Cena
Nadácie
Orange
10. ročník ocenenia

Hodnotiaca
komisia
O udelení ocenenia pre mimovládne
neziskové organizácie rozhoduje
hodnotiaca komisia zložená z odborníkov
a odborníčok z mimovládneho a verejného
sektora vo dvoch kolách hodnotenia.
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Alena Pániková
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Zora
Bútorová

Andrea
Cocherová

Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pred
novembrom 1989 pôsobila vo viacerých výskumných tímoch, ktoré nastavovali kritické
zrkadlo problémom spoločnosti. Od jari 1990 sa zaoberá výskumom verejnej mienky.
Analyzuje zmeny v živote žien a v rodových vzťahoch po páde komunizmu. V posledných
rokoch sa venuje sociologickým aspektom starnutia. Je autorkou početných časopiseckých
i knižných štúdií doma i v zahraničí, editorkou a spoluautorkou mnohých publikácií. V roku
1997 stála pri zrode Inštitútu pre verejné otázky, v ktorom pôsobí dodnes. Prednáša na
Katedre sociológie Trnavskej univerzity.

Pôsobila 16 rokov v spoločnosti Orange Slovensko, z toho
osem rokov ako riaditeľka úseku komunikácie a značky.
Stála pri vzniku Nadácie Orange, od roku 2009 je jej
správkyňou. Bola prvou predsedníčkou Asociácie firemných
nadácií, participovala na viacerých iniciatívach rozvíjajúcich
neziskový sektor. Od roku 2010 sa ako riaditeľka Plesu
v opere podieľa na napĺňaní jeho dobročinného poslania.
Je viceprezidentkou Rady pre reklamu a dlhoročnou
členkou jej arbitrážnej komisie. Za svoje pôsobenie v oblasti
komunikácie získala v roku 2007 ocenenie Žena roka, v roku
2015 sa stala Slovenkou roka v kategórii Charita.

Ingrid
Doležalová
Vyštudovala odbor sociálna práca v rómskej komunite na
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 1998 sa venuje
problematike zraniteľných cieľových skupín priamo v teréne,
ale aktívne pôsobí aj v ďalších oblastiach ako dobrovoľníčka,
konzultantka, školiteľka v oblasti projektového manažmentu
či komunitného rozvoja. V minulosti pracovala pre Úrad
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a na odbore
prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR. V súčasnosti
pôsobí v občianskom združení Sekčov-Topľa a spolupracuje
s ďalšími organizáciami. Ako hlavná koordinátorka sa podieľa
na rozvoji webového portálu a občianskeho združenia Sociálny
Prešov. V roku 2014 získala mimoriadne ocenenie Krajské srdce
na dlani za dobrovoľnícku prácu a v roku 2017 bola medzi
finalistkami ankety Slovenka roka v kategórii Charita. Nájdete ju
aj na mape sociálnych inovátorov v oblasti sociálnej inklúzie.

Ondrej
Gallo
V neziskovom sektore pôsobí od roku 2006.
Pracoval ako riaditeľ Rady mládeže Slovensko
a programový manažér Nadácie Pontis. Aktuálne
pôsobí ako správca Nadácie pre deti Slovenska,
kde sa okrem strategického smerovania a riadenia
organizácie venuje aj oblasti ochrany detských práv
a podpore inkluzívneho vzdelávania. Ako expert
sa podieľal na vypracovaní viacerých odborných
analýz zameraných najmä na systém ochrany
detí pred násilím a rovnako participoval na tvorbe
viacerých verejných politík, ktoré boli zamerané
na ochranu práv detí, ako je napríklad Národná
stratégia na ochranu detí pred násilím.

Pavel
Hrica

Laco
Oravec

Zora
Pauliniová

Pôsobil 10 rokov v Nadácii Pontis ako jej
programový riaditeľ. Zastrešoval činnosť
niekoľkých desiatok firemných nadačných
fondov, firemných nadácií a darcovských
programov. Spolurozbiehal programy, ako
je Naše Mesto, Dobrá krajina, Fond pre
transparentné Slovensko či Generácia 3.0.
V súčasnosti je riaditeľom občianskeho
združenia Cesta von. Okrem toho sa v Nadácii
Pontis stále venuje pomoci nepočujúcim.
V minulosti pôsobil 9 rokov ako programový šéf
Slovenského skautingu, vytváral jeho výchovný
program a napísal viacero výchovných kníh.
Popritom spoluzakladal Rómsky skauting.

