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Poleć Rejestracja, aby zobaczyć, co polecają Twoi znajomi.   A  A  A

Dzięki zbliżającym się mistrzostwom Europy w piłce nożnej na stadionach w
Polsce coraz częściej są spełniane potrzeby niepełnosprawnych fanów futbolu -
podkreślono w Krakowie, podczas konferencji "Sport dla wszystkich - areny
dostępne dla każdego".

Zobacz również
"Szlifuj londyńskie bruki!"

PZPN: 97-letni kibic wylosował bilet na EURO 2012
Ukraina zaproponuje dania kuchni narodowej
"Polska czeka na rosyjskich kibiców"

Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych
przypomniał, że UEFA wymaga, aby wszystkie imprezy - nie tylko mecze, ale także te
towarzyszące ME - były dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Mimo że w stolicy Małopolski nie będzie meczów Euro, to areny piłkarskie są w tym
mieście przystosowane do obsługi tego typu kibiców. Jak podkreślił rzecznik prasowy
Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Jerzy Sasorski, w mieście tym nie tylko dba
się o dostępność stadionów: "Niech przykładem będzie powstający basen przy ulicy
Kurczaba, który będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych".

Zapewnił, że w trakcie trwającego remontu stadionu Hutnika, w Krakowie-Nowej Hucie
(gdzie w trakcie ME będą ćwiczyć Anglicy), także wzięto pod uwagę potrzeby tych ludzi.

- Kibicowanie dla osoby niepełnosprawnej jest genialną formą aktywizacji. Osoba taka
musi wyjść z domu, do ludzi, oswoić się z nimi - powiedział Paweł Kękuś z Fundacji
Otwarte Ramię Białej Gwiazdy.

Podczas konferencji przypomniano, że przed kilkoma dniami na stadionie Wisły
uruchomiono system audiodyskrypcji. Na spotkaniu "Białej Gwiazdy" z Lechem Poznań
osoby niewidzące mogły być na trybunach jednocześnie słuchając o tym co się dzieje na
murawie.

Specjalnymi gośćmi konferencji byli piłkarze Wisły - Marcin Kuźba, Maciej Żurawski oraz
Cracovii - Arkadiusz Radomski, Aleksandru Suworow, Aleksejs Visnakovs. Podpisali oni
koszulkę reprezentacji Polski, dochód z jej licytacji ma zasilić konto fundacji zajmującej
się niepełnosprawnymi kibicami "Białej Gwiazdy".

- Będą się starał rozmawiać w naszym klubie, aby podobna organizacja powstała także u
nas. Ja spotkałem się z tego typu działalnością grając już w Holandii. Uważam, że to
bardzo dobra idea - powiedział Radomski.

Jak jednak udowadniał Michał Fitas z Klubu Kibica Niepełnosprawnego Śląska Wrocław
nie tylko w stolicy Małopolski zaczęto dbać o fana niepełnosprawnego: "Podczas meczu
z Legią Warszawa wręczyliśmy 250 wejściówek dla osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów".

Poinformował, że fani WKS nie tylko są obecni na meczach we Wrocławiu, ale są
organizowane ich wyjazdy na mecze wyjazdowe (np. byli w Krakowie, Bytomiu czy
Bełchatowie). Działalność klubu nie ma na celu tylko umożliwić obejrzenie meczu (nie
tylko piłki nożnej, ale np. koszykówki, czy siatkówki) przez niepełnosprawnych, ale
aktywizacyjna tych ludzi. Najlepszym przykładem jest fakt, że podczas ME-2012 jednym
ze stewardów w stolicy Dolnego Śląska będzie osoba niepełnosprawna.

- Z tego co wiem będzie to pierwsza taka osoba w historii mistrzostw - dodał Fitas.

Podkreślił, że stadion we Wrocławiu przygotowany na ME-2012 jest dobrze
przygotowany do obsługi kibiców niepełnosprawnych (nie tylko tych, którzy poruszający
się na wózkach, ale np. niewidzących). Podczas najbliższego spotkania T-Mobile
Ekstraklasy Śląska z Cracovią na obiekcie gospodarzy zacznie być testowany system
audiodyskrypcji.

Konferencja "Sport dla wszystkich - areny dostępne dla każdego" odbyła się w piątek w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Zorganizowała ją Fundacja
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Otwarte Ramię Białej Gwiazdy wraz z Polskim Związkiem Głuchych.

Podczas mistrzostw w Krakowie (i najbliższej okolicy) swoją bazę będą mieć
reprezentację Anglii, Holandii i Włoch. Drużyna z Wysp Brytyjskich będzie trenować na
stadionie Hutnika, a zamieszka w Hotelu Starym. Pomarańczowi ćwiczyć będą na
obiekcie Wisły, a nocować w hotelu Sheraton. Z kolei Włosi do zajęć sportowych wybrali
obiekt Cracovii, a ich bazą będzie Turówka Hotel&Spa w Wieliczce.

Weź udział w obozie treningowym z Robertem Lewandowskim.
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[Pokaż regulamin]

 Akceptuję regulamin zamieszczania opinii w serwisie i wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Wirtualną Polskę S.A. moich danych osobowych dla celów związanych z zamieszczeniem
mojej opinii w serwisie.
Wirtualna Polska S.A. w Gdańsku informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
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~KAMIL NIEZALEZNY [2012-03-16 19:17]

DLA KIBICOW DOBRZE ZE NIE DLA PSEUDOKIBICOW!!!!!!
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