
info@kibice.net Czekamy na relacje ze wszystkich wydarzeń kibicowskich.

Strona główna KIBICE Publicystyka Galeria Forum Terminarze Kontakt

Jesteś tutaj: Strona Główna Lubię to! 12 tys.

więcej

28.09.2012

Nagroda dla niepełnosprawnych kibiców

Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych otrzymało wyróżnienie w

ogólnopolskim konkursie Lodołamacze - donosi serwis internetowy Polskiego Radia.

Ideą konkursu Lodołamacze jest nagradzanie firm, instytucji i osób prywatnych

wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie niepełnosprawnych fanów piłki nożnej wyróżnione zostało w kategorii "Super

Lodołamacz".

"Stowarzyszeniem kierują osoby niepełnosprawne z Pawłem Parusem na czele jako prezesem, dla

którego działalność ta stała się wielką pasją. 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" -

czytamy w uzasadnieniu przyznanie nagrody.

Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych istnieje od 1 kwietnia 2011 r. Powstało na bazie Klubu

Kibiców Niepełnosprawnych Śląska Wrocław.
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Zobacz również

- Mecz zgodowy po... 36 latach 28.10.2012

- Flagi dla Śląska 28.10.2012

- Kłopoty kibiców po meczu Lecha-Jagiellonia

28.10.2012

- Jaga zatrudni wodzireja? 28.10.2012

- Powrót atmosfery na kieleckim młynie 28.10.2012

- Środowe derby 24.10.2012

- Niewzruszona wojewoda 24.10.2012

- Kibice GieKSy zniszczyli taras Spodka? 24.10.2012

- Fani Widzewa oskarżają policję 24.10.2012

- Śląsk w PKP 22.10.2012

Reklama

Clothes of London - oficjalny sklep Lonsdale w Polsce.

Największy wybór ubrań typu Streetwear, Casual,

Retro. Moda męska i damska. Marki Umbro, Ben

Sherman, Fred Perry, Merc London. T-shirty, koszulki

Polo, bluzy, kurtki, płaszcze, swetry i akcesoria prosto

z Carnaby Street!

Marcin Sławomir Korn Dawid

Ricardo Marcin Paweł Damian

Dawid Krzysztof Szalony Piotr

kibice.net na Facebooku

Liczba osób, które lubią kibice.net: 12,897.

Lubię to!

 


