Návrhy na „Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2014“ - formulář
1. Navrhující organizace/obec (název, adresa, IČO, jméno statutáře, telefon, e-mail):
Diakonie ČCE – středisko Vsetín, Strmá 34/2, Vsetín 755 01, IČOI: 73633178, statutární zástupce: Ing.
Dan Žárský, ředitel – vsetin@diakonie.cz; 731 517 257 nebo 571 420 617
2. Navrhovaná osobnost
Jméno a příjmení, titul
Adresa
Neziskové organizace, v níž
působil(a) či působí:
a) název organizace
b) obec (obce) působnosti
c) hlavní zaměření činnosti
organizace
P.S.: počet organizací lze rozšířit

Ing. Eva Ludvíčková
1. Organizace:
a)Naděje Otrokovice
b)Otrokovice, Zlín, Vsetín
c) sociální oblast
2. Organizace:
a) Komunitní plánování soc. služeb Vsetínska
b) Vsetín + ORP Vsetín
c)komunitní plánování sociálních služeb
3. Organizace:
a) KÚ ZK
b) Zlínský kraj
c) plánování rozvoje sociálních služeb
4. Diakonie Vsetín
b) Vsetín
c) Sociální oblast
5. Domov Jitka
b) Vsetín
c) sociální oblast

Pracovní pozice na níž
navrhovaný působil viz. výše

1. Organizace- ředitelka

2. Organizace - metodik

3. Organizace – metodik

4. Organizace – členka Dozorčí rady

5. Organizace – člen představenstva
Počet let práce v neziskovém
24 let
sektoru ve Zlínském kraji
Aktivity navrhovaného v jiných
oblastech (např. veřejném
sektoru, podnikatelských
aktivitách podporující neziskové
organizace apod.)

Důvody návrhu (rozsah
orientačně do 800 znaků vč.
mezer)

Kde lze případně najít další

Paní Eva Ludvíčková se mnoho let podílí na rozvoji neziskového sektoru
na území města Vsetína s přesahem do Zlínského kraje i do centrálních
struktur veřejné správy. Přestože je bytem ve Vizovicích, řadu let
působila na různých úrovních komunitního plánování ve Vsetíně a také
na úrovni Zlínského kraje. Jako všeobecně uznávaná autorita zvláště
v oblasti sociálních služeb v celém zlínském kraji má zásadní podíl na
kvalitním rozvoji řady sociálních služeb na území kraje, s důrazem na
kvalitu jak v oblasti péče o uživatele, tak i ekonomického řízení
organizací. Přes důchodový věk doposud aktivně působí v několika
místních organizacích např. v roli členky Dozorčí rady případně členky
představenstva. Stále je velmi žádanou poradkyní (metodičkou) našich
vsetínských organizací v řadě složitých rozhodování, při nichž se
zúročuje její dlouholetá praxe na pozici ředitelky Naděje v Otrokovicích
(s pobočkou na Vsetíně), členky vedení Naděje v ČR, SPRSSZK,
KPSSVsetín a řady dalších grémií. Ke spolupráci přistupuje vždy velmi
vstřícně a obětavě bez ohledu na vlastní prospěch.

http://www.valasskemezirici.cz/doc/39721/

informace o navrhovaném
(web, literatura,…)

Navrhovat lze: jednu žijící osobnost působící v neziskovém sektoru ve Zlínském kraji
Termín pro podání nominace: do 13. 2. 2015 doručení do 12 hodin
Adresa doručení nominací: Zlínský klub 204, třída Tomáše Bati 204 (originál formuláře
„Nominace…“) nebo e-mailem: annozk@seznam.cz (naskenovaný formulář “Nominace….“
s podpisem statutáře organizace)
Další informace: Bc. Veronika Mikulčáková
e-mail: veronika.mikulcakova@centrum.cz

tel.: 607 416 992

