Nagroda im. Marka Drapińskiego w edycji 2009/2010

Kapituła przyznała tytuł Laureata Nagrody im. Marka Drapińskiego:

•

Iwonie Malcan – Maj, studentce WSB w Toruniu

Laureatka w maju 2007 roku założyła Bractwo
Rycerskie

Ziem

stowarzyszenia

Toruńskich
z

i

powodzeniem

jako

Prezes

pozyskiwała

znaczne fundusze na organizację projektów
związanych z dziedzictwem kulturowym oraz
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
(szczególnie dzieci i młodzieży) i odpowiadała za
ich realizację. Laureatka od 2004 roku pracowała
na rzecz Stowarzyszenia Grupa Falco, w ramach którego organizowała międzynarodowe
zawody paralotniowo – balonowe z udziałem pilotów niepełnosprawnych pn.: ”Festiwale
Wiatru”. Swoją misję wypełniała przez angażowanie osób niepełnosprawnych w działania o
charakterze kulturalnym i sportowym, doskonale motywując, pomagała osiągać zamierzone
cele.
•

Stanisławowi Kośnikowi, studentowi WSB we Wrocławiu

Laureat

w

2007

roku

reaktywował

działalność Koła Naukowego Projektów
Europejskich i Fundraisingu przy WSB
we

Wrocławiu

i

przewodniczącego.

objął
W

funkcję

środowisku

wrocławskim był nieodłącznie kojarzony
z

działalnością

charytatywną,

która

przejawiała się w pracy na rzecz akcji
„Szlachetna
Paczka” w ramach Stowarzyszenia „Wiosna”, w którym pełnił funkcję Lidera Rejonu
Wrocławia, „Wrocławskiego Roweru Spotkań” – projektu „Dobry Cel” w ramach koła

naukowego, czy w nieodpłatnych warsztatach salsy kubańskiej dla dzieci i młodzieży.
Stanisław Kośnik stanowczo sprzeciwiał się dyskryminacji osób niepełnosprawnych, a swoim
codziennym działaniem na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, umożliwiał
im samorealizację. W 2011 roku po raz pierwszy zostały przyznane certyfikaty "Wrocław bez
barier" dla osób oraz instytucji działających na rzecz niepełnosprawnych. Za promocję idei
równości

i

integracji

wyróżniony

został

Stanisław

Kośnik,

koordynator

projektu

"Wrocławskiego Roweru Spotkań" realizowanego pod domeną "Dobry Cel". W planach był
także kilkuetapowy projekt realizowany we współpracy z fundacją "Poza Horyzonty" Jasia
Meli. W 2011 roku pełnił zaszczytną funkcję Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej
Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
Kapituła postanowiła także wyróżnić:
•

Katarzynę Dolatę, studentkę WSB w Poznaniu

Katarzyna

Dolata

została

wyróżniona

za

szczególne zaangażowanie w działania na
rzecz

potrzebujących

organizacji
Stowarzyszenia

i

w

ramach

stowarzyszeń,
„Wiosna”,

wielu
m.in.:

Regionalnego

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Poznaniu, Miejskiego Ośrodka Pomocy w
Rodzinie w Poznaniu, Polskiego Czerwonego
Krzyża, a także na rzecz środowiska
studenckiego i akademickiego w ramach jednostek, działających przy WSB w Poznaniu.

