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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WYDARZENIA

Puszczykowska Funda-
cja im. Królowej Polski św. 
Jadwigi w czasie swojej 
siedmioletniej działalności 
zorganizowała kilkadziesiąt 

przedsięwzięć o różnym charakterze, w tym projek-
tów o zasięgu ogólnopolskim (więcej – www.jadwiga.
org). Obecnie realizuje wielkopolski projekt szkole-
niowy, finalizuje kampanię informacyjno-promocyjną 
i przystępuje do realizacji nowego przedsięwzięcia 
– Międzynarodowego Integracyjnego Klubu Kibica.

Podsumowanie kampanii
Fundacja zakończyła pilotażowy ogólnopolski pro-

jekt promocyjny „Pełnosprawny sukces. Promocja no-
wej integracji” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz z budżetu PFRON.

Projekt został nagrodzony w prestiżowym kon-
kursie „Dobre praktyki EFS” i uzyskał zaszczytny tytuł 
„Najlepsza inwestycja w człowieka 2007”. Konkurs 
zorganizowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

2 lipca, statuetkę, w imieniu zespołu realizujące-
go projekt, odebrał z rąk Dyrektora Komisji Europej-
skiej Nikolausa van der Pasa oraz Ministra Rozwoju 
Regionalnego, prezes Fundacji Andrzej Markiewicz 
(na zdjęciu z dyplomem, obok koordynator projektu 
Tomasz Mika). Przypomnijmy, że w ramach projektu 
zorganizowano i zrealizowano pięćdziesiąt konferencji 
informacyjno-promocyjnych o niespotykanym dotąd 
charakterze. Podczas każdej z nich, o możliwościach 
osiągnięcia życiowego i zawodowego sukcesu przez 
osoby niepełnosprawne, mówili sami niepełnosprawni 

Z prac puszczykowskiej Fundacji

– ludzie sukcesu. Nadto, wyświetlano nakręcone przez 
fundację filmy o ich codziennym życiu. Ta formuła oka-
zała się niezwykle atrakcyjna: na spotkania przybyło 
łącznie ponad 5000 osób (według list obecności). Spo-
tkania były wyśmienitą okazją do upowszechnienia idei 
zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym 
rynku pracy i dyskusji na ten temat. Fundacja im. Królo-
wej Polski św. Jadwigi odebrała bardzo wiele sygnałów 
zainteresowania organizacją podobnych konferencji, 
dlatego planowana jest kontynuacja projektu. Więcej:  
www.sukces.jadwiga.org.  Tomasz Mika

Podczas niezwykłe-
go wydarzenia, jakim był 
mecz Orłów Górskiego 
kontra Rotarianie w czasie 
trwania Dni Puszczykowa 

zainaugurowano działalność Międzynarodowego In-
tegracyjnego Klubu Kibica. Osoby niepełnosprawne 
nie tylko kibicowały obu drużynom, ale brały też czyn-
ny udział w zmaganiach piłkarzy na boisku, np. bro-
niąc dostępu do bramki. Organizatorami meczu byli: 
Klub Rotary Poznań-Puszczykowo wraz z Fundacją  
im. Królowej Polski św. Jadwigi i Urzędem Miejskim.

Działalność klubu ma pomóc osobom niepełno-
sprawnym w pełnym, wspólnym uczestnictwie w Mi-
strzostwach Europy w 2012 roku.

Jak deklarują członkowie MIKK, pełnoprawny udział ki-
biców niepełnosprawnych w tym wielkim wydarzeniu spor-
towym jest ważny nie tylko dla nich samych, lecz stanowi 
także znakomitą okazję do pokazania w dobrym świetle 
polskich kibiców i polskiego społeczeństwa, jako środowi-
ska otwartego, tolerancyjnego i zintegrowanego.

Podczas inauguracji klubu, po raz pierwszy publicz-
nie zabrzmiał hymn MIKK, którego autorami są Marta 
Cugier i Grzegorz Stróżniak z zespołu „Lombard”.

Idee klubu poparło wielu gości, składając podpisy 
w księdze honorowych członków klubu, m.in. mini-
ster budownictwa Andrzej Aumiller, wojewoda wiel-
kopolski Tadeusz Dziuba, poseł na Sejm RP Arkady 
Radosław Fiedler, członek zarządu powiatu poznań-
skiego Janusz Napierała oraz burmistrz Puszczykowa 
Małgorzata Ornoch-Tabędzka.  (o.-ks)

Euro 2012 dla kibiców niepełnosprawnych
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