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Pod hasłem „Sprawni w pracy” odbyła się 19 listopada w Warszawie 21 Wielka Gala Integracji.
Wielka Gala Integracji to coroczne święto osób z niepełnosprawnościami, organizowane z
okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

W Gali wzięło udział około 2,5 tysiąca osób. Byli to ludzie z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami, a także popularni artyści, politycy, samorządowcy, dziennikarze oraz
przedstawiciele firm zaangażowanych w działania rzecz tego, liczącego ponad 5 milionów,
środowiska.
Tegoroczną Galę, której motywem przewodnim było hasło „Sprawni w pracy”, poprowadzili:
Paulina Chylewska i Tomasz Wolny. Na scenę zostały zaproszone osoby, które przełamują
codzienne bariery i udowadniają, że niepełnosprawność nie musi stawać na przeszkodzie
realizacji marzeń.
Wśród gości Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, które jest organizatorem wydarzenia, byli
sportowcy, muzycy i politycy, którzy swoją postawą mogą być inspirujący dla osób z
niepełnosprawnością.
Podczas Gali wręczono Medale Przyjaciel Integracji, przyznawane osobom, organizacjom i
firmom, które wyróżniają się otwartością i wrażliwością oraz działają na rzecz środowiska nie z
formalnego obowiązku, lecz w ramach realizacji społecznej odpowiedzialności swojego
przedsiębiorstwa.
Podczas Gali został też rozstrzygnięty konkurs: „Warszawa bez barier”. Konkurs
zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Projekt współfinansowało m.st. Warszawa.
Gwiazdami wieczoru był Piotr Kupicha z zespołem Feel oraz zespół Video z grupą „Młodzi
migają muzykę”.
Patronat honorowy nad tegoroczną galą objął Prezydent.
Szczegółowe informacje na temat Gali znajdziecie Państwo na stronie internetowej
organizatora wydarzenia: http://www.integracja.org/dla-mediow/21-wielka-gala-integracji-za-na
mi/
Integracja od ponad 20 lat działa na rzecz wyrównywania społecznych szans osób z
niepełnosprawnościami, kształtowania świadomości obywatelskiej oraz integracji społecznej.
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Od 1994 r. wydaje magazyn „Integracja”, od 1997 r. produkuje program telewizyjny, od 2003 r.
prowadzi portal www.niepelnosprawni.pl i od dwóch lat www.sprawniwpracy.pl. Jest
organizatorem wielu kampanii społecznych, m.in. „Nie chcę być strażakiem”, „Płytka wyobraźnia
to kalectwo”, „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu”, „Dlaczego traktujesz nas
inaczej”.
Źródło: niepelnosprawni.pl oraz integracja.org
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