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Zapomniana 
rocznica ustawy
maju tego roku m inęło 15 lat od w ejścia 

w życie ustaw y o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej (jakkolwiek jej pełna nazwa była 

później zmieniana) i powstania PFRON. Rocznica wszczęcia 
działań stanowiących kamień milowy w systemie prawnym 
adresowanym do osób niepełnosprawnych, przeszła niemal 
bez echa. Nie było nawet „akadem ii ku czci , nie było 
stosownych mów i odznaczeń, a jedynie kilka wzm ianek 
w prasie środow iskow ej. Ani B iuro Pełnom ocnika, ani 
PFRON nie pokusiły się o zorganizowanie np. okolicznościo
wej konferencji podsumowującej zmiany wywołane wprowa
dzeniem ustawy, nie mówiąc już o rzetelnej analizie jej skut
ków społeczno-gospodarczych na przestrzeni tych 15 lat.

Chyba szkoda, tym bardziej że Fundusz współfinansuje 
kilkaset projektów, w tym również o charakterze naukowym, 
z których niektóre nie przedstaw iają w iększej w artości 
z punktu widzenia poszerzania rynku pracy dla osób niepeł
nosprawnych. Najwidoczniej instytucje te były zbyt zajęte 
uczestnictwem w kolejnych rekonstrukcjach rządu, pracami 
nad 43 nowelizacją ustawy o rehabilitacji, bądź liczeniem 
załączników i sprawdzaniem, czy wnioski o dofinansowa
nie kolejnych projektów są zgodne z procedurami.

Ustawa o rehabilitacji została uchwalona niemal w ostat
niej chwili, a proces jej powstawania był w latach 1990-91 
z uwagą monitorowany i relacjonowany przez „Nasze Spra
wy” . W ostatniej chwili, powstrzymała bowiem gwałtowną 
destrukcję dotychczasowych form zatrudniania osób niepeł
nosprawnych przez spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie 
niewidomych. Formy te chyliły się do upadku wskutek wpro
wadzenia w 1989 roku zasad gospodarki rynkowej, do któ
rej jednostki te były całkowicie nieprzystosowane, a walnie 
przyczyniła się do tego stanu rów nież tzw. specustawa, 
likwidująca samorządowe organizacje spółdzielcze, czyli ich 

związki.
Nie jest am bicją tego materiału analiza porównawcza 

systemu wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełno
sprawnych przed i po ustawie o rehabilitacji, godzi się jed 
nak nadmienić, iż tzw. polska szkoła rehabilitacji — której 
twórcam i byli słynni profesorowie Dega, H ulek i Weiss, 
szefowie Towarzystwa Walki z Kalectwem -  powstała znacz
nie wcześniej, była wzorcem dla wypracowania systemów 
w sparcia w innych krajach, m .in. Szw ecji, a ów czesne 
spółdzielnie inwalidów stosowały nowatorskie i skuteczne

dokończenie na sir. S  , - a r .

Na okładce:

Kadr z Przeglądu Artystycznego 
Osób Niepełnosprawnych 

w Teatrze „Korez" w Katowicach 
fot. ina-press
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Benedykt XVI wśród niepełnosprawnych

W napiętym programie pielgrzymki do Polski papieża 
Benedykta X V I 21 maja znalazło się spotkanie 
z niepełnosprawnymi i chorymi w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.

Chciałbym przytulić 
każdego z was...

Do około 800 chorych skierował 
s ło w a  n io sące  p o c ie szen ie  

i otuchę, które tak bardzo są potrzebne 
chorym i ich opiekunom. -  Wy drodzy 
chorzy, naznaczeni cierpieniem  ciała 
i ducha jesteście najbardziej zjednoczeni 
z krzyżem  Chrystusa, a równocześnie 
jes tes 'c ie  n a jb a rd z ie j w ym ow nym i 
świadkami miłosierdzia Bożego -  pod
kreślił z mocą.

Następnie papież błogosławił nie
pełnospraw nych, zatrzym ał się przy 
grupie dzieci z wrocławskiej Kliniki 
Hem atologii i O nkologii, rozm awiał 
z M adzią Buczek, niepełnosprawną za
łożycielką podwórkowych kółek różań
cowych i innymi osobami. Uczestnicy 
spotkania z wielkim wzruszeniem  od
bierali słowa i gesty Benedykta XVI.

Sanktuarium w Łagiewnikach było 
m iejscem  szczególnym dla Jana Pawła
II, które dw ukrotnie odw iedził jako  
papież. W 2002 roku konsekrow ał 
bazylikę i ogłosił zawierzenie świata 
Bożemu M iłosierdziu. Benedykt XVI

Przypomniał też słowa Jana Pawła II
0 k rz y ż u , k tó ry  „ ...s ta n o w i ja k b y  
dotknięcie odwieczną m iłością najbo
leśniejszych ran ziemskiej egzystencji 
człowieka” . Na koniec zwrócił się bez
pośrednio do chorych i ich opiekunów 
pięknym i i w zruszającym i słowami:
-  Bardzo chciałbym  przytulić każdego
1 każdą z was. Choć w praktyce nie jest 
to możliwe, w duchu przytulam was do 
serca.

Przedstawiciel Caritas Archidiecezji 
Krakowskiej wręczył Benedyktowi XVI 
księg ę  „D ar m odlitw y  i c ie rp ien ia  
ludzi chorych dla Ojca św. Benedykta 
X VI”, w której niepełnosprawni dekla
ru ją  m o d litw ę  i o fia ro w u ją  sw oje  
cierpienie za Kościół, O jca Świętego 
i pokój na świecie.

O becność i m od litw a  obecnego  
papieża w Sanktuarium  Bożego M iło
sierdzia była kolejnym dowodem usza
nowania pamięci Jana Pawła II.

R adek Szary  
fot. Wojciech Barczyński

w tym szczególnym miejscu mówił do 
chorych o dwóch tajemnicach: ludzkie
go cierpienia i Bożego miłosierdzia, któ
re w świetle wiary stanowią harmonię.



GALA FINAŁOWA

Praca dla niepełnosprawnych
Zakończyła się pierwsza edycja konkursu 7ia 

pracodawców wrażliwych społecznie 
prowadzonego przez Polską Organizację 
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. 

Do konkursu zgłosiło się ponad 220pracodawców z całej Polski 
potrafiących patrzyć na pracowników w kategoriach kwalifikacji, 
a nie pełno- czy niepełnosprawności. Są to przedsiębiorcy, którzy, 

często od wielu lat, starają się przełamać funkcjonujące stereotypy — 
pokazać, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych może być korzystne 

nie tylko ze względów społecznych czy etycznych, ale także opłacalne
w kryteriach czysto ekonomicznych.

Wśród laureatów: przedstawiciele gminy Klucze, Jacek Kamola z firmy Kampol..

Przemawia Marek Jurek -  marszałek Sejmu

i obow iązkow i. To na 
n ich  czeka nagroda 
L O D O Ł A M A C Z Y  -  
mówiła Edyta Jungow- 
ska, ambasador konkursu 
podczas Gali Finałowej 
Konkursu, która odbyła 
się 18 maja w Podchorą
żówce w Łazienkach Kró
lewskich w Warszawie.

Specjalny adres gra
tulacyjny do jej uczestni
ków wystosow ał Lech

S ta tuetk i 
Lodoła- 
m a c z y  

2006 o trzy m ały  
firm y  O m eko 
z Krakowa w kate
gorii zakład pracy 
ch ro n io n e j o raz 
Kampol z Legnicy 
w kategorii otwar
ty rynek  pracy,
U rząd  G m iny 
Klucze w kategorii 
p racodaw ca, nie 
przedsiębiorca, Pol
ski Komitet Paraolimpijski (tytuł Super 
Lodołamacza) oraz Małgorzata Gorący 
z Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepeł
nosprawnych (Lodołamacz Specjalny).

Sylwetki nagrodzonych prezentuje
my w tym numerze.

-  To ci pracodawcy wskazują i toru
ją  drogę. To oni przełamują lody niechę
ci, braku tolerancji i niezrozumienia. 
Udowadniają, że osoby niepełnospraw
ne to pracownicy, jak  wszyscy inni -  
często dobrze wykształceni, fachowi

...oraz Jan Dworzański z firmy Omeko i Małgorzata Gorący

Piotr Dukaczewski odebrał statuetkę w imieniu 
Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego

K aczyński, prezydent RP, 
w którym napisał m.in.: „Zor
ganizowanie konkursu mają
cego na celu uwrażliwienie 
firm oraz instytucji podcho
dzących do tego problemu 
w sposób wyjątkowo uczci
wy i wpisujący się w działa
nia na rzecz likwidacji barier 
dla osób niepełnosprawnych, 
to bardzo cenna i społecznie 
p o trzebna in ic ja tyw a.

j/fósze Sprau/y 4



LODOŁAMACZE 2006

nie powinna być przywilejem
"opo '*

Konkurs Lodołamacze pozwala uhono
rować firmy, w których osoby niepełno
sprawne znajdują szansę realizacji i po
wrotu do samodzielnego życia, a także 
przyczynia się do upowszechniania do
brych pomysłów i podjęcia podobnych 
działań przez innych”.

-  Serdecznie gratuluję tej inicjatywy
-  powiedział Marek Jurek, marszałek 
Sejmu -  która jest znakomitym przykła
dem solidarności spłecznej. (...) Konkurs 
Lodołamacze odbieram jako poruszenie 
wrażliwości własnej i innych przedsta
wicieli władz publicznych. To przypo
mnienie dla całej administracji, w tym 
państwowej, że w naszych jednostkach 
co 25 pracownik powinien być człowie
kiem niepełnosprawnym.

„Praca dla ludzi niepełnosprawnych 
nie powinna być przywilejem, ani łaską, 
jest natomiast szansą na normalne i god
ne życie” -  podkreślił z kolei Bronisław 
Wildstein, prezes TVP w liście skiero
wanym do organizatorów konkursu.

Recital Renaty Dobosz i Wiesława Ochmana
Czynny udział w licytacji wzięła Genowefa 

Wiśniowska, wicemarszałek Sejmu

pracodawców zatrudniających takich 
pracowników, skomplikowany i niesta
b ilny  system  praw ny  o raz  m ocno 
zakorzenione stereotypy sprawiają, że 
sytuacja osób niepełnospraw nych na 
rynku pracy je s t d ram atyczn ie  zła. 
Jedynie 8 proc. z rzeszy 5,5 miliona nie
pełnosprawnych Polaków jest w stanie 
znaleźć pracę, która pozw ala im na 
samodzielne życie. Reszta jest skazana 
na zasiłki, renty lub pozostawanie na 
utrzymaniu rodziny. Jeszcze gorsza jest 
sytuacja osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności oraz z chorobami 
psychicznym i -  są oni p rak tyczn ie  
wykluczeni z aktywnego życia zawodo
wego. Tymczasem rehabilitacja poprzez 
pracę jest najskuteczniejszą i najszybszą 
drogą pozwalającą osobom niepełno
sprawnym uwierzyć w siebie, rozwijać 
się i uczestniczyć w życiu społecznym.

-  Stąd pomysł, aby zorganizować 
konkurs na 
p ra c o d a w c ó w

wrażliwych społecznie -  powiedział Jan 
Z ając, prezes Z arządu K rajow ego 
POPON. -  Chcemy wspierać i promować 
odpow iedzialną politykę personalną, 
pokazać, że nawet w tak niesprzyjających 
warunkach można bez szkody dla firmy 
prowadzić działalność uwzględniającą 
potrzeby osób niepełnosprawnych. Wie
rzymy, że już niedługo wizerunek przed
siębiorców rozumiejących potrzeby osób 
niepełnosprawnych będzie przekładał się 
na efekty czysto ekonomiczne, a termin 
etyki w biznesie zacznie oznaczać coś wię
cej niż tylko działania zgodne z prawem.

O ficjalną część Gali zakończyła 
aukcja prac plastycznych wykonanych 
m.in. przez uczestników WTZ, z której 
dochód przeznaczony został na wsparcie 
tych placówek, zaś w części artystycznej 
wystąpili W iesław Ochman i Renata 
Dobosz, a na fortepianie akompaniowała 
Helena Christenko.

Przedsięwzięcie 
POPON jest pierw
szym tego typu pro
jektem kierowanym 
b ezp o śred n io  do 
pracodaw ców . To, 
cojest w nim jednak 
n a jis to tn ie jsze , to 
fakt, że największe 
korzyści przyniesie 
sam ym  osobom  
niepełnosprawnym.

Oprać.
Ryszard Rzebko

fot. ina-press

G alę f in a ło w ą  sw ą o b ecn o śc ią  
zaszczycili m.in. następujący goście: 
Genowefa Wiśniowska -  wicemarszałek 
Sejmu, Paweł Wypych -  pełnomocnik 
rządu ds. osób n iepełnospraw nych, 
Bożena Borys-Szopa -  główny inspek
tor pracy, Janusz Wesołowski -  wice
prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 
oraz przedstaw iciele U rzędu M iasta 
W arszawy i M azow ieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

Celem kampanii społecznej Lodoła
macze jest popularyzowanie odpowie
dzialnej polityki personalnej uwzględnia
jącej potrzeby osób niepełnosprawnych. 
Stale m alejące wsparcie państwa dla Wśród publiczności znamienici goście

5 jY ósze Sprawy



Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją 
Osób Niepełnosprawnych, czyli...

o naszych sprawach w Katowicach
5-Euro-Maja to tradycyjne ju ż  

spotkanie osób niepełnosprawnych 
z parlamentarzystami oraz 

władzami i samorządowcami 
województwa śląskiego, 

które tym razem odbyło się 
w Sali Marmurowej Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego.
Spotkania od czasu wejścia 

Polski do Unii organizuje Śląskie 
Stowarzyszenie Edukacji 

i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych ,, Akcent ’ 
choć nie służą one wyłącznie 

sprawom regionu.

Posłowie (od prawej) Małgorzata Ołejnik, Sławomir Piechota i Jan Filip 
Libicki zapewnili, iż będą rzecznikami spraw osób niepełnosprawnych

I
ch inicjator M arek Plura pod
kreśla: -  5 maja spotykam y się 
z tym i, od k tórych  w sensie 

politycznym zależy jakość naszego ży
cia. M ów im y głośno, w m edialnym  
św ietle opinii publicznej, o naszych 
sukcesach i o problem ach, ale przede 
wszystkim o rozwiązaniach, które pro
ponujemy. W dzisiejszych czasach nie 
wystarczy oczekiwać wsparcia nawet 
w n a jsz la c h e tn ie js zy c h  sp raw ach . 
Trzeba mieć dobry pomysł na rozw ią
zanie swoich problemów. Trzeba też 
znaleźć siłę przebicia, która pozwoli na 
jego  urzeczyw istnienie. D ziś łatwiej
o to niż kiedykolwiek do tej pory, po
niew aż mamy aż trzech posłów, dla 
których usprawnianie życia osób z nie
sprawnością stanowi priorytet, bo sami

je j  d o św ia d c z a ją . 
Fakt, że cała trójka 
staw iła się w kom 
plecie w Katowicach 
i tak aktywnie w łą
cza się w naszą dys
kusję dodaje mi na
d z ie i , że w k ró tc e  
5 maja będzie dniem 
rz e c z y w is te j  s p o 
łecznej debaty o na
szych sprawach nie 
tylko we wszystkich 

regionach kraju, ale także na w szyst
kich szczeb lach  parlam entu , czego 
wciąż nam brakuje.

Brakuje być może dlatego, że tak 
wielu parlam entarzystów nie przykła
da wagi do w łasnej dostępności dla 
osób niepełnospraw nych. D ow iodła 
tego akcja „Parlament bez barier” prze
prow adzona przez Polską Delegaturę 
A HAUTER D ' HOM M E -  międzyna
rodowego zrzeszenia organizacji osób 
n iepełnospraw nych . O rgan izacja  ta 
rozesłała ankietę na adresy poczty in
ternetow ej posłów  i senatorów  oraz 
radnych  se jm iku  sam o rząd o w eg o . 
Na około 600 adresatów, potwierdziło 
odbiór ankiety blisko 200, a odpow ie
działo na nią zaledwie kilkunastu.

-  D aleka je s t droga, byśm y m ogli 
się k o m u n ik o w ać  sk u teczn ie  ja k o  
obyw atele  ze sw ym i reprezen tan ta
mi w parlam encie czy sejm iku -  pod
k re ś la l i  o rg a n iz a to rz y  s p o tk a n ia  
d o d a ją c , że do b a d a n ia  w y b ra n o  
in ternet -  narzędzie, k tóre  stw arza 
najm niej barier kom unikacyjnych dla 
niepełnospraw nych.

