CENA NADÁCIE ORANGE
10. ROČNÍK
Preambula
Cena Nadácie Orange je udeľovaná s cieľom vysloviť uznanie mimovládnym
organizáciám za líderstvo, odvahu, spoločenský prínos a dlhodobú snahu prispieť k
riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti. V rámci ocenenia chce Nadácia Orange okrem
vyslovenia verejného uznania ich dlhodobej práce, udeliť mimovládnym organizáciám
aj finančnú podporu na ďalší rozvoj ich aktivít a poslania. Ocenenie je určené pre
mimovládne organizácie, ktoré svoje aktivity realizujú v jednej z primárnych oblastí
podpory Nadácie Orange.
Čl. 1 Základné informácie
1. Vyhlasovateľom ocenenia Cena Nadácie Orange je Nadácia Orange (ďalej len
Vyhlasovateľ), sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 42 129 559
2. Cena Nadácie Orange je pripravovaná v spolupráci s Centrom pre filantropiu
n.o. (ďalej len Organizátor), sídlo Baštová 5, 811 03 Bratislava, IČO: 31 821 871.
Organizátor zabezpečuje administráciu prijímania predložených nominácií a
komunikáciu s nominovanými a laureátmi ocenenia.
3. Nominácie na Cenu Nadácie Orange 2018 predkladá Nominačný výbor zložený
zo zástupcov a zástupkýň všetkých mimovládnych neziskových organizácií
ocenených v predchádzajúcich deviatich ročníkoch Ceny Nadácie Orange.
Každú organizáciu zastupuje len jeden člen alebo členka Nominačného výboru,
ktorý/á

má

Nominačného

možnosť
výboru

predložiť
budú

max.

3

nominácie.

k predloženiu

svojich

Členovia

a členky

návrhov

vyzvaní

Vyhlasovateľom v spolupráci s Organizátorom ocenenia.
4. Nominácie na Cenu Nadácie Orange sú predkladané za prínos v nasledujúcich
oblastiach:
a. vzdelávanie
b. sociálna inklúzia
c. komunitný rozvoj
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5. Z nominácií

predložených

vo

všetkých

vyššie

spomenutých

oblastiach

hodnotiaca komisia vyberie 30 nominácií, ktoré postúpia do druhého kola
hodnotenia. Na základe hodnotiacich kritérií následne členovia a členky komisie
určia 10 laureátov Ceny Nadácie Orange 2018.
6. Vyhlasovateľ má právo niektorú z cien neudeliť.
Čl. 2 Všeobecné podmienky a kritériá nominačného procesu
1. Nominácie na Cenu Nadácie Orange 2018 predkladá Nominačný výbor
prostredníctvom elektronického nominačného formulára, ktorý je k dispozícii
po prihlásení sa na webovej stránke https://nadaciaorange.egrant.sk/.
2. Zároveň Vyhlasovateľ na webovej stránke zverejní aj všeobecné informácie a
podmienky ocenenia doplnené o kritériá, podľa ktorých budú predložené
nominácie posudzované a časový harmonogram Ceny Nadácie Orange 2018.
3. Termín na predkladanie nominácií je 20. marec 2019. Nominácie prijaté po
tomto termíne nebudú zaradené ďalej do hodnotiaceho procesu.
4. Na Cenu Nadácie Orange môže byť nominovaný len subjekt so statusom
mimovládnej organizácie – občianske združenie, nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, nadácia.
5. Nominovaná môže byť len mimovládna organizácia, ktorej aktivity sú
realizované v jednej z troch primárnych oblastí podpory Nadácie Orange, a to
vzdelávanie, sociálna inklúzia, komunitný rozvoj.
6. Ocenenie môže byť udelené len mimovládnej organizácii, ktorá je registrovaná
podľa platných právnych predpisov minimálne desať rokov a svoju činnosť
v tomto období vykonáva na území Slovenska. Nominácie na organizácie
registrované v neskoršom termíne nebudú zaradené do hodnotiaceho procesu.
7. Cena Nadácie Orange je udeľovaná za dlhodobý prínos mimovládnej
organizácie v oblasti svojej činnosti. Organizácie môžu byť nominované, ak
v rámci svojej činnosti vykonávajú aktivity, vďaka ktorým dosahujú viditeľné
výsledky v konkrétnej oblasti alebo problematike v zmysle bodu 5 tohto článku.
Za dlhodobé sú považované aktivity alebo komplexný súbor aktivít, ktoré
organizácia realizuje 10 a viac rokov.
8. Ocenenie

nie

je

určené

pre

novovzniknuté

mimovládne

organizácie,

organizácie, ktoré ukončili svoju činnosť alebo ktoré neplánujú realizovať ďalšie
aktivity v budúcnosti.
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9. Cena Nadácie Orange môže byť mimovládnej organizácii udelená za výsledky
dlhodobých aktivít, ktorých realizácia je v čase podávania nominácie už
ukončená, ale aj za aktuálne prebiehajúce aktivity.
10. Na Cenu Nadácie Orange môžu byť nominované organizácie, ktoré toto
ocenenie už získali v predchádzajúcich ročníkoch, predkladateľ nominácie však
musí uviesť za aký konkrétny prínos či prínosy danú organizáciu nominuje.
11. Členovia

