Pełni pasji, energii, inicjatywy. Świętokrzyscy
Liderzy Aktywności Obywatelskiej 2015!
Tytuł „Lider Aktywności Obywatelskiej” regionu świętokrzyskiego przyznawany jest osobom, instytucjom, organizacjom pozarządowym i samorządom lokalnym za wyjątkową działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz rozwoju regionalnego.

W

2015 roku Liderem Aktywności Obywatelskiej w Samorządzie został Robert
Jaworski, burmistrz miasta i gminy Chęciny;
Liderem Aktywności Obywatelskiej w Biznesie Zenon Dańda, przedsiębiorca; Liderem
Aktywności Obywatelskiej w Sektorze Pozarządowym zostało Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach; a tytuł Najlepszej Inicjatywy Międzynarodowej
otrzymała Fundacja CampoSfera.
Zgłoszenia kandydata mogła dokonać
grupa minimum pięciu osób z wyłączeniem
zgłaszanej osoby lub podmiotu. Wyboru laureatów dokonała dziewięcioosobowa Kapituła Konkursu.
Nadając tytuł Lidera Aktywności Obywatelskiej w Samorządzie Robertowi Jaworskiemu, burmistrzowi miasta i gminy
Chęciny, Kapituła Konkursu doceniła sposób, w jaki rozwija on gminę pod względem
gospodarczym, turystycznym, edukacyjnym
i obywatelskim. Odnowiony rynek i zamek
to perełki turystyczne regionu, przyciągające
wielu turystów z kraju i zagranicy. Poprzez
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swoje zaangażowanie laureat daje mieszkańcom możliwość życia w przyjaznym otoczeniu i buduje klimat sprzyjający rozwojowi aktywności obywatelskiej.
Zenon Dańda, Lider Aktywności Obywatelskiej w Biznesie, prowadzi w Krajnie pod
Kielcami Sabat Krajno – Park Rozrywki i Miniatur. – Przedsięwzięcie to nie tylko wzbogaciło ofertę turystyczną gminy Górno, ale
i całego regionu. Wielu mieszkańców gminy
znalazło zatrudnienie. Park to także świetny
ośrodek edukacyjny i sportowy, służący aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych.

W sektorze pozarządowym tytuł Lidera
Aktywności Obywatelskiej otrzymało Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach. Organizacja zrealizowała wiele inicjatyw dla społeczności województwa. Na
szczególną uwagę zasługują takie przedsięwzięcia, jak Przystanek Młodych, bogaty
w warsztaty edukacyjne, Ochotnicy dla Kielc,
czyli wolontariat w policji czy goszczenie
wolontariuszy z innych krajów, pracujących
z różnymi grupami społecznymi województwa świętokrzyskiego.
Tytuł Najlepszej Inicjatywy Międzynarodowej otrzymała zaś Fundacja CampoSfera
za działalność w sferze edukacji międzykulturowej wśród młodzieży. Tylko w tym roku
w działaniach fundacji wzięło udział ponad
130 obcokrajowców.

Wyróżnienia w konkursie
Kapituła Konkursu postanowiła przyznać
cztery wyróżnienia – po jednym w każdej kategorii. W kategorii samorządowej wyróżnienie otrzymała Dorota Łukomska, burmistrz
miasta i gminy Stąporków, w kategorii biznesu – Beata Cichopek z Łagowa, pomysłodawczyni Eko-Bazaru
w Kielcach, natomiast w kategorii pozarządowej – Patryk Stępień z Ostrowca Świętokrzyskiego, działacz społeczny i założyciel Zespołu Pomocy
Koleżeńskiej. Natomiast wyróżnienie
w kategorii „Najlepsza Inicjatywa
Międzynarodowa” przyznano studenckiej organizacji AIESEC Polska
Komitet Lokalny w Kielcach, organizatorowi praktyk studenckich w kraju
i za granicą.
Konkurs „Lider Aktywności Obywatelskiej” jest częścią projektu „Proces budowy samorządu terytorialnego – znaczenie przemian w Polsce” finansowanego
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”.
Realizacja projektu była bezpośrednio
związana z 25. rocznicą przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego, zaś jego celem
była promocja sukcesu Polski lokalnej i regionalnej zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Partnerem konkursu było Polskie Radio
Kielce SA.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach
konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki
zagranicznej 2015”. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być
utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
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