytne médiám informácie, potrebné na propagáciu
subjektov, navrhnutých na udelenie ceny Dar roka 2008. Aj zverejnenie informácií o darcovi po jeho
ocenení je podmienené jeho súhlasom.

