
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

18 kwietnia 2015 roku na Stadionie Miejskim we Wrocławiu miało miejsce wydarzenie, które 
wejdzie do historii sportu – nie tylko polskiego, ale także światowego. Po raz pierwszy na 
trybunach jakiegokolwiek  stadionu pojawiło się ponad tysiąc osób z różnoraką 
niepełnosprawnością – konkretnie 1005! Oprócz nich ponad 200 wejściówek otrzymali asystenci i 
opiekunowie.

W jednej chwili runął mit o niezaradności czy braku chęci udziału w imprezach masowych osób z 
niepełnosprawnością. Okazało się, że przygotowany obiekt i otwartość organizatorów meczu (WKS
Śląsk Wrocław i Stadion „Wrocław 2012”) pozwoliły udowodnić wszystkim, że osoby 
niepełnosprawne są pełnoprawnym uczestnikiem życia społecznego, kulturalnego i sportowego. 
Wszystkim osobom, które wzięły udział w tej kampanii, a w szczególności przybyłym na mecz 
Śląska osobom niepełnosprawnym i ich towarzyszom – serdecznie i z całego serca dziękujemy. 
Trudno wymarzyć sobie bardziej spektakularne rozpoczęcie Tygodnia Akcji CAFE – „Pełen 
Dostęp, Pełen Futbol”, w ramach którego zorganizowaliśmy tę kampanię. Możemy być dumni, że 
stało się to we Wrocławiu – stolicy Dolnego Śląska.

Bohaterami tej akcji są wszyscy Dolnoślązacy. Szczególnie Ci, którzy pofatygowali się na 
wrocławski stadion bez barier. Pragniemy jednak wyróżnić te organizacje i instytucje, które 
najbardziej włączyły się w proces „rekrutacji” uczestników tej kampanii.

Są to w kolejności alfabetycznej:

·         Dom Pomocy Społecznej dla dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de 
Notre Dame w Świebodzicach

·         Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im ks. Marcina Lutra we Wrocławiu

·         FAR – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

·         Fundacja "Aktywizacja"

·         Fundacja "Eudajmonia"

·         Fundacja "Katarynka"

·         Fundacja "L’Arche"

·         Fundacja "Pomaluj Mi Świat'

·         Fundacja "Przyjazny Dom" im. Stanisława Jabłonki we Wrocławiu

·         Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedzi Legnica

·         Milicki Klub Kibiców Niepełnosprawnych przy Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i
Osób Niepełnosprawnych

·         Polski Związek Niewidomych

·         Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Koło" w 
Dzierżoniowie

·         Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie

·         Powiatowy Zespół Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych w Trzebnicy

·         PZSN "START" Wrocław

·         Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej

·         Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Wałbrzycha

·         Stowarzyszenie "Ostoja"



·         Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Tęcza" w Oławie

·         Stowarzyszenie Św. Celestyna z Mikoszowa

·         Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia "W Naszym Domu"

·         Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących "Świt"

·         Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie

·         Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci w Wierzbicach

·         Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim

·         Zespół Szkół nr 11 we Wrocławiu

·         Członkowie i kibice zrzeszeni w KKN Śląska Wrocław

Serdeczne podziękowanie kierujemy także do wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób 
przyczyniły się do realizacji tej kampanii. Wierzymy, że przyczyni się ona do zwiększenia integracji
dolnośląskiego środowiska osób niepełnosprawnych i zwiększenia jego aktywności.

Zapraszamy na kolejne mecze

 

Z pozdrowieniami organizatorzy

Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych
WKS Śląsk Wrocław SA
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego




