
Nominace „Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje  za rok 2020“ – 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 Valašské Meziříčí 
Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí 
IČ: 73632783 
Mgr. Květoslava Othová, ředitelka a předsedkyně správní rady 
T: 605 223 405, E: othova@diakonievm.cz 
 

2. Nominovaná osobnost: 

Jméno a 
příjmení, titul  
Adresa trvalého 
bydliště 
nebo kontaktní 
adresa 
Telefon, e-mail    
NUTNÉ! 

Bc. Lenka Kostelná 
Jarcová 253 
757 01 Valašské Meziříčí 
T: 739 589 874, E: kostelna@diakonievm.cz 

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 nebo 
proškrtnout 

1. Organizace:  
a) Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí 
b) Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, Mikroregion Rožnovsko 
c) Zdravotní a sociální služby pro seniory, osoby s hendikepy a nemocné v závěru života 
zejména v domácím prostředí 
2. Organizace:  
a) Diakonie Valašské Meziříčí  
b) Zlínský kraj 
c) Komplex zdravotních a sociálních služeb pro seniory, osoby s hendikepy a nemocné 
v závěru života v terénní, ambulantní a pobytové formě 

Pracovní pozice 
na níž 
nominovaný 
působil 

1. Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí  
- Zdravotní sestra – ošetřovatelka, pečovatelka v domácnostech klientů (od 1. 7. 1998)   
- Vrchní zdravotní sestra, zástupkyně ředitelky (od 1. 3. 2001) 
- Vedoucí ošetřovatelské a pečovatelské služby, vrchní sestra, zástupkyně ředitelky (od 
1. 5. 2007)   
- Manažer úseku domácí péče (od 1. 8. 2016)  
2. Diakonie Valašské Meziříčí  
- Vedoucí úseku podpory domácí péče (od 1. 1. 2020) 

Počet let práce 
v neziskovém 
sektoru ve 
Zlínském kraji 

22 let 

mailto:othova@diakonievm.cz


Aktivity 
nominovaného 
v jiných 
oblastech 
(např. veřejném 
sektoru, 
podnikatelských 
aktivitách 
podporující 
neziskové 
organizace 
apod.)   

- vedoucí pracovní skupiny Senioři Komunitního plánování sociálních a souvisejících 
služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko 
- člen sociální a kulturní komise obce Jarcová 
 

Důvody 
nominace 
(rozsah 
orientačně do 
800 znaků ) 

Paní Bc. Lenka Kostelná pracuje v Diakonii Valašské Meziříčí od roku 1998. Postupem let 

se ze zdravotní sestry pečující o klienty v domácnostech stala vrchní sestrou zdravotní 

ošetřovatelské péče, vedoucí terénních služeb pro seniory a zástupkyní ředitele 

organizace. Zasloužila se o rozvoj domácí paliativní péče. Nyní působí na pozici vedoucí 

úseku služeb domácí péče, vede tým 50 lidí. Paní Kostelná je „pilířem“ organizace. Je 

vzorem pro svou profesionalitu ve vztahu ke klientům i pracovníkům, spolehlivost, 

loajalitu ke kultuře organizace, pečlivost, a především pro své velké osobní nasazení. Paní 

Kostelná je výraznou osobností s vizí rozvoje sociálních a zdravotních služeb nejen 

v organizaci, ale také v rámci Města Valašského Meziříčí, Zlínského kraje a organizací 

poskytujících v regionu sociální služby. V roce 2020 byla velkou oporou svému týmu 

nejen pro zvládnutí pandemie, ale také pro zvládnutí změn vyvolaných sloučením dvou 

středisek Diakonie a bylo potřeba přizpůsobit služby a pracovníky novým organizačním 

podmínkám. Je tak příkladem člověka, pro kterého je jeho povolání životním posláním. 

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

https://www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=3218 
https://www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=33009 
https://www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=40930 
https://www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=31792 
https://www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=43026 
 

 
 
Ve Valašském Meziříčí dne 8.3.2021 
 
 
 
Termín pro podání nominace:     do 12. 3. 2021 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               

https://www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=3218
https://www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=33009
https://www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=40930
https://www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=31792
https://www.valasskemezirici.cz/assets/File.ashx?id_org=17636&id_dokumenty=43026
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