Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

II Radomszczańska Gala Wolontariatu za nami…
W dniu 5 grudnia 2017 r. kiedy na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariatu w
Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyła się uroczysta Gala, pod patronatem Prezydenta Miasta
Radomska dr Jarosława Ferenca oraz Starosty Powiatu Radomszczańskiego Pana Andrzeja Pluteckiego,
poświęcona wszystkim Wolontariuszom. Osobom na co dzień niewidocznym, jednak pełnym entuzjazmu,
empatii i otwartego serca, gotowym dzielić się z innymi tym co najcenniejsze-swoim czasem i uwagą.
Gościem specjalnym Gali był Pan Piotr Pogon, niezwykły człowiek, który swoje życiowe tragedie potrafił
przekuć w życiowe zwycięstwa, niejednokrotnie opłacone morderczym wysiłkiem, bardzo ciężką pracą a
wszystko po to, by wspierać tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

Mamy nadzieję, że te nietuzinkowe doświadczenia będą dla wszystkich uczestników Gali inspiracją do podejmowania
życiowych wyzwań tak, by to, co niemożliwe stało się możliwe, jak miało i nadal ma to miejsce w przypadku Pana
Piotra. Uroczystość ta nie mogła odbyć się również bez nagród za najaktywniejszą działalność woluntarystyczną. W
ramach konkursu „Wolontariat i ja” wyłonione zostały trzy nagrody, statuetkowe „skrzydła Nike” powędrowały do
Wolontariuszy Uniwersytetu III Wieku „Wiem Więcej”, Wolontariuszy Miejskiego Domu Kultury oraz Jakuba
Pawłowskiego – ucznia Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku.
Uroczysta gala była też doskonałą okazją do ogłoszenia wyników Konkursu Plastycznego "Mój dom moje miejsce"
zorganizowanego przez stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy razem” i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Radomsku:
Wyniki:
I miejsce – Nadia Stzebiecka
II miejsce – Kornelia Majewska
III miejsce – Aleksandra Wieczorek
Wyróżnienia: Patryk Furmański, Mikołaj Dąbrowski, Wiktoria Misterkiewicz, Amanda Gozdek, Angelika Stankiewicz,
Weronika Tymowska.
Podczas gali uhonorowani zostali również: Główna Księgowa MOPS w Radomsku Pani Krystyna Białek oraz włodarze:
dr Jarosław Ferenc i Pan Andrzej Plutecki za promocję aktywności wolontarystycznej jako znaczącego elementu w
kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianiu postaw prospołecznych wśród mieszkańców miasta
Radomska. Imprezę uświetnił występ solistów w interpretacjach wokalnych, Zespołu „Tacy nie inni” działającego przy
MDK pod kierownictwem Pani Beaty Garbarz-Hebdy. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobom
zaangażowanym w przedsięwzięcie.
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