Štatút ocenenia "Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom"
Článok 1
1.

2.

3.
4.
5.

Oficiálny názov ocenenia je Ocenenie "Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom"
(ďalej len ocenenie). Ocenenie v roku 2020 je ocenením napĺňania princípov Komunity
priateľskej deťom a mladým ľuďom za predchádzajúci rok 2019.
Cieľom ocenenia je upozorniť verejnosť na miestne samosprávy a komunity v nich,
ktoré svojím systematickým prístupom a reálnymi skutkami vytvárajú pre deti
a mladých ľudí prostredie, v ktorom sa cítia bezpečne, majú v ňom naplnené svoje
potreby a môžu sa rozvíjať.
Zároveň je to možnosť verejne im poďakovať za vynaloženú prácu, čas a myšlienky,
ktoré svojimi aktivitami šíria.
Ocenenie je najmä o morálnom ohodnotení a zviditeľnení miestnych samospráv a ich
komunít, v ktorých deti a mladí ľudia sa stali rovnocennými občanmi slovami
a skutkami.
Návrhy na udelenie ocenenia sa podávajú elektronickou formou prostredníctvom
nominačného formulára na internetovej stránke www.codetipotrebuju.sk. Nominovať
môžu zástupcovia samospráv, komunít, organizácií alebo ich zastupiteľských štruktúr,
ktoré v komunite samosprávy pôsobia (napr. detské a mládežnícke parlamenty), ale aj
jednotlivci z daných komunít.

Článok 2
1.

2.
3.

Návrh na ocenenie sa realizuje prostredníctvom nominačného formulára, ktorý
obsahuje:
a) meno, priezvisko a kontakt (telefonický, mailový) na navrhovateľa,
b) názov miestnej samosprávy a jej internetovú stránku,
c) odôvodnenie návrhu, ktoré obsahuje stručnú charakteristiku stratégie a aktivít,
ktoré vedú k napĺňaniu myšlienky "Komunita priateľská deťom a mladým
ľuďom" podporenú fotkami, videami, blogmi, názormi občanov komunity a pod.
So všetkými údajmi sa nakladá v zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov.
Organizátor si vyhradzuje právo na použitie dodaných materiálov na prezentačné
a mediálne účely a na ich reprodukciu na komerčné účely, pokiaľ nie sú v rozpore s
bodom 2. tohto článku.

Článok 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poradným orgánom pre posudzovanie návrhov na udelenie ocenenia je odborná
komisia.
Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné.
Komisia pozostáva z min. 5, maximálne 7 členov.
Komisiu zostavuje a zvoláva poverený zástupca Nadácie pre deti Slovenska podľa
potreby.
Jej rokovanie riadi poverený zástupca Nadácie pre deti Slovenska.
Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomné tri štvrtiny jej vymenovaných členov.
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Článok 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Komisia posudzuje len tie návrhy, ktoré obsahujú všetky náležitosti uvedené v článku 2
tohto Štatútu.
Komisia si môže vyžiadať ďalšie informácie, stanoviská a vyjadrenia pre posúdenie
návrhu.
Komisia sa uznáša o návrhu na udelenie ocenenia konsenzom.
Za organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti komisie zodpovedá Nadácia pre
deti Slovenska, ktorá dbá na to, aby návrhy na udelenie ocenenia obsahovali všetky
potrebné náležitosti k ich posudzovaniu.
Stretnutia hodnotiacej komisie sú neverejné a informácie o diskusii, ako aj o
vyjadreniach jednotlivých členov k jednotlivým nomináciám sú považované za dôverné.
Členovia hodnotiacej komisie sa zaväzujú mlčať o informáciách z nominačných hárkov a
skupinových hodnotení, a zaobchádzať s informáciami podľa zákona o ochrane
osobných údajov č. 428 /2002 Z. z..
Komisia hodnotí prijaté a zaradené nominačné hárky v jednom kole, ktorému
predchádza individuálne hodnotenie. Na svojom stretnutí komisia určí najviac dvoch
ocenených.
Člen hodnotiacej komisie nemôže hodnotiť ani hlasovať za nomináciu, ku ktorej má taký
formálny alebo neformálny vzťah, ktorý by mohol ovplyvniť jeho objektívne
rozhodovanie. Povinnosťou členov hodnotiacej komisie je o takomto vzťahu informovať
organizátora ocenenia bezodkladne po zistení tejto skutočnosti po oboznámení sa
s nominovanými.
V prípade zistenia skutočností vedúcich k závažnému porušeniu platných právnych
predpisov, princípov zodpovedného podnikania alebo tohto štatútu organizátor
bezodkladne informuje hodnotiacu komisiu. Hodnotiaca komisia má právo v prípade
zistenia takých skutočností a na základe poskytnutých informácií ocenenie nominantovi
neudeliť, resp. mu ho odňať.
Kancelária Nadácie pre deti Slovenska uchováva a vedie prehľad o udelených cenách a
podaných návrhoch.

Článok 5
1.

Hodnotiaca komisia má možnosť udeliť najviac dve ocenenia alebo neudeliť aj žiadne
ocenenie.

Záverečné ustanovenie
1.
2.

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu tohto štatútu podľa vlastného uváženia.
Tento štatút nadobúda účinnosť̌ dňa 14. februára 2020.
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