Nagroda im. Marka Drapińskiego w edycji 2013/2014

W tym roku Kapituła przyznała tytuł Laureata Nagrody im. Marka Drapińskiego po raz
pierwszy w dwóch kategoriach.

W kategorii Wyższych Szkół Bankowych Nagrodę przyznano:
•

Krzysztofowi Jankowskiemu, absolwentowi WSB we Wrocławiu

Laureat

otrzymał

Nagrodę

w

uznaniu

za

działalność w Stowarzyszeniu Absolwentów
WSB we Wrocławiu jako wolontariusz, twórca,
organizator i koordynator akcji dobroczynnych,
promujący wolontariat. Od 2013 r. pełni funkcję
Prezesa Zarządu Fundacji Dobry Cel. Jest
inicjatorem i realizatorem akcji społecznych
podejmującym działania w ułatwianiu dostępu
do

kształcenia

wyższego

studentom

z

niepełnosprawnością. Pomaga w rozwiązywaniu
problemów

dotyczących

codziennego

funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Jest
realizatorem

i

pomysłodawcą

projektu

”Aktywnością w bariery” obejmującego cykl
spotkań z młodzieżą niepełnosprawną, podczas
których, na własnym przykładzie, prezentował
możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym. W ramach projektu odbywały się także zajęcia z młodzieżą pełnosprawną
mające charakter profilaktyczny, przestrzegający o konsekwencjach nieszczęśliwych
wypadków.

Jest

także

inicjatorem

koordynatorem

projektu

aktywizacji

Osób

Niepełnosprawnych Za Pomocą Rowerów Integracyjnych. Dzięki jego inicjatywie powstała
pierwsza w Polsce bezpłatna wypożyczalnia rowerów typu handbike.

W kategorii Szkół TEB Edukacja Nagrodę otrzymali:
•

Maciej Skóra z Technikum TEB Edukacja w Krakowie

Od 2004 r. jest członkiem małopolskiego okręgu ZHR w 3
Podgórskiej Drużynie Harcerzy „MATECZNIK”, gdzie jako
przyboczny

inicjuje

i

organizuje

akcje

dobroczynne,

porządkowe, zbiórki żywności, biwaki, akcje promujące ideę
harcerstwa, działania propagujące pamięć o historii RP. W
latach 2010-2013 w Gimnazjum nr 21 w Krakowie był
współorganizatorem

szkolnych

uroczystości.

W

Stowarzyszeniu Charytatywnym „DOBROMIR” sprzedawał
książki

i

zbierał

datki

na

rehabilitację

ciężko

chorej

niepełnosprawnej dziewczynki. W Technikum TEB Edukacja
udzielał się jako Sekretarz Samorządu Uczniowskiego, był
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.

•

Magdalena Ciołek, absolwentka 2013/2014 Studium Zdrowia i Urody w
Rzeszowie

W rzeszowskim oddziale Fundacji „Mam Marzenie” od 2012 roku organizuje jako
wolontariusz wyjazdy dla podopiecznych Fundacji. Organizuje dla nich wystawy, koncerty,
pozyskuje sponsorów na działalność stowarzyszenia, organizuje eventy dla „Marzycieli”, jest
autorką bajki dla dzieci. Od 2008 roku w świetlicy parafialnej „Mała Przystań” pomaga
dzieciom w nauce, opiekuje się nimi podczas wyjść na basen i wycieczek, wspólnie
organizuje dla nich wigilie, kiermasze, jasełka.
•

Agnieszka Simko, uczennica szkoły policealnej TEB Edukacja w Jeleniej Górze

Od 2012 roku w Teatrze „Mała Bajeczka” jest organizatorem, kierowcą, pomocnikiem,
animatorem. Pracuje jako wolontariusz w Jeleniogórskim Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół
Dzieci z Zespołem Downa. Od tego samego roku pełni funkcję współorganizatora i
pomocnika podczas imprez dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Junior”. Jako
organizator, animator, wolontariusz i pomocnik angażuje się w wielu placówkach: m.in. w

Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jeleniej Górze, w

Stowarzyszeniu

Goduszyn, Przystani Twórczej Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze, na Politechnice
Wrocławskiej, we wsi Zachełmie, Akademii Piłkarskiej Karkonosze, Osiedlowym Domu
Kultury w Jeleniej Górze, Parafii Matki Bożej Królowej Polski.

