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Wydarzenie podczas meczu polskiej ekstraklasy pokazało jak niepełnosprawni kibice angażują się w spotkania
piłkarskie i jak kibice przeciwnych drużyn mogą okazywać sobie szacunek.

Niepełnosprawni kibice na meczu w Polsce ©CAFE

Inicjatywa Respect Inclusion i jej główny projekt No Limits ma na celu umożliwienie niepełnosprawnym kibicom
uczęszczanie  na mecze UEFA EURO 2012.

Jedno  znaczące  wydarzenie  w  Polsce,  która  jest  współgospodarzem  UEFA EURO  2012,  pokazało  jak
niepełnosprawni kibice angażują się w spotkania piłkarskie i jak fani przeciwnych drużyn mogą okazywać sobie
szacunek.

Około 230. niepełnosprawnych kibiców znalazło się wśród 43-tysięcznej widowni na meczu polskiej ekstraklasy
pomiędzy Śląskiem Wrocław i Wisłą Kraków na Stadionie Miejskim we Wrocławiu – jednej z ośmiu aren UEFA
EURO 2012. Nowy stadion we Wrocławiu, oficjalnie otwarty we wrześniu, ma 104 siedzenia przeznaczone dla
osób na wózkach inwalidzkich i ich towarzyszy,  a także 80 miejsc parkingowych na tym samym poziomie,
toalety dla niepełnosprawnych i specjalnie przystosowane punkty gastronomiczne.

Spotkanie Śląska z Wisłą z 25 listopada,  które zakończyło się  zwycięstwem 1:0 gości z Krakowa,  ukazało
pozytywne  relacje  pomiędzy  kibicami  przeciwnych  drużyn,  włączając  grupę  fanów  Wisły  wśród
niepełnosprawnych kibiców.

-  Mieliśmy  gości  z  Krakowa,  włączając  30.  niepełnosprawnych kibiców  Wisły  –  powiedział  Paweł  Parus,
dyrektor  generalny  Klubu Kibiców  Niepełnosprawnych.  -  Wśród  nich byli  niesłyszący,  kibice  na  wózkach
inwalidzkich  i  ludzie  z  trudnościami  w  uczeniu  się.  Fantastycznie  się  razem  bawiliśmy,  jedliśmy  obiad,
obejrzeliśmy mecz i mieliśmy wspólną imprezę.

Ideą projektu Football with No  Limits,  który  jest  częścią  inicjatywy  Respect  Inclusion i kampanii  Respect,
organizowanej  przez  UEFA i  jej  partnerów  przed  UEFA EURO  2012,  jest  pomoc  niepełnosprawnym  w
uczestniczeniu w letnim turnieju w Polsce i na Ukrainie.

UEFA współpracuje  z  organizacją  Centre  for  Access  to  Football  in  Europe  (CAFE),  zarządzając  trzema
projektami,  które składają się na inicjatywę Respect  Inclusion.  Projekt  Football with No Limits  ma na celu
zapewnienie potrzebnych informacji niepełnosprawnym fanom.

CAFE, finansowana przez UEFA, jest europejską organizacją charytatywną, która ma zapewnić równorzędny
dostęp do piłki nożnej. CAFE stara się poprawić życie niepełnosprawnych ludzi poprzez promowanie równości i
ułatwianie dostępu do meczów piłkarskich.

-  Mamy  nadzieję,  że  to  wydarzenie  zainspiruje  innych niepełnosprawnych kibiców,  by  w  obrębie  swoich



organizacji  promowali przesłanie  – 'Pełen Futbol  –  Pełen Dostęp'  w  całej  Europie – oświadczyła CAFE w
nawiązaniu do przełomowego wydarzenia w Polsce.

Respect  Inclusion – Football with No Limits będzie jednym z najbardziej wartościowych projektów  podczas
EURO.

Inicjatywa  Respect  Inclusion,  Olimpiada  Specjalna  w  Polsce  i  Narodowy  Sportowy  Komitet  dla
Niepełnosprawnych  na  Ukrainie  zorganizują  mecze  dla  niepełnosprawnych  przed  każdym  spotkaniem
ćwierćfinałowym EURO pod szyldem Showcase Games.

Respect  Inclusion  zorganizuje  zbiórkę  pieniędzy,  zachęcając  kibiców  piłkarskich  do  wsparcia  przyszłych
projektów. UEFA zobowiązała się przekazać trzy tysiące euro za każdą bramkę strzeloną podczas turnieju.

Wolontariusze  z  Respect  Inclusion upewnią  się,  że  obiekty  finałowe  są  przyjazne  dla  niepełnosprawnych,
włączając kibiców na wózkach inwalidzkich, niesłyszących, niewidomych i z trudnościami w uczeniu się.

Zebrane informacje będą dostępne na stronach cafefootball.eu, euro2012.cafefootball.eu, niepelnosprawnik.eu
(dla Polski) invatourism.org.ua (dla Ukrainy).

Jako  że piłka  nożna promuje różnorodność  we wszystkich formach,   to  CAFE używa  tego wpływu,  żeby
zwracać uwagę na dobry dostęp w regionie UEFA. CAFE blisko współpracuje z niepełnosprawnymi kibicami w
Europie,  włączając  Polskę  i  Ukrainę,  dbając  o  to,  żeby  jak  najwięcej  niepełnosprawnych kibiców  mogło
doświadczać piłkarskich emocji.
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