Na szczęście spośród tych, którzy 
odpowiedzieli m ożna było bez waha
n ia  w ybrać  p ie rw szy ch  lau rea tó w  
honorow ych w yróżnień  „Posła bez 
barier” . 5 m aja w Sali M arm urowej 
o d eb ra li je : sen a to ro w ie  K rystyna  
B ochenek oraz M arian M iłek i Jan 
S z a fra n ie c , p o s ło w ie  M a łg o rz a ta  
O lejnik, Jan Filip Libicki, Sław om ir 
Piechota, Andrzej M arkowiak, Tomasz 
S z c z y p iń sk i o ra z  ra d n a  S e jm ik u  
Śląskiego M ałgorzata Ochenduszko- 
-Ludwik. Wyróżnieni musieli wykazać 
się d o stęp n o śc ią  kon tak tu  poprzez 
pocztę internetową oraz spełnieniem  
przynajmniej jednego z podstawowych 
kryteriów:
-  biuro parlam entarzysty jest dostęp

ne dla osób poruszających  się na 
wózkach lub prowadzi on regularne 
spotkania z obywatelam i poza biu
rem, w lokalach dostępnych dla osób
niepełnosprawnych.
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Marek Plura (z lewej) wręcza wyróżnienie 
posłowi Andrzejowi Markowiakowi

-  parlam entarzysta korzysta z pom o
cy t łu m a c z a  ję z y k a  m ig o w e g o  
w czasie spotkań z obyw atelam i lub 
przynajm niej w ie jak  go zaangażo
wać w razie potrzeby,

-  parlam entarzysta zatrudnia osobę/ 
osoby niepełnosprawne jako asysten
ta  lub k o n su ltan ta  (odp ła tn ie  lub 
społecznie).

M arek  P lu ra  podkreśla : -  M am  
n a d z ie ję , że n a sza  a k c ja  w y w o ła  
w śród naszych posłów  i senatorów  
p e w n ą  m o d ę  na ich  d o s tę p n o ś ć  
w o b ec  o só b  n ie p e łn o s p ra w n y c h , 
na otw artość na ich problem y i roz
w iązania jak ie  proponują. Dlatego nie 
zam ykam y kam panii. Każdy z parla
m en ta rzy s tó w  czy rad n y ch , k tó ry  
spełni kryteria  „Parlam entu bez ba
rier” i pow iadom i o tym naszą D ele
gaturę (poprzez w ypełnienie ankiety) 
m oże otrzym ać ten sw oisty znak ja 
kości. Poprzez dobre przykłady chce
my poszerzać obszar „norm alności” 
w naszym  kraju, bo to przecież pow in
no być norm alne, że n iepełnospraw 
ny w y b o rc a  m a p raw o  k o rz y s ta ć  
z pom ocy swojego społecznego repre
zentanta i ma m ożliw ość skorzystania 
z tego prawa. Trzeba jednak  pam ię
tać, że praw o to w ynika z obyw atel
skich praw jak im i dysponują rów nież 
n ie p e łn o sp ra w n i, w tym  z p raw a  
i m oralnego obow iązku głosow ania 
w wyborach. Jestem  też coraz bardziej 
przekonany, że najskuteczniej pom o
żem y sobie i „takim  jak  m y” głosując 
n a ... s ieb ie !  P rzed  nam i w k ró tc e  
kolejne w ybory -  sam orządow e. Już 
widzę ważne i dobre ożyw ienie wśród 
niepełnosprawnych. W reszcie chcą na 
p o w ażn ie  o d p y ty w ać  k an d y d a tó w  
z ich planów działania na rzecz naszego

środow iska, a co w ażn iejsze w ielu 
kolegów kandyduje w tych wyborach, 
w których w ybór pom iędzy w łasną 
aktyw nością i b iernością, brzm i real
nie i dram atycznie jak  ham letow skie 
„być albo nie być.”

5-Euro-M aja byl także dniem dys
kusji nad swoistym raportem o dyskry
minacji osób niepełnosprawnych pisa
nym przez samo życie. Takie właśnie 
z życia wzięte przykłady cytowali nie
pełnosprawni licznie przybyli do gm a
chu Urzędu, do którego zwłaszcza na

Zagadnienia rynku pracy przybliżył Jan Zając, 
prezes Zarządu Krajowego POPON

wózku niełatwo się dostać. Podnosili 
przede wszystkim  kwestie olbrzym ie
go bezrobocia -  tu wiele ważnych fak
tów  d o tyczących  n ied o sta teczn eg o  
w sp a rc ia  ry n k u  p racy  p rz y to c z y ! 
Jan Zając, prezes Zarządu Krajowego 
P O P O N  -  n iem n ie j d ra s ty c z n y c h  
problem ów w transporcie i m ieszkal
nictwie, a także kwestię wieloletnich 
zapóźnień  w system ie zaopatrzen ia  
ortopedycznego.

W dyskusji zwrócono także uwagę, 
iż obowiązek odprow adzania pełnych 
składek na ubezpieczenie społeczne 
przez rencistów prowadzących działal
ność gospodarczą, który ma wejść od 
1 czerwca br„ może doprowadzić do 
likwidacji około 100 tys. tych małych, 
na jczęśc ie j jed n o o so b o w y ch  firm . 
W ymóg ten nie tylko nie przyniesie 
zatem  spodziew anych w pływ ów  do 
budżetu, ale może wręcz skłaniać do 
p rzen ies ien ia  d z ia ła ln o śc i w szarą  
strefę,, czyli być źródłem  pato logii. 
Uczestniczący w spotkaniu posłowie 
zapewnili, iż zapis ten stanie się przed
miotem ich pilnej interpelacji.

W  roku  ubiegłym  
w 5-Euro-M aja uczest
n ic z y ł ó w c z e sn y  
p rem ie r p ro f. M arek 
B e lk a . T ym  ra z e m  
ad resa tem  liczn y ch  i k o n k re tn y ch  
wniosków adresowanych do rządu miał 
być  p e łn o m o c n ik  rząd u  ds. o só b  
niepełnospraw nych, m in ister Paw eł 
W ypych, jednak  ze w zględu na nie
oczekiwane przesilenie rządowe, jakie 
przypadło 5 maja nie mógł przybyć do 
Katowic. Petycje w imieniu prem iera 
przyjął wojew oda śląski. Szczególnie 
istotną wśród nich był adresowany do 
ministra zdrowia wniosek o powołanie 
dwustronnej komisji w celu określenia 
warunków prawnych i ekonomicznych 
koniecznych dla wprowadzenia w ży
cie postulatów dotyczących koniecz
nych zmian w system ie zaopatrzenia 
w przedm ioty ortopedyczne i środki 
pom ocnicze. Postulaty te ustanowili 
przedstaw iciele ponad 30 organizacji 
z ca łego  k raju , pod czas spo tk an ia  
inicjującego prace Komisji Konwentu 
„Sprawnie dla N iespraw nych” , które 
odby ło  się w W arszaw ie w dniach 
20-21 kw ietn ia  br. P rzypom nijm y, 
iż „N asze  S p ra w y ” re lac jo n o w a ły  
przygotowania do niego i jego przebieg 
w poprzednich numerach.

Oprać. PbG  
fot. ina-press

Postulaty Konwentu 
„Sprawnie dla Niesprawnych” 

referował red. Ryszard Rzebko (z lewej)

W szyscy mamy nadzieję, że kolej
ne spotkanie za rok ukaże owoc nadziei 
zrodzonej w tym roku. No cóż, mówią, 
że dobre drzewo złego owocu wydać 
nie może... ano -  daj Boże, bo to już 
święty czas.
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SZANOWNI

dokończenie ze str. 3
Zapomniana rocznica

metody rehabilitacji zawodowej, któ
rych nie uświadczy się we w spółcze
snych zakładach pracy chronionej.

Twórcy ustawy o rehabilitacji -  m.in. 
nieodżałowanej pamięci Jerzy Hubert 
Modrzejewski, późniejszy współzałoży
ciel i prezes Ogólnopolskiego Stowarzy
szenia „Nasze Sprawy” i Krajowej Izby 
Gospodarczo-Rehabilitacyjnej -  posta
wili sobie za cel nie tylko stworzenie 
nowych rozw iązań dostosow ujących 
system  zatrudn ian ia  osób n iepełno
sprawnych do wym ogów  gospodarki 
ryn k o w ej, ale  s tw o rzen ie  system u 
w yrównywania ich szans, celem tw o
rzen ia  w arunków  do n ieza leżn eg o  
życia  w z in teg row anym , o tw artym  
społeczeństwie.

Ustawa ta, w oparciu m.in. o roz
w iązan ia  f ran cu sk ie  i n iem ieck ie , 
nakazała zatrudnianie osób niepełno
sprawnych przez wszystkich pracodaw
ców wprowadzając tzw. system kwoto
wy. Za nieprzestrzeganie tego wymogu 
pracodaw cy zobow iązani zostali do 
wpłat określonych kwot, ich poborem 
i redystrybucją zaczęła zajmować się 
p o w o łan a  u staw ą  now a in s ty tu c ja  
f in a n so w a  -  P ań stw o w y  F u n d u sz  
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czy i na ile te podstawowe ustawo
we „filary” działały i działają spraw
nie i skutecznie będzie przedm iotem  
późniejszych rozważań. Pojawiają się 
jednak obecnie głosy, że system kwo
towy należałoby zlikwidować na rzecz 
systemu antydyskryminacyjnego, sto
sow anego m .in. w krajach anglosa
skich. W USA system ten konstytuuje 
ADA -  Ustawa o Am erykanach z nie- 
sprawnościam i. W naszym  odczuciu 
propozycje te są zdecydowanie przed
wczesne, rozwiązania antydyskrymina- 
cyjne wynikają bowiem z długiej tra
dycji społeczeństwa demokratycznego 
i w polskich warunkach społeczno-go
spodarczych nie muszą się sprawdzić.

U czciw ie trzeba  pow iedzieć, że 
ustawie nie udało się stworzyć spójne
go systemu włączania osób niepełno
sp ra w n y c h  w sz e ro k i n u rt ży c ia  
społecznego i zawodowego. Powstał 
bow iem  n iesły ch an ie  z łożony  pod

w zględem  o rgan izacy jnym  system , 
w którym funkcjonowanie jego poszcze
gólnych ogniw jest pozbawione jakiej
kolwiek korelacji. Nie osiągnięto doce
lowego modelu przechodzenia osoby 
niepełnosprawnej przez poszczególne 
obszary aktywizacji zawodowej, tzn. 
W TZ -  ZAZ -  ZPCh -  otwarty rynek 
pracy. Ogniwa te funkcjonują bowiem 
autonomicznie, w oparciu o odrębne re
gulacje prawne, brak jest między nimi 
nie tylko przepływu pracowników, ale 
nawet informacji. System jest rozpro
szony, niesterowny i mało czytelny co 
sprawia, iż teza, że nie można go już na
zywać systemem jest uprawniona.

Na tę jego złożoność nakłada się -  
i miała na jego strukturę niewątpliwy 
w pływ  -  znaczna dynam ika zm ian. 
Nowelizacje ustawy o rehabilitacji roz
poczęły się wkrótce po jej uchwaleniu -  
naliczono ich już ponad 40 -  i nie mo
gły one pozostać bez skutków dla tak 
wrażliwego systemu. Nie trzeba chyba 
dodawać, że w większości były to skut
ki negatywne, bowiem zmiany często 
miały charakter doraźny i koniunktural
ny, przeprowadzano je bez symulacji ich 
efektów i z fasadowymi jedynie elemen
tami konsultacji społecznych.

Ten tryb wprowadzania zmian usta
wowych powielany był przez wszyst
kie ekipy rządzące, wystarczy wspo
mnieć ostatnią batalię z lat 2004-2005, 
którą strona społeczna stoczyła z rzą
dem o kształt nowej ustawy, batalię któ
ra -  na szczęście  -  zakończyła  się 
w maju 2005 r. odrzuceniem przez Sejm 
przedłożenia rządowego. Analogicznie 
przedstawia się sytuacja z aktualnym 
projektem noweli ustawy zapropono
w anym  prez resort pracy, nota bene 
w brew  jego  w cześniejszym  deklara
cjom o wstrzymaniu się od doraźnych 
zmian. Los tego projektu, a wraz z nim 
los w ielu  osób n iepełnosp raw nych  
czynnych zawodowo i ich pracodaw
ców, rozstrzygnie się w tym roku.

Głównym filarem wsparcia działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych był 
i pozostaje PFRON. Jego funkcjonowa
nie było w początkowym okresie na
zn a c z o n e  g rzech am i d z ie c iń s tw a ,

za które bywa krytykowany do dziś. 
W  późniejszym  okresie wypracowano 
cały szereg programów skierowanych 
zarówno bezpośrednio do osób niepeł
nospraw nych, ja k  i podm iotów  ich 
wspierających, wśród których znalazły 
się organizacje pozarządow e, praco
dawcy, jednostki samorządu terytorial
nego, placówki edukacyjno-rehabilita- 
cyjne i wiele innych. To poszerzenie 
kręgu podmiotów działających na rzecz 
zaspokajania potrzeb osób niepełno
spraw nych  to n iew ątp liw a  zasługa  
ustawy o rehabilitacji.

Powstały liczne w arsztaty terapii 
zajęciow ej, później rów nież zakłady 
aktyw ności zaw odow ej, w szerokiej 
skali dofinansowywane jest uczestnic
two osób niepełnosprawnych w turnu
sach reh ab ilitacy jn y ch . Z akup iono  
kom putery, oprogram ow anie, wózki 
e lek tryczne i sam ochody osobow e, 
likwidowane są bariery architektoniczne, 
kom unikacyjne i w kom unikow aniu 
się. Prócz szkół specjalnych uczniowie 
z niesprawnościami kształcą się w co
raz liczniejszych szkołach integracyj
nych, radykalnie wzrosła też (do 9200 
osób) liczba studentów z tej grupy.

Długo m ożna jeszcze w yszczegól
niać i wskazywać m aterialne desygna- 
ty poprawy bytu i m ożliwości funk
cjonow ania osób niepełnospraw nych, 
których jaskółki ukazały się przed 15 
laty. Są jednak  -  poza historycznym i
-  pew ne fakty, k tóre  sp raw iają , iż 
PFRON nie jest jednoznacznie pozy
tywnie postrzegany przez wszystkich, 
w tym przez niektórych beneficjentów 
jego  środków. U sytuow anie bowiem  
Funduszu jako  instytucji finansowej, 
jego  kom petencje i poziom  autonom ii 
były bowiem  i są nadal źródłem  róż
nicy poglądów  między jego  kierow 
nictw em , a k ierow nic tw em  resortu  
pracy. W efekcie bywa, że poważne 
program y adresow ane do dużej grupy 
b en e fic je n tó w  (np . „ P a rtn e r” ) nie 
dość, że rodzą się bardzo długo, to za
wierają sprzeczne z sobą i kuriozalne 
zapisy, preferując np. określone gru
py beneficjentów, czyli dzieląc ich na 
lepszych i gorszych.
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CZYTELNICY

ustawy
Nikt ponadto nie kwestionuje ko

nieczności opracowania procedur przy 
ubieganiu się o dofinansowanie projek
tów przez PFRON i ze s'rodków EFS. 
Ich przestrzeganie jest warunkiem przej
rzystego i racjonalnego gospodarowania 
groszem  publicznym . Procedury nie 
powinny jednak przybierać -  co artyku
łują niektórzy beneficjenci -  wymiaru 
„bizantyjskiego" i być niemal celem sa
mym w sobie. Znane są nam przypadki 
g enerow ania  znacznych stra t przez 
organizacje pozarządowe, które przez 
pół roku nie otrzymały środków z „Part
nera”, mimo podpisania porozumienia, 
na prowadzenie całorocznej działalno
ści edukacyjno-rehabilitacyjnej.

Te szczegółowe, bieżące problemy 
nie powinny jednak przesłonić głów
nego osiągn ięc ia  15-letniej ustaw y
0 rehabilitacji i powołanych przez nią 
instytucji -  zmiany świadomościowej 
w postrzeganiu osoby niepełnospraw
nej i jej potrzeb. Nie jest już  ona bo
wiem traktowana jako pasywny obiekt 
troski, który wymaga opieki, ale w spo
sób podm iotow y, jak o  pełnopraw ny 
członek społeczności, który może i po
winien aktyw nie uczestniczyć w jej 
życiu, dzięki systemowi wyrównywa
nia szans.

Osoba niepełnosprawna może żyć
1 pracować w otw artym  środowisku, 
w norm alnym  przedsiębiorstw ie, na 
policji, może pełnić poważne funkcje 
społeczne, gospodarcze, a nawet poli
tyczne, wszystko zależy od jej osobi
stej aktywności. Posłowie z niespraw- 
n o śc iam i a k ty w n ie  u c z e s tn ic z ąc y  
w pracach Sejmu to sukces wszystkich 
Polaków, to również znak nowej ery 
w funkcjonow aniu społecznym  osób 
niepełnosprawnych. M ają one m ożli
wość by o własne sprawy, sprawy swo
jego  środowiska zadbać sami.

