CENA NADÁCIE ORANGE
10. ROČNÍK OCENENIA
CHARAKTERISTIKA
Nadácia Orange v tomto roku oslavuje 20. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Za
tento čas s dôverou podporuje mimovládne neziskové organizácie a aktívnych ľudí
odhodlaných prinášať pozitívnu zmenu a meniť prostredie našej krajiny k lepšiemu.

Pred desiatimi rokmi sa Nadácia rozhodla podporovať mimovládne neziskové
organizácie aj formou verejného ocenenia a uznania ich výnimočného prínosu. Počas
tohto obdobia získalo Cenu Nadácie Orange 76 výnimočných mimovládnych
neziskových organizácií a 5 osobností, ktoré sa mimoriadnym spôsobom podieľajú na
rozvoji občianskej spoločnosti a prinášajú dlhodobé a systematické riešenia širokého
spektra aktuálnych spoločenských otázok. Okrem verejného uznania Nadácia Orange
laureátom prerozdelila viac ako 400 tis. EUR, ktoré slúžili na ich ďalší rozvoj a podporu
naplnenia

ich

vízie

lepšieho

vzdelávania,

inkluzívnej

spoločnosti

a aktívneho

komunitného života.

Pri príležitosti 10. výročia tohto ocenenia Nadácia Orange v spolupráci s Nominačným
výborom ocení 10 výnimočných mimovládnych neziskových organizácií, ktoré
významne prispeli k pozitívnej zmene na Slovensku. Nominačný výbor je tvorený
zástupcami a zástupkyňami doterajších laureátov a osobností Ceny Nadácie Orange.

Nominačný

výbor

pri

tejto

príležitosti

predloží

nominácie

na

ocenenie

mimovládnych neziskových organizácií za ich dlhodobý prínos a systematické
angažovanie sa v oblastiach:


vzdelávanie



sociálna inklúzia



komunitný rozvoj
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O udelení ocenenia pre mimovládne neziskové organizácie rozhoduje Hodnotiaca
komisia zložená z odborníkov a odborníčok z mimovládneho a verejného sektora v
dvoch kolách hodnotenia.
Posudzovatelia a posudzovateľky z predložených nominácií spĺňajúcich formálne
kritériá odporučia max. 30 finalistov, ktorí postúpia do druhého kola hodnotenia.
Hodnotiaca komisia následne na základe kritérií vyberie 10 laureátov Ceny Nadácie
Orange.
Ocenené organizácie získajú umelecký artefakt spolu s finančnou podporou na ďalší
rozvoj ich činnosti, a to vo výške 5 000 EUR.
Ocenenia budú udelené a zverejnené koncom mája 2019 počas slávnostného gala
večera za prítomnosti nominovaných mimovládnych organizácií, členov hodnotiacej
komisie, členov Správnej rady a predstaviteľov Nadácie Orange, zástupcov médií a
pozvaných hostí.

PODMIENKY NOMINÁCIE ORGANIZÁCIÍ
10. ročník Ceny Nadácie Orange vzdáva poctu mimovládnym neziskovým organizáciám
za ich odvahu, líderstvo, inovatívny prístup k riešeniam dôležitých otázok, ich
spoločenský prínos, zviditeľňovanie náročných tém a scitlivovanie spoločnosti voči nim.
Členovia a členky Nominačného výboru majú možnosť predložiť nominácie na
max. 3 mimovládne organizácie, ktoré:


majú

status

mimovládnej

organizácie

(občianske

združenie,

nezisková

organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond,
nadácia),


sú registrovaná na Slovensku a majú pôsobnosť na území Slovenska minimálne
10 rokov,



ich

činnosť

priniesla

viditeľné

výsledky

a pozitívny

dopad

v niektorej

z prioritných oblastí Nadácie Orange, ktoré sú predmetom nominácie,


pristupujú k danej téme nadčasovo, odvážne, inovátorsky,



menia zaužívané a tradičné spôsoby nazerania na definované problémy a ich
riešenia,



majú preukázateľný pozitívny dopad na cieľovú skupinu,



dosahujú udržateľné a replikovateľné výsledky,



sú lídrom a inšpiráciou v oblasti v ktorej pôsobia,
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majú víziu do budúcnosti.

