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NOVÉ KAMPANĚ
Vážení přátelé, milí senioři,
Krajská rada seniorů MSK se po několika letech rozhodla změnit a novelizovat
kampaně, které jsme každoročně vyhlašovali. Chceme ocenit nově seniorské
jednotlivce v kampani " Senior MSK roku 2020" a nejaktivnější seniorskou
organizaci kraje. Vše blíže popisují propozice a podmínky, které jsou zveřejněny
jako příloha této výzvy! Získali jsme nového partnera Sdružení pro rozvoj MSK,
se kterým chceme vše vyhodnotit a slavnostně vyhlásit! Pozorně vše prostudujte
a především se ke kampaním aktivně připojte!
předseda KRS MSK
Ing. Pavel Gluc

VYHLÁŠENÍ KAMPANÍ
Hledáme nejaktivnější seniorskou organizaci
Hledáme seniora MSK roku 2020
V minulých letech Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje (dále jen KRS MSK)
pořádala kampaně pod názvem "Hledáme nejaktivnější seniorské a proseniorské organiace"
a "Hledáme obce-města-mikroregiony seniorům nejpříznivější".
V roce 2020 chce KRS MSK zásadním způsobem kampaně změnit již tím, že našim novým
významným partnerem bude Sdružení pro rozvoj MSK a změny budou jak v novém pojetí,
tak i rozsahem předání informací pro případné zájemce o zapojení do kampaní. Informovanost
všech obcí MSK a seniorských organizací bude zajištěna nejen cestou webových stránek
KRS, ale i novými možnostmi předání informací našim partnerem.
Účast subjektů v kampani je zcela dobrovolná.
Kampaně mají posloužit ke společenskému posouzení aktivity samotných seniorů
a seniorských kolektivů Moravskoslezského kraje.
Metodika přihlášení se je postavena na vlastním představení aktivit seniorů za posuzované
období (viz propozice) vyplněním informačního protokolu (přihlášky). Na základě těchto
informací KRS MSK, ve spolupráci se Sdružením pro rozvoj MSK, stanoví nejaktivnější
subjekty v každé kategorii a při následném projednání s nimi posoudí objektivitu předaných
informací.
Příslušné podklady a dokumenty najdete na našich webových stránkách nebo si je můžete
vyžádat elektronickou poštou na e-mailu:
aktivity-krs@ms-seniors.cz

PROPOZICE KAMPANĚ
Hledáme nejaktivnější seniorské organizace MSK

Vyhlašovatel:
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Kategorie:
Seniorská organizace:
zapsané i nezapsané spolky, které své aktivity provádí v převážné míře ve prospěch
svého kolektivu.

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.

Přihláška – informační protokol níže

