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Wstecz

szukaj...

Debiut flagi wrocławskiego Klubu Kibiców Niepełnosprawnych

11 marca 2012 r., na meczu Śląska Wrocław z
Koroną Kielce swój debiut zaliczyła nowa
flaga wrocławskiego Klubu Kibiców
Niepełnosprawnych. KKN jest pierwszą i
największą w Polsce organizacją zrzeszającą
niepełnosprawnych sympatyków futbolu i
działającą na ich rzecz. Dotychczasowy
rekord frekwencji ustanowiony przez KKN to
250 osób wraz z opiekunami na meczu Śląska
z Legią. "Jest to wynik, którego spokojnie
mogą nam pozazdrościć kraje o lepszej

infrastrukturze i dłuższej tradycji integracji osób niepełnosprawnych przez sport" - zauważa
Prezes KKN Paweł Parus.

Klub Kibicow Niepełnosprawnych powstał w październiku 2008 r., jednak dopiero w marcu
ubiegłego roku przyjął formę prawną stowarzyszenia. "Krok ten pozwolił nam przede wszystkim
na samodzielne pozyskiwanie środków na działalność statutową" - wyjaśnia Paweł Parus.

Kibice zrzeszeni w KKN wspierają Śląsk
również w meczach na wyjeździe. "W sumie
zorganizowaliśmy już około 30 wyjazdów" -
mówi Parus. "Bywają z tym problemy - czasem
trzeba zmierzyć się z przestarzałą
infrastrukturą, czasem organizatorzy nie
pozwalają nam wnosić barw, czasem okazuje
się, że jesteśmy objęci zakazem. Ale
posiadanie większej ilości wyjazdów niż
niejeden 'pełnosprawny' kibic to oczywiście
duża satysfakcja."

Na fladze KKN widnieje hasło "DLA NAS NIE MA BARIER". Już niebawem będzie je można
zobaczyć na stadionach w całej Polsce.
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Projekt EURO 2012

EURO 2012 bez barier -
także dla niewidomych i
niedowidzących  13.03.2012

W Centrum Olimpijskim w
Warszawie rozpoczęło się
dwudniowe seminarium
szkoleniowe dla wolontariuszy,
którzy niewidomym i...

Drugi etap rekrutacji do
Wolontariatu Miast
Gospodarzy  13.03.2012

Trzeciego marca rozpoczął się
drugi etap rekrutacji do projektu
"Wolontariat Miast - Gospodarzy
UEFA EURO...

"Polska w roku mistrzostw
UEFA Euro
2012™"  13.03.2012

Tegoroczne polskie wystąpienie
podszas targów ITB w Berlinie,
oprócz tradycyjnie prezentacji
walorów turystycznych, miało na...

Uproszczona procedura
wizowa dla
Ukraińców  13.03.2012

Ukraińcy chcący uzyskać wizę
Schengen na mecze Euro 2012 w
Polsce otrzymją ją w oparciu...

Ćwiczenia służb
zarządzania kryzysowego
na EURO 2012  13.03.2012

Ćwiczenia „LIBERO" odbywają się
w takim momencie, w którym już są
przygotowane plany
poszczególnych służb,...
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