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Prezydent Miasta Lublin

Kapituła Konkursu Medalu Prezydenta Miasta Lublin wytypowała następujące 
osoby  do  honorowych  odznaczeń  za  działalność  w  2007  roku  na  rzecz  osób 
niepełnosprawnych:

Agnieszkę Zańko - Medalem Prezydenta Miasta Lublin

czynnego  sportowca  i  dziennikarkę,  wolontariuszkę,  czynną  zawodowo  osobę 
niepełnosprawną  ruchowo.  Jako  wolontariuszka  pracuje  z  dziećmi  w  świetlicy 
profilaktyczno-terapeutycznej  i  Rodzinnym  Domu  Dziecka  w  Lublinie. 
Współorganizuje pobyty osobom chorym i niepełnosprawnym w „Domu Spotkań” 
w Dąbrowicy. W latach 2005-2006 współorganizator Międzynarodowego Konkursu 
Skrzypcowego im.  H.  Wieniawskiego.  Trzykrotnie  zdobyła Mistrzostwo Polski  w 
pływaniu.  Za  osiągnięcia  sportowe  otrzymała  nagrodę  Prezydenta  Lublina, 
wyróżniona w plebiscycie na sportowca Lubelszczyzny.
Współprowadzi  program  „Potrafisz”  promujący  osoby  niepełnosprawne  i  ich 
osiągnięcia, który pokazuje ich zmagania z własna niepełnosprawnością.
Zgłoszona przez Fundację „Fuga Mundi”.

Alicję Jankiewicz- wyróżnieniem

wieloletnią  prezes  Lubelskiego  Forum  Organizacji  Osób  Niepełnosprawnych. 
Forum  pod  jej  przewodnictwem  działa  na  rzecz  aktywizacji  zawodowej  i 
społecznej  osób  niepełnosprawnych  organizując  szkolenia,  konferencje  i 
spotkania.  Jej  działalność  pomaga  ludziom  z  zaniedbanych  obszarów 
Lubelszczyzny  uwierzyć  w  swoje  możliwości,  wyjść  z  domu,  zdobyć  zawód, 
uczestniczyć w życiu jako pełnoprawny obywatel.  Aktywność organizacji  osób 
niepełnosprawnych Województwa Lubelskiego to jej zasługa.
Zgłoszona  przez  Parczewskie  Stowarzyszenie  Osób  Niepełnosprawnych 
„Stokrotka”,  Małgorzatę Ostojewską,  Annę Szmidt,  Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.



Jana Arczewskiego - wyróżnieniem

psychologa  udzielającego  porad  w  Telefonie  Zaufania  dla  Osób 
Niepełnosprawnych w Lublinie. Wspiera osoby potrzebujące pomocy, wskazuje 
drogę  wyjścia  w  trudnej  sytuacji.  Koordynator  wolontariatu  i  praktyk 
studenckich w DPS „Kalina”. Dzięki niemu z pensjonariuszami Domu codziennie 
pracuje  36  wolontariuszy.  Kontakty  z  wieloma  szkołami  wyższymi  Lublina 
zaowocowały w 2007r. 60 praktykami studenckimi.
Kontakty  z młodzieżą są niezmiernie  potrzebne mieszkańcom Domu,  ożywiają 
atmosferę,  wpływają  na  poprawę  kontaktów  międzyludzkich,  pozwalają 
aktywniej uczestniczyć w życiu Domu i Miasta. Z jego inicjatywy Dom Pomocy 
Społecznej „Kalina” otrzymał wyróżnienie „Dom Przyjazny Wolontariuszom”.
Osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim.
Zgłoszony przez Dyrekcję Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie.

W imieniu Kapituły Konkursu

Stefania Domańska-Michałek

Lublin, dnia 12.03.2008 r.
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