Przed 15 laty nie było to możliwe. 
To zaś jest najważniejszym i niepod
ważalnym dorobkiem ustawy o reha
b ilitac ji. Bez niej Po lska  d la osób 
niepełnosprawnych nie byłaby tą samą 
Polską.

Ryszard Rzebko  
Grzegorz Stanisław iak

Anna Kalata nowym ministrem pracy

Na w niosek  p rem iera  K azim ierza  M arcink iew icza  p rezy d en t Lech 
K aczyński 5 maja 2006 roku dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. 

Nowym ministrem pracy i polityki społecznej została Anna Kalata. Obowiązki 
przekazał jej w siedzibie ministerstwa ustępujący minister Krzysztof Michałkiewicz.

-  Obiecuję ciężką pracę i sam a dołożę wszelkich starań, żeby udało się zrobić 
coś dobrego dla polskich rodzin -  powiedziała m inister Kalata, obejmując urząd 
i witając się z kierownictwem ministerstwa.

Kończąc pracę K rzysztof M ichałkiewicz wyraził nadzieję, że nowe kierow
nictwo będzie kontynuowało projekty zainicjowane i realizowane podczas jego 
urzędowania. Do najważniejszych dokonań ministerstwa m ożna zaliczyć projek
ty zw iązane z polityką prorodzinną oraz zw iązane z walką z m arginalizacją 
społeczną. K. M ichałkiewicz podkreślił także znaczenie rozpoczęcia prac zm ie
rzających do zawarcia umowy społecznej z partnerami społecznymi z Komisji 
Trójstronnej. Um owa ma zawierać kluczowe dla kraju rozwiązania, które dobrze 
streszcza zaakceptowane przez wszystkie strony hasło: „Gospodarka -  Praca -  
Rodzina -  D ialog” .

Natom iast 9 maja prezes Rady M inistrów Kazimierz M arcinkiewicz powołał 
m inister Annę Kalatę w skład Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych 
i powierzył jej funkcję jej przewodniczącego.

Info: www.mpips.gov.pl

Pracodawcy u minister Anny Kalaty

W dniu 11 maja 2006 r. minister pracy i polityki społecznej Anna Kalata 
przyjęła przedstawicieli środowiska firm zatrudniających osoby niepeł

nosprawne. W spotkaniu udział wzięli: Helena D ry w a- prezes Zarządu Handlowej 
Spółdzielni Inwalidów w Tczewie, Józef Oczachowski -  prezes Zarządu Spółdzielni 
Inwalidów „G ry f’ w Słupsku, Kazimierz Sobczak -  prezes Zarządu Spółdzielni 
Niewidomych w Słupsku, Włodzimierz Sobczak -  prezes Krajowej Izby Gospodar- 
czo-Rehabilitacyjnej w Warszawie. Partnerzy społeczni przedstawili swoje opinie 
na temat kierunków prac nad aktualną nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodo
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rozmawiano również
o oczekiwanych przez środowisko zmianach systemowych służących zwiększaniu 
aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Pani minister do poruszanych 
problemów odniosła się z otw artością i życzliwością, wyrażając wolę dalszej 
współpracy.

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna

Warszawa, 12.05.2006 r.

Pani
Anna Kalata
Minister Pracy i Polityki Społecznej

W nawiązaniu do spotkania z Panią Minister, do którego doszło w dniu 11.05.2006 r. 
z inicjatywy Pani Poseł Danuty Hojarskiej, pozwalamy sobie przekazać niniejszym 
na piśmie naszą opinię w poruszanych podczas spotkaniach sprawach.

I. Aktualny system rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych 
jest nadmiernie skomplikowany, brakuje w nim jasno określonych priorytetów, jest 
nieefektywny zarówno z punktu widzenia państwa, jak i samych osób niepełno
sprawnych. Dlatego jesteśmy zdania, że obecne rozwiązania prawne wymagają głę
bokich zmian wynikających z szerokich konsultacji społecznych i jednocześnie 
uwzględniających możliwości państwa w tym zakresie. Nasz niepokój budzą jed 
nak działania zmierzające do kolejnej doraźnej cząstkowej nowelizacji ustawy

------------------------------
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o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Nie negując, zawartych w projekcie 
nowelizacji, zmian porządkujących najpilniejsze kwestie, 
bardzo poważne obawy budzą propozycje zmierzające do 
likwidacji częs'ci ulg w składkach na ubezpieczenia społeczne 
od pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne 
zarówno na chronionym, jak i otwartym rynku pracy. W pro
wadzenie tych zmian w życie odbije się, naszym zdaniem, 
bardzo negatywnie na dostępie osób niepełnosprawnych do 
zatrudnienia. Według badań ankietowych przeprowadzonych 
przez Krajową Izbę G ospodarczo-R ehabilitacyjną ponad 
35 proc. zakładów pracy chronionej przejdzie z zysków w stra
ty oraz straci płynność finansową. Skutki dla zatrudnionych 
w tych zakładach osób niepełnosprawnych łatwo przewidzieć, 
co uwzględniła Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Nie
pełnosprawnych (ustawowy organ doradczy Pełnomocnika 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych) negatywnie opiniując tę 
część projektu nowelizacji.

II. Uważamy, że system aktywizacji zawodowej osób nie
pełnosprawnych należy zbudować od nowa. Niezbędna jest 
głęboka reforma orzecznictwa do celów zatrudnienia. Orzecz
nictwo powinno jasno określić, kto tak naprawdę jest osobą 
niepełnosprawną, jaki wpływ ma niepełnosprawność na wy
konywanie pracy, jakich form wsparcia wymaga osoba nie
pełnosprawna i jakie są w tym zakresie możliwości finansowe 
państwa. W Polsce funkcjonuje archaiczny system orzekania
o stopniach niepełnosprawności podczas, gdy w większości 
krajów europejskich orzeka się procentową utratę zdolności 
do zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju nie
pełnosprawności i jego wpływu na możliwości zawodowe, co 
znakomicie ułatwia identyfikację potrzeb osoby niepełno
sprawnej i dobór form jej wsparcia, a przez to zapewnia przej
rzystość i racjonalność systemu.

III. W pracach nad nowym systemem powinniśmy wrócić 
do najlepszych doświadczeń polskiej szkoły rehabilitacji i jej 
podstawowych zasad sformułowanych przez prof. Wiktora 
Degę: powszechność, kompleksowość, wczesność i ciągłość. 
Zasady te przejęło i od lat stosuje większość cywilizowanych 
krajów, w Polsce o nich jakoś zapomnieliśmy. Zapomnieli
śmy o szczególnym dorobku w tym zakresie w spółdzielniach 
inwalidów i spółdzielniach niewidomych. Zatrudniają one 
osoby najbardziej poszkodowane i tradycyjnie zapewniają tym 
osobom stałą opiekę medyczną i rehabilitacyjną we własnych 
przyzakładow ych przychodniach, realizując najbardziej 
zaawansowaną formę rehabilitacji -  poprzez pracę przy sta
łym wsparciu medycznym i psychologicznym bezpośrednio 
w środowisku pracy. Trudno się w takiej sytuacji zgodzić 
z poglądem, że podstawą zatrudnienia tych osób powinien być 
otwarty rynek pracy. To jeden z mitów tworzonych na potrze
bę uzasadnienia zmian system ow ych służących głównie 
oszczędnościom w budżecie państwa, zmian o charakterze 
czysto fiskalnym, ale nie rozwiązujących najważniejszych 
problemów związanych z aktywizacją zawodową. Większość nie
pełnosprawnych pracowników zatrudnionych w tych spółdziel
niach nie ma przecież szans na pracę na otwartym rynku (niewi
domi, upośledzeni umysłowo, epileptycy, głuchoniemi itd.).

IV. Innym przykładem brnięcia w ślepą uliczkę w wyniku 
dotychczasowych doraźnych zmian systemowych jest wciąż

daleko idąca niezgodność naszych przepisów z przepisami Unii 
Europejskiej. Nie wykorzystujemy w pełni możliwości, jakie 
stwarza Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2204/2002 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w sprawie 
pomocy publicznej przy zatrudnianiu. W rozwiązywaniu pro
blemów związanych ze zgodnością pomocy publicznej udzie
lanej pracodawcom osób niepełnosprawnych w naszym kraju 
górę bierze ortodoksyjność w stosowaniu przepisów unijnych, 
podczas gdy w innych krajach Unii liczy się przede wszyst
kim zdrowy rozsądek oraz uwzględnianie własnych doświad
czeń i specyfiki sytuacji w danym kraju. Do tego wszystkiego 
nie obserwujemy żadnej aktywności naszych władz krajowych 
w podejmowaniu wysiłków na rzecz wpływania na tok prac 
Komisji Europejskiej nad przyszłą wersją nowego Rozporzą
dzenia w tej sprawie tak, aby obronić jak najwięcej z naszego 
własnego dorobku.

V. To nie jedyny przykład, kiedy nie wykorzystujemy 
w pełni przepisów unijnych, aby efektywnie rozwiązywać na
sze problemy. Od maja 2004 r. w Unii obowiązują nowe dyrek
tywy w sprawie zamówień publicznych, dające szerokie możli
wości krajom członkowskim w takim kształtowaniu zamówień 
publicznych, aby przy ich wykonywaniu mogło znaleźć pracę 
jak najwięcej osób niepełnosprawnych. W załączeniu przeka
zujemy szerszą informację nt. wspomnianych dyrektyw.

VI. Problemów do poruszenia jest jeszcze wiele, ale wy
maga to czasu i spokojnego, racjonalnego podejścia oraz sze
rokiej konsultacji społecznej. Dlatego zwracamy się do Pani 
Minister z gorącą prośbą o rozważenie chwilowego, choćby 
na kilka dni, wstrzymania trwających aktualnie rządowych prac 
nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecz
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych po to, aby 
jeszcze raz bacznie przyjrzeć się niektórym zawartym w pro
jekcie zmianom i ponownie przeanalizować ich potencjalnie 
negatywne skutki dla rynku pracy osób niepełnosprawnych.

Serdecznie dziękujemy Pani M inister za przyjęcie nas 
w niespotykanie błyskawicznym terminie, w kilka dni po 
objęciu urzędu ministra, oraz za zrozumienie wagi przedsta
wionych przez nas problemów i wykazaną w rozmowie wraż
liwość na sprawy społeczne. Deklarujemy wolę dalszej współ
pracy na rzecz kreowania efektywnej i przyjaznej polityki 
państwa w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełno
sprawnych i mamy wielkie nadzieje na taką współpracę ze 
strony Pani Minister.

Życzymy Pani Minister wielu sukcesów zawodowych i wy
trwałości w rozwiązywaniu problemów związanych zarówno 
z szeroko rozumianą polityką społeczną, jak i ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki osób niepełnosprawnych.

Helena Drywa , Prezes Zarządu Handlowej Spółdzielni Inwa
lidów w Tczewie
Jó ze f Oczachowski, Prezes Zarządu Spółdzielni Inwalidów 
„G ry f’ w Słupsku
Kazimierz Sobczak . Prezes Zarządu Spółdzielni Niewidomych 
w Słupsku
Włodzimierz Sobczak. Prezes Krajowej Izby Gospodarczo- 
-Rehabilitacyjnej w Warszawie

Info: KIG-R
Zachowano pisownię oryginału.
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ZAPROSZONO NAS REWELACJE „GP”

★ Delegatura Polska Parlamentu bez Granic na 5-Euro-Maja, 
tj. spotkanie środowiska osób niepełnosprawnych z czo
łowymi politykami kraju i regionu z okazji Europej
skiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełno
sprawnych, 5 maja w Sali Marmurowej Urzędu Woje
wódzkiego w Katowicach.

★ Integracja -  Stowarzyszenie Sprawnych Inaczej i Przyja
ciół z Tarnobrzega na V Nadwiślański T\irniej w wyci
skaniu sztangi leżąc „ B a r t o s z  2006” , 7 maja w OSiR 
„Wisła” w Tarnobrzegu.

★ Pełnomocnik prezydenta Bytomia ds. organizacji pozarzą
dowych na konferencję „Program The Gateway Award
-  nowoczesną formą edukacji i wspierania aktywnego 
modelu życia osoby niepełnosprawnej intelektualnie 
w otwartym środowisku, organizowaną przez bytomskie 
koło PSOUU, 9 maja w Bytomskim Centrum Kultury.

★ Rekreacyjny Klub N ieprzetartego Szlaku w Lublinie 
na XVI M iędzynarodowe Spotkania Artystów Nieprze
tartego Szlaku -  GÓRY, 11 -14 maja w Chatce Żaka 
w Lublinie.

★ Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach na wieczór 
autorski M arcina Bedlickiego z okazji 20-lecia twór
czości, 12 maja w Kawiarni Artystycznej BWA.

★ Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 
na Galę Finałową Konkursu LODOŁAM ACZE 2006. 
18 maja w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

★ Fundacja Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Niepelnospiaw- 
nych w Łasinie na IV edycję spotkań integracyjnych osób 
niepełnospraw nych . 19-20 m aja w kilku obiektach 
w Łasinie.

★ Stow arzyszenie Ekologiczno-Zdrow otne na VI Śląski 
Integracyjny Przegląd Zespołów Artystycznych Osób 
Niepełnosprawnych „W podziękowaniu Matkom za ich 
trud” , 26 maja w siedzibie Teatru „Korez” w Katowicach.

★ Stow arzyszenie DEBRA POLSKA Kruchy Dotyk na
II Ogólnopolski Kongres Chorych na Epidermolysis 
Bullose oraz konferencję prasową, 26-27 maja w Biblio
tece Śląskiej w Katowicach.

★ Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi oraz Katedra Dramatu 
i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego na M iędzynarodowe 
Biennale: VII Spotkania Teatralne „Terapia i Teatr” 
oraz konferencję naukową „Gest i brzmienie” , 28-31 
maja w POS w Łodzi.

★ Najwyższa Kapituła Orderu Radości na Galę wręczenia 
Orderów Radości A.D. 2006 Pomocna Dłoń, 28 maja 
w Pałacu Działyńskich (PAN) w Poznaniu.

★ PFRON na konferencję w ram ach projektu „Dobre 
Praktyki -  Działania 1.4 SOD RZL schemat b, na któ
rej podsumowana będzie druga edycja konkursu na 
najlepsze przedsięwzięcie z zakresu rehabilitacji zawo
dowej, 29 maja w hotelu Lord w Warszawie.

★ A gencja C iszew ski Public R elations na konferencję  
sem in aryjn ą  dotyczącą  ogó ln op o lsk ie j kam panii 
społecznej na rzecz aktywizacji rynku pracy osób nie
pełnosprawnych „Wyślij CV -  ktoś czeka” , 2 czerwca 
w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym WITEK w Krako- 
wie-Modlnicy.

Dezinformacja, 
czy manipulacja?

Prasa codzienna obfituje w różnego rodzaju prze
kłamania, niedopowiedzenia, nadinterpretacje, czy

-  bardzo ostatnio modne -  fakty medialne. Są one 
dom eną nie tylko tabloidów, ale również, wydawać by się 
mogło, poważnych tytułów prasowych. Za taki poważny 
i odpowiedzialny periodyk mieliśm y dotychczas „Gazetę 
Prawną” , zdanie jednak musieliśmy zmienić 19 maja, gdy 
obw ieściła ona w tytule, że „W krótce koniec zakładów  
pracy chronionej” .

Autor tej publikacji red. Łukasz Guza wykazał się nie 
tylko indolencją i niefrasobliwością, używ a ponadto niezna
nych terminów, a jego  interpretacja projektu rozporządze
nia Komisji Europejskiej jakoby „likwidującego możliwość 
zatrudniania osób niepełnosprawnych w formie zamkniętych 
zakładów pracy chronionej” zasługuje już chyba na miano 
manipulacji.

M ożliwość stosow ania wspom aganego zatrudnienia -  
co ma być wym ogiem  projektu -  daje bowiem już aktualny 
stan prawny, zaś w projekcie rozporządzenia KE oznacza to 
również możliwość otrzym ywania przez pracodawcę pom o
cy publicznej na świadczenie określonych usług, np. z za
kresu ochrony zdrowia i rehabilitacji, na rzecz zatrudnio
nych pracowników z niesprawnościami. Na temat projektu 
om awianego rozporządzenia KE pisaliśmy w poprzednim 
num erze „NS” .

A cóż to za termin „zamknięte zakłady pracy chronionej"? 
Przed kim lub dla kogo zamknięte? Przecież to są przedsię
biorstwa funkcjonujące w realiach konkurencyjnej gospodar
ki rynkow ej, a nie w jak ie jś  zam kniętej enklawie! Jeśli 
red. Guza tego nie wie -  powinny być zamknięte przed nim!

