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Czcigodni Księża,
Szanowni Państwo,

Ubodzy nie potrzebują osób, które działają aby zadowolić najpierw siebie. Ubodzy potrzebują
miłości, która potrafi się ukryć i zapomnieć o wyrządzonym dobru. Prawdziwym pierwszym planem
działania jest Pan oraz ubodzy. Ten, kto oddaje się na służbę, jest narzędziem w ręku Boga, aby ukazać
Jego obecność i Jego zbawienie. (Orędzie Ojca Świętego Franciszka na II Światowy Dzień Ubogich, 13 czerwca
2018, pkt 7).

Rzeczywistość chrześcijańskiego miłosierdzia staje się wyraźnym znakiem czasu
i nakazem codziennego życia dla wyznawców Chrystusa. Dlatego też, Caritas Diecezji
Bielsko-Żywieckiej pragnie uhonorować osoby i instytucje zaangażowane w działalność
charytatywną na rzecz chorych, głodnych, wykluczonych i przybyszów, przyznając po raz
piąty nagrodę Dzban Św. Jana Kantego.
W związku z tym, uprzejmie proszę o zgłaszanie kandydatów do nagrody, mającej na
celu docenienie oraz promowanie osób i instytucji związanych z działalnością na rzecz Caritas
Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Kandydatury prosimy zgłaszać na formularzu, który prosimy złożyć osobiście lub
przesłać pocztą na adres biura Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, tj. ul. St. Okrzei 2, 43-300
Bielsko-Biała. Na zgłoszenia oczekujemy do 4 października 2019r. (piątek). Zgłaszając
kandydatów proszę się upewnić, czy zechcą oni przyjąć nagrodę lub wyróżnienie.
Szczegółowe informacje dotyczące nagrody, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin
przyznawania nagrody można znaleźć na stronie internetowej Caritas Diecezji BielskoŻywieckiej: www.caritas.bielsko.pl.
Z należnym szacunkiem
(-) Ks. Robert Kurpios
Dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO NAGRODY DZBAN ŚW. JANA KANTEGO za rok 2019
V. edycja
1. Zgodnie z § 8 pkt 6. Regulaminu instytucje zgłaszające kandydatów
zobowiązane są uzyskać zgody kandydatów na przetwarzanie ich danych
osobowych i zgłoszenie do konkursu. Szczegółowe informacje na temat
ochrony danych osobowych znajdują się w § 8 Regulaminu.
2. Prosimy o dołączenie do wniosku 3 zdjęć w wersji elektronicznej (1.
osoby nominowanej, 2. miejsca jej działalności /kościół, budynek
stowarzyszenia, urzędu itp./ 3. Osoby nominowanej podczas swojej pracy,
posługi, działalności). Zdjęcia posłużą do przygotowania prezentacji
multimedialnej prezentowanej podczas gali wręczenia nagród (planowana
na 25 października 2019 roku o godz. 17.00 w Domu Kultury w Kętach).

Kategoria*
DARCZYŃCA
WSPÓŁPRACA
ŚWIADECTWO
* zaznaczamy X wybraną kategorię

3. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 4 października 2019r.

DANE JEDNOSTKI ZGŁASZAJĄCEJ
Nazwa organizacji zgłaszającej:

Imię i nazwisko osoby kontaktowej w organizacji:
Nr telefonu osoby kontaktowej:

DANE O OSOBIE lub INSTYTUCJI ZGŁASZANEJ DO NAGRODY
Nazwa osoby lub instytucji
zgłaszanej do Nagrody:
DOTYCZY INSTYTUCJI
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej
w instytucji za współpracę:
Nr telefonu osoby
odpowiedzialnej za współpracę:

UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA:
można dołączyć opis w załączniku

PRZEBIEG DOTYCHCZASOWEJ WSPÓŁPRACY
Z CARITAS DIECEZJALNĄ:

Data i podpis:

