Návrhy na „Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2014“ - formulář
1. Navrhující organizace/obec (název, adresa, IČO, jméno statutáře, telefon, e-mail):
Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s., Mostní 4058, 760 01 Zlín, IČ. 25300083
…................................................................................................................................................................
Ing. Mgr, Milan Antoš, řediel tel. 777 721 131, csp.ops@cspzlin.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

Radomír Vítek

1. Organizace:
a) SK Berani Naděje Zlín
b) Zlín
c) sportovní činnost
2. Organizace:
a) České hnutí speciálních olympiád ČR
b) Česká republika
c) Sportovní činnost
3. Organizace:
a) Český svaz mentálně postižených sportovců
b) Česká republika
c) Sportovní činnost
4. Organizace:
a) Sportovní klub vozíčkářů
b) Otrokovice
c) Sportovní činnost
5. Organizace:
a) Český svaz tělesně postižených sportovců
b) Česká republika
c) Sportovní činnost

Pracovní pozice na níž
navrhovaný působil viz výše

1. Organizace – předseda a trenér

2. Organizace – ředitel sportu stolní tenis, trenér

3. Organizace – vedoucí realizačního týmu reprezentace
4. Předseda sportovního klubu, trenér

5. Regionální zástupce za Jižní Moravu
Počet let práce v neziskovém
sektoru ve Zlínském kraji
Aktivity navrhovaného v jiných
oblastech (např. veřejném

19 let

sektoru, podnikatelských
aktivitách podporující neziskové
organizace apod.)

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

Za dlouholetou dobrovolnou činnost ve prospěch handicapovaných
sportovců. Radomír Vítek se zasloužil o vznik organizovaného sportu
(stolní tenis, lyžování, plavání, cyklistika a další) dospělých osob se
zdravotním postižením tj. Tělesným i mentálním v regionu Zlín. Zúčastnil
se jako trenér reprezentačního týmu ČR:
a) Mistrovství Evropy (Dánsko 1996, Švédsko 19998)
b) Mistrovství světa (Francie 2007)
c) Paralympiády v Sydney r. 2000
Jako trenér a ředitel sport Českého hnutí speciálních olympiády
a) Aljaška – světové hry
b) Šanghaj – světové hry
c) Varšava – evropské hry
d) Belgie 2014 – evropské hry
Pravidelně se jako trenér i člen přípravného výboru účastní Národních
speciálních olympiád.
Pod trenérským vedením byl sportovec s mentálním postižením SK Berani
Zlín vyhlášen sportovcem města Zlína v kategorii zdravotně
handicapovaných sportovců v lyžování v roce 2014. Na stejné ocenění je v
roce 2015 nominován handicapovaný sportovec plavec z téhož klubu a
pod vedením navrhovaného.

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

KNIHA – Sydney 2000
www.specialympics.cz

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

