TISKOVÁ ZPRÁVA
Českobudějovicko si zvolí svou ŽENU
Spolek DialogCB, z.s. ve spolupráci s MODA Fashion Days České Budějovice vyhlašuje 1. ročník
výzvy ŽENA ČESKOBUDĚJOVICKA. Do této soutěže je možné nominovat ženu
z Českobudějovicka za významný počin či přínos v sociální oblasti. Slavnostní vyhlášení
proběhne 1. června 2017 v rámci společenského galavečera MODA Fashion Day/s 2017.
Možná je to žena, kterou každý den míjíte na cestě do práce, možná žije vedle vás, možná je to
vaše kamarádka, kolegyně, maminka nebo dcera. Možná zrovna vám pomohla postavit se zpět
na vlastní nohy, podpořila vás v těžké životní situaci. Možní díky ní se k vám dostala ta správná
pomoc. Nebo možná uspořádala benefiční akci, podpořila finančně nebo jiným způsobem činnost
sociální organizace, svým přístupem a myšlením rozvíjí sociální oblast…Pokud takovou ženu znáte
a chcete jí vyjádřit dík a obdiv, pak neváhejte a nominujete jí do výzvy Žena Českobudějovicka
2017. Protože přesně takové ženy v rámci této výzvy hledáme, abychom jim řekli přede všemi,
jak moc si jich vážíme za jejich nezištnou, každodenní a mnohdy obětavou práci v sociální oblasti.
„Mám radost, že nad akcí převzaly záštitu tři významné osobnosti Jihočeského kraje a to Lucie
Kozlová, 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje a českobudějovická zastupitelka, dále Mons.
Vlastimil Kročil, diecézní biskup českobudějovické diecéze a v neposlední řadě Jiří Svoboda,
primátor města České Budějovice,“ uvedla Dana Kalistová, předsedkyně spolku DialogCB a
dodává: „Zájem těchto osobností být součástí výzvy ŽENA ČESKOBUDĚJOVICKA podpořil názoru
našeho spolku, že pochval a ocenění zejména v sociální oblasti není nikdy dost.“ Od 10. dubna do
22. května je možné soutěžící nominovat, vaše nominace či dotazy k nominaci je možné zasílat do
22. května na e-mail kovarnova@dialogcb.cz. Z přijatých návrhů vybere odborná porota celkem 5
žen do užší nominace včetně vítězky.
DialogCB z.s. je mimo jiné servisní organizací pro neziskové organizace v Českých Budějovicích a
okolí. Hlavním cílem činnosti je vytvoření fungující platformy pro snadnější získávání nefinanční
pomoci, zároveň poradenská činnost v oblasti fundraisingu, PR, dále organizuje manažerské
vzdělávání pracovníků neziskových organizací a další. Spolek DialogCB funguje od roku 2014.
Kontakt pro média:
Šárka Kovárnová
607 603 223
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