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Křesadlo – cena pro dobrovolníky 

 

Úvodem 
Motto: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ 

Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos 

dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci, a 

především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.  

Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, 

pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace, které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví. 

Zásady ceny 

Nositelem ceny Křesadlo je organizace HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. 

HESTIA realizuje ocenění v jednotlivých regionech přes smluvního partnera zabezpečujícího 

administraci příprav a průběhu slavnostního udílení cen. V Jihomoravském kraji je administrátorem 

Křesadla organizace Maltézská pomoc, o.p.s. za podpory Jihomoravského kraje, statutárního města 

Brna a "Plánu B", z.s. 

1. Předpoklady pro nominaci dobrovolníka 

Cenu Křesadlo může získat občan, který vykonává dobrovolnou činnost v Jihomoravském kraji, nebo 

pro organizaci, která v Jihomoravském kraji působí, tedy dobrovolník (skupina dobrovolníků), který 

pomáhá neziskové organizaci / neformální skupině, nebo nezávisle na organizaci pomáhá komunitě, 

obci, příspěvkové či neziskové organizaci, spolkům či jednotlivcům. 

Nominovaným může být jakákoliv osoba starší 15 let, která nebyla v minulosti již cenou Křesadlo 

oceněna. 

Dobrovolníci mohou být nominováni v sedmi kategoriích, v nichž o držitelích ceny rozhoduje komise. 

V samostatné kategorii divoká karta o držiteli rozhoduje veřejnost. 

Kategorie dobrovolnických činností 

a. sociální služby a zdravotnictví – dobrovolníci vykonávající činnost v rámci sociálních služeb a 

zdravotních služeb či zdravotnických a sociálních zařízení 

b. vzdělávací a volnočasové aktivity – dobrovolníci vykonávající činnost v rámci zájmových a 

vzdělávacích aktivit, které jsou určené nejrůznějším věkovým skupinám 

c. environmentální aktivity – dobrovolníci vykonávající činnost v oblasti ochrany a péče o 

životního prostředí, ekologické výchovy, energetiky, zemědělství, v oblasti ekologických 

poraden, v útulcích a záchranných stanicích a v botanických a zoologických zahradách 
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d. komunitní dobrovolnictví – dobrovolníci vykonávající činnost, která slouží nějakému místnímu 

společenství, vyrůstá z něj a zároveň je podporuje a buduje a udržuje v chodu lokální 

společenský život 

e.    humanitární a rozvojová pomoc – dobrovolníci vykonávající činnost při mimořádných 

událostech a při následné pomoci 

f. dobrovolnictví v kultuře a umění – dobrovolníci vykonávající činnost v oblasti folklóru, hudby, 

zpěvu a tance, výtvarného umění, v oblasti ochrany kulturního dědictví, divadla, v kinech, 

galeriích, kulturních domech, v památnících, vydavatelstvích, knihovnách, památkách a 

muzeích 

g. lidská práva – dobrovolníci vykonávající činnost v oblasti lidských práv, rovnosti příležitostí, v 

oblasti genderu, práce s menšinami, v občanských poradnách 

+ divoká karta veřejnosti – dobrovolník (skupina dobrovolníků) spadající do jakékoliv z 

předchozích kategorií, který získá nejvíce preferenčních hlasů od veřejnosti prostřednictvím 

elektronického hlasování 

Počet kategorií se může měnit v závislosti na aktuální situaci, např. v souvislosti s dobrovolnictvím při 

řešení mimořádných událostí.  

2. Pokyny k nominaci dobrovolníků 

Zasílání nominací 

Dobrovolníky (jednotlivce nebo skupinu) mohou nominovat neziskové organizace / neformální 

skupiny, spolky, obce i široká veřejnost. Jeden navrhovatel může zaslat libovolný počet nominací. K 

tomu využije elektronický formulář umístěný na specializovaných webových stránkách.  

Doporučení pro navrhovatele 

• dobře popsat charakter dobrovolné činnosti kandidáta v kontextu jeho života a profese či 

studia, i z hlediska přínosu pro organizaci, ve které dobrovolník působí; 

• uvést délku dobrovolné činnosti (minimum je 6 měsíců); 

• popsat konkrétní obsah či náplň dobrovolné činnosti; 

• uvést výjimečnost dobrovolníka – zajímavá cílová skupina, které se věnuje, tvořivý nápad, 

netradiční činnost atd. 

Popis můžete doplnit odkazem na vhodnou přílohu – např. fotografie z akce, článek na internetu, či 

jiný materiál. 

Souhlas s nominací 

Podmínkou udělení ceny je podepsaný souhlas nominovaného na cenu Křesadlo se zveřejněním jeho 

jména a důvodu udělení ceny. Souhlas s nominací je přílohou této Uživatelské příručky. 

Naskenovaný a podepsaný souhlas s nominací vložte pomocí webového formuláře a odešlete 

souběžně s nominací. 