W iększa część om awianej publikacji pośw ięcona jest 
zmianom prawa krajowego, tj. proponowanej przez resort 
pracy nowelizacji ustawy o rehabilitacji, jednak taka a nie 
inna jej konstrukcja może sugerować, iż kierunki tych zmian 
pochodzą  od K om isji E u ropejsk ie j, co je s t oczyw istą  
nieprawdą.

Ten „fakt prasowy”, bo na takie miano zasługuje publi
kacja w „Gazecie Prawnej” , nie byłby wart większej uwagi 
gdyby nie to, że wkrótce po jej ukazaniu się słyszałem re
welacje o likwidowaniu zakładów pracy chronionej przez 
Unię Europejską wygłaszane publicznie przez niektórych 
liderów środowiskowych organizacji pozarządowych. Komu 
m a służyć ten zamęt?

„G azeta Praw na” pow inna staranniej dobierać swych 
redaktorów, gdy będzie chciała odzyskać swoje dobre imię, 
przynajmniej w naszych oczach.

A swoją drogą dziwi pasywność urzędów powołanych 
do interpretacji zapisów prawnych, które nie interweniują 
w przypadku szerzenia tak nieprawdziwych i szkodliwych 
informacji.

R yszard Rzebko
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Sylwetki laureatów konkursu „Lodołamacze”
LODOŁAMACZE

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe KAMPOL -  

Jacek Kamola z Legnicy
K apitu ła  K onkursu  postanow iła  

wyróżnić w tej kategorii firmę rodzin
ną d z ia ła ją cą  na rynku  lo k a ln y m . 
K A M PO L  zapew nia  p racow nikom  
niepełnosprawnym przyjazne warunki 
pracy i umożliwia rozwój zawodowy, 
dzięk i czem u o tw iera  im drogę do 
stanowisk specjalistycznych i kierow
niczych. Zapewnia też, choć nie ma ta
kiego obowiązku, stałą opiekę lekarzy 
specjalistów . W spółczynnik  za trud
n ien ia  osób n iepełnospraw nych  na 
poziom ie 16 proc. sprzyja integracji 
społecznej n iepełnospraw nych i peł
nospraw nych pracowników.

Aktyw ność społeczna przekonała 
cz łonków  K apitu ły , że dz ia ła lność  
laureata na rzecz osób niepełnospraw 
nych  w y p ły w a  z p o c z u c ia  m is ji, 
zrozumienia wciąż tak obcego dla wie
lu pracodaw ców  term inu społecznej 
o d p o w ied z ia ln o śc i b izn esu . F irm a 
od lat pom aga finansow o i rzeczow o 
instytucjom  i organizacjom  społecz
nym działającym  w lokalnym  środo
wisku na rzecz integracji osób niepeł
nosprawnych.

OMEKO ZPCh z Krakowa
W tej kategorii Kapituła zdecydo

w ała  się  n ag ro d z ić  k o n sek w en c ję  
w działaniu na rzecz osób niepełno
sprawnych. Laureat od 25 lat buduje 
swoją pozycję na rynku, mając na uwa
dze re h a b ili ta c ję  zaw o d o w ą  osób  
niepełnosprawnych. Prowadząc zrów
noważoną politykę personalną, otwar
tą na potrzeby wszystkich członków 
załogi, udowadnia, że osoby niepełno
sprawne są takimi samymi pracowni
kami, jak osoby pełnosprawne i w rów
nym stopniu mogą przyczyniać się do 
rynkowego sukcesu przedsiębiorstwa.

S z c z e g ó ln e  u z n a n ie  cz ło n k ó w  
Kapituły w zbudził fakt zatrudniania 
osób niepełnosprawnych z wszystkimi 
grupami inwalidztwa -  z różnym stop
niem niepełnospraw ności ruchow ej, 
n ie w id o m y c h  i n ie d o w id z ą c y c h .

ze schorzeniam i psychicznym i — tak 
istotny dla integracji pełno- i niepełno
sprawnych.

Urząd Gminy KLUCZE
Laureat tej kategorii został wybrany 

jednomyślnie przez członków Kapituły. 
Stanowi ona bezsprzeczny wzór służby 
publicznej, zatrudniając 26 proc. niepeł
nosprawnych pracowników, także na 
stanowiskach specjalistycznych i kie
rowniczych. Gmina ta od 1996 roku re
alizuje autorskie programy na rzecz osób 
niepełnosprawnych, zlikwidowała barie
ry a rc h ite k to n ic zn e  w b u d y n k ach  
użyteczności publicznej oraz ciągu 
pieszego głównej ulicy. Władze gminy 
przyczyniły się do utw orzenia około 
50 stanowisk pracy dla osób niepełno
sprawnych. wybudowano szkołę inte
gracyjną. powstały również warsztaty 
terapii zajęciowej dla 25 uczestników 
oraz środowiskowy dom samopomocy 
dla 30 osób z upośledzeniami umysło
wymi i chorobami psychicznymi.

O d 2003  ro k u  g m in a  w d raża  
program polityki na rzecz osób niepeł
nosprawnych opracowany w oparciu
o O N Z -to w sk ie  S ta n d a rd y  Z asad  
W yrównywania Szans AGENDA 22, 
którego celem nadrzędnym jest hasło: 
„W szyscy  obyw ate le  są rów ni pod 
względem  praw i udziału w życiu spo
łecznym”. To dowód nie tylko troski
o potrzeby wszystkich grup społecz
nych, ale rów nież dojrzałej polityki 
w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Małgorzata Gorący
Prezes Dolnośląskiego Stow arzy

szenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
z M ózgowym Porażeniem Dziecięcym 
„O stoja”, w iceprezes W rocławskiego 
Sejm iku O sób N iepełnospraw nych, 
a także współtwórca i koordynator pro
gramu „W spomaganie zatrudnienia -  
Trener” .

K a p itu ła  K o n k u rsu  n a g ro d z iła  
M ałgorzatę Gorący za upór, niezłom- 
ność i ciągłe udowadnianie, że pracow
nicy niepełnospraw ni w niczym  nie 
ustępują pełnosprawnym.

„W sp o m ag an ie  za tru d n ie n ia  -  
Trener” to program, którego wprowa
dzenie w życie ma ogromny wpływ na 
rehabilitację zawodową osób niepełno
spraw nych in te lek tua ln ie . P rogram  
zatrudniania osób z porażeniem mózgo
wym i chorych psychicznie na otwar
tym rynku jest prowadzony dopiero od 
2002 roku. a już okazał się ogromnym 
sukcesem. Przyczynił się do zatrudnie
nia pracowników niepełnosprawnych 
intelektualnie w takich miejscach jak 
restauracje, superm arkety czy hotele. 
Jego znaczenie trudno wręcz przecenić, 
biorąc pod uwagę fakt. że osoby upo
śledzone um ysłowo mają największe 
trudności ze znalezieniem  pracy na 
otwartym rynku.

Polski Komitet 
Paraolimpijski

Statuetka Super Lodołam acza dla 
Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego 
to nagroda dla wszystkich niepełno
sprawnych sportowców i osób, które 
ich w spierają. Każdy w ystęp, każde 
zw ycięstwo i każdy medal to przede 
wszystkim  sukces zawodników. To oni 
przełamują stereotypy i udowadniają, 
że osoby niepełnosprawne w niczym 
nie ustępują pełnosprawnym. Najlep
szym dowodem na to jest ogromny do
robek  626 m edali p rzy w iez io n y ch  
przez polskich sportowców z ostatnich
12 Igrzysk Paraolimpijskich.

C z ę s to  b a r ie ry  tk w ią  g łę b o k o  
w samych osobach niepełnosprawnych, 
a sport jest dziedziną, która pom aga 
je  przełamać, potrafi wyrwać z mara
zm u, przyw rócić ludziom  poczucie 
w łasnej w artości, w yrw ać z inercji. 
Przygotowanie człowieka do pracy jest 
najważniejszym elementem przyszłego 
zatrudnienia, a sport spełnia tę rolę zna
komicie. Osoby wychowane na warto
ściach sportowej rywalizacji to ludzie 
aktywni, samodzielni i mocni, którzy 
często stają się przykładem aktywno
ści dla otoczenia -  uzasadnili wybór 
w tej kategorii członkowie Kapituły.

Oprać. G.S.
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SEJM UCHWALIŁ

Nowelizacja przepisów dotyczących 
ubezpieczeń społecznych

Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszów 
Ubezpieczeń Społecznych zobowiązują osoby prowa
dzące działalność gospodarczą, które mają ustalone 

prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, do płacenia od 
1 czerwca 2006 r. składek na ubezpieczenie emerytalne i rento
we. Rozwiązanie to -  jak podkreślił poseł Tadeusz Tomaszewski 
(SLD), który przedstawił sprawozdanie Komisji Polityki 
Społecznej -  wprowadzono jednak bez dokładnej analizy jego 
skutków dla osób pobierających renty i jednocześnie mających 
własne firmy. Realne są zatem obawy, że tego rodzaju obciąże
nie spowoduje likwidację lub ograniczenie działalności gospo
darczej prowadzonej przez osoby niepełnosprawne, powodu
jąc ubożenie pobierających niskie świadczenia rentowe z sys
temu ubezpieczeń społecznych. W opinii Komisji, jest to tym

bardziej szkodliwe, że aktywność gospodarcza stanowi dla nich 
szansę rehabilitacji zawodowej i uzyskania pełnej zdolności do 
pracy. Ponadto istnieje zagrożenie, że część tych podmiotów 
przejdzie do szarej strefy, co byłoby szkodliwe dla budżetu 
państwa.

Uchwalona jednogłośnie przez Sejm nowelizacja przedłuża 
do 1 stycznia 2007 r. wejście w życie przepisów zobowiązują
cych rencistów  prow adzących działalność gospodarczą 
i pobierających rentę do płacenia składek na ubezpieczenie 
społeczne. W tym okresie resort pracy i polityki społecznej ma 
opracować nowe zasady ubezpieczenia dla rencistów pracują
cych na własny rachunek.

Kronika Sejmowa nr 15/06 
PS. Nowelizację tę zatwierdził już Senat i podpisał prezydent RP.

Nowy system powinien wyrównywać szanse
30 maja „Rzeczpospolita ” opublikowała wywiad z ministrem 

Pawłem Wypychem, pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Poniżej prezentujemy jego wybrane fragmenty. 
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji „NS .

Utrzymać sprawdzone 
rozwiązania i uzupełnić 

je o nowe
Dajemy sobie czas na rzetelne przy

gotowanie rozwiązań, które pozwolą 
przebudow ać i zin tegrow ać system  
wsparcia dla osób niepełnosprawnych. 
Tworzenie takiego system u wym aga 
wsłuchania się w głos różnych środowisk. 
O soby niepełnospraw ne nie tw orzą 
jednorodnej grupy. Innego wsparcia po
trzebują np. osoby niewidzące, a innego 
osoby mające trudności w poruszaniu się. 
Innej pomocy oczekują dzieci niepełno
sprawne i ich rodzice, innej osoby doro
słe zainteresowane znalezieniem pracy, 
jeszcze innej starsze osoby niepełno
sprawne. Jednocześnie dają się zaobser
wować różnice między stanowiskami 
reprezentowanymi np. przez organizacje 
zrzeszające osoby n iepełnospraw ne 
a organizacjami reprezentującymi praco
dawców osób niepełnosprawnych.

Niezależnie jednak od tych różnic 
wszyscy zgadzają się co do tego, że istot
ne jest utrzymanie dotychczas sprawdzo
nych rozwiązań i uzupełnienie ich o ta
kie, które docelowo skuteczniej i pełniej 
odpowiadać będą na specyficzne proble
my i potrzeby osób niepełnosprawnych. 
Wszyscy są zgodni także co do tego, że 
nowy system powinien opierać się na za
sadzie niedyskryminacji, wyrównywaniu 
szans i tworzeniu warunków do życiowej

i ekonomicznej niezależności na miarę 
indyw idualnych m ożliw ości każdej 
osoby niepełnosprawnej.

Przewidujemy, że realnym terminem 
wejścia w życie nowego systemu będzie 
styczeń 2008 roku.(...)

Bariery w zatrudnianiu
Istotną barierą utrudniającą osobom nie

pełnosprawnym znalezienie pracy w dal
szym ciągu są negatywne stereotypy i uprze
dzenia potencjalnych pracodawców. (...)

Ponadto, mimo blisko piętnastoletnie
go okresu funkcjonowania przepisów
o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepeł
nosprawnych, pracodawcy, zwłaszcza 
z otwartego rynku pracy, nadal mają nie
wystarczającą wiedzę o istniejących moż
liwościach skorzystania ze wsparcia ze 
środków publicznych, jeżeli zatrudniali
by osoby niepełnosprawne. Sytuacji nie 
poprawia ogólnie niski poziom wykształ
cenia osób niepełnosprawnych i często 
nieadekwatne do potrzeb rynku pracy 
kwalifikacje zawodowe.

Wiele w tym względzie zależy jednak 
od odpowiednio prowadzonej polityki 
państwa, a także ogólnej sytuacji na ryn
ku pracy.

Dlatego tak ważne jest zwrócenie uwa
gi na dostęp młodych osób niepełnospraw
nych do odpowiedniego wykształcenia, 
a także zapewnienie dorosłym niepełno
sprawnym możliwości podniesienia lub 
zdobycia nowych kwalifikacji. Nie wolno

też zapominać o stałej potrzebie promocji 
zatrudniania osób niepełnosprawnych. 
Prowadzone w ostatnim czasie liczne 
społeczne kampanie na rzecz obecności osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy mogą 
skutecznie przyczynić się do poprawy sytu
acji w tym zakresie. Ich efekty powoli 
zaczynają być widoczne. (...)

Szersze otwarcie sektora 
publicznego

Według danych GUS (BAEL) w 2005 r. 
(średniorocznie) osoby niepełnosprawne 
stanowiły 3,8 procent ogółu pracujących, 
przy czym 4,7 procent w sektorze prywat
nym, a 1,6 procent w sektorze publicznym. 
W przypadku pracowników najemnych 
odsetek ten wyniósł 2,5 procent, przy czym 
3 procent w sektorze prywatnym, a 1,6 pro
cent w sektorze publicznym (wszystkie 
osoby pracujące w sektorze publicznym 
to pracownicy najemni). Przyczyn nieza
dowalającej obecności pracowników nie
pełnosprawnych w sektorze publicznym 
można wskazać kilka, niewątpliwie nale
żą do nich: bariery związane z poziomem 
wykształcenia, nieuzasadnione obawy pra
codawców przed zatrudnianiem takich 
osób i wreszcie brak dotąd możliwości 
korzystania przez pracodawców sektora 
publicznego z tych samych instrumentów 
wsparcia, z których obecnie korzystają 
przedsiębiorcy prywatni.

Według naszych zamierzeń szerokie 
otwarcie możliwości zatrudniania osób 
niepełnosprawnych w sektorze publicz
nym i pozarządowym jest konieczne dla 
spektakularnego poprawienia sytuacji 
tych osób na rynku pracy. (...)
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KROKI

Nowa, aktywna formuła
Posiadanie pracy stanowi jeden z najważniejszych elementów życiowego 

sukcesu każdego człowieka. Każdy, kto nie ma pracy doskonale wie 
co to znaczy. Jak trudna jest sytuacja osobista i społeczna człowieka 

bezrobotnego w Polsce wiedzą wszyscy. Przy obecnej stopie bezrobocia 
prawie każdy ma w rodzinie lub wśród bliskich znajomych kogoś, 
kto szuka pracy. Znalezienie zatrudnienia wymaga jednak całego 

szeregu codziennych działań i zabiegów. Kto szuka ma większe szanse 
niż ci, co zachowują postawę bierną, wyczekując lub co gorsza 

uważając, że nie ma sensu szukać pracy, przy tak dużym bezrobociu.

Wśród osób niepełnospraw
nych grupa biernych za 
wodowo (tak określa się 

tych, którzy nie próbują znaleźć pracy) 
jest ogromnie duża, stanowi bowiem 
ponad 80 proc. Tę sytuację trzeba zmie
nić. Leży to w interesie kraju (budżetu), 
samych niepełnosprawnych, a także ich 
rodzin i najb liższego otoczenia. Od 
dochodów  z pracy zależy  przecież  
jak o ść  życia , poziom  zaspoka jan ia  
podstawowych potrzeb oraz zdolność do 
sam odzielnej i -  co ważne -  godnej 
egzystencji.

