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Lodołamacz dla Klubu Kibiców Niepełnosprawnych

Paweł Parus na wręczeniu Lodołamaczy 2012, foto: lodolamacze.info.pl

Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych (KKN) otrzymało wyróżnienie w
kategorii - Super Lodołamacz.

Stowarzyszenie KKN powstało 1-go kwietnia 2011 r. na bazie Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Śląska
Wrocław, założonego 28 października 2008 roku.

"Stowarzyszeniem kierują osoby niepełnosprawne z Pawłem Parusem na czele jako prezesem, dla którego
działalność ta stała się wielką pasją" - czytamy w uzasadnieniu deycji o przyznaniu nagrody.

"Dzięki działaniom Stowarzyszenia widok kilkudziesięciu osobowej grupy osób niepełnosprawnych na
stadionie przestaje budzić zdziwienie. KKN sprawił, że w pejzażu stadionowym kibice na wózkach stanowią
stały element. Największym osiągnięciem jest jednak sieć relacji, jakie zawiązały się między
niepełnosprawnymi kibicami. Tej wartości nie da się przecenić" - napisano na serwisie lodolamacze.info.pl.

Ideą konkursu Lodołamacze jest nagradzanie firm, instytucji i osób prywatnych wybitnie angażujących się
w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca
pracy oraz dostrzegających sens i konieczność aktywizacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych.

Statuetka Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnienie osób
niepełnosprawnych, jednocześnie prowadzą wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery,
walczą z niechęcią i obojętnością społeczeństwa.

man, lodolamacze.info.pl
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Czytaj także:
Pogrzeb wielkiego kibica piłkarskiego w piątek
Dawid Zapisek, chłopiec, o którego walce z chorobą i wielkiej pasji jaką była piłka nożna usłyszała cała Polska,
zmarł we wtorek rano. Dożył 14 lat, choć lekarze dawali mu maksymalnie pięć.

Ja go uczyłam matematyki, on mnie życia. Kibice pożegnali Dawida
Rodzina, przyjaciele, nauczyciele i kibice pożegnali dziś 14-letniego Dawida Zapiska z Gdańska. Pogrzeb odbył się
na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

Zmarł wielki kibic i miłośnik sportu - Grzegorz Offman
Klub Kibiców Niepełnosprawnych poinformował, że nie żyje Grzegorz Offman - niepełnosprawny kibic Śląska
Wrocław, wielki miłośnik i propagator sportu.

Komentarze: sortuj od najnowszego

Twój komentarz:

Brazylia 2014

Brazylia 2014: znamy program finałów
Międzynarodowa Federacja
Piłkarska ogłosiła w czwartek
godziny rozgrywania meczów
podczas mundialu w Brazylii.

Londyn 2012

Sukces akcji Zimocha -
medaliści zaproszeni

PZPN zaprosi polskich
medalistów igrzysk
olimpijskich i paraolimpijskich
w Londynie na mecz piłkarski
Polska - Anglia na Stadionie
Narodowym w Warszawie.

Ekstraklasa

Janusz Wójcik zdyskwalifikowany na 4
lata

Były trener reprezentacji
Polski został ukarany 4-letnią
dyskwalifikacją za ustawianie
spotkań Świtu Nowy Dwór -
dowiedział się portal
polskieradio.pl.

Sport na luzie

Robot pomoże piłkarzom Borussii
Dortmund

Specjalny robot ma pomóc
piłkarzom Borussii Dortmund
w poprawie umiejętności
technicznych. Urządzenie
nazywa się "Footbonaut" i
zostanie wprowadzone do

treningu jeszcze w tym tygodniu.

Kuba Kamila Andrzej Marek

Mariusz Wojciech Adriana Ilona Jaroslaw

SPORT.polskieradio.pl na
Facebooku

Liczba osób, które lubią
SPORT.polskieradio.pl: 724.
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Najczęściej czytane

Surowa kara za rasistowską aferę w
Anglii
Niebywały gest fair play Klose!
Świetny turniej Radwańskiej - jest w
półfinale
Mecz Polska - RPA na Stadionie
Narodowym
Janusz Wójcik zdyskwalifikowany na 4
lata
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