Nominace bez podpisu nominovaného nebudou dále hodnoceny. 
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3. Výběr oceněných 

O tom, komu bude náležet cena Křesadlo, rozhoduje komise složená ze zástupců neziskových 

organizací, státní správy a samosprávy, novinářů a dalších. Počet členů komise musí být lichý. 

Doporučené složení hodnoticí komise: 

• zástupce Jihomoravského kraje 

• zástupce statutárního města Brna 

• zástupce regionálního koordinátora dobrovolnictví "Plán B", z. s. 

• novinář / moderátor 

• známá tvář – patron ocenění 

• zástupce univerzity aj. 

• držitel ocenění Křesadlo z předchozího roku 

Komisi řídí pořadatelská organizace (Maltézská pomoc, o.p.s.), která nemá hlasovací právo a má pouze 

hlas poradní. 

Komise k hodnocení využívá základní nominační kritéria:   

• délku, pravidelnost a intenzitu činnosti 

• přínos pro organizaci / pro komunitu 

• povahu dobrovolné činnosti 

Každý člen hodnoticí komise uděluje vybraným třem nominovaným v každé kategorii 1, 2 a 3 body 

podle svých preferencí. Pokud je počet nominovaných v některé kategorii nižší než tři, je jim udělen 

libovolný počet bodů (jeden až tři). Následně jsou body od všech členů hodnoticí komise sečteny a je 

sestaveno pořadí nominovaných v každé kategorii podle počtu bodů. Oceněným se stává dobrovolník 

/ skupina dobrovolníků s nejvyšším počtem bodů. V případě shodného počtu bodů u dvou či více 

dobrovolníků / skupin dobrovolníků rozhodne o tom, kdo z nich získá ocenění, hodnoticí komise. 

Hodnoticí komise může rozhodnout o ocenění více dobrovolníků / skupin dobrovolníků v některé 

kategorii.  

Hodnoticí komise může rozhodnout o neudělení ceny v některé kategorii. 

Ve speciální kategorii hlasování veřejnosti (divoká karta) bude hlasovat o oceněném dobrovolníkovi / 

skupině dobrovolníků veřejnost pomocí elektronického hlasování na webových stránkách. 

4. Slavnostní předání cen 

Ceny za daný kalendářní rok se udělují slavnostním způsobem, a to: 

• cenu obvykle předává hejtman, případně jeho zástupce/zástupkyně, primátor/ka nebo 

jeho/její zástupce/zástupkyně, ředitel Maltézské pomoci, o.p.s., případně jeho 
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zástupce/zástupkyně, ředitelka "Plánu B", z.s. nebo její zástupce/zástupkyně, mediálně známá 

osobnost – patron ocenění a další osobnosti; 

• na předávání jsou pozváni nominovaní a další čestní hosté. 

Symbolika ceny Křesadlo 

Symbolika udělované ceny i jejího názvu je více než zřejmá: dobrovolníci jsou těmi, kdo pomáhají 

vykřesat jiskry lidství. Křesadlo je každoročně tvarově originální a ručně vyrobený předmět s nápisem 

„Křesadlo“ a označením kalendářního roku. Jedná se o skutečně funkční křesadlo vyrobené podle 

starého vzoru na hradě Křivoklát (podoba ceny je neměnná, je součástí know–how organizace HESTIA 

– Centra pro dobrovolnictví, z. ú.).  

Oceněným se také předává certifikát podepsaný představiteli všech partnerských organizací. Vhodné 

jsou i drobné dárky od organizátorů a dalších podporovatelů. 

 

Bližší informace 
Mgr. Aneta Balcarová 

Maltézská pomoc, o.p.s. 

Dvořákova 13, 602 00 Brno 

Tel.: 730 521 867 

E-mail: aneta.balcarova@maltezskapomoc.cz 

  

 

Přílohy 
Příloha č. 1 – Souhlas s nominací na cenu Křesadlo – Cenu pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji 
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Souhlas s nominací na cenu Křesadlo – Cenu pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji 

 Jméno a příjmení nominovaného: 

  

Název organizace / neformální skupiny, v níž nominovaný působí: 

  

Souhlasím s nominací a čestně prohlašuji, že údaje uvedené v nominaci jsou pravdivé a že veškeré 

aktivity konám v souladu s platnými právními předpisy. 

V souvislosti se svou nominací beru na vědomí, že ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů) budou  organizací Maltézská pomoc, o.p.s., se sídlem Lázeňská 485/2, 118 00 

Praha 1, IČO: 26708451, jako správcem osobních údajů ve smyslu shora označeného právního předpisu 

o ochraně osobních údajů, zpracovávány mé osobní údaje – jméno, příjmení, datum narození, 

povolání, bydliště, e-mail, telefon, předmět a povaha mé dobrovolnické činnosti a délka trvání této 

činnosti – to vše za účelem zajištění administrace mé nominace na cenu Křesadlo – Cenu pro 

dobrovolníky v Jihomoravském kraji a následné archivace údajů do doby vyhlášení ceny Křesadlo pro 

daný ročník a dále po dobu dvou let od tohoto vyhlášení. Dále beru na vědomí, že ve smyslu shora 

označeného právního předpisu budou zpřístupněny mé osobní údaje třetím osobám v rozsahu jméno, 

příjmení, povolání, předmět a povaha mé dobrovolnické činnosti a délka trvání této činnosti 

prostřednictvím webových stránek, médií a při vyhlašování nominovaných a oceněných.  

