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Święto kibiców niepełnosprawnych na trybunach w Legnicy
(ZDJĘCIA)

Podczas meczu Miedzi z GKS Bełchatów odbyło się otwarcie ogólnopolskiej

akcji „Pełen Dostęp, Pełen Football”, na trybunach zasiadło ponad 170 osób

niepełnosprawnych, a w eskorcie z piłkarzami na boisko wszyły

niepełnosprawne dzieci. Miedź oraz legnicki stadion zostały także

uhonorowane Nagrodą Specjalną CAFE!

Działające pod auspicjami UEFA Center of Access to Football in Europe

(CAFE) zorganizowało ogólnopolski Tydzień Akcji „Pełen Dostęp, Pełen

Football”, który ma zwrócić uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych, które

odwiedzają piłkarskie stadiony. W sobotę podczas meczu Miedzi z GKS Bełchatów na legnickim stadionie zasiadło

ponad 170 osób niepełnosprawnych, w większości zrzeszonych w stowarzyszeniach oraz warsztatach terapii

zajęciowych, które otrzymały bezpłatne bilety na mecz. Wśród grupy kibiców gości także pojawiły się osoby

niepełnosprawne, w tym kibic na wózku inwalidzkim. Przed meczem piłkarze Miedzi spotkali się najmłodszymi,

niepełnosprawnymi kibicami, którym podarowali klubowe szaliki i koszulki. Później te dzieci stworzyły eskortę, która

wyprowadziła zawodników obu drużyn na boisko. Wszyscy – dzieci i piłkarze – ubrani w koszulki z logo akcji, otrzymali

owację od zgromadzonej na trybunach legnickiego stadionu publiczności. Dla niepełnosprawnych dzieci było to

wyjątkowe przeżycie, które wywołało wiele uśmiechów i pozytywnych emocji. Ponowną burzę braw publiczności

wywołał apel odczytany przez kapitanów obu drużyn przed pierwszym gwizdkiem. – Wszystkich niepełnosprawnych

kib iców witam dzisiaj szczególnie gorąco. Cieszymy się, że jesteście z Nami dzisiaj i na każdym meczu. Dołożymy

wszelkich starań, aby stadiony były w pełni dostępne i abyście mogli przeżywać piłkarskie emocje razem z nami –

powiedział Radosław Bartoszewicz z Miedzi.

W przerwie meczu Miedź oraz legnicki stadion zostały uhonorowane nagrodą specjalną CAFE za zaangażowanie w

zwiększanie dostępności dla niepełnosprawnych kibiców oraz poprawę jakości doświadczeń meczowych

niepełnosprawnych kibiców. Nagrodę wręczyła pani Zuzanna Ziajko, koordynatorka projektu „Pełen Dostęp, Pełen

Football” w Polsce. – W Miedzi zachodzi dużo zmian w podejściu do osób niepełnosprawnych. Bardzo pozytywnie

oceniam działania klubu w tym zakresie – powiedziała. – Dążymy do tego, by pokonywać bariery i by mecze

Miedzi były dostępne dla wszystkich kib iców. Cieszę się, że zostało to dostrzeżone w Polsce – skomentowała

przyznanie nagrody CAFE dla Miedzi Martyna Pajączek, prezes legnickiego klubu.

Przypomnijmy, że pani Zuzanna Ziajko z CAFE gościła już w Legnicy w lutym bieżącego roku. Wówczas przeszkoliła

pracowników Miedzi w zakresie obsługi kibiców niepełnosprawnych, a także po lustracji stadionu zaproponowała

szereg zmian, które mają zwiększyć dostęp do obiektu dla kibiców niepełnosprawnych. Dzięki przychylności władz

miasta oraz legnickiego OSiR sporą część proponowanych zmian infrastrukturalnych udało się już na stadionie

wprowadzić. Z kolei klub wprowadził nowe standardy obsługi kibiców niepełnosprawnych, a także szerzy ideę

pełnego dostępu poza stadionem, poprzez szereg działań na rzecz organizacji skupiających osoby niepełnosprawne.

Zawodnicy i sztab trenerski Miedzi odwiedzili już m.in. przedszkole dla dzieci niedowidzących (a nawet zagrali z

dziećmi w „piłkę dzwonkową”), brali udział w organizacji zabaw i gier podczas Legnickiej Paraolimpiady dla Dzieci

(współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci), spotkali się z dziećmi z Zespołem Downa, a w planach mają m.in.

spotkanie z podopiecznymi Polskiego Związku Głuchych.

Miedź udostępnia również bezpłatne bilety na mecze stowarzyszeniom zrzeszającym osoby niepełnosprawne.

Wiosną 2014 roku do klubu zgłosiła się też grupa osób niepełnosprawnych z Legnicy, chcących zorganizować Klub

Kibiców Niepełnosprawnych Miedzi. Na razie nieformalnie, ale być może z czasem ta działalność przełoży się na

powstanie stowarzyszenia. Nasz klub współpracuje także z Klubem Kibiców Niepełnosprawnych Śląska Wrocław,

którego członkowie często goszczą na legnickim stadionie i są gotowi udzielić merytorycznej pomocy przy

powstawaniu KKN Miedzi. Wszystkie osoby niepełnosprawne, które chciałby działać i współtworzyć Klub Kibiców

Niepełnosprawnych Miedzi zapraszamy do kontaktu – e-mail: krzysztof.piotrowski@miedzlegnica.eu

Warto dodać, że podczas meczu Miedzi z GKS prężnie działał także sektor rodzinny, a w zabawach, konkursach i

animacjach wzięło udział ponad 200 dzieci!
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I liga, Łęczna

  

"Mamy sytuacje, ale ich nie wykorzystujemy. Inna

sprawa, że GKS Bełchatów pokazał dziś, że jest

zdecydowanie najlepszą drużyną I ligi".

Adam Fedoruk, trener Miedzi
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