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Jsme s vámi
na jedné
lodi!

Projekt S podporou k lepší péči
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007688

PŘIHLÁŠKA /
NOMINACE

Zaškrtněte křížkem, zda se jedná
o přihlášku / nominaci

Přihláška

Nominace

(Neformální pečující osoba
přihlašuje sama sebe.)

1

1

NAVRŽENÝ KANDIDÁT:
(Vyplňuje se v případě přihlášky i nominace.)
Titul, jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa bydliště:

E-mail, telefonní číslo:

NAVRHOVATEL:
(Vyplňuje se pouze v případě nominace.)
Fyzická osoba – titul, jméno, příjmení:

Právnická osoba – název subjektu, IČ a jméno
odpovědného pracovníka
Adresa, e-mail, telefonní číslo:

Ocenění pečujících osob
Libereckého kraje 2019

(Neformální pečující osobu navrhuje jiná fyzická či
právnická osoba.)
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Neformální pečující je fyzická osoba, která se stará o své blízké s handicapem (děti, dospělé) nebo
o seniory, kteří jsou již odkázáni na pomoc druhých. Tato osoba nevykonává péči o osobu blízkou
v rámci své profese.
1

Pro získání ocenění není rozhodující, zda se neformální pečující osoba přihlásila sama, nebo byla
nominována.
POVINNÉ PŘÍLOHY PŘIHLÁŠENÍ/NOMINACE:
• Písemný popis životního příběhu neformální pečující osoby v rozsahu max. dvou stran velikosti A4. Na
základě tohoto materiálu budou jednotlivé příběhy vyhodnocovány, proto musí být dostatečně vypovídající. Jedná se o podrobný popis životního příběhu neformální pečující osoby, který bude vypovídat
o motivaci k pečování o osobu blízkou, o úkonech v rámci péče, o časové a psychické/fyzické náročnosti,
o prospěšnosti této činnosti.
Součástí mohou být informace o tom, zda neformální pečující osoba opustila/změnila zaměstnání či podnikání kvůli pečování o osobu blízkou. Zda se musela přestěhovat nebo upravit svou domácnost kvůli
pečování. Informace o tom, zda je přihlášený/nominovaný kandidát schopen využít pomoc od jiné blízké
osoby či od sociálních služeb ve smyslu krátkodobé nebo pravidelné pomoci kvůli možnosti si zařídit své
osobní záležitosti a možnosti si odpočinout a věnovat se svým aktivitám či zaměstnání.
• 2x podpůrné písemné vyjádření (např. vyjádření jiné fyzické osoby, která je v častém fyzickém kontaktu
s navrhovaným kandidátem, vyjádření lékaře, organizace z oblasti sociálních služeb, zástupce obce, příp.
jiných fyzických či právnických osob).
• Souhlas se zpracováním osobních údajů přihlašovaného/nominovaného kandidáta.
• Souhlas se zpracováním osobních údajů opečovávané osoby nebo osob (případně jejich zákonného
zástupce či opatrovníka).
Formuláře k povinným přílohám naleznete ke stažení na stránce
www.sdruzenitulipan.cz/pecujici-liberecky-kraj nebo se obraťte na níže uvedené pracovníky.
Vyplněný nominační formulář včetně povinných příloh doručte nejpozději do 30. 9. 2019 na adresu jedné
z níže uvedených poboček projektu “S podporou k lepší péči” (reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/
0007688), v rámci kterého se tato aktivita realizuje. Realizátorem projektu a této akce je Sdružení TULIPAN,
z.s., www.sdruzenitulipan.cz.
V případě dotazů kontaktujte níže uvedené pracovníky.
Lucie Stará, pobočka Liberec
adresa pobočky: Kostelní 10/5, 460 01 Liberec
Tel.: 775 802 272, stara@sdruzenitulipan.cz

Miroslava Hochmannová, pobočka Jablonec n. Nisou
adresa pobočky: Komenského 19, 466 01 Jablonec n. Nisou
Tel: 774 450 165, hochmannova@sdruzenitulipan.cz

Slavěna Horňáková, pobočka Semily
adresa pobočky: Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Tel.: 775 802 276, hornakova@sdruzenitulipan.cz

Jana Bergrová, pobočka Česká Lípa
adresa pobočky: Žižkova 231, Česká Lípa
Tel.: 775 802 277, bergrova@sdruzenitulipan.cz

V ................................................................................ dne ............................................................

Podpis přihlašujícího/navrhovatele: .....................................................................................

