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„Akcja Akacja” V edycja (od 2006r.) oraz „Akcja Dąb” I edycja (od 2010r.) to konkursy
organizowane przez
Dolnośląską
F
ederację
O
rganizacji
P
ozarządowych(
DFOP
) zrzeszająca i reprezentująca aż 100 dolnośląskich organizacji pozarządowych.
Gala finałowa konkursów o tytuł Niezwykłej Dolnoślązaczki 2010 i Niezwykłego
Dolnoślązaka odbyła się 20.10.2010r. w Parku Stanisława Tołpy przy wejściu do Kościoła św.
Michała Archanioła we Wrocławiu. Po części parkowej odbyło się spotkanie laureatów i osób
nominowanych we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych –
SEKTOR3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.
W tym roku dany był mi zaszczyt czynnego uczestnictwa w w/w konkursie. Zostałam pierwszy
raz nominowana - co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem i wielkim wyróżnieniem. Bardzo
dziękuję wszystkim życzliwym mi ludziom za zgłoszenie mojej kandydatury. Bardzo to miłe i
budujące uczucie, choć uważam, że mój dorobek jako społecznika jest bardzo skromny.
Jeszcze wiele przede mną …mam nadzieję. Jednak jestem przekonana, że z pomocą moich
wspaniałych, dzielnych współpracowników i wolontariuszy uczynimy wiele DOBRA.

Podczas uroczystości - Pani Agnieszka Pasławska oraz Pan Marek Sadowski – laureaci
konkursu posadzili symbolicznie drzewko akacji i dębu. Gratuluję Im gorąco i życzę
powodzenia oraz szczęścia w dalszych Ich działaniach społecznych. Oby Ich pozytywne
nastawienie i entuzjazm trwały wiecznie. Ponadto gratuluję Wszystkim Osobom nominowanym
za Ich twórcze postawy.
Jeszcze raz dziękuję za nominowanie mojej skromnej
osoby.
Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego;)

Z poważaniem-Katarzyna Szpruta (prezes fundacji LEPSZE DNI)
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W latach ubiegłych laureatkami konkursu „Akcja Akacja” były:
2006r. P. Hanna Ilnicka - Stowarzyszenie Kobiet "Interclub Femina" w Zgorzelcu
2007r. P. Barbara Bykowska - Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal w Ostriz
2008r. P. Bożena Łoposzko - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych "SONICH" w
Kobierzycach
2009r. P. Bożena Mulik – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”.
W tym roku do czterech zasadzonych akacji dołączło również pierwsze drzewko dębu –
jako symbol zaangażowania mężczyzn.
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