V hodnotiacom procese nebudú posudzované novovzniknuté organizácie, organizácie,
ktoré ukončili svoju činnosť alebo ktoré neplánujú realizovať ďalšie aktivity
v budúcnosti.
Na Cenu Nadácie Orange môžu byť nominované aj organizácie, ktoré toto ocenenie
získali v minulosti.
Členovia a členky Nominačného výboru nemôžu nominovať organizáciu, ktorú sami
zastupujú.

Organizácie spĺňajúce tieto kritériá môžu byť nominované v rámci nasledujúcich
oblastí:
 vzdelávanie - v rámci tejto kategórie môžu byť nominované mimovládne
organizácie

pôsobiace

v oblasti

formálneho

vzdelávania

(svojou

činnosťou

ovplyvňujú vzdelávacie procesy vo vzdelávacích inštitúciách) a neformálneho
vzdelávania (realizované mimo formálneho vzdelávacieho systému). Nominované
môžu byť organizácie, ktorých projekty sú orientované priamo na skvalitňovanie
vzdelávania a kultivovanie vzdelávacieho prostredia na školách prostredníctvom
nových vyučovacích metód, prinášaním aktuálnych vyučovacích tém; napomáhajúce
kvalitatívnej reforme vzdelávacieho systému, modernizácii fungovania škôl a
spôsobu výučby s cieľom celostného rozvoja detí a mládeže; podporujúce rozvoj
tvorivej a priateľskej klímy, skvalitňovanie vzťahov v rámci škôl aj voči verejnosti;
aktívne reagujúce na aktuálne potreby žiakov, študentov, súčasných a budúcich
pedagógov či rodičov a skvalitňujúce prácu s nimi.
 sociálna inklúzia – v rámci kategórie budú prijímané nominácie na mimovládne
organizácie realizujúce aktívne a preventívne opatrenia v práci so sociálne či
zdravotne znevýhodnenými obyvateľmi s cieľom aktívne prispievať k zlepšovaniu ich
životnej situácie, predchádzať rizikám ich marginalizácie a odstraňovať nerovnosti;
zabezpečujúcich rovnosť príležitostí v oblasti vzdelávania, prístupu na trh práce,
bývaniu, sociálnej ochrane, zdravotnej starostlivosti; poskytujúce podporu v
možnostiach spoluúčasti na rozhodovaní a aktívnej participácii na politických,
ekonomických, spoločenských a kultúrnych aktivitách spoločnosti; prispievajúce k
sociálnej súdržnosti, rozvoju sociálnych a komunitných sietí; pracujúce s verejnou
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mienkou, scitlivujúce majoritné obyvateľstvo; realizujúce poradenské, adaptívne
a advokačné programy a pod. Nominované môžu byť organizácie s aktivitami
realizovanými v prospech sociálne a zdravotne znevýhodnených cieľových skupín
(osôb s mentálnym, telesným a zmyslovým znevýhodnením, ľudí bez domova,
odchovancov detských domovov, rodín nachádzajúcich sa v krízových situáciách,
rodičov pred návratom do pracovného prostredia, seniorov, znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie, migrantov, utečencov a azylantov, príslušníkov
národnostných a etnických menšín a ďalších marginalizovaných skupín obyvateľov).
 komunitný rozvoj – nominované môžu byť mimovládne neziskové organizácie
pôsobiace na komunitnej (lokálnej) úrovni, ktoré rozpoznávajú potreby a zároveň
potenciál komunity a iniciujú aktivity vedúce k pozitívnym zmenám v rámci jej
rozvoja. Nadácia Orange má za cieľ vyzdvihnúť predovšetkým aktivity smerujúce
k oživovaniu

a rozvoju

zdravých

komunít,

realizované

prostredníctvom

dobrovoľníckej práce a aktívneho zapojenia rôznorodých cieľových skupín v rámci
procesu rozpoznávania problémov komunity a prinášania riešení, vytvárajúce
príležitosti na stretávanie a vzájomné spoznávanie sa členov komunity, podporujúce
vytváranie sociálnych sietí aj mimo nej, prepájajúce rôznorodé skupiny obyvateľov,
scitlivujúce ich voči každodennému dianiu, vzdelávajúce a podnecujúce k občianskej
angažovanosti a dobrovoľníctvu.
Nominácie budú podávané vyplnením elektronického nominačného formulára, ktorý je
potrebné zaslať do uzávierky 20. marca 2019 do 12:00.

