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Wyszukaj     

Śląsk nagrodzony Certyfikatem „Wrocław bez barier”

Śląsk otrzymał Certyfikat „Wrocław bez barier” w kategorii
społeczna odpowiedzialność biznesu za wspieranie aktywności
sportowej osób niepełnosprawnych. Certyfikat został przyznany
przez Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza i Bartłomieja
Skrzyńskiego, rzecznika miasta ds. Osób Niepełnosprawnych.

Nagrody wręczono podczas konferencji poświęconej edukacji osób
niepełnosprawnych, organizowanej w piątek przez Prezydenta Wrocław
Rafała Dutkiewicza i Rzecznika Praw Obywatelskich Irenę Lipowicz.

– Chcemy honorować osoby, które nie tylko mówią, ale przede wszystkim
robią – tłumaczył wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl, wręczając
Certyfikat prezesowi zarządu WKS Śląsk Wrocław SA Piotrowi
Waśniewskiemu.

– Ogromnie się cieszę z tego wyróżnienia. To pokazuje, że nasze działania
dotyczące aktywizacji osób niepełnosprawnych idą w dobrym kierunku. Tej
nagrody nie byłoby jednak, gdyby nie fantastyczni ludzie z Klubu Kibiców
Niepełnosprawnych Śląska Wrocław, którzy swoim zapałem i
zaangażowaniem zaraziły setki osób miłością do Śląska. Im dedykuję tę

nagrodę – powiedział prezes klubu Piotr Waśniewski.

Podczas piątkowej konferencji Certyfikat „Wrocław bez barier” w kategorii integracja społeczna otrzymał także Paweł Parus, prezes Klubu Kibiców
Niepełnosprawnych Śląska Wrocław.

– To nagroda dla wszystkich niepełnosprawnych, którzy chcą być na meczu swojej ukochanej drużyny, którzy po prostu chcą normalnie żyć. Na
stadionie podczas ostatniego spotkania z Wisłą Kraków pojawiło się nas aż 230 osób, a jeszcze trzy lata temu na mecze Śląska przychodziły może
ze cztery osoby niepełnosprawne. To najlepszy dowód, jak rozwinęło się nasze środowisko we Wrocławiu. Duża w tym zasługa pracowników klubu,
którzy wielokrotnie udowodnili, że mają otwarte głowy i są wrażliwi na potrzeby osób niepełnosprawnych. Dziękuję im za to – mówił Paweł Parus.

Przypomnijmy, że Certyfikat „Wrocław bez barier” to kolejna nagroda, jaką w ostatnich dniach otrzymał Śląsk Wrocław za wzorową współpracę z
kibicami niepełnosprawnymi. Przed miesiącem kapituła Medalu Przyjaciel Integracji przyznała Śląskowi Wrocław honorową nagrodę za działalność
na rzecz integracji społecznej oraz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością w Polsce. Wręczenie Medalu nastąpi podczas XVII Wielkiej
Gali Integracji, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Sali Kongresowej w Warszawie.
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