DOBITNICI JAVNIH PRIZNANJA GRADA OMIŠA ZA 2020.g.
Nagrade Grada Omiša za životno djelo dobili su:
-

-

Ksenija Vulić, dr. med. spec. pedijatrije - za izuzetan doprinos zdravstvenoj
skrbi djece s područja Grada Omiša u preko četrdeset godina neprekidnog
rada.
Petar Križanac, predsjednik Udruge izviđača “Omiš” - za iznimne
doprinose razvoju omiškog izviđaštva kojemu je posvetio preko 60 godina
života te za humanitarno, društveno i političko djelovanje u životu svoga
grada, od kojeg se posebno ističe: dobrovoljno darivanje krvi, doprinos
razvoju Nogometnog kluba Omiš te aktivno djelovanje u Narodnoj zaštiti
tijekom Domovinskog rata.

Osobnu nagradu Grada Omiša dobio je:
-

slikar Zvonimir Mihanović - za veliki doprinos očuvanju i prezentaciji
baštine Poljica, Dalmacije i Hrvatske te za mnogobrojne donacije u
humanitarnim akcijama, kao i za donacije i pomoć udrugama koje njeguju
poljičku i hrvatsku tradiciju i baštinu.

Skupne nagrade Grada Omiša dobili su:
-

-

Malonogometni klub Olmissum - za ostvarene vrhunske sportske uspjehe u
2020. godini, a posebno za osvajanje: prvog mjesta u Prvoj hrvatskoj
malonogometnoj ligi, Superkupa i Hrvatskog malonogometnog kupa te za
ulazak u šesnaestinu Lige prvaka.
Ekumenska inicijativa žena - za podršku ženama kao inicijatoricama i
subjektima promjena u vjerskim zajednicama i društvu na području ženskih
ljudskih prava, izgradnji mira i pomirenja, ekumenskog dijaloga i suradnje
među religijama i svjetonazorima te za doprinos u zaštiti i unapređenju
ljudskih prava i sloboda, kao i za dosljedno promicanje kulture mira i
nenasilja.

Plakete Grada Omiša dobili su:
-

-

-

Duško Kekez - za izuzetno zalaganje i požrtvovnost u radu na radnom mjestu
pometača javnih površina u poduzeću Peovica kojim je unaprijedio čistoću
grada, učinivši ga ugodnijim za život svih njegovih građana.
Nada Stanić - za doprinos promociji Grada Omiša i uzorne uspjehe u radu te
za unapređenje kvalitete života svojih sugrađana u 35 godina neprekidnog rada
u Matičnom uredu u Omišu.
Dijabetičko društvo Omiš - za promicanje i unapređenje preventivnog
djelovanja u zaštiti zdravlja i stvaranju uvjeta za što kvalitetniji život osoba
oboljelih od dijabetesa te za rad na prevenciji i edukaciji cijele populacije.
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