Nagroda im. Marka Drapińskiego w edycji 2012/2013

Kapituła przyznała tytuł Laureata Nagrody im. Marka Drapińskiego:

•

Piotrowi Piątkowskiemu, studentowi WSB w Toruniu.

Piotr Piątkowski w sierpniu 2012 roku założył
Fundację

Piotra

Piątkowskiego

Na

Rzecz

Pomocy Ludziom Pokrzywdzonym Przez Los
„SANATUS”

i

jako

Prezes

Zarządu

z

powodzeniem pozyskuje fundusze na działania
realizowane z jego inicjatywy. Fundacja powstała
stosunkowo niedawno, ale jej dotychczasowe
działania oraz ambitne plany rozwoju przekonały Członków Kapituły Nagrody do obdarzenia
Piotra Piątkowskiego kredytem zaufania, który jest wyrazem nadziei na sukces projektu oraz
docenieniem jego postawy wobec potrzebujących. Fundacja Piotra Piątkowskiego promuje i
organizuje działalność rehabilitacyjną niepełnosprawnych, wypożycza nieodpłatnie sprzęt do
ćwiczeń i pozyskuje środki na budowę ośrodka rehabilitacyjnego, w którym Laureat planuje
organizowanie dwutygodniowych turnusów dla niepełnosprawnych. Pomysłodawca sam
poszukuje sponsorów, prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, organizuje
wyjazdy rehabilitantów do osób chorych. Założyciel fundacji na co dzień porusza się na
wózku inwalidzkim i z własnego doświadczenia wie, że wciąż brakuje organizacji
wpierających osoby niepełnosprawne. „SANATUS”, w ramach którego Laureat wypełnia
swoją misję, walcząc z ograniczeniami, powstał z chęci niesienia pomocy innym ludziom.
Dzięki jego działaniom osoby niepełnosprawne mogą skuteczniej walczyć o swoje zdrowie i
sprawność.

Kapituła postanowiła także wyróżnić:
•

Natalię Heczko z Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu

Laureatka została wyróżniona za szczególne
zaangażowanie w ramach kilku organizacji, m.in.
Fundacji

„Klubu

Kontra”

za

aktywizowanie

młodzieży do działań związanych ze sztuką i
sportem

oraz

realizowanie

projektów

profilaktycznych, kierowanych do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Studentka
została doceniona również za propagowanie
szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sieci wśród najmłodszych przez zorganizowanie
m.in. ogólnopolskiego projektu „Sieciaki na wakacjach” oraz różne działania w ramach
lokalnej firmy telekomunikacyjnej ComNet. Natalia Heczko była także wolontariuszem w
Stowarzyszeniu „Wiosna”, w ramach którego pomagała potrzebującym oraz udzielała się na
rzecz środowiska studenckiego i akademickiego w ramach jednostek, działających przy WZ
w Chorzowie WSB w Poznaniu, inicjatorem konkursów szkolnych, organizatorem i
koordynatorem uroczystości szkolnych, założycielem szkolnej strony na FB, inicjatorem
społecznych akcji charytatywnych, prowadził akcje promocyjne szkoły TEB Edukacja na
terenie Krakowa.
•

Marzenę Sikorską z WSB we Wrocławiu

Marzena Sikorska została wyróżniona za pracę na
rzecz

rodzin

społecznym.

zagrożonych
W

wykluczeniem

Stowarzyszeniu

Pomocy

Samotnym Matkom i Dzieciom od trzech lat
równolegle pełni funkcje na podstawie umowy
wolontariackiej:
kierownika

księgowej,

imprez.

Jest

organizatora
także

i

głównym

koordynatorem współpracy ze Stowarzyszeniem
Rodzin Abstynenckich „Aura”, w ramach którego jako animator imprez współorganizuje różne
spotkania m.in. „Muzyczny Piknik” w Obornikach Śląskich. Pracuje także nad utworzeniem
spółdzielni socjalnej.

