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 Coś, co wydawało się niemożliwe, stało się rzeczywistością!!! Europa dostrzegła nasze
działania!!! Fundacja Oswoić Los finalistą Europejskiej Nagrody Obywatelskiej!!! Jesteśmy
wśród 47 organizacji z całej Europy!!! Bruksela czeka! Jeszcze tam nas nie było ;) Dziękujemy
za zaufanie wszystkim naszym przyjaciołom, partnerom, ale przede wszystkim Rodzinom
naszych Podopiecznych z całej Polski, które mamy zaszczyt wspierać!!! Ta nagroda mobilizuje
nas jeszcze bardziej i bardziej! :)

Dowiedzieliśmy się o tym z wpisu Posła do Parlamentu Europejskiego, Pana Krzysztofa
Hetmana, który od początku nas wspiera i kibicuje naszym działaniom. Oto, co mogliśmy
przeczytać na jego profilu:
„Po raz pierwszy podczas pracy w PE miałem okazję nominować kandydata do Europejskiej
Nagrody Obywatelskiej. Wybrałem Fundację Oswoić Los z Lublina, która w moim odczuciu w
pełni na nią zasługuje. I nie myliłem się! Fundacja Oswoić Los znalazła się w gronie 47
finalistów z całej Europy! ”

Cytując za eurofundsnews.eu : 
„Dwie organizacje z Polski: Fundacja Oswoić Los i Fundacja Integracji Społecznej PROM
znalazły się wśród finalistów Europejskiej Nagrody Obywatelskiej za 2015 rok.
Nagrodę przyznaje Parlament Europejski w uznaniu wkładu we współpracę europejską i
promowanie wspólnych wartości. Do konkursu zgłoszono 74 kandydatury, a listę laureatów
opublikowano 3 czerwca.
„W tym roku jury uhonorowało wysiłki obywateli na rzecz zapewnienia opieki zdrowotnej dla
najuboższych, pomocy żywnościowej, ratunku, solidarności, edukacji, walki z radykalizacją,
ochrony osób LGBTI… Uhonorowaliśmy europejskich obywateli, których codzienna praca jest
niezbędna dla spójności społecznej naszych państw. Cieszę się, że Parlament mógł to zrobić ”
– powiedziała Sylvie Guillaume (S&D, Francja), wiceprzewodnicząca PE oraz przewodnicząca
jury.
Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008
roku dla uhonorowania działalności na rzecz ułatwiania transgranicznej współpracy w Unii
Europejskiej oraz promowania lepszego wzajemnego zrozumienia. Ponadto Nagroda, która ma
wartość symboliczną, ma stanowić wyraz uznania dla pracy osób, które swoją codzienną
aktywnością promują europejskie wartości.”

Dziękujemy!!!
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