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Primátor ocenil nejlep‰í ostravské neziskové organizace leto‰ního roku

Práce v neziskovém sektoru vyÏaduje nad‰ení i kreativitu

Za aktivní práci s handicapovanými dětmi a mládeží získala nádhernou grafiku O. Kulhánka také zástupkyně ředitelky Speciální školy
Diakonie ČCE Jana Hanková.

P

omoc bez nároku na zisk je
krédo organizací, spolků a sdružení, kterým říkáme neziskové. Svou
prací každoročně pomáhají také
mnoha tisícovkám Ostravanů. Podávají pomocnou ruku handicapovaným lidem, etnickým menšinám,
seniorům, lidem bez domova. Přispívají k vyšší kvalitě života občanů
a doplňují činnost města a jeho organizací.
Jejich záslužnou práci ocenil primátor Aleš Zedník. Na základě
výsledků ankety vyhlášené kanceláří
primátora a redakcí Ostravské radnice poděkoval 16. listopadu nejlepším ostravským neziskovým organizacím roku 2005.
„Vím, že skladba profesí v těchto
organizacích je stejně pestrá jako
pole působnosti - jsou aktivní ve
všech oblastech lidské činnosti. Bez
nadšení, píle a entuziasmu jejich pracovníků by se společnost obešla jen

stěží. Jejich práce vyžaduje nadšení
i kreativitu. Neziskový sektor se stal
důležitou součástí života našeho
města,“ řekl primátor.
Grafické listy Oldřicha Kulhánka
předal speciální pedagožce Janě
Hankové, veterinárnímu lékaři Janu
Nytrovi a koordinátorce Česko-francouzských dnů Olze Rosenbergerové.
Finanční dar ve výši 10 000 korun
obdrželi zástupci Speciální školy
Diakonie ČCE Ostrava, Tábornického oddílu mládeže BVÚ a TyfloCentra Ostrava, o.p.s. Mezi pozvanými nechybělo Rodičovské centrum Chaloupka, Ostravská organizace vozíčkářů, Společnost Senior,
Nadace Landek či Mateřské centrum
Krteček.
Nejlepší neziskové organizace
ocenil primátor již podruhé. V letošním roce byly vybrány na základě
hlasování téměř 1 500 Ostravanů. (k)

Koordinátorka Česko-francouzských dnů Olga Rosenbergerová si
měla o čem povídat s ředitelem Diecézní charity ostravsko-opavské
Jiřím Hořínkem.

Pozvaní hosté prezentovali své projekty a navazovali spolupráci. Na
snímku předsedkyně Rady společnosti Senior Blanka Malá s Tomášem
Dvořákem a Petrem Dzidou z Ostravské organizace vozíčkářů.

Účastníci setkání měli z primátorova ocenění velkou radost. Překvapení neskrýval ředitel TyfloCentra Ostrava Karel Kurland (na snímku vlevo)
ani vedoucí Tábornického oddílu mládeže BVÚ Petr Mika (na snímku vpravo). Oba se shodli, že finanční dar využijí k nákupu pomůcek pro své
členy. Příjemnou atmosféru si vychutnalo více než dvacet hostů z ostravských neziskových organizací.