Łatwo jest powiedzieć, ale jak  to 
zrobić? Nikt nie zaprzecza przecież, że 
istnieje cała grupa poważnych barier 
w zatrudnianiu osób niepełnospraw 
nych. Od postaw i stereotypów praco
dawców, przez cały system barier archi- 
te k to n ic z n y c h  i k o m u n ik acy jn y ch  
(transport) i w komunikowaniu się, po 
stosunek do pracy samych niepełno
sprawnych i ich rodzin. Trzeba też po
wiedzieć, że podjęciu pracy zawodowej 
osób niepełnospraw nych nie sprzyja 
funkcjonujący w Polsce system porad
nictwa i aktywizacji zawodowej tej gru
py obywateli.

Problem ich bierności zawodowej 
został dostrzeżony przez Unię Europej
ską, która przekazała nowym krajom 
członkow skim  spore środki na jego  
rozwiązanie. Dzięki temu powstał i roz
poczyna sw oją  dz ia ła lność  p ro jek t 
aktywizacji zawodowej osób niepełno
spraw nych „K roki ku pracy” . Jego 
pom ysłodaw cą je s t S tow arzyszenie 
Organizatorów Zatrudnienia Osób Nie
pełnosprawnych (OZON), które zainte
resowało nim DGA -  firmę konsultin
gową z Poznania oraz Powiatowy Urząd 
Pracy w Poznaniu. DGA przejęło na

sieb ie  rolę ad m in is tra to ra  p ro jek tu  
i przygotowało wniosek, który zyskał 
uznanie i otrzymał finansowanie.

-  Istotnym założeniem projektu -  
mówi Narcyz Janas, przewodniczący 
OZON -  jest zmiana stosunku bezro
botnych do poszukiwania pracy. Poszu
kiwanie to winno być traktowane przez 
osoby niepełnospraw ne jako  proces, 
a więc zespół logicznie powiązanych ze 
sobą działań, który raczej w dłuższym, 
niż krótszym okresie da oczekiwany re
zultat w postaci zatrudnienia. Proces ten 
zakłada, że w okresie poszukiwania pra
cy osoba niepełnosprawna nie tylko na
uczy się jak  rozmawiać z pracodawcą, 
jak przygotować atrakcyjny życiorys, 
czy opanuje sztukę autoprezentacji. 
Założeniem projektu jest też, że uczest
nicy przyjmą i zaakceptują nowe podej
ście do idei poszukiwania pracy, które 
opiera się na przekonaniu, że okres bez
robocia i przygotow ania do podjęcia 
zatrudnienia musi obejm ow ać także 
w ysiłki zm ierzające do podnoszenia 
kwalifikacji ogólnych i zawodowych, że 
musi także być czasem, w którym umac
nia się wiarę we własne możliwości, 
opartą na dokonaniu samooceny i ana
lizy predyspozycji zaw odow ych. To 
czas, w którym przy pomocy specjali
stów opracowujemy i realizujemy indy
widualny plan rozwoju zawodowego. 
Dzisiaj poszukiwanie pracy wygląda 
mniej więcej tak: Bezrobotny wstaje po
wiedzmy o 9.00. Zastanawia się co dzi
siaj będzie robił, jeśli ma komputer prze
gląda internetowe oferty pracy. Później 
idzie po gazetę i tam również sprawdza 
czy nie poszukują pracownika do pra
cy, którą ew entualnie byłby skłonny 
podjąć. Wychodzi na tzw. miasto, zaha
cza o tablicę ogłoszeń w biurze pracy,

ewentualnie pyta pracownika urzędu czy 
nie ma jakiejś oferty dla niego. Jak mu 
się zdarzy jakaś oferta to długo zastana
w ia się czy ją  p rzy jąć, rozpatru jąc  
wszystkie za i przeciw, często nie decy
dując się na je j p rzy jęcie . O dbyw a 
w trakcie poszukiwania kilka rozmów 
z pracodawcą, do których często nie jest 
przygotowany, nie wiedząc co firma 
robi. jaki jest zakres obowiązków na 
proponowanym mu stanowisku pracy. 
Po kilku tygodniach szukania pracy 
w tej formule aktywność bezrobotnego 
drastycznie maleje, w końcu prawie za
miera w poczuciu, że i tak nie ma co się 
wysilać, bo pracy nie znajdzie. Ponie
waż ten sposób szukania pracy jest dość 
powszechny, grupa bezrobotnych po
wielających ten schemat jest całkiem spo
ra. Projekt „Kroki ku pracy” wprowadza 
alternatywne (czy też uzupełniające) do 
pojęcia długotrwałego bezrobocia -  po
jęcie długotrwałego zorganizowanego 
poszukiwania pracy, któremu towarzy
szy doskonalenie posiadanych i zdoby
wanie nowych kwalifikacji, tworzenie 
profilu zawodowego, wytrwałe i konse
kwentne poszukiwanie pracy poprzez 
liczne, dobrze przygotowane rozmowy 
z pracodawcą, stały kontakt z doradcą 
zawodowym i psychologiem, współpra
cę z innymi bezrobotnymi celem wy
miany doświadczeń i zdobywanie tzw. 
miękkich um iejętności. Zbyt często 
bowiem przyczyną porażki poszukują
cych pracy jest zbyt szybka rezygnacja 
z aktywności poszukiwawczej, z powo
dów podanych powyżej -  podsumowu
je założenia projektu Narcyz Janas.

Inną istotną nowością projektu jest 
przekonanie, że poszukująca pracy oso
ba niepełnosprawna powinna uzyskać 
kompleksowe wsparcie swoich starań 
w jednym  m iejscu. Stąd pow ołanie 
w cz te re ch  m ias tach  (W arszaw a, 
Radom, Częstochowa i Poznań) Biur 
Integracji Zawodowej Osób Niepełno
sprawnych (BIZON), oferujących kom
pleksowe wsparcie w procesie poszuki
wania pracy. Uczestnik projektu będzie 
mógł skorzystać z pełnej oferty usług 
wspierających jego aktywność w tym 
zakresie. Będzie mógł ocenić swoje pre
dyspozycje zawodowe. Zweryfikować
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poszukiwania pracy
poziom aktualnie prezentowanych kom
petencji zawodowych (próby pracy). 
Podjąć stalą współpracę z doradcą za
wodowym i psychologiem oraz innymi 
bezrobotnymi. Wziąć udział w zajęciach 
grupowych lub indywidualnych. Dosko
nalić lub uzupełniać, w oczekiwaniu na 
podjęcie pracy, posiadane kwalifikacje 
zaw odow e i kom petencje  osobiste. 
Otrzyma także wsparcie organizatora za- 
tru d n ie n ia  w p o szu k iw an iu  pracy  
i w rozmowach z pracodawcą. Grupy 
w sp arc ia  fu n k c jo n u jące  w ram ach 
BIZON-a pomogą mu ocenić, rozwinąć 
i umocnić swoje własne poczucie warto
ści, stanowiące jeden z najważniejszych 
czynników  sukcesu w poszukiw aniu 
pracy. Celem zaś pracy doradców zawo
dowych i psychologów jest przygotowa
nie beneficjentów nie tylko do znalezie
nia pracy, ale także do jej utrzymania.

Dobrze i wszechstronnie przygoto
wany do podjęcia pracy beneficjent pro
jektu może nie odnieść sukcesu, jeśli 
jego  najbliższe (rodzina, organizacja 
społeczna) i dalsze (pracodawcy) oto
czenie nie będzie rozumiało znaczenia 
i potrzeby wykonywania pracy zarob
kowej. Jeśli nie zmieni stereotypowych 
wyobrażeń na temat np. niezatrudnial- 
ności osób niepełnosprawnych, czy też 
n isk iej w ydajności tej grupy osób. 
Walka z obiegowymi nieprawdami lub 
półpraw dam i utrudniającym i dostęp 
osób niepełnosprawnych do pracy to 
kolejne zadanie projektu.

Służą temu regionalne konferencje 
o rg an izo w an e  w ram ach p ro jek tu . 
Pierwsza tura tych konferencji odbyła 
się w miastach działania projektu. Zgro
madziła licznych uczestników, którzy 
obok dyskusji na temat: „Dlaczego nie
pełnosprawni nie chcą pracować?”, czy 
„Jak władze samorządowe mogą wes
przeć zatrudnianie osób niepełnospraw
nych?” pokazała wiele wartościowych 
inicjatyw realizowanych przez organi
zacje pozarządowe.

Stowarzyszenie ACTUS z Wrocławia 
promowało pomysł spółdzielni socjal
nej, która stworzyła miejsca pracy dla 
kilkunastu osób niepełnospraw nych, 
z powodzeniem oferujących nowocze
sne usług i in fo rm aty czn e. Z kolei

POPON przedstaw ił swój pomysł na 
przełamywanie oporów pracodawców 
w obec za trudn ian ia  osób n iep e łn o 
sprawnych. w formie kampanii promo
cyjnej i konkursu „Lodołamacze” .

Uczestników konferencji zaskoczy
ły in fo rm acje  z PFRO N , z k tórych 
w ynika, że ponad 80 proc. niepełno
sprawnych zatrudnionych na umowę
0 pracę pracuje dzięki dofinansowaniu 
do w ynagrodzeń jakie otrzym ują ich 
pracodawcy. Oznacza to, że niekorzyst
ne zmiany w ustawie o rehabilitacji pro
ponowane przez rząd mogą zachwiać 
w sposób znaczący całym systemem za
trudnienia tej grupy osób, co dla wielu 
niepełnosprawnych obecnie pracujących 
może oznaczać utratę pracy.

Projekt „Kroki ku pracy” realizowa
ny będzie do 2008 roku; w tym okresie 
z usług oferowanych przez biura integra
cji zawodowej skorzysta ponad 600 osób 
niepełnosprawnych ze znacznym i umiar
kowanym stopniem niepełnosprawności, 
bo ta grupa ma, jak wiadomo, najwięk
sze problem y ze znalezieniem pracy. 
Paradoksalnie, trudna sytuacja tej grupy 
na rynku pracy jest przyczyną Wysokiej 
bierności w poszukiwaniu zatrudnienia, 
co w yw ołuje efekt w postaci braku 
doświadczenia i umiejętności potrzeb
nych do odniesienia sukcesu, w postaci 
uzyskania zatrudnienia.

Celem projektu jest przełamanie tego 
zaklętego kręgu. Jego sukcesem będzie 
nie tylko znalezienie pracy przez sporą 
grupę uczestników, będzie nim także 
podjęcie samozatrudnienia oraz -  co nie
zwykle ważne -  nauczenie wszystkich 
beneficjentów skutecznego poszukiwa
nia pracy lub długotrwałego poszukiwa
nia pracy w nowej, aktywnej formule.

Partnerzy projektu zam ierzają na 
bazie doświadczeń zdobytych w trak
cie realizacji utw orzyć sieć Agencji 
Zatrudnienia Wspieranego, opartych na 
anglosaskiej formule wspierania w po
szukiwaniu pracy tych grup niepełno
spraw nych, które z pow odu rodzaju
1 poziomu dysfunkcji mają największe 
trudności z uzyskaniem szansy na płat
ną pracę na otwartym rynku pracy.

Radek Szary

P aństw ow y Fundusz Rehabili
tacji Osób Niepełnosprawnych, jako 
Instytucja Wdrażająca Działanie 1.4 
Integracja zawodowa i społeczna 
osób niepełnosprawnych Sektoro
wego Program u O peracyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich 2004- 
2006 uprze jm ie  in fo rm u je , że 
w związku z wykorzystaniem środ
ków finansowych przeznaczonych 
na realizację Działania 1.4 SPO 
RZL 2004-2006 schemat a) wspar
cie osób o znacznym i umiarkowa
nym stopniu niepełnosprawności na 
otwartym rynku pracy, wstrzymuje 
z dniem 12 maja 2006 roku nabór 
wniosków o dofinansowanie reali
zacji projektów, składanych w od
powiedzi na ogłoszony piąty kon
kurs otwarty.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać w Punkcie Informacyjnym 
Wydziału Wdrażania Programów 
Unii Europejskiej w Warszawie, 
tel. 022. 652 90 25, 
e-mail: efs@pfron.org.pl 
oraz w oddziałach wojewódzkich 
PFRON.

KOMUNIKAT ZUS

Ważne dla pracujących 
rencistów i emerytów

Z g od n ie  z komunikatami wyda
nymi 17 maja przez prezesa ZUS 
pracujący renciści i emeryci mogą 
osiągać przychody wg następują
cych wskaźników:

-  70 proc. przeciętnego mie
sięcznego wynagrodzenia wynosi 
za I kwartał 2006 r. 1771,20 zł; osią
ganie przychodu do tej wysokości 
nie powoduje zmniejszenia świad
czenia

-  130 proc. p rzec ię tnego  
miesięcznego wynagrodznia wyno
si za I kwartał 2006 r. 3289,30 zł; 
osiąganie przychodu w przedziale 
między 70 i 130 proc. powoduje 
częściowe zmniejszenie świadcze
nia, zaś przekroczenie 130 proc. 
- je g o  całkowite zawieszenie.

W skaźniki te obow iązu ją  od 
1 czerwca 2006 r.
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PROJEKTY

eO u a l .̂:0 j  Badanie znaczenia barier

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna od 01 kwietnia 2006 r. 
realizuje projekt badawczy, współfinansowany przez EF S w ramach 

Działania 1.4 SPO RZL, zatytułowany „Badanie znaczenia 
barier informacyjnych dla zwiększenia możliwości zatrudniania 

osób niepełnosprawnych Zakończenie projektu przewidziane
jest na koniec stycznia 2007 r.

Celem projektu jest zdefiniowa 
nie najskuteczniejszych czynni

ków pobudzających wzrost zatrudniania 
osób niepełnosprawnych o znacznym 
i umiarkowanym stopniu niepełnospraw
ności na o tw arty m  rynku  pracy. 
W ram ach projektu realizow ane są, 
w wybranych pow iatach w szystkich 
województw, badania metodą kwestio
nariuszow ą i ekspercką  w zakresie 
stanu wiedzy pracodawców i przedsta

wicieli administracji lokalnej na temat 
m o ż liw o śc i z a tru d n ia n ia , b a r ie r  
w zatrudnianiu, um iejętności rozpo
znawania predyspozycji zawodowych 
i po trzeb  osób n iepełnospraw nych . 
Wyniki analiz w postaci diagnozy po
ziomu ograniczeń ham ujących wzrost 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w skali kraju  i dla poszczególnych 
w ojewództw  pozwolą na precyzyjny 
wybór narzędzi o najwyższym  stopniu

skuteczności likwidacji barier informa
cyjnych.

Projekt ma charakter ogólnopolski. 
Realizowany jest w losowo wybranych 
32 pow iatach  w szystk ich  16 w o je
wództw. Liczebność próby badawczej 
składa się łącznie z 1120 responden
tów, w tym  z 640 p rzed s taw ic ie li 
przedsiębiorstw  (specjalistów ds. ka
drowych lub kadry kierow niczej) oraz 
480 przedstawicieli jednostek adm ini
stracji publicznej.

Wyniki rozpowszechnione zostaną 
w drodze:

1. organizacji konferencji naukowej 
wieńczącej realizację projektu,

2. wydania pozycji zwartej ujmują
cej całościowo raport i wyniki 
badań.

Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych

P ro jek t w sp ó łfin an so w an y  
z Europejskiego Funduszu Spo

łecznego w ramach programu operacyj
nego -  Program Inicjatywy W spólnoto
wej EQUAL dla Polski 2004-2006.

1 stycznia 2006 roku ruszył part
nerski projekt „K luczowa rola gminy 
w aktywizacji zawodowej osób niepeł
nosprawnych”, którego realizacja prze
widywana jest do 31 grudnia 2007 r.

A d m in is tra to rem  p ro jek tu  je s t  
PFRON, zaś partneram i następujące 
podmioty:
-  Krajowy Związek Rewizyjny Spół

dzielni Inwalidów i Spółdzielni Nie
widomych,

-  Centralny Instytut Ochrony Pracy,
-  Akademia Pedagogiki Specjalnej,
-  Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabi

litacyjna,
-  Związek Gmin Wiejskich RP,
-  Polskie Forum Osób Niepełnospraw

nych,
-  Fundacja Promocji Gmin Polskich. 

Projekt obejmuje swoim oddziaływa
niem gminy wiejskie i małomiasteczko
we, lokalne organizacje pozarządowe oraz 
osoby niepełnosprawne, znajdujące się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji na

rynku pracy ze względu na rodzaj scho
rzeń i grupę niepełnosprawności, głów
nie osoby ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności.

Główne cele projektu streścić moż
na w natępujących punktach:

1. Zyskanie akceptacji środowisk 
lokalnych -  sam orządów  gm innych 
i lokalnych organizacji pozarządowych 
oraz innych interesariuszy -  do wizji 
aktywizacji zawodowej osób niepełno
sprawnych.

2. Włączenie 30 gmin do działań na 
rzecz ak tyw izacji zaw odow ej osób 
niepełnosprawnych poprzez tworzenie 
spółdzielni socjalnych będzie istotnym 
czynnikiem warunkującym powodzenie 
projektu.

