Návrhy na „Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2014“ - formulář
1. Navrhující organizace/obec (název, adresa, IČO, jméno statutáře, telefon, e-mail):

Město Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí 189
76617 Valašské Klobouky

Ico 00284611
Statutární orgán: Martin Janík, místostarosta, 734 681 520, janik@mu-vk.cz
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
Pracovní pozice
na níž
navrhovaný
působil viz výše

Bc. Pavlína Kolínková
1. Organizace:
a) CSOP Kosenka
b)Valašské Klobouky
c) ochrana přírody a krajiny
2. Organizace:
a) Valašký mikulášský jarmek
b) Valašské Klobouky
c) ochrana a zachování řemeslných tradic a kultury
3. Organizace:
a)
b)
c)

1. Organizace členka výboru

2. Organizace předsedkyně sdružení
3. Organizace

Počet let práce 20 let
v neziskovém
sektoru ve
Zlínském kraji
Aktivity
- Organizace ekologické olympiády
navrhovaného
- Spolupráce na obnově domu Kardinála Trochty ve Francove Lhotě
v jiných
- Spoluorganizace jarmeku na Půlčinách
oblastech
(např. veřejném
sektoru,
podnikatelských
aktivitách
podporující
neziskové

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

Kde lze
případně najít
další informace
o navrhovaném
(web,
literatura,…)

Pavlína Kolínková se od svých mladých let intenzivně věnuje rozvoji občanské společnosti.
Dlouhodobě pracuje na poli environmentální výchovy, organizuje ekologické olympiády,
podílí se na kurzech řemesel a tradičních akcích. Ve svém volném čase pomáhá dalším
neziskovým organizacím se získáváním prostředků z grantových výzev. Jde osobním
příkladem při předávání kulturního dědictví. Je autorkou programu „od zrníčka ke chlebíčku“
kdy si děti sami vypěstují obilí, sklidí ho, vymlátí, umelou, upečou chléb, nebo hostie na první
svaté přijímání. Dále organizuje valašský mikulášský jarmek, který je nejvýznamnější
regionální akcí na Valašskoklobucku. Organizuje ochranu obojživelníků a environmentální
programy pro děti ze základních škol.

http://www.kosenka.cz/file/vyrocni_zprava_2005.pdf
http://www.francovalhota.cz/fotogalerie1.php?fotogalerieID=t4p130&ID=130&lang=1&tid=4
http://www.liska-evvo.cz/clen/9264ebc0-9f96-11e3-8686-52540021ce28
http://valassky.denik.cz/zpravy_region/rodny-dum-kardinala-trochty-bude-mit-opravenoustrechu-20130617.html

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