Současně jsem si vědom/vědoma toho, že  

mé osobní údaje mohou být předány organizací Maltézská pomoc, o.p.s., se sídlem Lázeňská 485/2, 

118 00 Praha 1, IČO: 26708451, pověřeným zaměstnancům partnerů ceny Křesadlo – Ceny pro 

dobrovolníky v Jihomoravském kraji, a to Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 

601 82 Brno, IČO: 70888337, statutárního města Brna, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 

Brno, IČO: 44992785, a "Plán B", z.s., se sídlem Bratislavská 210/26, 602 00 Brno, IČO: 26517230 za 

účelem zajištění administrace mé nominace na cenu Křesadlo – Cenu pro dobrovolníky v 

Jihomoravském kraji a následné archivace údajů do doby vyhlášení ceny Křesadlo pro daný ročník a 

dále po dobu dvou let od tohoto vyhlášení; 

mně v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči organizaci Maltézská pomoc, o.p.s., náleží také 

právo požadovat informaci o zpracovávání mých osobních údajů, právo požadovat vysvětlení ohledně 

zpracování mých osobních údajů, právo na opravu či doplnění mých osobních údajů, právo požadovat 

výmaz či blokování mých osobních údajů, právo na přenositelnost mých osobních údajů, právo požádat 

vysvětlení či podat k organizaci Maltézská pomoc, o.p.s., námitku ohledně zpracování mých osobních 

údajů a právo obrátit se se svou stížností či podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

Datum a místo podpisu:                                                                  

..……………………….………………………………… 

    vlastnoruční podpis nominovaného  
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Jméno a příjmení nominujícího: 

  

V souvislosti se svým návrhem na nominaci beru na vědomí, že ve smyslu Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů) budou  organizací Maltézská pomoc, o.p.s., se sídlem Lázeňská 

485/2, 118 00 Praha 1, IČO: 26708451, jako správcem osobních údajů ve smyslu shora označeného 

právního předpisu o ochraně osobních údajů, zpracovávány mé osobní údaje – jméno, příjmení, e-mail 

a telefon – to vše za účelem zajištění komunikace organizátorů se mnou pro potřeby administrace 

účasti mnou nominovaného na cenu Křesadlo – Cenu pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji a 

následné archivace údajů do doby vyhlášení ceny Křesadlo pro daný ročník a dále po dobu dvou let od 

tohoto vyhlášení. Dále beru na vědomí, že ve smyslu shora označeného právního předpisu budou 

zpřístupněny mé osobní údaje třetím osobám v rozsahu jméno, příjmení a povolání prostřednictvím 

webových stránek, médií a při vyhlašování nominovaných a oceněných.  

Současně jsem si vědom/vědoma toho, že  

mé osobní údaje mohou být předány organizací Maltézská pomoc, o.p.s., se sídlem Lázeňská 485/2, 

118 00 Praha 1, IČO: 26708451, pověřeným zaměstnancům partnerů ceny Křesadlo – Ceny pro 

dobrovolníky v Jihomoravském kraji, a to Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 

601 82 Brno, IČO: 70888337, statutárního města Brna, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 

Brno, IČO: 44992785, a "Plán B", z.s., se sídlem Bratislavská 210/26, 602 00 Brno, IČO: 26517230 za 

účelem zajištění komunikace organizátorů se mnou pro potřeby administrace účasti mnou 

nominovaného na cenu Křesadlo – Cenu pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji a následné archivace 

údajů do doby vyhlášení ceny Křesadlo pro daný ročník a dále po dobu dvou let od tohoto vyhlášení. 

Dále beru na vědomí, že ve smyslu shora označeného právního předpisu budou zpřístupněny mé 

osobní údaje třetím osobám v rozsahu jméno, příjmení a povolání prostřednictvím webových stránek, 

médií a při vyhlašování nominovaných a oceněných; 

mně v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči organizaci Maltézská pomoc, o.p.s., náleží také 

právo požadovat informaci o zpracovávání mých osobních údajů, právo požadovat vysvětlení ohledně 

zpracování mých osobních údajů, právo na opravu či doplnění mých osobních údajů, právo požadovat 

výmaz či blokování mých osobních údajů, právo na přenositelnost mých osobních údajů, právo požádat 

vysvětlení či podat k organizaci Maltézská pomoc, o.p.s., námitku ohledně zpracování mých osobních 

údajů a právo obrátit se se svou stížností či podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

  

Datum a místo podpisu:     

 

………………………………………………………………… 

                                                                                                              vlastnoruční podpis nominujícího 

 


