Návrhy na „Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2014“ - formulář
1. Navrhující organizace/obec (název, adresa, IČO, jméno statutáře, telefon, e-mail):
Oblastní spolek ČČK Zlínského
Potoky 3314, Zlín 760 01
IČ: 00426326
statutární zístupce : Anna Vařáková – předsedkyně OS ČČK Zlínskéhoe-mail: zlin@cervenykriz.eu
tel.:577 219 607
2. Navrhovaná osobnost
Jméno a příjmení, titul
Adresa

Věra Perútková
Pod Tlustou 5083 Zlín

Neziskové organizace v níž
působil(a) či působí:
a) název organizace
b) obec (obce) působnosti
c) hlavní zaměření činnosti
organizace

1. Organizace:
a) Oblastní spolek ČČK Zlín
b) Zlín - okresní
c) sociální, humanitární, osvětoví a výchovná činnost
2. Organizace:
a)Místní skupina ČČK Březnice
b) Březnice
c) osvětová a výchovná činnost

P.S.: počet organizací lze rozšířit

3. Organizace:
a)
b)
c)

Pracovní pozice na níž
navrhovaný působil viz výše
Počet let práce v neziskovém
sektoru ve Zlínském kraji
Aktivity navrhovaného v jiných
oblastech (např. veřejném
sektoru, podnikatelských
aktivitách podporující neziskové
organizace apod.)

•
•

Organizace – členka Oblastní výkonné rady OS ČČK Zlínského
Organizace – předsedkyně MS ČČK B řeznice

40
---------------------------------------

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

Paní Věra Perútková dlouhodobě působí v neziskovém sektoru zejména
v ČČK.
Zde se od roku 1975 podílela na řízení Místní skupiny, která se svou
úspěšnou činností řadila zásluhou paní Perútkové vždy mezi ty
nejúspěšnější v okrese Zlín.
Zasloužila se zejména o získávání bezpříspěvkových dárců krve.
(Březnice vždy vynikala v této činnosti).
Dále se zasloužila o proškolování dětí z obce a místní ZŠ v poskytování
první pomoci. Celá její rodina se zapojovala do této činnosti a práce v
neziskovém sektoru zejména v ČČK se stala dlouholetou rodinnou
tradicí.
Děti z Březnice byly vždy na prvních místech v Oblastní soutěži Hlídek
mladých zdravotníků.

Kde lze případně najít další
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