a členky

Nominačného

výboru

nemôžu

nominovať

ocenenú

organizáciu, ktorú sami zastupujú.
Čl. 3 Hodnotenie nominácií a udelenie ocenenia
1. Nominácie predložené Nominačným výborom, ktoré budú spĺňať formálne
kritériá v súlade s predchádzajúcim čl. 2 budú postúpené nezávislej odbornej
hodnotiacej komisii. Tá následne na základe kritérií vyberie v prvom kole
hodnotenia 30 nominovaných organizácií, ktoré postúpia do druhého kola
hodnotenia.
2. V prípade, že člen či členka Nominačného výboru predloží nomináciu odoslaním
vyplneného online formulára, ktorá nenaplní podmienky a kritériá ocenenia,
táto nominácia nebude zaradená do hodnotiaceho procesu a predkladateľ/ka
tejto nominácie bude o tejto skutočnosti informovaný/á e-mailom.
3. Nominácie, ktoré nebudú predložené prostredníctvom online formulára,
nebudú zo strany Organizátora akceptované a zaradené do hodnotiaceho
procesu. Nominačný formulár bude po uplynutí termínu na predloženie
nominácií zneprístupnený.
4. O udelení Ceny Nadácie Orange pre mimovládne organizácie v jednotlivých
kategóriách rozhoduje hodnotiaca komisia zložená z odborníkov a odborníčok
na oblasti, ktoré sú predmetom hodnotenia a oceňovania a zo zástupcov
Vyhlasovateľa a Organizátora. Členovia a členky Nominačného výboru nemôžu
byť členmi hodnotiacej komisie.
5. Hodnotiacu

komisiu

s počtom

min.

päť

členov

navrhuje

a zostavuje

Vyhlasovateľ ocenenia v spolupráci s Organizátorom. Organizátor organizuje a
zúčastňuje sa stretnutí hodnotiacej komisie, pričom má postavenie koordinátora
diskusie.
6. Všetci

členovia

a členky

hodnotiacej

komisie

podpisujú

Etický

kódex

hodnotiacej komisie. V prípade porušenia akéhokoľvek bodu tohto dokumentu
bude člen alebo členka povinný/á z komisie odstúpiť. Vyhlasovateľ v spolupráci
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s Organizátorom sú následne povinní člena alebo členku nahradiť iným
relevantným odborníkom či odborníčkou v oblastiach, ktoré sú predmetom
hodnotenia a oceňovania.
7. Organizátor zozbiera všetky nominácie spĺňajúce kritériá ocenenia a predložené
v riadnom termíne, a vytvorí z nich zoznam nominácií. Doručí predložené
nominácie hodnotiacej komisii, ktorá na základe stanovených kritérií ocenenia
nominácie individuálne posúdi. Následne na spoločnom stretnutí členovia
a členky hodnotiacej komisie po vzájomnej diskusii odporučia do ďalšieho kola
hodnotenia 30 finalistov, tzv. shortlist.
8. Organizátor je zodpovedný za informovanie finalistov o ich postupe do druhého
kola hodnotenia bezprostredne po rozhodnutí hodnotiacej komisie.
9. Organizátor v rámci druhého kola hodnotenia osloví finalistov a vyzve
k doplneniu informácií a materiálov k nominácii poskytujúcich komplexný
prehľad o ich činnosti. Následne poskytne všetky doplnené nominácie všetkým
členom a členkám hodnotiacej komisie.
10. V prípade, že niektorý z finalistov nebude súhlasiť s nomináciou, jeho nominácia
nepostúpi do ďalšieho kola hodnotenia.
11. Hodnotiaca komisia si vyhradzuje právo prostredníctvom Organizátora
dožiadať doplňujúce informácie k nominačným hárkom od nominovaných
organizácií.
12. Na druhom stretnutí členov a členiek hodnotiacej komisie prebehne diskusia,
na základe ktorej v súlade so stanovenými kritériami hodnotiaca komisia vyberie
10 laureátov ocenenia.
13. Výsledky hodnotenia budú vyhlásené počas slávnostného gala programu v máji
2019.
Čl. 4 Ceny
1. Hodnotiaca komisia určí desať laureátov Ceny Nadácie Orange, ktorým bude
udelený umelecký artefakt a finančná odmena vo výške minimálne 5 000 EUR
na ďalší rozvoj ich činnosti.
2. Čerpanie finančnej odmeny, ktorú laureáti získajú, je najneskôr do 31. decembra
2019. Správu o využití týchto prostriedkov je potrebné zaslať elektronicky
prostredníctvom systému e-grant do 17. januára 2020.
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Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút nadobúda platnosť dňa 4. marca 2019.
2. Vyhlasovateľ určuje štatút ocenenia a jednotlivé oblasti, v rámci ktorých bude
ocenenie udelené. Tento štatút môže Vyhlasovateľ kedykoľvek meniť, pričom
zmeny

Štatútu

zverejní

na

internetovej

stránke

www.nadaciaorange.sk

minimálne týždeň pred účinnosťou tejto zmeny.
3. Štatút bol schválený a nadobúda účinnosť podpismi osôb zastupujúcich
Vyhlasovateľa – Nadáciu Orange a Organizátora – Centrum pre filantropiu n.o.

..................................................

................................................

Andrea Cocherová

Zuzana Thullnerová

správkyňa

riaditeľka

Nadácia Orange

Centrum pre filantropiu n.o.
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