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Prezydent Miasta Lublin

Społeczna  Rada  ds.  Osób  Niepełnosprawnych  przy  Prezydencie  Miasta  Lublin 
wytypowała  następujące  osoby  do  honorowych  odznaczeń  za  osiągnięcia  i 
działalność w 2008 roku na rzecz osób niepełnosprawnych:

Elżbietę Grzesiuk - Medalem Prezydenta Miasta Lublin

wolontariuszkę  i  czynną  zawodowo  osobę  głuchoniemą.  Mimo  trudności  w 
porozumiewaniu  się  uzyskała  wysokie  i  cenne  kwalifikacje  zawodowe.  Jako 
wolontariuszka  pracuje  w  Agencji  Zatrudnienia  dla  Osób  Niepełnosprawnych 
tłumacząc  rozmowy  osób  niesłyszących  ze  specjalistami  oraz  rozmowy 
kwalifikacyjne pracodawców z niepełnosprawnymi kandydatami do pracy.
Elżbieta Grzesiak zawodowo pracuje jako nauczyciel – wychowawca w Specjalnym 
Ośrodku  Szkolno  -  Wychowawczym  dla  Dzieci  i  Młodzieży  Niesłyszącej  i 
Słabosłyszącej w Lublinie.
Od 2005 roku współpracuje z programem „Potrafisz” jako tłumacz języka migowego.
Zgłoszona przez Fundacje „Fuga Mundi”.

Jacka Jelinka – wyróżnieniem

osobę, która rozumie i  pojęcia aktywizacji  i  integracji  osób niepełnosprawnych ze 
społecznością Miasta Lublina i czyni wiele, aby nie były to tylko słowa. Szkoła Tańca, 
której  jest  właścicielem i  nauczycielem jest  otwarta  dla osób w różnym wieku i  z 
różnego rodzaju niepełnosprawnością w tym niewidomych i niedowidzących.
Udział w turniejach i zdobywane nagrody są wynikiem talentu i zaangażowania Jacka 
Jelinka  w  pracy  z  niepełnosprawnymi  tancerzami,  a  także  dowodem,  że 
niepełnosprawność nie musi wykluczać z życia i przyjemności.
Lublin podziwiał niepełnosprawnych tancerzy niejednokrotnie na różnych imprezach. 
Jacek Jelinek jest  lubianą i  docenią osobą, czego wyrazem jest zgłoszenie przez 
uczniów Szkoły Tańca i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lublinie.

Stanisława Miciuka – wyróżnieniem

wolontariusza,  mimo  znacznej  niepełnosprawności  współpracuje  z  Bankiem 
Żywności,  dostarcza  artykuły  żywnościowe  najuboższym  mieszkańcom.  Aktywnie 
działa w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lublinie. Organizuje 
wycieczki i turnusy integracyjne.
Inicjuje  i  współorganizuje  imprezy  z  udziałem  osób  niepełnosprawnych,  w  tym 
„Światowy  Dzień  Osób  Niepełnosprawnych”,  „Niepełnosprawni  mieszkańcom 
Lublina. Rekomendowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Lublinie.

Przewodniczący Rady
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