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Annons

Vän i Umeå matchar nyanlända med etablerade Umeåbor för att främja integration i samhället.
Per A adsten

Vän i Umeå är Årets eldsjäl
Nyheter. Årets eldsjäl är utsedd av Umeå kommun. I år korades Vän i Umeå, en organisation för
integration.
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I går var det internationella frivilligdagen, i samband med den
korades Årets eldsjäl, som i år gick till organisationen Vän i Umeå.

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.

Priset delades ut av Andreas Lundgren (S), ordförande för individ-
och familjenämnden.
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MER I DENNA PUBLICERING
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"Ett fint erkännande för
vår verksamhet"

Årets eldsjäl i Umeå är or…
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LÄS MER

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.

Nyheter
Bakning över nationsgränserna är receptet
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Detta är en nyhetsartikel. Artikeln beskriver det vi känner till just nu och kan komma att uppdateras. Uppgifter ska vara sanna och
relevanta.
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