3. Wypracowanie modelu spółdziel
czości społecznej osób niepełnospraw
nych na obszarach wiejskich i małomia
steczkowych.

4. Utworzenie partnerskiego syste
mu wsparcia wiejskich i małomiastecz
kowych spółdzielni socjalnych.

5. Aktywizacja zawodowa niepeł
nosprawnych mieszkańców obszarów 
w ie jsk ich  i m a ło m ias teczk o w y ch  
poprzez u tw orzen ie  10 spó łdz ie ln i

socjalnych zapewniających zatrudnienie 
120 osobom niepełnosprawnym.

6. Stworzenie warunków do trwałe
go funkcjonowania spółdzielni socjal
nych po zakończeniu projektu.

7. W yko rzy stan ie  dośw iadczeń  
Partnerstw a dla prom ow ania zm ian 
sy stem ow ych  idących  w k ie ru n k u  
szerszego włączenia samorządów gmin
nych w aktywizację zawodową osób nie
pełnospraw nych. Prom ocja rozw oju 
spółdzielczości socjalnej jako  formy 
ożywienia życia gospodarczego i spo
łecznego środowisk lokalnych.

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabi
litacyjna realizuje m. in. następujące 
zadania:

1. Opracowanie koncepcji Partner
skiego Ośrodka Wsparcia Spółdzielczo
ści Socjalnej, uruchom ienie Ośrodka 
oraz monitorowanie jego działania,

2. Przeprow adzenie dwóch cykli 
badań ankietowych: poświęcone bada
niu potrzeb osób niepełnosprawnych 
w zakresie aktywizacji zawodowej oraz 
określeniu przyczyn niskiej aktywności 
zawodowej osób niepełnosprawnych. 
Wyniki stanowić będą podstawę do opra
cowania propozycji narzędzi likwidacji
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informacyjnych
3. przesiania syntetycznych infor

macji do W ojewódzkich Urzę
dów Pracy,

4. publikacji wyników w krajowych 
i zagranicznych czasopism ach 
poświęconych problematyce nie
pełnosprawności oraz organizacji 
i zarządzaniu,

5. wystąpień z referatami na krajo
wych i zagranicznych konferen
cjach naukowych poświęconych 
problematyce aktywizacji zawo
dowej osób niepełnosprawnych,

6. publikacji w miesięczniku KIG- 
R „Praca i rehabilitacja niepełno
sprawnych”,

7. publikacji w kwartalniku KIG-R 
„A ktyw izacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych”.

zdefiniowanych barier zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych oraz oszacowania 
kosztów zatrudnienia. Po przeprowadze
niu każdego cyklu badań zorganizowa
ne będą konferencje naukowe celem roz
powszechnienia wyników i wniosków.

3. Opracowanie podręczników: dla 
sam orządów  gm innych  w zakresie  
aktywizacji zawodowej osób niepełno
sprawnych oraz podręcznika z zakresu 
organizacji i zarządzania spółdzielnią 
socjalną.

4. Przeprowadzenie szkoleń kadry 
utworzonych spółdzielni socjalnych oraz 
administracji gminnej współdziałającej 
w ich organizacji.

5. Weryfikacja skuteczności propo
now anego  m odelu  sp ó łd z ie lczo śc i 
w aktywizacji zawodowej osób niepeł
nosp raw n y ch . P ro p o zy c je  dz ia łań  
korygujących.

Projekt, zgodnie z intencjami Part
nerstwa, przyczynić się ma do istotnej 
poprawy sytuacji zawodowej i życio
wej osób niepełnosprawnych zamiesz
kałych na wsiach i w małych ośrodkach 
miejskich.

Info: KIG-R

Dorobek i dylematy edukacji 
osób niepełnosprawnych

9 maja odbyła się mianowicie w grodzie nad Odrą ogólnopolska 
konferencja z okazji Europejskiego Dnia P?-otestu Przeciw 

Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych pt. „Niepełnosprawny 
a edukacja -  nasze działania

K
olejny ju ż  raz 
ś r o d o w i s k o  
osób niepełno

sprawnych Wrocławia poku
siło się o zorganizow anie 
ogólnopolskiego spotkania 
poświęconego skutecznym 
działaniom na rzecz integra
cji społecznej. Poprzednie 
konferencje z tego cyklu -  
„Niepełnosprawny a eduka
cja -  czy coś się zmieniło?” 
i „Niepełnosprawny a edu
kacja  -  now e w yzw ania, 
wspólne działania” pokaza
ły, że mimo uruchomienia 
wielu inicjatyw, uczeń lub 
student z niepełnosprawnością nadal spotyka się z barierami architektonicznymi, 
komunikacyjnymi, a zwłaszcza mentalnymi. Już sam fakt posiadania jakiejkolwiek 
dysfunkcji sprawia, że dostęp do edukacji jest utrudniony. Zatem wciąż konieczne 
jest wypracowanie i wdrażanie nowych kierunków działań, promowanie dobrych 
wzorców oraz inicjatyw, które wyrównują i będą wyrównywać szanse w dostępie 
do edukacji osób z niepełnosprawnością.

Celem konferencji było więc przedstawienie dotychczasowych osiągnięć w rów
naniu ich szans w dostępie do edukacji na poziomie wyższym, promowanie 
dobrych praktyk oraz nakreślenie wyzwań, jakie stoją przed szkołami średnimi 
i uczelniami wyższymi na drodze do zniesienia barier.

Jej organizatorami były: Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edu
kacją Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 
we Wrocławiu (DSWE) i Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkow
skiego Województwa Dolnośląskiego.

Podczas obrad wygłoszono wiele referatów, z reguły kończonych oryginalnymi 
wnioskami, warto zatem poznać najważniejsze tezy niektórych.

Inaugurując obrady dr Hana Ćervinkova, dyrektor Międzynarodowego Instytu
tu Studiów nad Kulturą i Edukacją z Wrocławia, mówiąc o wadze edukacji w śro
dowisku podkreśliła, że DSWE jest jedyną w Polsce uczelnią mającą pełnomocnika 
wśród niepełnosprawnych studentów.

Dyrektor Andrzej Mańkowski z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych przedsta
wił na konkretnych przykładach rolę samorządu wojewódzkiego w aktywizacji 
edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zaznaczył, że w ponad 150 
placówkach oświatowych Wrocławia i regionu nieustannie doskonalone są formy 
kształcenia i wychowania, sukcesywnie przechodząc od systemu segregacyjnego 
do integracyjnego. Już obecnie na Dolnym Śląsku działa 38 szkół integracyjnych.

Z kolei Józef Dymalski, dyrektor Oddziału PFRON, zwrócił uwagę na wsparcie 
finansowe niezbędne dla postępu edukacyjnego. Fundusz wdrożył więc i prowadzi 
program „Student”, którego celem jest właśnie pomoc materialna dla osób pragną
cych zdobyć wykształcenie na poziomie policealnym. Chętnych do skorzystania 
z tych świadczeń jest coraz w ięcej, niestety nie wszystkie uczelnie są tymi
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możliwościami dostatecznie zainteresowane. Ten stan spowo
dował, że z inicjatywy Dolnośląskiego Oddziału PFRON 
przew odniczący K olegium  Rektorów U czelni W yższych 
W rocław ia i O pola zorganizow ał na początku m aja br. 
spotkanie prorektorów ds. studenckich poświęcone całkowi
cie problematyce studiów i życia niepełnosprawnych.

Duże zainteresow anie w zbudziło  w ystąpienie Beaty 
Harań, dyrektor Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób 
N iepełnospraw nych A kadem ii Podlaskiej w Siedlcach. 
U czelnia ta była prekursorem  now atorskich rozw iązań 
w kształceniu młodzieży z różnymi dysfunkcjami. Pierwsze
go niepełnosprawnego studenta przyjęła już w roku 1989, 
a obecnie jest ich aż 266. Akademia Podlaska utrzymuje 
kontakty i w spółpracuje z w ielom a uczelniam i w kraju, 
między innymi z Uniwersytetem  Jagiellońskim , Śląskim 
i Łódzkim , a także uniw ersytetam i w Danii i Londynie. 
Rozszerzaniu idei współpracy sprzyjają różne cykliczne 
imprezy, jak np. Dni Adaptacyjne czy atrakcyjne Dni i Bale 
Integracyjne. Podczas obrad i w kuluarach dyrektor Harań 
zasypywana była pytaniami.

Z tych dośw iadczeń korzysta Kolegium Karkonoskie 
w Jeleniej Górze, o czym mówiła dr Izabela Fornalik, pełno
mocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych. Podkreślała wagę 
indyw idualizacji studiów, działalności sam opom ocow ej 
i rozwijania przez jej uczelnię sportu i rehabilitacji na bazie 
uzdrowiska w Cieplicach.

Ciekawym i spostrzeżeniam i z edukacji niewidom ych 
i słabowidzących podzielił się dr Dariusz Rutkowski z Aka
demii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Stwierdził, 
że duże znaczenie dla dalszego kształcenia młodzieży mają 
efekty pracy szkoły średniej, a we Wrocławiu realizują ją  
z powodzeniem Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Niewido
mych przy ul. Kasztanowej i Liceum Integracyjne przy 
ul. Nowodworskiej.

Pięknie budując zdania, o barierach dla niesłyszących na 
studiach, mówiła mgr Anna Gronowska z Instytutu Głucho
niemych w Warszawie, sama także będąca osobą głuchą. 
Stwierdziła, że dopiero od 10 lat osoby niesłyszące mają szanse 
studiowania, a nadal nie jest powszechna wiedza, że język

polski dla osoby niesłyszącej jest językiem obcym. Inwalidzi 
słuchu ciągle doświadczają braku tłumaczy języka migowe
go. Daleko nam do Stanów Zjednoczonych, gdzie na jednym 
z uniwersytetów prowadzi się wykłady w języku migowym.

Po wystąpieniach referentów odbyły się warsztaty dysku
syjne prowadzone przez studentów DSWE Damiana Dudałę 
i Kamila Noworytę, młodych ludzi, mocno zaangażowanych 
w praktyczne działania na rzecz równych szans osób niepeł
nosprawnych.

Panelową dyskusję zakończyły rzeczowe wnioski, z któ
rych wymienić warto najważniejsze:
-  poszerzać należy informację o prawach i możliwościach 

pomocy materialnej dla niepełnosprawnych studentów,
-  konieczne jest utrzymanie i rozwijanie dotychczasowej 

praktyki i doświadczeń PFRON we wspieraniu działalno
ści edukacyjnej,

-  popularyzować trzeba siedlecki system PRE-STUDENT, 
czyli przygotow ania  do studiów  niepełnospraw nych 
uczniów już od szkoły podstawowej,

-  uwzględnione winny być w nowej ustawie o rehabilitacji 
sprawy szkolnictwa wyższego,

-  konieczne są stanowiska oraz krajowe i regionalne spotka
nia pełnomocników uczelnianych ds. studentów niepełno
sprawnych,

-  należy podjąć działania dla zorganizowania we Wrocławiu 
międzyuczelnianego akademika lub przynajmniej kondy
gnacji w budynku przystosowanym dla osób niepełnospraw
nych, z zachowaniem zasady integrowania w campusie lub 
kompleksie domów studenckich.

Uczestnicząc w tej interesującej konferencji odniosłem jed
nak wrażenie, że została zdominowana przez reprezentantów 
szkół wyższych i tylko marginalnie potraktowano szkolnic
two średnie. A szkoda, bo właśnie na Dolnym Śląsku oświata 
ponadpodstawowa młodzieży niepełnosprawnej jest wyjątko
wo rozwinięta i dobrze oraz wszechstronnie przygotowuje 
przyszłych studentów.

Bohdan Krakowski
fot. Andrzej Mańkowski

fllOZOHA
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KONGRES CHORYCH NA EB INSPIRUJEMY LIDERÓW

Resort zdrowia nie uznaje 
choroby za przewlekłą
W Bibliotece Śląskiej w Katowicach w terminie 26-27 

maja odbył się II Ogólnopolski Kongres Chorych na 
Epidermolysis Bullose (EB), zorganizowany przez Stowarzysze
nie DEBRA POLSKA Kruchy Dotyk z Piekar Śląskich. Miał on 
na celu spotkanie się chorych z lekarzami, zdobycie nowych 
informacji dotyczących leczenia EB w Polsce, wymianę doświad
czeń między chorymi dotyczących codziennej pielęgnacji, pized- 
stawienie problemów chorych w zdobywaniu podstawowych 
leków, opatrunków niezbędnych w codziennym życiu chorego.

W trakcie Kongresu senator Krystyna Bochenek (na zdjęciu 
z prawej) przedstawiła odpowiedź resortu zdrowia na jej drugie 
wystąpienie senatorskie, dotyczące wpisania tej choroby do wykazu 
chorób przewlekłych, która niczego nie zmieniła w aktualnym 
stanie rzeczy. Obiecała, iż sprawę tę nadal będzie drążyć, że pozosta
nie rzecznikiem osób niepełnosprawnych i chorych w parlamencie.

Prócz specjalistycznych wystąpień merytorycznych wykład 
na temat perspektyw aktywności społecznej niepełnosprawne
go Polaka wygłosił Marek Plura, przewodniczący Delegatury 
Polskiej Parlamentu bez Granic.

Epidermolysis Bullosa -  to genetycznie wrodzona wada 
skóry, z którą człowiek się rodzi. Objawy choroby to ciągłe 
i bolesne powstawanie pęcherzy i tworzenie się ran na całym 
ciele. EB powoduje też deform acje ciała oraz organizmu 
chorego (skórcze dłoni, stóp, utratę zębów, zwężenie przełyku). 
Problem choroby w większości przypadków dotyczy dzieci. 
Dorosłych osób chorych na EB jest bardzo mało, a powodem 
tego jest bardzo ciężki przebieg choroby u dzieci i tym samym 
niewielkie prawdopodobieństwo dożycia wieku starszego.

W Polsce -  według danych Stow arzyszenia DEBRA 
POLSKA -  choruje na EB ok. 800 osób, dokładne dane nie są 
znane ze względu na rzadkość schorzenia. EB dotyka zaledwie
co 50 000 urodzone dziecko.

Ze względu na małą liczbę chorych w Polsce Ministerstwo 
Zdrowia nie chce uznać tego schorzenia za przewlekłe, dlatego 
chorzy częstokroć borykają się z niemożnością zdobycia wystar

czającej ilości materiałów opatrunkowych i środków finansowych 
na poniesienie znacznych opłat za przeprowadzane w szpitalach za
biegi, które są chorym niezbędne w codziennym funkcjonowaniu.

Więcej o chorobie. Kongresie i Stowarzy-DebBUL szeniu DEBRA polska można dowie'
dzieć się ze strony www.debr-a-kd.pl.

Przemysław Sobieszczuk
Prezes Stowarzyszenia DEBRA POLSKA

Oprać. M.P.

Działasz? Zgłoś się!
Do 26 czerwca 2006 roku można zgłaszać się do 

udziału w XIV  edycji Szkoły Liderów Społeczeństwa 
Obywatelskiego -projektu edukacyjnego dla młodych 

działaczy publicznych, który od 12 lat organizuje 
Stowarzyszenie Szkoła Liderów z Warszawy.

Jest to unikalny, całoroczny projekt, stwo
rzony z myślą o ludziach aktywnych 

w swoim środowisku, znających bieżącą pro
blematykę społeczno-polityczną, dostrzegają
cych problem y w szerszej perspektyw ie.
12-dniowa Szkoła Letnia, która w ramach pro
jektu odbędzie się we wrześniu, to także spotkanie 
w jednym miejscu ludzi reprezentujących różne światopoglądy, 
ale umiejących się nawzajem wysłuchać i prowadzić rzetelny 
i uczciwy dialog.

Głównym celem projektu jest kreowanie modelu działacza 
publicznego, który swoją działalność opiera na potrzebach 
lokalnego środowiska, interesie publicznym oraz zrozumieniu 
idei współdziałania trzech sektorów społeczeństwa obywatel
skiego. Uczestnicy programu będą mieli szansę pogłębienia wie
dzy i zdobycia umiejętności potrzebnych do działania w życiu 
publicznym. Przejdą trening z pracy zespołowej, zarządzania 
projektami i prowadzenia kampanii społecznych. Wezmą 
również udział w debatach i konwersatoriach o sprawach 
publicznych i etyce. Szkoła to także miejsce, gdzie jest czas na 
zastanowienie się nad swoim dalszym zaangażowaniem się 
w życie publiczne i nad tym co ważne dla Polski i Europy.

Kandydatami mogą być osoby prowadzące działalność 
publiczną w organizacjach społecznych, samorządach lub in
nych typach instytucji, które mogą pochwalić się ciekawymi 
dokonaniami i mają wizję dalszego aktywnego wspierania 
rozwoju swojego regionu i Polski.

