
 

 

                             PROPOZICE   KAMPANĚ 

 

                                Hledáme seniora MSK roku 2020 

 

 

 

Vyhlašovatel: 
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 

 

Kategorie: 
Senior/ka nad 65 let 

 

Zápočtové období: 
1. listopad 2019 až 15. říjen 2020 

 

Přihlášení do kampaně: 
Předání vyplněného informačního protokolu (přihlášky) KRS MSK: 

- v listinné podobě na adresu.  Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje 

                                                 U Tiskárny 1 

                                                 702 00  Ostrava 

- elektronicky e-mailem:  aktivity-krs@ms-seniors.cz 

 

Uzávěrka přihlášek - přijetí informačních protokolů: 
Do 16. října 2020, 24.00 hodin 

Protokoly zasílané Českou poštou s razítkem pošty nejpozději 16. října 2020.   

 

Posuzování informačních protokolů (přihlášek) a následné kroky: 
Posuzování obsahu informačních protokolů (přihlášek) bude provedeno komisí KRS MSK               

a Sdružení pro rozvoj MSK. Na základě jejího doporučení se uskuteční projednání obsahů 

informačních protokolů (přihlášek)  s jejími zpracovateli. Projednání zabezpečí členové 

sekretariátu předsedy KRS MSK v dohodnutém čase a místě. 

 

Vyhlášení výsledků kampaně: 
Vyhlášení výsledků kampaně bude provedeno v rámci slavnostního společenského setkání 

"REGION PRO SEBE 2020" členů Sdružení pro rozvoj MSK a významných představitelů 

kraje, měst a obcí, institucí, KRS MSK, firem a podniků 7. prosince 2020. 

 

 

Informační protokol viz  níže: 

 

 

 

 

 



INFORMAČNÍ PROTOKOL KAMPANĚ  
SENIOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ROKU 2020 

 
 
                                                           

Zpracovat volnou formou podle následujících kriterií: 
 
Nominovat můžete jednotlivce, kteří: 
 
- musí mít minimálně 65 let; 
- mimořádně se angažují ve prospěch řešení veřejných problémů v místě; 
- konkrétně a dlouhodobě pomáhají seniorům; 
- provozují informační a vzdělávací aktivity ve prospěch seniorů (např. obrana práv spotřebitelů, 
bezpečnost, důstojné bydlení, zdravotní problematika. aj.); 
- dlouhodobě a efektivně pracují na řešení sociálních problémů (i ve prospěch dalších skupin - děti, lidé 
s postižením, osamělé matky aj.); 
- společensky významně využívají svou celoživotní kvalifikaci ve veřejném prostoru (obětaví lékaři, 
učitelé, právníci, sociální pracovníci, aj.); 
- nominováni musí být jednotlivci, kteří prokazatelně svou činnost vyvíjeli v průběhu celého 
hodnoceného období na území Moravskoslezského kraje. 
 
Přihláška musí být napsaná pravdivě a podepsána navrhovatelem i nominovaným. Odesláním takto 
napsané a podepsané přihlášky navrhovatel 
a nominovaný potvrzují, že se seznámili s kritérií kampaně, že s nimi souhlasí a zavazují se je dodržet. 
 
Navrhovatel přihlášku zašle KRS MSK podle propozic a v přihlášce uvede: 
- jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonní a e-mailový kontakt nominovaného; 
- své jméno, příjmení a kontakt; 
- návrh nominovaného řádně zdůvodní.  
 
 
Poznámka: 
Nepřikládejte žádnou doplňující dokumentaci, ani foto! Bude předmětem případného společného posouzení údajů. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


