
Senator Krzysztof Słoń - z lewej i Wojciech lubawski - prezes 
Uzdrowiska Busko - Zdrój - z prawej. 
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Świętokrzyskie 

W Lublinie odbyła się gala XIV 
edycji konkursu Lodołamacze. 
Podczas uroczystości wręczo
no nagrody dla pracodawców, 
którzy na co dzień łamią stere
otypy i zatrudniają osoby nie
pełnosprawne. 

Nagrodzono laureatów z re
gionu lubelskiego, małopol
skiego, podkarpackiego i świę
tokrzyskiego. Lodołamacze to 
konkurs organizowany w Polsce 
od2006 roku. W ten sposób na
gradzani są pracodawcy, insty
tucje i organizacje, które łamią 
stereotypy i uprzedzenia zwią
zane z zatrudnieniem osób nie
pełnosprawnych. Docenia się 
też promowanie pracy osób 
z niepełnosprawnościami. 

Organizatorem Lodołama-
czyjest Polska Organizacja Pra
codawców Osób Niepełnos
prawnych. W tym roku kapituła 
po raz pierwszy od powstania 
konkursu obradowała w Kiel
cach. W kapitule od kilku lat za
siada senator Krzysztof Słoń. 

- Obserwuję lodołamaczy, 
jako członek kapituły od kilku 
lat i mogę stwierdzić, że nastę
puje ogromna zmiana nasta
wienia pracodawców i instytu
cji w podej ściu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, szczegól
nie pracowników. Widać to 
także po tegorocznych laurea
tach i wyróżnionych, wśród któ
rych są przedstawicie naszego 
województwa. Są to firmy pry
watne, przedsiębiorcy publiczni 
oraz instytucje między innymi 
Uniwersytet Jana Kochanow
skiego i Muzeum Narodowe. 
Okazuje się, że synonimem po
stępu, nowoczesności i demo
kracji we współczesnych rea
liach społeczno - gospodar

czych jest wrażliwość i troska 
0 potrzeby osób niepełnos
prawnych, zarówno ze strony 
pracodawców, instytucji pub
licznych, organizacji pozarządo
wych ale także osób prywat
nych - zaznacza senator Słoń. 

Laureaci z regionu 
Z województwa świętokrzy
skiego mamy czterech laurea
tów. W kategorii Otwarty Ry
nek pierwsze miejsce i statu
etkę Lodołamacz 2019 otrzy
mało Muzeum Narodowe 
w Kielcach. W kategorii Przyja-
zna Przestrzeń zwyciężył Uni
wersytet Jana Kochanow
skiego w Kielcach; w kategorii 
Zdrowa Firma pierwsze miej
sce i statuetkę Lodołamacz 
2019 otrzymało Uzdrowisko 
Busko-Zdrój ; w kategorii 
Otwarty Rynek pierwsze miej
sce otrzymała firma Marbo 
z Kielc. Drugie miej sce w kate
gorii Zakład Pracy Chronionej 
1 srebrny medal otrzymała 
firma Starpol ze Starachowic. 

Lodołamacze - Co ich 
wyróżnia? 
Doświadczenie, fachowość, tra
dycja, osiągnięty sukces, ale 
przede wszystkich wrażliwość 
społeczna, która przekłada się 
na odpowiedzialne zatrudnia
nie osób niepełnosprawnych. 

Kampania Społeczna „Pra
codawca Wrażliwy Społecznie" 
ma na celu przełamywanie ba
rier i uproszczeń w ocenie moż
liwości osób z niepełnospra
wnościami, sprzyja ich zawodo
wej aktywizacji, daje poczucie 
bycia potrzebnym, szanse na sa
modzielne życie i spełnienie 
ambicji. Przystąpienie do kon
kursu jest nie tylko wyróżni
kiem wrażliwości i solidarności 
społecznej, ale też elastyczności 
w działaniu i nowoczesnego po
dej ściado polityki zatrudnienia, 
bowiem troska o drugiego czło
wieka jest jedną z najwyższych 
wartości. 
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