Příloha č. 1

Pravidla oceňování Osobnosti v sociální oblasti v Kopřivnici
Pravidla ocenění
Město Kopřivnice ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a s řídící
skupinou plánování sociálních služeb vyhlašuje IV. ročník ankety „Osobnost
v sociální oblasti v Kopřivnici“.
Cíl:
Ocenění je určeno pracovníkům, dobrovolníkům a občanům působícím v sociální oblasti
za mimořádnou, kvalitní, obětavou a uznávanou činnost, za kterou si zasluhují veřejné
ocenění a poděkování. Za jejich profesionální a zároveň empatický přístup jak ke klientům,
tak ke kolegům a osobám, o něž pečují a je tedy určena všem, kteří mají své srdce na
pravém místě.
Kdo může být nominován k ocenění:
Oceněni budou občané města Kopřivnice nebo občané působící v Kopřivnici, kteří
mimořádně přispívají ke zlepšení situace seniorů, osob se zdravotním postižením a osob
ohrožených sociálním vyloučením1 ať dlouhodobou prací nebo mimořádným činem.
V anketě mohou být nominováni:
• zaměstnanci sociálních služeb,
• pracovníci vykonávající sociální práci na úřadech, ve zdravotnických, školských
a podobných zařízeních,
• dobrovolníci působící v sociální oblasti v Kopřivnici,
• lidé působící ve prospěch seniorů, osob se zdravotním postižením, osob
ohrožených sociálním vyloučením apod. v rámci neziskových aktivit, vykonávající
činnost pro občany města Kopřivnice vč. místních částí,
• pečující osoby z Kopřivnice vč. místních částí (které působí nad rámec péče o
svého rodinného příslušníka).
Způsob nominování k ocenění:
Nominace mohou podávat fyzické i právnické osoby prostřednictvím formuláře
zveřejněného na stránkách www.koprivnice.cz, v sekci sociální oblast. Formulář je možno
získat také na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Po obdržení nominací organizátor
ověří pravdivost údajů. Nominace se podávají v písemné podobě.
Termín a místo pro podání nominace:
Termín doručení vyplněného formuláře je do 20.09.2018 do 14:00 na podatelnu
Městského úřadu Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.
Ostatní podmínky:
Organizátor může vyzvat nominujícího k doplnění informací do přihlášky. Organizátor
následně zajistí souhlas nominované osoby s nominací. Organizátor si vyhrazuje právo
odmítnout přihlášku, která by byla neúplně, případně nepravdivě vyplněna.
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z důvodu nepříznivé sociální situace, kterou je oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku,
nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke
konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné
fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů
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Způsob hodnocení nominací:
Proces hodnocení nominací provede řídící skupina komunitního plánování, která
vyhodnotí úplnost a správnost nominací. Na základě doporučení řídící skupiny vybere
Rada města Kopřivnice „Osobnost v sociální oblasti v Kopřivnici“.
Vyhlášení výsledků:
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 18.10.2018 na uzavřené akci „Společenský večer
pracovníků a dobrovolníků v sociální oblasti v Kopřivnici“.
Pravidla byla schválena v RM na 90. schůzi dne 26.06.2018 usnesením č. 2948.
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