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Цього літа, на головній сцені міс
та, яка розташована на площі Свободи,
відбулася щорічна церемонія нагоро
дження найталановитішої і найактивні
шої молоді Харкова.
Волонтери ХНТУСГ ім. Петра
Василенка також прийняли у цьому
участь. Слід зазначити, що студентів з
нашого ВИЗ було найбільше серед тих,
хто отримав подяки.
В цей чудовий яскравий день, зі
сцени від представників міської ради
та Департаменту у справах с ім 'ї, моло
ді та спорту на адресу учасників заходу
пролунало дуже багато слів вдячності
за плідну співпрацю, активну участь у
громадському житті, вагомий особис
тий внесок у реалізацію та проведення
масових міських заходів.
Цілий
рік
активна
молодь
ХНТУСГ плідно працювала на благо
міста. Як розповіла голова волонтер
ського студентського руху ВНЗ Євгенія
Анфарович, вони завжди намагалися
приймати участь в усіх міських заходах.
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- Це дивовижне відчуття, коли
ти маєш змогу комусь чимось допо
могти, - ділиться своїми емоціями Єв
генія. - Справа в тому, що навіть само
незначна допомога здатна змінити
чиєсь житт я на краще!
По закінченню офіційної части
ни заходу, креативнішій та неординар
ній молоді міста заступник директора
Департаменту у справах сім'ї, моло
ді та спорту, начальник управління у
справах сім'ї та молоді Департаменту
у справах с ім 'ї, молоді та спорту Хар
ківського міського ради Костянтин Подгорний вручив листи подяки
Ось наші найталановитіші і най
активніші волонтери:
1. Анфарович Євгенія Геворківна
- студентка 2 курсу ННІ ПХВ
2. Осика Анастасія Миколаївна •
студентка 2 курсу ННІ ПХВ
3. Шмуляк Анастасія Володими
рівна - студентка 1 курсу ННІ ПХВ
4. Солонець Іван Олексійович -

студент 1 курсу ННІ МСМ
5.
Грекова Анна Вадимівна • сту
дентка 2 курсу ННІ БМ
Студентські ЗМІ.
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