Anketa města

Srdcař Litoměřic
Statut

Pravidla Srdcař Litoměřic
Anketa města, jejímž cílem je každoročně ocenit v závěru roku v několika kategoriích
občany a organizace, jež dobrovolně a nezištně vyvíjejí aktivity ve prospěch města
Litoměřice a jeho obyvatel. Cílem je vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost
i respekt k těm, kteří ji vykonávají, a zároveň motivovat k obdobnému přístupu ostatní.
Srdcař Litoměřic
•

Právnická nebo fyzická osoba vyvíjející dobrovolné aktivity na území města
Litoměřice

Podmínky nominace
•

Nominovat lze za počin realizovaný v uplynulém období (od května do května),
opakovaná nominace je možná

•

Nominovat může každý občan, firma či nezisková organizace s působností
v Litoměřicích

•

Konečnou nominaci schvaluje komise tvořená zástupci města, zakládající
patronkou a patronem daného ročníku

Kategorie
V každé kategorii budou vyhlášena vždy první tři místa (celkem 12) s tím, že hlavní
cenu získává ten, kdo v dané kategorii obdržel nejvyšší počet hlasů.
1. Kategorie: Podnikatel
podmínka: vlastní IČO
nominace za charitativní činnost, podporu a realizaci zajímavých akcí
pořádaných na území města Litoměřice
2. Kategorie: Sociální věci a zdravotnictví
nominace za doprovázení nemocných, pečovatelství, organizaci volnočasových
aktivit apod.
3. Kategorie: Sport
nominace za trenérství, organizaci zajímavých sportovních aktivit apod.
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4. Kategorie: Kultura a vzdělávání
nominace za organizaci hodnotných či výjimečných kulturních akcí, založení,
rozvíjení a udržování kulturních tradic, péči o kulturní dědictví apod., dále za
podporu a rozvoj vzdělávání, organizaci akcí napomáhajícím vzdělávání apod.
Zvláštní cena starosty města
Zvláštní cenu uděluje starosta města dle svého uvážení.
Nemusí být udělena.

Patron
Patronem následujícího ročníku je jmenován ten, který získá v souhrnu všech
kategorií nejvyšší počet hlasů. Patronství nelze opakovat. V případě dosažení
nejvyššího počtu hlasů i v následujícím ročníku je vzhledem k neobhajitelnosti
patronství jmenována patronem osobnost s druhým nejvyšším počtem získaných
hlasů. Patron se v období, pro které byl zvolen, stává členem komise.

Komise
Nese zodpovědnost za dodržování statutu schváleného radou města a organizaci
jednotlivých ročníků ankety Srdcař Litoměřic.
Složení:
•
•
•
•
•
•
•
•

Starosta / místostarosta města
koordinátor projektu
vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu MěÚ
vedoucí živnostenského úřadu (garant pro oblast podnikatel)
vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ
(garant pro oblast kultura, vzdělávání a sport)
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
(garant pro oblast sociální věci a zdravotnictví)
zakládající patronka Diana Cepníková
zástupce neziskové sféry

Hodnotitelé
Veřejnost, která bude hlasovat v rámci ankety pořádané prostřednictvím
Mobilního rozhlasu.
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Harmonogram akce
květen - červen
červenec - srpen
září – říjen
listopad

vyhlášení ankety, sběr nominací
ukončení nominací, rozdělení do kategorií
hlasování v anketě prostřednictvím Mobilního rozhlasu
slavnostní večer spojený s vyhlášením vítězů kategorií,
jmenování patrona příštího ročníku

Koordinátor ankety Srdcař Litoměřic:
Ladislava Čelková:

tel. 416 916 447, e-mail: ladislava.celkova@litomerice.cz
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