PEČOVATEL – PEČOVATELKA
S KYTIČKOU 2022
V OBCÍCH ORP PRACHATICE
LAIK PROFESIONÁL, NEBO DOBROVOLNÍK?
Město Prachatice v rámci KPSS ORP Prachatice ve spolupráci s komisí sociální Rady města
Prachatice a Dobrovolnickým centrem Prachatice vyhlašují výzvu pro všechny, kdo poskytují
nadstandardní služby v rámci doplňkové péče o seniory, osoby se zdravotním postižením,
rodiny s dětmi a osoby v krizi,
v podmínkách domácností, ale i ve zdravotnických a
sociálních zařízeních, institucích s názvem:
PEČOVATEL – PEČOVATELKA S KYTIČKOU 2022
Kategorie:
1.
2.
3.
4.

Pečující osoba v pobytových zařízeních – profesionál
Pečující osoba v terénních službách – profesionál
Pečující osoba v domácím prostředí – neformální pečující
Pečující osoba – dobrovolník

Cílem je zviditelnit a ocenit práci pečujících osob, jednotlivců – pracovníků sociálních služeb
a zdravotní péče, dobrovolníků a zvýšit prestiž a společenské uznání těchto profesí.
Informovat občany města o sociálních službách, zdravotní péči a dobrovolnictví ve městě.
Návrhy na jednotlivá ocenění mohou zasílat uživatelé služeb, pacienti, jejich rodiny a přátelé,
spolupracovníci a vedoucí v jednotlivých zařízeních, občané do 21.(středa) září 2022.
Kritéria:
Hlavním kritériem soutěže je dlouhodobý, nadstandardní, inovativní či výjimečný přístup
v každodenní praxi poskytování sociální služby, zdravotní péče, nebo dlouhodobá,
mimořádně kvalitně, obětavě a zodpovědně vykonávaná práce, dobrovolnictví (zde uveďte i
počet cca hodin).
Vyhlášení: 21. srpna 2022
Sledované období: celý rok 2021 a polovina roku 2022
Území: ORP Prachatice
Termín pro zaslání přihlášek: do 21. září 2022 na adresu: Hana Rabenhauptová, garant výzvy
Vyhodnocení (berte zároveň jako pozvání pro navrhovatele i navrženého):
1. října (sobota) 2022 v 10:00 hodin v Zimní zahradě Nové radnice, Velké náměstí 3,
Prachatice v rámci Týdne sociálních služeb v ČR – Prachaticích 2022

Jsme rádi, že jste se dostali k anketnímu lístku
PEČOVATEL – PEČOVATELKA S KYTIČKOU 2021
a děkujeme za zaslání návrhu na ocenění nejlepšího pečovatele/pečovatelky.
Těšíme se i s Vámi na slavnostním vyhodnocení 1. 10. 2022 v Prachaticích.

PEČOVATEL – PEČOVATELKA
laik, profesionál, dobrovolník … 2022
DŮVOD NOMINACE:

NAVRHOVATEL: Jméno a příjmení navrhovatele a jeho kontakty: adresa, telefon a email:
Vztah k nominovanému (zvolte z následujících odpovědí):
ZAMĚSTNAVATEL SPOLUPRACOVNÍK ZNÁMÝ UŽIVATEL RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK JINÉ

Bližší informace:
Hanka RH+ Rabenhauptová, garant – 388 607 533, 724 188 864,
hana.rabenhauptova@mupt.cz

