Protokół
z posiedzenia Komisji Konkursowej „Jeleniogórzanin bez barier”
z dnia 6 listopada 2019r.
W posiedzeniu Komisji, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, udział wzięli
członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych będący jednocześnie
członkami Komisji Konkursowej:
1. Bogusław Gałka
2.Tomasz Możdżeń
3. Lucyna Musiał Jabłońska
4. Grażyna Pawlukiewicz – Rehlis
5. Teresa Adamowicz
Do konkursu zgłoszono trzech kandydatów (formularze zgłoszeniowe stanowią załączniki do
protokołu):
Lp
.
1.

Imię i Nazwisko

Zgłaszający

Natalia Klatt



2.

Tomasz Osipik



3.

Tomasz Żylewicz



Marta Defińska – Niepubliczne Przedszkole
Akademia Happy Kids
Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych
i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
Polski Związek Niewidomych Koło w Jeleniej
Górze

Komisja zapoznała się z treścią zgłoszeń.
Na wstępie stwierdzono, że zgłoszenia są poprawne pod względem formalnym.
Następnie, po krótkiej dyskusji, Komisja Konkursowa jednogłośnie zdecydowała przyznać tytuł
„Jeleniogórzanina bez barier” Pani Natalii Klatt.
Pani Natalia Klatt – nauczyciel wychowania przedszkolnego. Osoba godna naśladowania, która
pomimo swojej niepełnosprawności z niezwykłą pasją podchodzi do swojej pracy zawodowej.
Nie wstydzi się swojej niepełnosprawności – dla swoich podopiecznych jest „lekcją”, że
niepełnosprawni są wśród nas i chcą być traktowani na równi z innymi.
Swoim uśmiechem otacza całe przedszkole. Swoim talentem plastycznym zaraża małe dzieci,
potrafi jak nikt inny pobudzić ich kreatywność.
Ceniona za swoje zaangażowanie, którym niejednokrotnie zawstydza innych - pełnosprawnych.
Z uwagi na szczególne osiągnięcia w zakresie przełamywania swoją postawą stereotypów
dotyczących osób niepełnosprawnych, Komisja przyznaje pozostałym kandydatom – Panu
Tomaszowi Osipikowi oraz panu Tomaszowi Żylewiczowi, wyróżnienia specjalne w konkursie
Jeleniogórzanin bez barier.
Pan Tomasz Osipik – angażuje się przede wszystkim w projekty na rzecz osób
z niepełnosprawnością wzroku. Aktywnie działa w jeleniogórskim Kole Polskiego Związku
Niewidomych. Jest inicjatorem cyklicznych prelekcji i warsztatów dla uczniów Zespołu Szkół
Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej, promujących idee walki z wykluczeniem osób
słabowidzących i niewidomych.

Pan Tomasz Żylewicz - pomimo niepełnosprawności jest osobą bardzo aktywna zawodowo
i społecznie. Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Jeleniej
Górze. Bierze udział w ogólnopolskich i lokalnych działaniach na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, m.in.: Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, akcji „Lokal Przyjazny
Niewidomym”. Swoją postawą pokazuje, że niepełnosprawność nie musi ograniczać.
Nagroda i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom 3 grudnia 2019 r. podczas Konferencji,
organizowanej z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Na tym posiedzenie zakończono.
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