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Pravidla
ankety „Dobrovolník roku Prahy 10“
Městská část Praha 10 vyhlašuje VII. ročník ankety „Dobrovolník roku Prahy 10“ (dále jen
“anketa“) a vydává k tomuto účelu následující pravidla této ankety (dále jen „pravidla“):
VYHLAŠOVATEL ANKETY.
Městská část Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ 00063941
ČLÁNEK I. CÍL ANKETY.
1. Městská část Praha 10 chce anketou vyjádřit svůj respekt k práci všech, kteří věnují svůj
čas, energii, znalosti či dovednosti druhým spoluobčanům bez nároku na odměnu
a ocenit podle svých možností každoročně několik dobrovolníků, jejichž činnost
si v předchozím roce zasloužila nejvyššího uznání. Současně chce vyhlašovatel s využitím
ankety upozornit co nejširší veřejnost na to, že v případě dobrovolníků se nejedná
o jednorázovou činnost, jako je např. náhodná pomoc někomu blízkému, nýbrž o činnost
soustavnou a relativně dlouhodobou.
2.

Mezi další cíle ankety patří prohloubení vztahů mezi veřejností a vyhlašovatelem
v podobě zviditelnění práce dobrovolníků, kterou městská část Praha 10 považuje
za projev nezištné občanské ctnosti, s níž se v naší společnosti nesetkáváme často,
a dnes již nebývá samozřejmostí.

3.

Vyhlašovatel ankety chce proto propagací a každoročním oceněním práce několika
dobrovolníků zlepšit povědomí co nejširší občanské veřejnosti o významu a hodnotách
dobrovolnictví pro městskou část Praha 10 a současně upevnit své vztahy s neziskovým
sektorem, obdobně, jako tomu bylo v přechozích ročnících.

4.

Předpokladem dosažení jednotlivých cílů je přitom co nejširší zapojení subjektů
neziskového sektoru (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace,
zdravotnická zařízení, církevní aj. neziskové právnické osoby) do vyhlášené ankety tím,
že tyto subjekty na základě vlastní úvahy do ankety nominují aktivní dobrovolníky a tím
zajistí jejich účast v anketě.

ČLÁNEK II. PODMÍNKY PRO NOMINACI.
1.

Anketa umožní jednotlivým subjektům neziskového sektoru (dále jen „navrhovatel“)
nominovat 1x ročně jednu fyzickou osobu splňující požadavky pro účast v anketě
a vyslat svého zástupce na vyhlášení výsledků volby Dobrovolníka Prahy 10.
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2.

V rámci ankety může být ročně oceněno max. 10 dobrovolníků, jejichž činnost v roce
2018 bude vyhodnocena jako nejpřínosnější.

3.

Navrhovatel nominace dobrovolníka musí na území městské části Praha 10 působit
ke dni podání návrhu déle než jeden rok. Za počátek působení se pro účely této ankety
rozumí den zápisu sídla navrhovatele nebo jeho organizační jednotky, uvedený
ve veřejném rejstříku. Pokud uvedené podmínky nesplňuje, musí alespoň pro občany
městské části Praha 10 vyvíjet ve stejném období veřejně prospěšné aktivity na území
městské části Praha 10 (viz níže odst. 7 písm. b).

4.

Dobrovolníka, který byl již jednou v anketě oceněn, nelze do ankety opětovně
nominovat.

5.

Nominovaný dobrovolník – účastník ankety nesmí být pracovníkem (úředníkem ani
zaměstnancem) Úřadu městské části Praha 10 a musí jako dobrovolník působit
minimálně 1 rok.

6.

Do ankety mohou být nominováni dobrovolníci bez ohledu na oblast svého působení
(tj. z oblasti sociální, zdravotnictví, kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží, životního
prostředí a ekologie, aj.).

7.

Nominován navrhovatelem může být každý, kdo
a) dobrovolně, ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu,
vykonává činnost ve prospěch jiných lidí,
b) svou činnost a práci ve prospěch ostatních občanů vykonává na území městské části
Praha 10.

8.

Návrh na nominaci pro volbu Dobrovolník Prahy 10 musí obsahovat:
a) důvod navržení - výstižnou charakteristiku činnosti nominovaného účastníka ankety,
vč. hlediska přínosu pro příslušnou organizaci, místní komunitu či prostředí,
b) stručnou charakteristiku navrhovatele (neziskového subjektu navrhujícího nominaci),
včetně kontaktního spojení na jeho odpovědného zástupce,
c) dvě až tři fotografie, popř. krátké video, zachycující nominovaného účastníka ankety
při výkonu dobrovolnické činnosti,
d) základní osobní data a kontaktní spojení na nominovaného účastníka ankety,
e) souhlas nominovaného účastníka ankety se zveřejněním jeho jména a důvodu
udělení ceny, včetně jeho podepsaného prohlášení v následujícím znění:
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Souhlasím s mou účastí a v souladu s GDPR se zpracováním svých osobních údajů pro jeden
či více konkrétních účelů (v rámci pořizování fotografií/videí) v VII. ročníku ankety
„Dobrovolník roku Prahy 10“. Čestně prohlašuji, že údaje, které navrhovatel uvedl v přihlášce
do ankety, jsou pravdivé a veškeré v této přihlášce popsané aktivity konám v souladu
s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.
III. TERMÍN A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA NOMINACI.
1.

