Příloha č. 0183-22-P03

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
tř. T. Bati 21
761 90 Zlín
vyhlašuje
Výzvu

k předkládání návrhů do 6. ročníku ankety „Ocenění pečujících osob Zlínského
kraje“ pro rok 2022 za obětavou péči.
Vyzýváme veřejnost, obce a další instituce a organizace, aby Odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Zlínského kraje zasílali návrhy kandidátů na „Ocenění pečujících osob Zlínského kraje“ pro rok 2022.
V letošním roce se Anketa uskuteční v kategorii Pečující osoba.
Kategorie pečující osoba – kterou se rozumí osoba, která pečuje v domácím prostředí o blízkého
člověka, který potřebuje ze zdravotních důvodů pomoc druhých (bez ohledu na věk a diagnózu);
nejedná se o profesi pečovatele.
Je možné znovu nominovat neoceněného kandidáta.
Podaný návrh musí obsahovat:


kompletně vyplněný nominační formulář pro danou kategorii včetně příloh;



podrobné zdůvodnění podávaného návrhu ze strany navrhovatele (v rozsahu max. dvou stran
velikosti A4). Zdůvodnění je stěžejní součástí nominace, musí být dostatečně vypovídající.
Žádáme o co nejvýstižnější popis životního příběhu pečující osoby, který by charakterizoval motivaci
k rozhodnutí pro péči, průběh péče, časovou náročnost, užitečnost a prospěšnost této role.
Informaci o tom, zda je navržený kandidát využívá či je schopen využít pomoc zvenčí ve smyslu
prevence syndromu vyhoření (např. krátkodobá pomoc blízké nebo jiné osoby, využití návazných
sociálních služeb, terénních sociálních služeb, regenerace vlastních sil aj.). Popis spolupráce se
sociální službou, případně dalšími institucemi či fyzickými osobami.
Odůvodnění vycházející z věcných argumentů je hlavním kritériem při hodnocení a výběru
kandidáta;



výslovný souhlas osoby, o kterou je pečováno (případně jejího zákonného zástupce či opatrovníka)
se zpracováním citlivých údajů;



minimálně jeden podpůrný referenční dokument (např. vyjádření jiné fyzické osoby, která je
v aktivním kontaktu s navrhovaným kandidátem, vyjádření lékaře, sociální služby, obce, případně
jiných fyzických či právnických osob);

Kontaktní osoby pro případné dotazy:
Kategorie Pečující osoba:

Mgr. Jana Kolářová, DiS.
tel.: 577 043 308, e-mail: jana.kolarova@kr-zlinsky.cz

Adresa pro zasílání návrhů:
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor sociálních věcí
tř. T. Bati 21
761 90 Zlín

ID datové schránky: scsbwku
e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz
Obálku označit „Ocenění pečujících“

Návrh lze podat poštou (rozhoduje datum na podacím razítku pošty), elektronicky (datová schránka, email) nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, a to
nejpozději do 31. 08. 2022.
Mgr. Helena Miklová
vedoucí odboru sociálních věcí
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
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