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Вручення премії за громадянську мужність 2019 

 
Премія за Премія за громадянську мужність міста Радебойль присуджується кожні 2 роки. Це 

відбувається 27 серпня - в день підписання договору про припинення війни зі Швецією. 

Підписання цього договору у 1645 році означало закінчення 30- річної війни у Саксонії і стало 

першим сигналом Для встановлення миру в Німеччині і  Європі. 

 

Цей договір е заповітом для нас і наших нащадків, що мир не настає якщось закономірне або 

очевидне. Встановлення миру – найвищий прояв культурного розвитку людської цивілізації.  

 

Дотримуючись цього заповіту, мешканці нашого міста заснували премію громадянську мужність 

і однойменну не комерційну Асоціацію «Премія за громадянську мужність міста Радебойль». 

 

Мета цієї Асоціації – знайомство окремих громадян, груп людей, підприємств, компаній , 

ініціатив, проектів,  які діють у важких умовах і сприяти : 

 

 Встановленню миру і справедливості, 

 Просування демократії,   

 Свідомим діям по відношенню до суспільства і екології. 

  

Премія «за громадянську мужність міста Радебойль» вручається як заохочення і підтримки як в 

місцевої, так і європейської категоріях: 

 У місцевій категорії увага акцентується  на заходах, що проводяться в місті 

Радебойль, Дрезден і Саксонії. Приз виражається в публічному визнанні, без вручення 

грошової винагороди.  

 В європейській категорії пріоритетом  є робота, яка проводиться в Центральній, 

Східній і Південній Європі. Сума призу в цій категорії становить 5000 євро.  

 

Вручення премії відбувається в історичному місці , в « Церкві Миру», назву якої вона отримала в 

1645 році в результаті підписання договору про припинення війни.  

 

Мешканці міста Радебойль пишаються цією важливою історичною подією і свідомо продовжують 

зберігати цю традицію встановлення миру.  

 

Претенденти на присудження даної  премії 27 серпня в обох категоріях можуть подати свої заявки 

до 31.03.2019р. Переможців буде визначати журі, яке обирається на зборах членів Асоціації.        
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