Termín podání návrhů je od 25. června 2018 do 31. října 2018.

2.

Návrh, který bude splňovat stanovené podmínky a obsahovat všechny výše uvedené
náležitosti pro nominaci v anketě, lze zaslat na Úřad městské části Praha 10 jedním
ze dvou způsobů:

a)

elektronicky na e-mail michaela.peerova@praha10.cz; návrh musí být označen textem
„Dobrovolník roku Prahy 10“, nebo

b) písemně na adresu Městská část Praha 10, odbor kultury a projektů, oddělení projektů
MČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10; návrh musí být označen textem
„Dobrovolník roku Prahy 10“.
IV. SOUHLAS S POUŽITÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ ANKETY, VČETNĚ SOUHLASU
K NAKLÁDÁNÍ S NIMI A POTVRZENÍ O ZNALOSTI INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ PODLE GDPR.
Podáním přihlášky do ankety bere každý účastník ankety na vědomí tato pravidla, souhlasí
s nimi; uděluje svůj souhlas s použitím poskytnutých osobních údajů pro účely identifikace
účastníka a jeho zapojení do volby v rámci ankety. Účastí v anketě každý účastník potvrzuje,
že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů
je svobodným a vědomým projevem vůle navrženého. Účastník dává souhlas k tomu,
že v případě jeho ocenění může být v souvislosti s prezentací ankety „Dobrovolník roku
Prahy 10“zveřejněno jeho jméno, bezplatně využity a veřejně šířeny jeho osobní atributy
(fotografie, videa, písmo, hlas, apod.).
Podáním přihlášky do ankety každý účastník dále potvrzuje, že se jako subjekt údajů podle
GDPR seznámil s informací, kterou Městská část Praha 10 jako správce jeho osobních údajů
je povinna každému subjektu údajů o zpracování jeho osobních údajů poskytnout (čl. 13
GDPR) a zveřejnila ji proto na svých webových stránkách, viz www.praha10.cz. Svou účastí
v anketě subjekt údajů v souladu s výše uvedeným (GDPR) uděluje souhlas se zpracováním
svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (v rámci pořizování
fotografií/videí).
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Osobní údaje sdělené účastníky slouží výlučně k identifikaci oceněných. Vyhlašovatel získané
osobní údaje účastníků žádným dalším způsobem nezpracovává, ani je nevyužívá pro své
marketingové účely. Vyhlašovatel osobní údaje účastníků ankety nikomu nezpřístupňuje.
V. DOPORUČENÍ PRO NAVRHOVATELE NOMINOVANÝCH.
V zájmu lepší charakteristiky práce nominovaného dobrovolníka – účastníka ankety, může
navrhovatel ke svému návrhu připojit i další informace, např.:
1.

délku dobrovolnické činnosti nominovaného účastníka ankety,

2.

charakteristiku jeho dobrovolnické práce v kontextu s jeho profesí, studiem nebo jinými
aktivitami,

3.

případné zajímavosti konkrétní dobrovolnické práce nominovaného účastníka ankety.

VI. POSUZOVÁNÍ NÁVRHŮ A ROZHODOVÁNÍ O VÝSLEDKU ANKETY.
1.

Výsledky ankety vyhodnotí a maximálně 10 účastníků vybere porota složená ze zástupců
všech zastupitelských klubů městské části Praha 10, dvou zástupců Úřadu městské části
Praha 10 a jednoho zástupce občanů.

2.

Při posuzování návrhů porota zohlední zejména tato kritéria:
a) porovnání délky a charakteru dobrovolnické činnosti,
b) oblast působení (např. oblast zdravotní, sociální, kulturní, ekologická),
c)

přínos činnosti dobrovolníka pro cílovou skupinu (pro většinu obyvatel Prahy 10
nebo jinou, užší cílovou skupinu),

d) stávající sociální role dobrovolníka (např.: student, zaměstnanec či osoba
samostatně výdělečně činná, senior, uchazeč o zaměstnání, žena na mateřské
dovolené, zástupce firmy, v níž je dobrovolnictví pojímáno jako součást firemní
kultury apod.)
V Praze dne 25. 6. 2018
Podpisy osob oprávněných jednat a podepisovat za městskou část Praha 10:

Mgr. Zdeňka Janků,
pověřena vedením odboru kultury
a projektů MČ Praha 10
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