Výzva k předkládání návrhů na Ocenění pracovníků volnočasových aktivit dětí a mládeže za
úspěšnou přímou volnočasovou práci s dětmi a mládeží do 18 let na území města
Otrokovice jako veřejné ocenění profesionálních a lidských kvalit - 9. ročník - rok 2020
Toto ocenění volnočasových pracovníků je městem udělováno za úspěšnou přímou volnočasovou práci
s dětmi a mládeží do 18 let na území města, jako veřejné ocenění profesionálních a lidských kvalit daného
oceněného pracovníka, který se této práci věnuje dlouhodobě, mimo své hlavní zaměstnání, případně mimo
svou podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost.
Vyzýváme tímto nepedagogickou i pedagogickou veřejnost, aby Odboru školství a kultury Městského
úřadu Otrokovice zasílala návrhy na ocenění.
Podaný návrh musí obsahovat:


jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta, datum narození, doručovací adresu bydliště včetně
PSČ, telefonický, případně e-mailový kontakt,



stručný profesní životopis navrhovaného kandidáta,



podrobné zdůvodnění podávaného návrhu ze strany navrhovatele (viz upozornění dále),



název a adresu školy nebo školského zařízení, ve kterém kandidát působí,



přesné označení a podpis navrhovatele, popř. navrhovatelů,



poučení o zpracování osobních údajů,



souhlas se zpracováním osobních údajů navrhovaného kandidáta.

Zdůvodnění návrhu je jeho stěžejní součástí a musí mít dostatečnou vypovídací hodnotu, zejména proto, že
je hlavním vodítkem při výběru z případného většího množství navržených kandidátů.
Za volnočasovou práci s dětmi a mládeží se pro účely ocenění volnočasových pracovníků považuje:
a) výchova dětí a mládeže mimo rodinu a mimo školní vzdělávání, směřující k nabytí nových poznatků
a zkušeností, případně ke zdokonalení již získaných dovedností a schopností, k osvojení a rozvoji
pozitivních osobních vlastností a společenských postojů,
b) činnost zaměřená k účelnému využívání volného času dětí a mládeže.
Za dlouhodobou se pro účely ocenění volnočasových pracovníků považuje volnočasová práce s dětmi
a mládeží do 18 let, které se daná osoba věnuje v souhrnu nejméně po dobu 7 let.
Nominační formulář je k dispozici na webových stránkách města.
Termín a kontakty pro podávání návrhů:
Adresa pro zasílání návrhů: Městský úřad Otrokovice, Odbor školství a kultury, nám. 3. května 1340, 765 23
Otrokovice.
Kontaktní osoby pro případné dotazy: Mgr. Barbora Šopíková tel. 577 680 103. E-mail:
sopikova@muotrokovice.cz nebo Lenka Kučerová tel. 577 680 436, E-mail: kucerova@muotrokovice.cz
Uzávěrka návrhů 30. září 2019, rozhoduje razítko na podatelně MěÚ Otrokovice.
Schváleno usnesením č. RMO/6/13/19 dne 21.08.2019.

