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Pracodawcy, zatrudniający nie
pełnosprawnych i dający im 
szansę na rozwój zostali uhono
rowani statuetkami Lodołama-
cza za rok 2014. Gala rozdania 
nagród odbyła się wczoraj na 
Zamku Królewskim w Warsza
wie. 

Laureatami Lodołamaczy są 
osoby, instytucje, firmy i orga
nizacje, angażujące się w prob
lematykę osób niepełnospraw
nych, których przedsiębiorstwa 
dały szansę niepełnospraw
nym pracownikom na rozwój 
i pracę. Nagroda ma na celu 
przełamywanie stereotypów 
i uprzedzeń, związanych z za
trudnianiem osób niepełnos
prawnych. 

Statuetki Lodołamacza wrę
czone zostały w trzech katego
riach: Zakład Pracy Chronionej, 

• Wyróżnienie w Zamku Królewskim otrzymał wczoraj Władysław Skwarka - dyrektor Łódzkiego 
Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Otwarty Rynek Pracy oraz In
stytucja. W tym roku kapituła 
nagrody zdecydowała wręczyć 
także dwie dodatkowe statuet
ki - Super Lodołamacza oraz 
Lodołamacza Specjalnego. 

Honorowym patronatem 
konkurs objęła małżonka pre
zydenta RP Anna Komorowska. 
List od prezydentowej odczy

tała podsekretarz stanu w Kan
celarii Prezydenta Irena Wójci
cka. 

„Jestem państwu wdzięcz
na za aktywizację zawodową 
osób z niepełnością na rynku 
pracy. Za skuteczne przeciw
działanie marginalizacji spo
łecznej, tworzenie nowych 
miejsc prac. Państwa postawa 

stanowi godny do naśladowa
nia wzór dla wszystkich praco
dawców w Polsce" - napisała 
Komorowska. 

Statuetkę Lodołamacza 
w kategorii „Zakład Pracy Chro
nionej" otrzymała firma Luksja 
Sp. z o.o. „Firma to zakład pra
cy chronionej więc jest zobligo
wana do realizacji obowiązków 

wynikających z posiadanego 
statusu. Jednak zdaniem Kapi
tuły działania firmy wykracza
ją poza konieczne obowiązki, 
gdyż pracodawca kieruje się 
szczególną troską materialną 
i organizacyjną o swoich pra
cowników" - uzasadniła swój 
wybór kapituła. 

W kategorii „Otwarty rynek" 
nagrodę główną otrzymał Za
kład Blacharstwa, Lakiernictwa 
i Mechaniki Pojazdowej Euge
niusz Kalinowski z Torunia. „To 
mała, rodzinna firma. Spośród 
15 zatrudnionych 5 pracowni
ków to osoby niepełnosprawne 
(...) Na wyróżnienie zasługuje 
fakt, iż pracodawca nie tylko 
aktywnie działa w obrębie swo
jej firmy, ale niesie również po
moc osobom, które znalazły się 
w trudnej sytuacji życiowej" -
napisano w uzasadnieniu wy
boru. 

II miejsce i srebrny medal 
otrzymała Drukarnia Profit Me-
dia-Sławomir Trzósło, meda
lem brązowym został wyróż
niony Teatr Dramatyczny m. st. 
Warszawy. 

W kategorii „Instytucja" Lo
dołamacza otrzymało „Twoje 
Nowe Możliwości" - Stowarzy
szenie na rzecz równego dostę

pu do kształcenia. Organizacja 
wspiera szkoły wyższe oraz ich 
niepełnosprawnych studen
tów. 

Nagrodę specjalną, Super 
Lodołamacza otrzymało Towa
rzystwo Opieki Nad Ociemnia
łymi w Laskach. Wyróżniono 
w tej kategorii także Fundację 
Polsat. 

Statuetkę Lodołamacza Spe
cjalnego otrzymał prof. Henryk 
Skarżyński; wyróżnienia przy
padły Małgorzacie Rybickiej -
przewodniczącej Stowarzysze
nia Pomocy Osobom Auty
stycznym oraz Władysławowi 
Skwarce - dyrektorowi Łódz
kiego Oddziału PFRON. 

Dotychczas w konkursie 
udział wzięło ponad 1,9 tys. 
firm, instytucji i organizacji. 
W tym roku zgłosiło się ich po
nad 400. Były wśród nich duże, 
małe oraz średnie przedsiębior
stwa, instytucje i organizacje. 

Polska Organizacja Praco
dawców Osób Niepełnospraw
nych zrzesza pracodawców za
trudniających osoby niepełnos
prawne. Skupia blisko 600 firm 
i instytucji, które zatrudniają 
łącznie ok. 65 tys. pracowni
ków, w tym ponad 35 tys. osób 
niepełnosprawnych. • 
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