W tym roku Stowarzyszenie szuka osób w wieku 20-35 lat, 
liderów społeczeństw a obyw atelskiego cechujących się: 
udokumentowaną działalnością w organizacji (jednej lub kil
ku), dużą aktywnością w regionie, wrażliwością na problemy 
państwa i ambicjami „publiczno-państwowymi .

Zainteresowanych XIV Szkołą Liderów Społeczeństwa 
Obywatelskiego prosimy o dostarczenie wypełnionego formu
larza wraz z dwoma listami polecającymi lub materiałami po
świadczającymi działalność kandydata, do 26 czerwca 2006 roku 
na adres letnia@szkola-liderow.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się 
z biurem Stowarzyszenia telefonicznie (tel.: 022 828 64 05 
wew. 39), e-mailem: letnia@szkola-liderow.pl lub odwiedza
jąc stronę internetową www.szkola-liderow.pl.

Info: SLSO

PS. Informację o tym wartościowym projekcie otrzymali
śmy z Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. 
Kilku wolontariuszy tej organizacji jest absolwentami Szkoły 
Letniej i rekomendują to szkolenie jako pozwalające zdobyć 
ogromną wiedzę i umiejętności.
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Co człowiek znajduje
Z fotografikiem, Piotrem Wittmanem spotkałam się w Toruniu, dokąd pojechaliśmy z orkiestrą I 

Koła PSOUU w Gdańsku Yita Activa, zaproszoną z koncertem przez organizatorów gali \ 
z okazji wręczenia nagród i dyplomów w konkursie Aptekarz Roku i Apteka Roku 2005.

Rozmowa przed koncertem

-  Jest w polskich m ediach wiele program ów  o osobach 
niepełnospraw nych -  mówi Piotr W ittman. — I jeśli w ogó
le ktoś zajm uje się tą tem atyką, to w 90 proc. pokazuje się 
pesymistyczny, bardzo smutny obraz osób pokrzywdzonych 
przez los, i przede w szystkim  potrzebujących wsparcia

na jczęśc ie j finansow ego . N iestety , p raw dziw y. Tylko 
w pewnym  m om encie zadałem  sobie pytanie: czy to jest 
całość tego obrazu? Kawałek po kawałku zacząłem  docho
dzić do insty tucji, o rganizacji, aż dotarłem  do zespołu 
ludzi, którzy pokazują inną stronę życia osób niepełno
sprawnych. Pojawiła się przez to szansa pokazania tego 
w zupełnie innym świetle. Nie tylko w odniesie
niu do tego, c o je s t  w m ediach, ale totalnie inne
go w stosunku do obrazu tego, co oglądam . D la
tego ja  zaw sze staram  się przeprow adzać taką 
m ałą w ew nętrzną analizę, jak  oceniają to tzw. 
ludzie normalni. Przed każdym  tem atem , którego 
się podejm uję, „aktyw uję” takie swoje fotogra
ficzne życiow e motto -  że interesują mnie najw e
se lsze  ch w ile  ży c ia  n a jsm u tn ie jsz y c h  ludzi.
Bo takie chw ile są w życiu każdego.

Zaczęło się to od kompleksowego abstrakcyj
nego projektu, który polegał na sfotografowaniu 
uczestników Ośrodka Dziennego Pobytu, ale na 
balu karnawałowym. I tutaj było też zupełnie tak 
samo. Jak porozmawiałem z ludźmi, to usłysza
łem: „ -  No wiesz, to są tacy ludzie straszliwie po
szkodow ani przez los, w łaściw ie to oni nic nie

mogą robić” . Przeważnie słyszy się -  biedne dzieci; są też 
tacy, którzy mówią wprost, że oni są niepotrzebni, choć więk
szość się do tego nie przyznaje. W Sparcie zrzucali takich 
ze skały.

Ja już się wcześniej tym trochę interesowałem, zacząłem 
fotografować pracę w glinie w warsztatach Fundacji Sprawni 
Inaczej. Potem przeczytałem gdzieś w prasie o orkiestrze 

Vita Activa, że grali koncert w Ratuszu Starom iej
skim i stąd przyszedł pomysł, by stereotyp postrze
gania niepełnosprawnych odwrócić.

I gdzieś, tak kawałek po kawałku, doszedłem do 
właściwego numeru telefonu. Najpierw pojawiłem 
się na próbach. Doszedłem jednak do wniosku, że 
próby to nie jest to, bo silą rzeczy jest to zamknięte 
środowisko, grają sami dla siebie, ćwiczą. Przecięt
ny odbiorca, do którego adresowane są moje zdjęcia 
to człowiek, który w założeniu nie musi mieć poję
cia dla kogo ćwiczą, musi natomiast wiedzieć, że ci 
ludzie nie tworzą czegoś tylko dla siebie, ale szerzej, 
dla kogoś i świadomie. W pewnym momencie się 
zatrzymałem i poprosiłem  o informację, kiedy będę 
mógł pojechać na koncert i właśnie na tym koncer
cie spotykamy się dzisiaj.

To je s t  m ój p ierw szy  koncert, p ierw szy  raz 
poza salą prób. Jestem  przygotow any na w szyst
ko. No w iadom o, fo to g raficzn ie  zaw sze trzeba 

mieć jak ie ś  w yobrażenie, żeby się do czegoś przygoto
wać. Nie da się ogarnąć w szystkiego um ysłem . Przew i
duję, a czy trafiłem , czy nie... -  w yjaśnia swą obecność 
w Toruniu Piotr W ittm an.
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w człowieku, jeśli poszukuje
Najważniejsza jest nie forma, a sam temat

I oto, 3 kwietnia br. w Galerii Prom yk odbył się werni
saż wystawy fotograficznej, nad którą Piotr W ittman praco
wał rok. Pokazał 16 zdjęć, czarno-białych, nie przedstawia
jących wcale owych, jak  to się mówi, świetnie uchwyco
nych sytuacji reportażowych. To nie jest znany nam styl 
fotoreportażu, który bawi czy zaciekawia uchwyconą sytu
acją. Sięga o wiele, wiele głębiej.

Na pierw szym  ze zdjęć eksponow anych 
na historycznych ścianach Galerii Promyk, 
je s t sam otność, pozostaw ienie. Jedna sku
lona n ienaturalnie postać, siedząca w na
w et trudno rozpoznaw alnym  pom ieszcze
niu i sytuacji. O braz stereotypu pojm o
wania osoby niepełnospraw nej. To G osia 
Róg, trzydziestoparoletnia dziew czyna-le- 
genda. P iękna osobow ość, pełna uczuć 
i d e l ik a tn o ś c i  o b c o w a n ia , n ie z w y k le  
odw ażna i prosta w zachow aniach, dow 
cipna i in te ligen tna  -  zdaje się być tak 
om otana niezbornością ruchów  i trudno
ściami mowy, że cudem określić m ożna jej, 
jednak  bezkolizyjne, poruszanie się, m a
low anie pełnych blasku i sm aku, i zapa
chu m artw ych natur, a ju ż  na pew no grę 
solów ek w orkiestrze.

Jak bardzo musiał być poruszony uważ
ny Piotr fotografując skuloną Gosię, bo prze
cież słyszał, że powtarza sobie swój solowy wstęp Ody do 
Radości z IX Symfonii Beethovena.

Zdjęcia są czarno-białe i zaskakujące formą, i przedstawie
niami, więc na wstępie oceniamy je  jako zdjęcia artystyczne. 
Piotr zaprzecza: -  To nie są zdjęcia artystyczne. Jeżeli wyko
rzystuję takie czy inne przechylenie, to nie dlatego, że mam 
takie widzimisię. Przyjąłem bowiem za fakt, że moi bohatero
wie nie widzą świata w sposób standardowy, ale inaczej niż my 
go widzimy. Chcę wejść trochę w ich wyobraźnię i fantazję, 
przestaję więc reagować na piony i poziomy, przesłony, a za
czynam wydobywać piony i poziomy z rzeczy, te, które pocho
dzą z poszczególnych elementów zdjęć -  zapewnia.

Paulina -  drobna, efemeryczna wydawałoby się kobietka, 
na zd jęciu  P io tra  stoi z dw iem a je szcze  ko leżankam i 
z orkiestry. Tylko ona jest tu prosta i jedyna ostra. Tak zastał

sytuację fotografik. Ten dokument ma udowad
niać złożoność odbioru świata, przyzwolenie na 
prawdę odbioru bez korekty czy założeń efektu.

Forma jest grą umysłu

W ystawę zam yka rów nież zdjęcie Gosi. 
Szesnaste, jako  przeciwwaga do pierwszego. 
Jako radosny m om ent -  obraz dokumentujący 
fakt życia niepokonanego, życia aktywnego, 
czerpiącego z dóbr świata i dającego innym. 
Gosia w dynamicznym ruchu z pałeczką w ręku. 
Było nad nią w tym momencie nieostre światło 
przenikające przez okna Ratusza Staromiejskie
go w G dańsku , jed n e j z p iękn ie jszych  sal 
w mieście. A jest ona jakby  jakim ś początkiem 
ork iestrow ej sekw encji, tu, akurat od niej 
z a c z y n a  się  rząd  m uzyków , c zek a jący ch  
w napięciu, za chwilę bowiem włączą się w grę, 
każdy ze swoją partią.
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CENTRUM W TOnO
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Ryszard Popowski, mąż dyrygentki M irosławy Lipiń
skiej, współtwórca tego pięknego dzieła jakim  niewątpliwie 
je s t orkiestra, mówi: -  Jest to pierw sza w ystaw a, która 
pokazuje orkiestrę w sposób artystyczny, dwie poprzednie, 
których byłem autorem, to był realistyczny reportaż. Nie było 
spojrzenia od strony światła, specjalnej sytuacji, miejsca, mi- 
krozdarzeń. C iekaw ą rzeczą je s t um iejętność dojścia do 
szczegółu. Piotr umie znaleźć detal i pokazać go w sposób 
fascynujący.

Mówi także jeden z licznych uczestników wernisażu, 
również fotografik: -  M oje fotografie są zupełnie inne -  
portrety, moda -  niż te, które robi Piotr. W moich mogę
o wszystkim decydować. Tu po prostu trzeba wiedzieć, nie 
kreować sytuacji. Jestem pod wrażeniem, bo po pierwsze, 
są to bardzo dobre zdjęcia, po drugie, nie wiedziałem, że 
kontakt Piotra z niepełnosprawnymi jest aż taki. Interesuje 
mnie nie tyle orkiestra, co sam fakt studiowania tego same
go tem atu, wokół którego krążą w szystkie jego  zdjęcia. 
Cenię to bardzo. Jeden rok..., to jest duża wiedza.

Piotr W ittman utrzymuje, że te jego  zdjęcia z pewnością 
nie ozdobią mieszkania. Bo one są i efektem myśli, i jej 
zaczynem. Myśli doszukującej się żywej tkanki pod atrapą 
ułatwiającą trud bytowania wobec tajemnicy. Oto człowiek 
zainteresował się człowiekiem, czyli także samym sobą.

Teresa Pałejko  
fot. Piotr W ittman

Poradnictwo i pomoc 
dla inwalidów wzroku

Z  początkiem tego roku przy Towarzystwie 
Opieki nad Ociemniałymi (TOnO) w Laskach pod  
Warszawą powstało Centrum Promocji i Kariery 

Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku. 
Projekt prowadzony jest w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 
Ludzkich; Priorytetu 1 „Aktywna polityka rynku 

pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 
Działania 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna

osób niepełnosprawnych

Centrum zapewnia fachowe poradnictwo zawodo
we, psychologiczne, społeczne i prawne, rehabili
tację zawodową osób nowo ociemniałych, a także 

pomoc w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy i budo
wanie kariery zawodowej.

W Centrum nieodpłatnie można uzyskać pomoc w wybo
rze zawodu, kierunku szkolenia lub kształcenia zawodowego 
i zmiany zawodu, pomoc w pokonywaniu barier psycholo
gicznych uniemożliwiających lub utrudniających podjęcie 
pracy. Zainteresow ani uzyskują instrukcje postępow ania 
w sprawach urzędowych, pomoc w redagowaniu dokumen
tów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu do rozmowy kwali
fikacyjnej. Usługi doradcze są świadczone również w miejscu 
zamieszkania osoby z dysfunkcją wzroku.

Centrum wydaje także „Biuletyn Centrum”, jego pierw
szy numer ukazał się w maju i był okazją do przybliżenia jego 
treści oraz twórców i współpracowników biuletynu.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi prowadzi działalność 
od 1910 r. (zostało zarejestrowane w 1911 r.). Od 2004 r. posiada 
status organizacji pożytku publicznego. Jego siedzibą są Laski.

Od początku swego istnienia Towarzystwo otacza osoby 
niewidome i ociemniałe wszechstronną opieką w zaspokaja
niu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyj
nych, socjalnych i religijnych. Przy realizacji statutowych za
dań współpracuje ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża.

Swoje placówki ma obecnie na terenie całego kraju. 
Towarzystwo prowadzi:
-  w Warszawie: Dom Dziecka N iewidom ego i Dział ds. 

Niewidomych Dorosłych,
-  w Laskach: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (z filią w Rab

ce) i Centrum Rehabilitacji Zawodowej, Bibliotekę Brajlow
ską i Publikacji Multimedialnych oraz Dział Wydawnictw dla 
Niewidomych, Dział Tyflologii i Dział ds. Absolwentów;

-  w Żułowie: Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Niewi
domych Kobiet,

-  w Niepołomicach: Dom Bożego Narodzenia im. Elżbiety 
Czackiej,

-  w Gdańsku-Sobieszewie: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypo
czynkowy dla Niewidomych.

Jotka

Piotr mówi poruszony: -  Rewelacyjne, jedno z moich 
najlepszych, najbliższe mojemu sercu. Tylko ona jest pio
nowa, ma prosty kierunek. Cała rzeczywistość jest dookoła. 
Jej ciało m ożna sprowadzić do jednego wektora.

Temat jest najważniejszy.
To jes t opow ieść, to je s t esej. Form a jest efektem  

u b oczn ym , podporząd k o w an y m  tem u, co p rzekazu ję  
innym. Pani używ a słów pisanych, ja  obrazów, żeby prze
kazać inform ację.
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„Chodzi mi o to, aby język giętki 
powiedział wszystko, 
co pomyśli głowa”

(J. Słowacki, Beniowski)

Wiosenne przesilenie już za nami. Kolorowa majowa przyroda kłania się 
wszystkim matkom, radosną bujną zielenią. 26 maja w Polsce obchodzony jest 
Dzień Matki, ale w sercach dzieci -  a wszyscy nimi jesteśmy -  ich święto trwa, 
dopóki w każdym z nas tli się życie...

Wiersz dla mojej Mamy
Mama, to pierwsze było moje słowo 
I wyraża dla mnie wszystko.
Z serca dałaś' mi tak wiele,
Stale czuję twoją bliskość.

Nieraz rękę mi podałaś',
Nie padały żadne słowa,
Niema była to rozmowa -  
Twoje serce przeczuwało,
Już wiedziałaś': „źle się stało",

I znów byłam dzieckiem małym,
Które twoich rąk szukało,
By wypłakać swoje smutki 
Swoje troski, swoje żale.

Ręce twoje przygarnęły 
Zawsze czułe i łaskawe,
Ramiona ukołysały,
Dłonie moc tę posiadały,
Strachy z wiatrem uleciały.

I choć lata już minęły 
Skronie śniegiem przyprószyły,
Często wraca pod twe skrzydła 
Twój wędrowny ptak zbłąkany.

Halina Burdajewicz

Matka
z najdalszej dali 
z najgłębszej głębi 
przyniosła moje życie 
z jej milczenia 
uczyłem się słów 
z jej bezsennych nocy 
zstępował na mnie sen 
z jej trwogi
rodził sie dla mnie spokój 
jej głód
przemieniał się w moją sytość 
matka zwyciężała rozpacz 
abym ja  był szczęśliwy 
zawdzięczam jej 
wszystko co dobre 
nawet śmierć

Stanisław Leon Maćkowiak

Do Matki
Mamo! Chciałabym ci przynieść latający

dywan,
i kaczkę, która znosi szczerozłote jajka, 
żebyś żyła bezU osko -  wesoła, szczęśliwa... 
Lecz takie dziwy można znaleźć tylko

w bajkach.

I dlatego, zmęczenie widząc na twej twarzy 
i ręce spracowane przy fabrycznych 

krosnach,
myślą w przyszłość wybiegam i zaczynam

marzyć,
że zastąpię cię w pracy, gdy tylko dorosnę.

Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, 
poświęcenie, 

za twą miłość matczyną, nigdy nie 
zachwianą, 

mogę tylko twą szyję otoczyć ramieniem 
i szepnąć ci do ucha: Dziękuję ci, mamo!

