Nominace „Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2018“ – formulář
Nominovat lze: jednu žijící osobnost působící v neziskovém sektoru ve Zlínském kraji
1. Nominující organizace/obec (název, adresa, IČO, jméno statutáře, telefon, e-mail):
Diakonie ČCE – středisko Vsetín, 73633178, D. Žárský, 731 517 257, vsetin@diakonie.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nominovaná osobnost
Jméno a příjmení, titul
Adresa trvalého bydliště
nebo kontaktní adresa
Telefon, e-mail
Neziskové organizace v níž
působil(a) či působí:
a) název organizace

Mgr. et Bc. Zdislava Odstrčilová
Podlesí 528, Valašské Meziříčí
777 672 902, odstrcilova@muvalmez.cz
1. Organizace:
a) Charita Valašské Meziříčí - ředitelka
b) ORP Valašské Meziříčí a ORP Rožnov pod Radhoštěm
c) nestátní nezisková organizace poskytující zdravotní, sociální,
sociálně-výchovně, vzdělávací a humanitární služby

b) obec (obce) působnosti

c) hlavní zaměření činnosti
organizace

2. Organizace: do 31.12.2018
a) Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí- ředitelka
b) ORP Valašské Meziříčí
c) nestátní nezisková organizace poskytující sociální, zdravotní
služby, sociální podnikání a ostatní obecně prospěšné služby

3. Organizace: dosud - jednatelka
a) 1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ s.r.o.
b) Valašské Meziříčí a okolní města a obce
c) zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním
4. Organizace: od podzimu 2018
a) Město Valašské Meziříčí, místostarostka

Pracovní pozice na níž
nominovaný působil

Počet let práce v neziskovém
sektoru ve Zlínském kraji
Aktivity nominovaného v jiných
oblastech (např. veřejném
sektoru, podnikatelských
aktivitách podporující
neziskové organizace apod.)

1. ředitelka – 10 let
2. ředitelka – 8 let
3. jednatelka – 6 let
18 let
-

-

-

lektorská činnost – standardy kvality v soc. sl., koučování,
realizace projektů – integrace členů romské komunity, rozvoj
peč. služby, zaměstnávání lidí ohrožených sociálním
vyloučením, zaměstnávání lidí se zdravotním postižením
založení 1. VALAŠSKÉ DIAKONICKÉ s.r.o. – zaměstnávání osob
se zdravotním znevýhodněním, založení sociálních podniků
Secondhelp a Palomino
zapojení do transformace pobytového zařízení pro lidi
s mentálním postižením – Projekt Žijeme tu s vámi!, Já to
zvládnu!

-

-

-

Důvody nominace (rozsah
orientačně do 800 znaků )

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

zapojení do programu vzdělávání lidí s mentálním postižením
– projekt Matteo
zasloužila se o rozvoj poskytovaných služeb v rámci střediska
Diakonie - odborné sociální poradenství
v roce 2007 se zapojila do komunitního plánování sociálních,
zdravotních a souvisejících služeb Mikroregionu
Valašskomeziříčsko – Kelečsko
od roku 2014 se účastní pracovní skupiny ORP Valašské
Meziříčí pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zl. kraji
od roku 2010 – zastupitelka Města Valašské Meziříčí
od roku 2014 – členka Rady Města Valašské Meziříčí
od roku 2016 – zastupitelka zastupitelstva Zl. kraje a členka
sociálního výboru zastupitelstva Zl. k.
členka KDUČSL
v roce 2018 se stala 1. místostarostkou Města Valašské
Meziříčí
spolupráce na novém systému kofinancování sociálních služeb
ze strany obcí a měst Mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečsko

Paní Zdislava Odstrčilová, vždy projevovala výrazný zájem o sociální
oblast, kde řadu let pracuje s mimořádným nasazením. Desítky let
pracovala na pozici ředitelky významných sociálních organizací ve
Valašském Meziříčí, které ročně pečovaly až o 600 seniorů či sociálně
vyloučených. Současně rozvíjela aktivity, které vytvářely podmínky pro
zaměstnávání lidí s handicapem ať již v tzv. Second help (obdoba
second handu) či v pralinkárně nebo Palomino – zaměřené na úklid,
praní prádla apod. Zde jsou dnes zaměstnány desítky osob
s handicapem. Mimo to se aktivně zapojovala do komunitního
plánování jak na úrovni města Valašské Meziříčí a příslušného ORP či
mikroregionu, tak i na úrovni kraje. Svým přístupem se řadí
k nejpřednějším osobnostem v sociální i občanské oblasti ve Zlínském
Kraji.

www.kdu-valmez.cz
www.valasskemezirici.cz

Termín pro podání nominace: do 22. 2. 2019 doručení do 12 hodin
Adresa doručení nominací:
ANNOZK , Zlínský klub 204, tř.T.Bati 204, 760 01 Zlín (originál
formuláře „Nominace…“) nebo naskenovaný formulář s podpisem statutáře na e-mail :
annozk@seznam.cz
Další informace: Ing.Dan Žárský, předseda ANNOZK tel.: 731 517 257
Helena Frkalová, tajemnice ANNOZK tel.724 100 270

