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Poleć Rejestracja, aby zobaczyć, co polecają Twoi znajomi. 

Pierwszy w Polsce Klub Kibiców Niepełnosprawnych (KKN) 
zrzeszających sympatyków piłkarskiego Śląska, powstał we wtorek we 
Wrocławiu.

Jak powiedział na konferencji prasowej prezes KKN Paweł Parus, głównym celem 
organizacji jest aktywizacja osób niepełnosprawnych, pomoc w dotarciu na mecz i w 
poruszaniu się po stadionie oraz przystosowaniu obiektu do ich potrzeb.

R E K L A M A Czytaj dalej

- Niepełnosprawni często nie wiedzą, że mogą dojechać na stadion. Chcielibyśmy 
przełamać bariery psychiczne, architektoniczne, a czasem nawet finansowe - mówił 
poruszający się na wózku inwalidzkim kibic.

Członek zarządu wrocławskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zdzisław 
Ferenc zapowiedział, że spółka pomoże osobom niepełnosprawnym w dotarciu na 
stadion. - Dysponujemy sześcioma busami, które na co dzień dowożą 
niepełnosprawnych uczniów do szkół. Na weekendy, a gdy zajdzie potrzeba również w 
tygodniu, będą mogły wozić kibiców - dodał.

Pomoc przy projektach modernizacji stadionu zapowiedział także prezes wrocławskiego 
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Janusz Krasoń.Na obiekcie ma m.in. powstać 
specjalny sektor dla osób niepełnosprawnych.

- Nasze działania w sejmiku koncentrowały się głównie na dotarciu osób 
niepełnosprawnych na uczelnię i do pracy. Nie można jednak zapominać, że to także 
kibice i chcą brać aktywny udział w widowiskach sportowych - podkreślił Krasoń.

W poniedziałek podpisano także umowę o współpracy klubu z wrocławską Akademią 
Wychowania Fizycznego (AWF), którego efektem jest m.in. powstanie pierwszego 
Uczelnianego Klubu Kibica (UKK).

Kibice Śląska zrzeszeni w UKK będą mogli m.in. kupić bilety i karnety w promocyjnych 
cenach oraz odbywać praktyki i staże wpiłkarskim Śląsku.

Studenci zrzeszeni w UKK będą także pomagać osobom niepełnosprawnym w procesie 
rehabilitacji i w poruszaniu się po stadionie Śląska w czasie meczów. 
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