
 
 
 
 
 
 
 
 

Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží  
v Královéhradeckém kraji 

 
Jednou z dlouhodobých priorit Královéhradeckého kraje je podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže. 
Tato priorita je realizována zejména prostřednictvím nestátních neziskových organizací a jejich dobrovolných 
pracovníků. Cílem Královéhradeckého kraje je ocenění jejich dlouhodobé práce a vyzdvižení nezastupitelné 
role dobrovolných pracovníků při práci s dětmi a mládeží. Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi 
a mládeží je v souladu se Záměrem rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji 
schváleným Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 4. 11. 2013. 
 
Základní pravidla: 

1. Oceňování je vyhlašováno Královéhradeckým krajem 1x ročně. 
2. Oceňování je zveřejněno formou výzvy zveřejněnou na webových stránkách Královéhradeckého kraje, 

v regionálním tisku a rozeslána e-mailem školám a školským zařízením, obcím a žadatelům o dotaci 
v programech Královéhradeckého kraje na podporu oblasti sportu a volnočasových aktivit. 

3. Vyhlášení výzvy schvaluje Rada Královéhradeckého kraje na návrh výboru pro sport, tělovýchovu 
a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 

4. Návrh na nominaci je podáván prostřednictvím formuláře, který je součástí výzvy schvalované Radou 
Královéhradeckého kraje. Nominační formulář obsahuje zejména: jméno a adresu dobrovolníka 
navrženého na ocenění, popis jeho aktivit a činnosti, pro které je navrhován, název a adresa 
organizace, pro kterou dobrovolník pracuje a kontaktní údaje navrhovatele (eventuálně další údaje). 
Navrhovatel dále zašle v elektronické podobě alespoň 2 fotografie navrhovaného pracovníka při 
dobrovolnické činnosti.  

 
Průběh podávání návrhů, vyhodnocení nominací a oceňování: 

1. Návrh na nominaci může podat jakákoli právnická osoba, která do termínu stanoveného pro podávání 
návrhů na nominaci zašle kompletně vyplněný nominační formulář a požadované přílohy. 

2. Do nominace mohou být zařazeni dobrovolníci dlouhodobě pracující s dětmi a mládeží po dobu 
minimálně 3 let a působící v neziskové organizaci, škole či školském zařízení se sídlem 
v Královéhradeckém kraji. Na ocenění může být navržena pouze osoba starší 18 let. 

3. Vyhodnocení podaných návrhů a výběr oceněných dobrovolných pracovníků provede 5 členná komise 
jmenovaná Radou Královéhradeckého kraje. Návrh na složení komise předkládá prostřednictvím 
odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové 
aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.  

4. Seznam oceněných dobrovolníků schvaluje Rada Královéhradeckého kraje. 
5. V rámci jedné vyhlášené výzvy může být oceněno maximálně 15 dobrovolníků. Ocenění může být 

uděleno i opakovaně, nejdříve však po uplynutí 3 let. Každý dobrovolník může být v rámci jedné 
vyhlášené výzvy oceněn pouze v jedné oblasti. 

6. Ocenění předává hejtman Královéhradeckého kraje nebo jím pověřený člen rady kraje při slavnostním 
vyhlášení, kterého se mohou zúčastnit všichni nominovaní dobrovolníci, představitelé 
Královéhradeckého kraje a další pozvaní hosté. 


