Dobrá duše 2017!
Přihlaste se i Vy!
•
•
•

Věnujete se aktivně práci s dobrovolníky?
Zapojujete je do práce se seniory?
Vytváříte ve Vaší instituci vhodné podmínky pro rozvoj dobrovolnictví?

Ano? Tak neváhejte a zapojte Vaši instituci do projektu „Dobrá duše 2017“!
Údaje o instituci, která se chce do projektu zapojit:
Název a adresa instituce*):

Jméno a příjmení zástupce instituce*):
E-mail *):

Telefon*):

Od jakého data se věnujete práci s dobrovolníky?*):
Jakým způsobem proaktivně podporujete a systematicky rozvíjíte dobrovolnické aktivity ve vaší instituci? (školení, semináře,
koučink, atd. *):

Razítko, podpis a datum podpisu zástupce instituce*):

*) Takto označená pole jsou povinná, nebude-li některé z povinných polí vyplněno, bude přihláška automaticky vyřazena
z nominace pro neúplnost údajů. V případě potřeby je možné údaje vyplnit na samostatný papír, který bude součástí
originální přihlášky.
Výše uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Podepsaní účastníci souhlasí s využitím osobních údajů a fotografických materiálů pro marketingové účely. Údaje budou uchovány
po dobu 5 let s možností zrušení na písemnou žádost.
Adresa pro zaslání přihlášky:
MediaTrust Communications spol. s r.o., Kodaňská 46, Praha 10, 100 00
Obálka s vyplněnou přihláškou musí být označena čitelným názvem projektu „Dobrá duše”.

Kompletní pravidla naleznete na webových stránkách www.dobra-duse.cz

Popište, jak konkrétně s dobrovolníky pracujete*):

*) Takto označená pole jsou povinná, nebude-li některé z povinných polí vyplněno, bude přihláška automaticky vyřazena
z nominace pro neúplnost údajů. V případě potřeby je možné údaje vyplnit na samostatný papír, který bude součástí
originální přihlášky.
Výše uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Podepsaní účastníci souhlasí s využitím osobních údajů a fotografických materiálů pro marketingové účely. Údaje budou uchovány
po dobu 5 let s možností zrušení na písemnou žádost.
Adresa pro zaslání přihlášky:
MediaTrust Communications spol. s r.o., Kodaňská 46, Praha 10, 100 00
Obálka s vyplněnou přihláškou musí být označena čitelným názvem projektu „Dobrá duše”.

Kompletní pravidla naleznete na webových stránkách www.dobra-duse.cz