HODNOTIACI PROCES A KRITÉRIÁ
Všetky nominácie predložené v riadnom termíne a spĺňajúce základné podmienky
ocenenia budú v rámci hodnotiaceho procesu posudzované nezávislou odbornou
komisiou v dvoch hodnotiacich kolách. Posudzovanie nominovaných organizácií
prebieha podľa nasledujúcich kritérií:
Dlhodobý a systematický prínos
 Organizácia sa dlhodobo a systematicky venuje aktivitám, ktoré sú predmetom
nominácie.
 Organizácia dosiahla svojimi aktivitami výsledky prispievajúce k pozitívnej zmene.
Prináša aplikovateľné praktické riešenia.
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 Organizácia má víziu, ktorá zabezpečí pokračovanie jej aktivít a zaistí udržateľnosť
dosiahnutých výsledkov aj v budúcnosti.
 Vyhľadáva možnosti spolupráce, ktoré môžu viesť k pozitívnym výsledkom
a systémovým zmenám v oblasti, ktorou sa zaoberá.
Odvaha a líderstvo
 Realizácia a výstupy aktivít organizácie predstavujú inšpiráciu pre iné organizácie.
Je vzorom a lídrom vo svojej oblasti.
 Organizácia zameriava svoju pozornosť na tému, ktorá je napriek svojmu významu
len okrajovo vnímaná, stanovuje si nové výzvy, mení tradičný náhľad na témy,
ktorými sa zaoberá.
 Organizácia svojimi aktivitami prispieva k zmene vo vnímaní témy/problematiky
komunitou, širokou verejnosťou, inými mimovládnymi organizáciami a ďalšími
inštitúciami.
Spoločenský dopad
 Aktivity organizácie prispievajú k dlhodobej pozitívnej zmene u cieľovej skupiny.
 Organizácia zohľadňuje špecifiká a meniace sa potreby cieľovej skupiny.
 Cieľová skupina je aktívne zapájaná do procesov rozpoznávania a pomenovávania
potrieb, hľadania vhodných riešení a ich napĺňania.
 Prispieva k scitlivovaniu spoločnosti voči konkrétnym témam, zvyšuje mieru
angažovanosti v spoločnosti.
Organizátor si vyhradzuje právo požiadať nominujúcu a nominovanú organizáciu
o doplnenie informácií o jej činnosti počas hodnotiaceho procesu.
Posudzovatelia z predložených nominácií spĺňajúcich formálne kritériá odporučia max.
30 nominácií, ktoré budú postúpené do druhého kola hodnotenia. Všetky
nominované organizácie postúpené na shortlist budú oslovené k doplneniu ďalších
údajov a materiálov podporujúcich ich nomináciu a slúžiacich na zhodnotenie ich
výnimočného prínosu, za ktorý by mali byť ocenené.

Hodnotiaca komisia následne na základe kritérií vyberie 10 laureátov Ceny Nadácie
Orange.
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Všetky ocenené organizácie získajú umelecký artefakt a finančnú odmenu vo výške
5 000 EUR určenej na ďalší rozvoj ich činnosti. Čerpanie tejto finančnej odmeny je
viazané na koniec roka 2019.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Začiatok nominačného procesu

4. 3. 2019

Uzávierka prijímania nominácií

20. 3. 2019

Prvé koho hodnotenia a výber organizácií na tzv. shortlist

22. 3. – 1. 4. 2019

Zverejnenie shortlistu a komunikácia s finalistami

od 5. 4. 2019

Druhé koho hodnotenia

23. 4. 2019 – 10. 5. 2019

Galavečer

máj 2019

Viac informácií poskytne:
Natália Blahová, programová manažérka pre Nadáciu Orange
Centrum pre filantropiu n.o., Baštová 5, 811 03 Bratislava
tel.: 0905 313 313
e-mail: blahova@nadaciaorange.sk
www.nadaciaorange.sk
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