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Wrocław: Kalendarz niepełnosprawnych kibiców i znanych
sportowców (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Klub Kibiców Niepełnosprawnych wydał kalendarz na nadchodzący rok. Na zdjęciach pojawili się znani sportowcy Renata Mauer-

Różańska, Paweł Rańda, czy Sebastian Mila z niepełnosprawnymi sportowcami i kibicami. Jak przekonuje klub projekt "My też

możemy" ma promować integracje środowiska osób niepełnosprawnych z wyczynowymi zawodowymi sportowcami, którzy kojarzą się z

sukcesem, wrodzoną determinacją i siłą. To połączenie ma pokazać, że osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi członkami

społeczeństwa, prezentując często postawy charakterystyczne dla profesjonalnych sportowców.
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odpowiedz

Spoko Szczytny cel, ale nie powiesił bym czegoś takiego w domu. Kalendarz na ścianie ma
cieszyć oko, a nie straszyć czy przypominać o jakiś nieszczęściach innych ludzi.
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Bardzo dobry pomysł z tym kalendarzem.
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