
2018-06-07 15*48Vän i Umeå utmärktes till Årets eldsjäl - Umeå kommun

Sida 1 av 2http://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/vaen-i-umeaa-utmaerktes-till-aarets-eldsjael-2318731

Vän i Umeå utmärktes till Årets eldsjäl
Pressmeddelande   •   Dec 06, 2017 09:09 CET

Under internationella frivilligdagen korades organisationen Vän i Umeå till Årets eldsjäl. Priset delades ut av Andreas Lundgren (S),
ordförande för individ- och familjenämnden.

Motiveringen till utmärkelsen lyder:

Med utgångspunkt i människans drivkrafter, intressen och egna idéer har Vän i Umeå skapat en modern folkrörelse som både engagerar och
inspirerar. Vän i Umeå bygger band och broar mellan människor med bland annat språkkaféer, idrottsträning, personlig matchning samt hjälp till
boende och arbete. Det är en otrolig bredd på aktiviteter och verksamheten lyckas engagera ett stort antal ideella eldsjälar som tillsammans skapar
integration på riktigt.

Om utmärkelsen Årets eldsjäl

Priset Årets eldsjäl har delats ut sedan 2003. Tanken med priset är att uppmärksamma en förening eller organisation som på olika sätt utmärkt sig
och gjort betydande insatser för invånarna Umeå kommun under året som gått. Varje år tas förslag/nomineringar emot till priset från föreningar och
personer. Utifrån förslagen utses en pristagare. Priset tilldelas en organisation/förening som är öppen för så många som möjligt i kommunen. Årets
eldsjäl får förutom äran och ett diplom också en check på 5 000 kronor.

Om internationella frivilligdagen

Den Internationella frivilligdagen infaller årligen den 5:e december. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling redan 1985 och sedan dess har
regeringar, FN-systemet och organisationer varje år förenats med frivilliga runt hela jorden för att fira den 5 december. I Umeå har internationella
frivilligdagen firats sedan 2001.

För att uppmärksamma allt arbete som bedrivs av frivilligorganisationer i Umeå kommun anordnas en rad aktiviteter under dagen. Bakom
arrangemangen står Umeå kommun tillsammans med Svenska Kyrkan, Frivilligcentralen, Umeå Föreningsråd och Västerbottens Idrottsförbund.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande i individ- och familjenämnden
Umeå kommun
andreas.lundgren@umea.se
070-330 63 24

Sara Nordström
fritidskonsulent
Umeå kommun
sara.nordstrom@umea.se
070-336 99 10
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Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en
strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens
mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.


