Оголошення конкурсу на присудження
Винагороди за сміливість м. Радебойль 2022 р.
У саксонському місті Радебойль знаходиться історична церква миру «Friedenskirche».
Назва церкви зобов’язує нас слугувати миру. Це – заповіт для нас та наших нащадків
про те, що мир не є чимось закономірним або само собою зрозумілим. Забезпечення
миру свідчить про розвиток культури цивілізованої людини на найвищому рівні. Щоб
втілити цей заповіт, громадяни нашого міста запровадили Винагороду за сміливість і
створили однойменну неприбуткову спілку «radebeuler couragepreis e.v.».
Мета діяльності цієї спілки полягає в тому, щоб інформувати про людей, групи,
підприємства, ініціативи або проекти, які у складних умовах
·
·
·

забезпечують мир та домагаються справедливості,
сприяють демократії або, відповідно,
діють свідомо з огляду на соціальну відповідальність та екологію,

а також сприяти їм.
Винагороду за сміливість м. Радебойль 2022 р. присуджують на знак заохочення та
підтримки у двох категоріях – місцевій та європейській:
·

·

У місцевій категорії основні напрямки діяльності мають припадати на місто
Радебойль, Дрезденський регіон та Саксонію. Винагорода полягає у суспільному
визнанні та не передбачає призового фонду.
В європейській категорії основні напрямки діяльності мають припадати
насамперед на Центральну, Східну та Південну Європу. Призовий фонд складає
5.000 євро.

Винагороду за сміливість м. Радебойль мають присудити 27 серпня 2022 р., у річницю
підписання перемир’я із Швецією. Завдяки цьому укладенню миру Тридцятилітня війна
у Саксонії скінчилася. Цей мирний договір, підписаний 1645 р., можна вважати першим
мирним сигналом для Німеччини та Європи.
Мешканці м. Радебойль пишаються цією значущою з історичної точки зору подією і в
такий спосіб свідомо продовжують традицію забезпечення миру.
Пропозиції щодо присудження винагороди 2022 р. в обох категоріях можна надсилати
до 31.03.2022 р. Рішення про присудження винагороди приймає правління Спілки,
мер м. Радебойль має право висловитися та взяти участь у голосуванні.
Адреса для звернення:
radebeuler couragepreis e.v.
Пастору Аннеґрет Фішер (c/o Pfrin Annegret Fischer)
Altkötzschenbroda 40
01445 Radebeul
Deutschland
Адреса електронної пошти: kontakt@couragepreis.de