Je občiansky aktivista na voľnej nohe.
Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach. Civilnú službu
absolvoval vo feministickom združení žien
Fenestra, ktoré sa venuje obetiam násilia
páchaného na ženách a deťoch. Neskôr 15 rokov
pôsobil v Nadácii Milana Šimečku, prevažne
ako programový riaditeľ. Dnes spolupracuje
s viacerými mimovládnymi organizáciami
a iniciatívami. Venuje sa ľudským a menšinovým
právam, multikulturalizmu, rozvoju občianskej
spoločnosti a verejným politikám. Je členom
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť.

Vyštudovala architektúru na SVŠT v Bratislave
a absolvovala postgraduálne štúdiá v tréningu, vo
vzdelávaní a v rozvoji na London Metropolitan University
a Thames Valley University vo Veľkej Británii. Dlhodobo sa
venuje participatívnym procesom na miestnej, národnej
i medzinárodnej úrovni a má rozsiahle skúsenosti
s dizajnom a facilitáciou procesov a stretnutí rôznych
typov. Svoju profesiu architektky a konzultantky využíva
v témach, ktoré sa týkajú rozvoja miest, udržateľnej
mobility, participatívnej tvorby verejných politík či
komunitného rozvoja. Svojimi aktivitami sa snaží, aby sa
stali naše mestá príjemnými, otvorenými a prístupnými
pre všetkých. V súčasnosti pracuje pre hlavné mesto
Bratislava, kde sa venuje participácii verejnosti a ako
členka Cyklokoalície denne jazdí po meste na bicykli.

Alena
Pániková

Juraj
Rizman

Filip
Vagač

Pôsobí aktívne v oblasti rozvoja občianskej
spoločnosti na Slovensku od roku 1993. Do
roku 2014 viedla Nadáciu otvorenej spoločnosti.
Patrí k zakladajúcim členom Fóra donorov
na Slovensku. Zapájala sa do početných
pracovných skupín zameraných na budovanie
silného a nezávislého mimovládneho sektora
a rozvoj filantropie na Slovensku. V súčasnosti
externe vyučuje na Katedre divadelného
manažmentu VŠMU a pracuje v správnych
radách neziskovej organizácie Škola dokorán
a Nadácie – Centrum súčasného umenia. V roku
2013 bola ocenená za mimoriadny prínos pri
dodržiavaní a ochrane ľudských práv. Od roku
2018 je predsedníčkou Tlačovo-digitálnej rady
SR. Nájdete ju aj na mape sociálnych inovátorov
v oblasti sociálnej inklúzie.

V súčasnosti pôsobí v občianskom združení Via
Iuris, kde má na starosti koordináciu kampaní
a komunikácie. V minulosti pôsobil ako hovorca
viacerých mimovládnych neziskových organizácií,
koordinoval environmentálne kampane, napríklad
proti plánovanej ťažbe uránu či za prijatie zákona
o tzv. environmentálnych záťažiach. Dlhodobo
pôsobil v riadiacich štruktúrach Greenpeace
na Slovensku aj v stredoeurópskom regióne.
V roku 2008 získal ocenenie Hovorca roka
v kategórii verejný a neziskový sektor. Od roku
2012 je členom Rady vlády SR pre mimovládne
neziskové organizácie.

Bol jedným zo zvolených lídrov vysokoškolských
študentov počas Nežnej revolúcie v roku 1989. Stál
pri zrode Vysokoškolskej únie, ktorá bola prvým
občianskym združením po páde komunistického
režimu. V rokoch 1991 – 1996 bol predsedom
Rady mládeže Slovenska. Neskôr pôsobil ako
splnomocnenec vlády pre občiansku spoločnosť
a bol aj spoluzakladateľom a riaditeľom Nadácie
pre deti Slovenska. V rokoch 2003 – 2008 pôsobil
ako riaditeľ Ashoka pre strednú a východnú Európu.
V rokoch 2000 – 2003 bol prvým tajomníkom na
ambasáde SR vo Washingtone. Rozbehol projekt
Hodina deťom a v súčasnosti pracuje na príprave
projektu charitatívnej lotérie v SR.

