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Heváková
Studentka VŠ

Slečnu Hevákovou nominovala na cenu Křesadlo rodina s autistickým
synem, ke kterému dobrovolnice pravidelně dochází. Tráví s ním čas
a hraje si s ním podle metody Son Rise. Sama maminka autistického
chlapce říká, že slečnu Hevákovou opravdu obdivuje za to, jak vše časově
zvládá a vždy je dobře naladěna. Nominací na Křesadlo rodiče vyjadřují
svůj vděk za všechnu lásku, nadšení a energii, kterou Barča
vkládá do jejich syna. Ten samozřejmě vše cítí a za dobu, kdy se mu Barča
a ostatní dobrovolníci podle metody Son Rise věnují, udělal velké pokroky.

„Dnes už chápu, že dobrovolnictví je vlastně
taková krásná symbióza, ve které obě strany
získávají.“

Křesadlo za rok 2014
Cena pro obyčejné lidi,
kteří dělají neobyčejné věci

za rok 2014
Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků, „obyčejných lidí, kteří
dělají neobyčejné věci“, vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků
v roce 2001 a v témže roce obdrželi Křesadlo první dobrovolníci v Praze.
Od té doby se cena rozšířila i do jiných měst a regionů v ČR. Nyní se vám
dostávají do ruky příběhy deseti pražských dobrovolníků, kteří dostávají
Křesadlo za rok 2014. Každému jsme položili otázku: „Co Vás zapálilo pro
dobrovolnictví?“ Jejich odpovědi najdete pod medailonky. Nezkrácenou
verzi si můžete přečíst na našem webu www.hest.cz.
REAKCE NĚKTERÝCH ČLENŮ KOMISE:
„Děkuji za možnost hodnocení. Nebylo to vůbec jednoduché.“
Jitka Heřmanová – ředitelka Nadace O2
„Nominací přišlo opravdu hodně, to je známka, že Křesadlo má svůj zvuk.“
Daniela Brůhová – dramaturgyně a moderátorka Českého rozhlasu
„Musím říci, že to je síla, tolik lidí… Ocenila bych tak polovinu… pak jsem
výběr zúžila na 16, pak 12… až tedy konečných 10.“
Nataša Diatková – Oddělení preventivních programů a dobrovolnické
služby Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR
„Bezpochyby by si všichni nominovaní Křesadlo zasloužili, tak to bylo, jako
vždy, těžké rozhodování.“
Olga Sozanská – HESTIA

