Społecznik roku 2014 i Gala
programu Działaj Lokalnie
Skuteczna i mądra walka z trudnościami, angażowanie w
działania rzeszy wolontariuszy, oraz przeciwdziałanie
dyskryminacji
imigrantów
i
wspieranie
integracji
międzykulturowej to tylko niektóre z dokonań laureata VI
edycji konkursu „Społecznik Roku” Tygodnika Newsweek Polska. W
dniu 14 października w „Skwerze”, w czasie gali podsumowującej
lokalne projekty realizowane w ramach VIII edycji programu
„Działaj Lokalnie” zostały wręczone wyróżnienia i nagroda
główna – SPOŁECZNIKA ROKU 2014. Społecznikiem Roku 2014 został
Piotr Bystrianin, szef Fundacji Ocalenie. Kapituła konkursu
przyznała też dwa wyróżnienia – Mirosławowi Kaźmierczakowi,
założycielowi klubu uczniowskiego Spartanie mieszczącego się w
wiejskiej świetlicy w Zahutyniu na Podkarpaciu, i Dorocie
Komornickiej, założycielce Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika
z Kotliny Kłodzkiej.
Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli Szef Kancelarii Prezydenta
RP Minister Jacek Michałowski oraz Podsekretarz Stanu
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko.
W pierwszej części gali Redaktor Naczelny Tygodnika Newsweek
Polska Tomasz Lis wręczył nagrodę „Społecznika Roku 2014” i
zaprosił laureata do krótkiego wywiadu. Społecznika Roku 2014
Członkowie Kapituły wybierali spośród kilkudziesięciu
zgłoszeń. W
skład
kapituły weszli Tomasz Lis, Redaktor
Naczelny tygodnika Newsweek Polska, Jerzy Koźmiński, Prezes
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Paweł Łukasiak, Prezes
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Bożena Walter, Prezes
Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, Przemysław Radwan-Röhrenschef,
Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Szkoła Liderów, Jan Kuroń,
kucharz, wnuk Jacka Kuronia, Michał Rusinek, wykładowca,
tłumacz, pisarz, były sekretarz Wisławy Szymborskiej, Renata
Kim, szefowa działu „Społeczeństwo” Tygodnika Newsweek Polska.

Opowieści o „Działaj Lokalnie”. W drugiej części gali
zaprezentowane zostały najciekawsze inicjatywy podejmowane w
ramach VIII edycji Programu „Działaj Lokalnie” PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności – jedynego ogólnopolskiego,
pozarządowego programu, w którym dotacje przyznawane są
lokalnie poprzez sieć 60 prężnych organizacji pozarządowych –
Ośrodków Działaj Lokalnie. W konkursie „Opowiedz…” nagrodzeni
zostali autorzy filmów i reportaży multimedialnych
pokazujących, co zmieniło się w lokalnych społecznościach
dzięki realizacji Działaj Lokalnie.
Po raz pierwszy wręczone zostały również Certyfikaty dla
Ośrodków Działaj Lokalnie biorące udział w Programie.
Wyróżnieni zostali Ci, którzy tworzą wzory działania dla
innych organizacji pozarządowych w regionie oraz w sposób
szczególny przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego
przez długoletnią działalność społeczną w Programie Działaj
Lokalnie.
Galę poprowadził Grzegorz Nawrocki, dziennikarz TVP, a na
koniec swój koncert zagrał Marcin Nowakowski. Partnerem
Głównym oraz Fundatorem Konkursu o tytuł „Społecznik Roku”
była Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerem
Merytorycznym – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce a
organizatorem Tygodnik „Newsweek Polska”.
Działaj Lokalnie jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanym od 2000 roku przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce.
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