Udskrift

Sophus Falcks mindelegat

Igen i år uddeles Sophus Falcks Mindelegat, og fristen for indstilling til legatet er 1. august 2019. De
indstillede handlinger skal i år have foregået mellem 1. juli 2018 og 30. juni 2019. Indstillingerne skal
indsendes via indstillingsformularer, som du som medlem af Reddernes Landsklub kan downloade
nedenfor. Indstillingerne skal sendes til legatbestyrelsen via mail på comms@falck.com.
Der uddeles legater inden for 2 kategorier, som er “Heltemodig eller snarrådig indsats” og ” Innovativ
og kreativ idé” Nedenfor kan du læse kriterierne for de to kategorier.
Legatet for “Heltemodig eller snarrådig indsats” tildeles for en heltemodig, resolut og snarrådig indsats
for at redde liv eller begrænse skader enten i eller uden for tjeneste. Hvis indsatsen er ydet, mens
personen var i tjeneste, skal indsatsen være meget ekstraordinær for at kunne komme i betragtning.
Følgende tages i betragtning, når det skal vurderes, om indsatsen lever op til kriterierne:
1. Blev indsatsen ydet uden for den nomineredes kompetenceområde?
2. Blev indsatsen ydet med risiko for den nomineredes eget liv, eller kom den nominerede til skade
ved indsatsen?
3. Blev indsatsen ydet under særligt pressede og stressede omstændigheder, fx fordi den
nominerede var alene?
4. Blev indsatsen ydet, mens den nominerede var i eller uden for tjeneste? Det vægter højere, hvis
den nominerede var uden for tjeneste, da dette bidrager til indsatsens ekstraordinære karakter.
5. Reddede indsatsen liv og var den ekstraordinær?
Indsatser, hvor basale regler for egen sikkerhed er blevet forsømt, eller hvor instruktioner givet af en
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oﬀentlig myndighed er blevet overtrådt, belønnes ikke.
Mindelegatet for en innovativ og kreativ ide tildeles eksempelvis til:
1. Ideer som gavner arbejdsmiljøet og minimerer arbejdsskader i Falck, idet der lægges vægt på, at
raske, sunde og positive medarbejdere er en hjørnesten i Falck.
2. Ideer som gavner Falck og Falcks eksistensgrundlag fx i form af et nyt forretningsområde eller en
bedre måde at udføre noget på.
Det er et krav, at
den gode idé allerede er udviklet, gennemført og implementeret, og
at udviklingen og implementeringen er sket i regi af Falck eller i et samarbejde med Falck.

Sophus Falcks Mindelegat heltemodig indsats
2019
Download
Indhold
Indstillingsblanket Sophus Falcks mindelegat for heltemodig indsats 2019

Sophus Falcks Mindelegat innovativ idé 2019
Download
Indhold
Normeringsblanket Sophus Falcks Mindelegat innovativ idé 2019
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