
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):Svaz 
postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. Praha, základní organizace RESPI Zlín 
kontaktní adresa:Broučkova 292/216, 760 01 Zlín, IČO  67028225, Eva Struhařová, mob. 
774594700,e-mail: evcazli@volny.cz… 

2. Nominovaná osobnost 

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

Ludmila Nováková 
Chelčického č. 723, Zlín 4 -Malenovice 
tel. Mob. 723136924 
 

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)SPCCH v ČR,  z. s. Praha, ZO  RESPI Zlín 

b)členka výboru 
c) Základní organizace RESPI Zlín  je zaměřena na  členy s 
respiračním onemocněním a pro ně připravuje i program. 
Jógové a dechové cvičení. Rekondiční pobyty v oblastech 
vhodných pro respirační onemocnění. Přednášky lékařů i různé 
kulturní akce, vycházky a jednodenní výlety. Chůze z Nordic 
walking holemi. Rekondiční pobyt. 
 
Organizace: 

a)Krajská rada senioru, Zlínského kraje 
        b) členka kolegia 
 
 

 

Pracovní pozice na níž 
nominovaný působil 

1. Organizace: Je členkou výboru, zajišťuje  pohoštění  na čl. 
schůze, vede evidenci jógového cvičení 

2. Členka kolegia Krajské rady seniorů 
 

Počet let práce v neziskovém 
sektoru ve Zlínském kraji 

15 let je členka SPCCH v ČR, ZO RESPI Zlín 
5 let členka kolegia Krajské rady seniorů 

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

Paní Ludmila Nováková se narodila 14. 7. 1941. Vyučila se v letech 
1970- 1973 prodavačkou. Do roku 1997 pracovala jako prodavačka  a 
pokladní  v potravinách v Malenovicích až do důchodového věku . 

Důvody nominace (rozsah 
orientačně do 800 znaků ) 

Paní Ludmilu Novákovou navrhujeme na nominaci osobnost 
neziskového sektoru za Svaz postižených civilizačními chorobami, ve 
kterém je členkou od roku 2005. Paní Ludmila Nováková je členkou 
výboru ZO RESPI od 2010 a   stará o zajištění pohoštění na členských 
schůzích, vzorně vede evidenci docházek na cvičení, 10 let vedla 
cvičení v bazénu v Krajské nemocnici T. Bati. Podílí se na celoročním 
plánu vycházek spolu s dalšími členkami . Vždy je připravena zastoupit 
některou členku výboru v době její nemoci. Je členkou Krajské rady 
seniorů od r. 2014  a  informuje nás o aktivitách pořádaných Radou 
seniorů např. zájezdy za zdravím, o sportovních aktivitách a 
přednáškách. Aktivně se účastní všech akcí v naší ZO. 



Je oblíbená u všech členů naší organizace. Pravidelně se účastní 
rekondičních pobytu  a pomáhá  vedoucí rekondičního pobytu  s 
organizací na rekondici . 
 
 
 

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

 

 
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                                                    
 


