Výzva ŽENA ČESKOBUDĚJOVICKA
Spolek DialogCB, z.s. ve spolupráci s MODA Fashion Day/s České Budějovice,
pod záštitou
Ivany Stráské, hejtmanky Jihočeského kraje
Mons. Vlastimila Kročila, diecézního biskupa českobudějovické diecéze
a Jiřího Svobody, primátora města České Budějovice

vyhlašuje III. ročník

ŽENY ČESKOBUDĚJOVICKA 2019
Od 19. března do 12. května 2019 můžete nominovat do této výzvy ženu za
její významný počin či přínos v sociální oblasti v našem městě.
Z přijatých nominací vybere odborná porota celkem 5 žen do užší nominace a
následně pak bude z nich jedna slavnostně vyhlášena 23. května v průběhu
společenského galavečera MODA Fashion Days 2019.
První neúspěch jí nikdy neodradí, jít hlavou proti zdi není ničím
výjimečným… Její odvaha, odhodlání, entuziasmus a chuť měnit svět
k lepšímu jsou pro ní běžnou věcí…. Tím vším vybočuje z řady, ale to jí
nevadí. Není tu proto, aby se zalíbila, ale proto, že slova pomoc –
podpora – péče pro ní nejsou prázdná, ale chce je naplnit smysluplnou
činností pro ty, kterým život přinesl do života překážky.
Pokud takovou ženu znáte a chcete jí přede všemi poděkovat a vyjádřit obdiv,
pak neváhejte a nominujete jí do výzvy Žena Českobudějovicka 2019. Protože
přesně takové ženy v rámci této výzvy hledáme, abychom jim veřejně řekli,
jak moc si jich vážíme za jejich nezištnou, každodenní a mnohdy obětavou práci
v sociální oblasti a pro sociální oblast.

Vaše nominace či dotazy k nominaci zasílejte do 12. května 2019
na e-mail kovarnova@dialogcb.cz

Informace k nominaci:







Nominovaná žena musí svou činnost vyvíjet v Českých Budějovicích či
blízkém okolí (je to Žena Českobudějovicka).
Nominujte ženy, které působí v sociální oblasti nebo ji rozvíjí (ne
v oblasti zdravotní, pedagogické či jiné).
Nominovat ženu mohou jednotlivci nebo organizace (nominace
organizace bude mít větší váhu pro hodnocení).
Pokud si nejste jisti svou nominací, ozvěte se.
Nominaci můžete poslat max. 2 různým ženám.
Můžete nominovat i ženy z přechozích ročníků (mimo vítězek).

Porota zasedne ve složení:
 Mons. Vlastimil Kročil, diecézní biskup českobudějovické diecéze
 Jiří Svoboda, českobudějovický primátor
 Šárka Kovárnová, koordinátorka výzvy, DialogCB, z.s.
 Martina Hrušková, socioložka, ZSF JčU v ČB
 Zdena Kuviková, vítězka II. ročníku výzvy Žena Českobudějovicka
 Viktor Vojtko, náměstek primátora pro sociální oblast
 Lenka Vohradníková, patronka Moda Fashion Day/s, Jihočeská
hospodářská komora

