TISKOVÁ ZPRÁVA
Národní cena sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2014 bude vyhlášena 11. 11. 2014
VEDLE ODBORNÍKŮ MŮŽE HLASOVAT V ON-LINE ANKETĚ TAKÉ VEŘEJNOST
Praha, 28. 5. 2014: Diakonie ČCE a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pořádají
v letošním roce II. ročník Národní ceny, jež vznikla sloučením dvou prestižních ocenění.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny dne 11. listopadu 2014 na Novoměstské radnici v Praze.
Patronkou soutěže se stala paní Hana Maciuchová, která provede účastníky závěrečným
slavnostním vyhlášením spolu s moderátorkou paní Marií Retkovou.
Dlouhodobým cílem obou pořádajících organizací je podpořit ty, jejichž záslužným úkolem
je pečovat a pomáhat potřebným. Nominovat své favoritky či favority na cenu budou mít
příležitost od 1. června až do 30. září sami uživatelé služeb, jejich rodiny a přátelé, jakož
i spolupracovníci nominovaných či vedoucí služeb pomáhajících organizací.
Komise složené z odborníků vyberou na podkladě nominačních dopisů a přihlášek nejlepší
pracovníky, kteří převezmou titul „Pečovatel/ka roku – pracovník v sociálních službách“
(jednotlivě v kategoriích ambulantní, terénní a pobytové služby), „Sociální pracovník“ či titul
„Manažer sociálních služeb“.
Příležitostí k zapojení širší obce příznivců je on-line anketa v samostatné kategorii Cena veřejnosti.
Na portálu www.pecovatelkaroku.cz mohou lidé udělit svůj hlas 15.–30. října.
„Oceňování nejlepších pracovníků v sociálních službách, pečovatelek, pečovatelů či sociálních
pracovníků se stalo již tradicí a naprostou samozřejmostí jako vyjádření poděkování poskytovatelů
sociálních služeb. Je nutné stále dokola upozorňovat širokou veřejnost na tyto profese, jejich
náročnost, ale i na odhodlání a nasazení každého jednotlivého pracovníka při dennodenní práci
s těmi, kdož potřebují naši pomoc a podporu. Národní cena – Pečovatelka roku tak opět představí ty
nejlepší příběhy pracovníků, kteří tvoří hlavní pilíř každé sociální služby,“ říká Jiří Horecký, prezident
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
V rámci slavnostního vyhlášení se všichni ocenění setkají vedle řady významných hostů
také s populární herečkou Hanou Maciuchovou, jež je patronkou Národní ceny a spolu
s moderátorkou Marií Retkovou bude účastníky programem provázet.
„Pořádáním Národní ceny usilujeme o veřejné uznání pracovníků v pomáhajících profesích
sociálních služeb a obecně o sdělení, jak výjimečným a obětavým je jejich ›neviditelné‹ povolání,
chápané zpravidla jako samozřejmá mezilidská služba a tiché životní poslání. Schopnost pečujících
naslouchat a respektovat, trpělivě a přiměřeně, empaticky vycházet vstříc nejzákladnějším potřebám
druhého člověka je vskutku úloha hodná ocenění,“ dodává Petr Haška, ředitel Diakonie ČCE.
Více informací o soutěži najdete na www.pecovatelkaroku.cz
Kontakt: Vendula Kodetová, manažerka vnějších vztahů, m: 739 244 788, e: pr@diakonie.cz

Diakonie ČCE
Belgická 22, 120 00 Praha 2

Tel.: 242 487 811-2, Fax: 242 487 834
E-mail: info@diakonie.cz, Web: www.diakonie.cz

IČO: 45242704
Bank. spojení: 192 335 7379 / 0800