Mogę zerwać na łące garść pierwiosnków
młodych

i, życząc ci żarliw ie spełnienia twych
marzeń,

serce niby dojrzałą  czerw oną jagodę 
wraz z kw iatkam i polnym i ofiarow ać

w darze. 
Wanda Grodzieńska

* * *
Podarować komuś tęczę 
Przypiąć skrzydła 
Dać smak raju 
Wniebowzięcie!
Wpół -  objęcie!
To się zdarza 
Czasem 
W maju

Jarosław Koziołek

Matka
Choćbyś przeszedł świat dookoła 
I znalazł szczęścia uśmiech rzadki 
Nikt odebrać ci nie zdoła 
Ukochanej twojej matki 
Nikt tak nie zrozumie, nie ukoi 
Tylko ona jedna wyczyta ze źrenic twoich 
Każdą boleść w duszy na dnie

Magda Dudkowska

Sen o Matce
Pszeniczne łany 
kłaniają się do ziemi 
przed Twoją postacią -

Nie myśl Matko
jak odłuskać ziarno od plew
jak międlić włókno

Przyniosę ze strychu 
przetak i motowidło 
Potrząsnę nasiona -  
wybiorę garść złotych ziaren

Ty utkasz
subtelny gałganiarz 
zlewający się z tęczą -  
budząc się ze snu 
będę całował

Twoje ręce...

Matka
Stojąc na polu 
marzniesz
Sczerwieniałe ręce błyskiem 
noża
ścinają łby kapusty 
Jesień
Czerń chusty
i biel twarzy
kontrast
jakiż smutny
Łzy od wiatru
zostają na bruzdach twarzy
Mozolne lata...
Matko
wystarczy łez radosnych
by powitać syna
Uprzątnij izbę
niech pies nie szczeka
Usyp mozaikę z białego piasku
kółka i gwiazdki
owiń doniczkę w białą bibułę
-  wyrazista czerwień pelargonii
Matko
Poorana twarz 
zatrzymuje 
ostatnie łzy szczęścia 
co zostały jeszcze 
z wojny

Henryk Czyż 
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Z RÓŻNYCH SZUFLAD

Wiosenne zmysły, zdrowie
Codzienne zagrożenia

Zmysł zmysłowi nierówny. Na wiosnę zmysły się traci, 
zmysły pryskają (jak w znanej piosence: „albowiem prysły 
zmysły” ), a świat i ludzi odbiera się coraz bardziej zmysło
wo: przez dotyk, węch, wzrok i słuch. I tu już pojawiają się 
pierwsze problemy. O ile zapach i dotyk może być ogólnie 
sensualny, pełen zmysłowości, o tyle wzrok i słuch jest bar
dziej indywidualny. Te zmysły wymagają większej uwagi, 
a niepielęgnowane mogą wszelką zmysłowość stracić. Prze
ciętny młody człowiek ogląda średnio kilka godzin dziennie 
migające obrazki w telewizji lub na monitorze komputera, 
atakują go również kolorowe telebimy, migające światła
o nieprzyjaznym natężeniu, gwałtowne skoki kolorów od 
porażającej jasności do głębokiej czerni, w dusznych salach 
klubowych i dyskotekach. Wzrok powoli traci ostrość, oczy 
coraz częściej bolą, zmęczone powieki pieką...

Dodajmy do tego natężenie dźwięku, które często prze
kracza granice rozsądku, a często wręcz wszelkie dopuszczal
ne normy -  taka jest rzeczywistość. Na koncertach poziom 
hałasu sięga często 105 decybeli! A już poziom 85 jest nie
bezpieczny dla słuchu... Czy ktoś kiedyś zmierzył np. ilość 
decybeli oddziałujących na słuch z przenośnych odtwarza
czy ze słuchaw kam i? To tak jakbyśm y m łotkiem  obijali 
sobie głowę i to całkowicie dobrowolnie. Nie do zaakcepto
wania -  prawda? A jednak efekt jest podobny! Porażone 
zmysły nie odczują wiosennych delikatnych mgnień światła, 
nie zobaczą pastelowych krokusów, przebiśniegów... Nie usły
szą szczebiotu ptaków, szumu drzew... Aż się wierzyć nie chce, 
że to wszystko na własne życzenie.

Bez czucia i zmysłów następne pokolenia staną się cybor
gami niezdolnymi do wyższych uczuć... O zmysłowości zaś 
poczytamy już tylko w słowniku archaizmów.

Coś za coś...
Muszą budzić w nas sprzeciw doniesienia typu: „Naukowcy 

pozbaw ili chom ika  w zroku , p rze ry w ając  je g o  nerw y 
wzrokowe. Potem oślepionemu gryzoniowi wstrzyknęli sub
stancję zawierającą specjalnie dobrane drobne cząsteczki’ . 
Oczywiście po to, by wypróbować czy te cząsteczki zwane 
peptydami spowodują odzyskanie wzroku przez zwierzątko. 
Na szczęście -  dzięki nanotechnologii -  tak właśnie się 
stało. Peptydy utworzyły coś w rodzaju rusztowania, dzięki 
któremu nerw mógł się zrosnąć. W efekcie chomik znowu 
widział. Ale ilu zwierzątkom się udało?

Niestety wciąż giną niezliczone rzesze istnień, by w efek
cie końcowym mógł z nowych terapii korzystać człowiek. 
Byłoby naprawdę lepiej gdybyśmy mogli korzystać z geniu
szu ludzkiego bez zabawiania się w Pana Boga.

Nanotechnologia to nauka, która stwarza ogromne szanse 
dla chorych i cierpiących na różne dysfunkcje ludzi. Pozwo
liła np. skonstruow ać praw dziw ą bom bę an tyrakow ą. 
Amerykańscy naukowcy przedstawili na 13 Europejskim  
Kongresie Onkologicznym (ECCO) -  w listopadzie ub. roku,

w Paryżu, rewolucyjny eksperyment. Polegał on na wyko
rzystaniu (nano)cząsteczek przyklejających się do komórek 
nowotworowych i przenoszących leki niszczące wyłącznie 
chore komórki. Nanocząsteczki są ogromną szansą dla tera
pii antyrakow ych. B ędzie m ożna dzięki tym  „bom bom  
z celownikiem” leczyć skuteczniej, lepiej i szybciej różne 
odmiany nowotworów -  zapewniali badacze podczas ECCO. 
Do walki z nowotworami, ale także z chorobą Parkinsona, 
Alzheimera czy z cukr zycą lub infekcją mogą być także uży
te komórki macierzyste, z których można uzyskać komórki 
układu odpornościow ego -  tzw. NK, czyli naturalnych 
zabójców (ang. natural killers). One również celują w raka.

W końcu po latach żmudnych prób chirurgom udało się 
przeszczepić nawet twarz bez konieczności, np. oskalpowa
nia drugiego człowieka i wycinania mu płatów skóry. Integra
-  sztuczna skóra -  stała się nadzieją dla poszkodowanych 
w wypadkach, poparzonych dzieci i dorosłych. To wielkie 
zwycięstwo nauki otwierające zupełnie nowy rozdział w dzie
dzinie transplantologii i nie tylko.

Śpiewać każdy może
O tym, że na wiosnę „słowiki spać nie dają”, bo trele 

miłosne nawet w nocy wyśpiewują, wiedzą nawet dzieci. 
Wszyscy również wiedzą, że śpiewa -  ogólnie rzecz biorąc
-  człowiek i ptak. Otóż do tej grupy -  według publikacji 
w „Naturę” -  należy dopisać żaby i myszy! Samce tych ostat
nich emitują dźwięki wysokich częstotliwości niesłyszalne 
dla ludzkiego ucha, kiedy w pobliżu znajduje się samiczka. 
Są to złożone i skomplikowane dźwięki układające się w swo
istą pieśń miłosną. Jest to niezwykle ważne odkrycie pozwa
lające na badania sposobów kom unikacji prowadzonych 
w związku z leczeniem autyzmu u ludzi.

C iekawostką jest także fakt, iż jeden z gatunków żab 
(Amolops tonncitus) -  zamieszkujących prowincję w Chinach
-  porozumiewa się za pomocą ultradźwięków, a także tonów 
w zakresach słyszalnych dla ludzkiego ucha, które przypo
minają bardziej śpiew ptaków niż żabi rechot i to nie tylko 
w okresie godowym.

Razem lepiej
Jak sobie poradzić ze współczesnymi zagrożeniami i pla

gami? Apokaliptyczne wizje grożących nam epidemii przede 
wszystkim ptasiej grypy oraz chorób układu krążenia, nowo
tworów, cukrzycy i wielu innych przewlekłych schorzeń nie 
pozwalają spokojnie żyć. Jak temu zaradzić i być zdrowym 
w świecie bakterii, wirusów i rozwoju cywilizacji? Najważ
niejsze to myśleć pozytywnie i rozwijać się duchowo oraz 
wykorzystywać każdą wolną chwilę na odpoczynek i dobry 
urlop. Przede wszystkim jednak żyć w parze -  wciąż kochać
i być kochanym , a przynajm niej mieć w ypróbow anych, 
dobrych przyjaciół. Wsparcie drugiego człowieka jest bowiem 
najlepszym lekarstwem dla ducha i ciała.

Oprać. IKa
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„RAZEM” SKUTECZNIEJ

Zabrzańskie wyróżniki
Na pozór Zabrze nie wyróżnia się niczym szczególnym wśród 

(p ostP)industrialnych miast aglomeracji górnośląskiej, a nawet wśród miast 
zbliżonej wielkości w całym kraju. Wysoki wskaźnik bezrobocia, może wyższy niż 

w podobnych ośrodkach wskaźnik osób niepełnosprawnych, oczywiście 
utrzymujących się głównie ze świadczeń z ZUS i pomocy społecznej, 

zatem nieaktywnych zawodowo, czyli po prostu bezrobotnych.

Na pozór. Cóż jednak jest owym wyróżnikiem, sta
now iącym  o specyfice tego m iasta z punktu 
widzenia osób z niesprawnos'ciami? Są co naj

mniej dwa: pierwszy z nich to firm a ,,Postęp działająca 
w formie spółki akcyjnej, a przez dziesięciolecia jako spół
dzielnia inwalidów, która zapewnia stabilne (i przyzwoicie 
płatne!) miejsca pracy tym osobom. Kiedyś' tych spółdziel
czych przedsiębiorstw i dobrej pracy dla niepełnosprawnych 
było w Zabrzu znacznie więcej. I komu to przeszkadzało? -  
chciałoby się zadać retoryczne pytanie. W iększość z nich 
wymiótł wicher przemian gospodarczo-społecznych -  nie 
potrafiły sprostać nowym dla nich realiom gospodarki ryn
kowej. H istoryczno-gospodarcza analiza rynku pracy dla 
osób niepełnosprawnych w Zabrzu (a może na całym  Gór
nym Śląsku i w Zagłębiu?) mogłaby zaiste być fascynującą 
lekturą, z której można by wyciągnąć pouczające wnioski 
na przyszłość, ale to już  temat do zupełnie innego materiału 
prasowego.

M a Zabrze i inny wyróżnik, funkcjonuje w nim 
bowiem -  i to bardzo skutecznie -  Forum Organizacji ' ' / v Z ' '
Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepeł 
n o sp ra w n y c h , C h o ry ch  i ich  R o d z in  R A Z E M . 
Zrzesza ono 15, zatem większos'ć, organizacji działają
cych na tym polu.

-  Pomysł współpracy tych jednostek -  mówi Helena 
Breczko, szefowa Forum RAZEM  -  powstał 6 lat temu. 
Po 3 latach systematycznych spotkań i wymiany doświad
czeń zdecydowalis'my o powołaniu i sfromalizowaniu tych 
działań, by móc cos' zrobić wspólnie, by razem być moc
niejsi i móc porwać się na więcej. Forum nic nie ujmuje 
z a u to n o m ii sw y ch  
wszystkie organizacje 
lid e ró w  m usia ły  
co  w ca le  n ie  
d z ia ła m y  na 
ska  znacz- 
m o ż e m y

cz ło n k ó w , n a to m ia s t tu 
są równe, a ambicje ich 

zejs'ć na dalszy plan, 
było łatw e. Teraz 

rzecz  środow i- 
n ie  s z e rz e j, 

realizować

duże projekty i przedsięwzię
cia, ws'ród których jest sporto
wy „mikołaj” dla 3 tys. osób niepełnosprawnych. Świetnie 
układa się nam dw ustronna współpraca m iędzynarodowa 
z bliźniaczą organizacją z Essen (Niemcy). Od października 
br. będziemy z nią wdrażać projekt „Kontakty podstaw o
we” _  wymianę dos'wiadczeń, uczestników W TZ, przedsta
wicieli organizacji pozarządowych. Generalnie -  podsum o
wuje Helena Breczko -  Forum RAZEM  stawia sobie za cel 
i działa na rzecz szeroko pojętej rehabilitacji społecznej 
i zaw odow ej osób niepełnospraw nych. N asze Centrum  
W olontariatu, prowadzone również przez te osoby, prócz 
świadczenia konkretnych usług, jest znakomitą formą inte
gracji i prom ocji m ożliw ości osób z niespraw nościam i. 
Niewątpliwie przyczynia się również do zwalczania wizerunku 
tych osób, które ciągle w powszechnej świadomości postrze
gane są jako pasywne, same oczekujące pomocy, a nie tę 

pomoc kompetentnie oferujące -  wyjaśnia.
Helena Breczko ma niewątpliwe szczęście 

łą c z e n ia  sw ej p as ji sp o łe c z n ik o w sk ie j 
i wiedzy w zakresie określonej problematyki 
z pracą zawodową, w 2003 roku została bo
wiem powołana na funkcję pełnomocnika pre
zydenta Zabrza ds. osób niepełnosprawnych.

Forum RAZEM  prowadzi ponadto stały 
punkt informacyjny dla osób niepełnospraw
nych i ich rodzin, w którym można się dowie
dzieć o wszelkich wym ogach, procedurach 
i dokumentach niezbędnych np. dla uzyska
nia orzeczenia Powiatowego Zespołu o stop
niu niepełnosprawności, zasadach ubiegania 
się w PCPR o dofinansow anie do zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego, czy uczestnictw a 
w turnusie rehabilitacyjnym  oraz na tem at 
wszelkich uprawnień i ulg dotyczących osób 
niepełnosprawnych i ich pracodawców. W ska
zywane są też kompetencje i adresy urzędów, 
które na terenie gminy załatwiają poszczegól

ne sprawy, bądź wydają stosowne dokum en
ty i zaświadczenia.

Godzi się przypomnieć, że takie punkty 
inform acyjne prowadzone przez jednostki 
samorządu terytorialnego i organizacje po
zarządowe, wyłonione na zasadach konkur
sowych, dopiero powstają, a ich działalność
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jest finansowana przez PFRON. W  Zabrzu 
nie czekano na tę możliwość.

W szystkie te informacje można było rów
nież uzyskać na pokazie sprzętu rehabilita-

___ cyjnego, ortopedycznego i środków pomoc-
~ ^  nicznych, zorganizowanym przez Forum 27

^  maja w Ośrodku Kultury „Guido” w Zabrzu.
M ożna tam było również skorzystać z bez- 

■ P H f  płatnego pomiaru poziomu cukru, zasięgnąć
__ _ _  porady psychologa oraz zapoznać się z ofertą

miejscowych organizacji pozarządowych.
W p o k az ie  u d z ia ł w z ię ło  k ilk u n a s tu  

wystawców oferując m.in. szeroką gamę wóz- 
^  ków  i in n e g o  sp rz ę tu  o r to p e d y c z n e g o

(AKSON Katowice), artykuły do opieki sto- 
mijnej, cewniki i pieluchy (POFAM Poznań), 
łóżka rehab litacy jne  i sto ły  p ion izu jące  
(EW -MED Chorzów), obuwie ortopedycz
ne, w tym specjalistyczne dla zespołu sto

py c u k rz y c o w e j (O R T O S  B y to m ), a p a ra ty  
słuchowe, w tym cyfrowe z technologią ChannelFree (FONO 
Gliwice, Sobiesław W ietocha Zabrze), można było także 
zapoznać się z ofertą turnusów rehabilitacyjnych organizo
wanych w Ośrodku PIRAM IDA w Darłówku przez Biuro 
ALL TOURIST z Dąbrowy Górniczej.

Prócz ekspozycji w ystaw cy  p rzygo tow ali ciekaw e 
prelekcje i pokazy, zainteresowani mieli możność zapozna
nia się z nowoczesnym sprzętem i przekonania się, czy jest 
zgodny z ich potrzebam i i m ożliwościami finansowymi, 
wskazywano przy tym źródła finansowania zakupów z NFZ 
i PFRON.

Na wystawie zaprezentowano również prace uczestni
ków miejscowych W TZ i pracowników ZAZ, umożliwiając 
zwiedzającym ich zakup.

D ziałalność i osiągnięcia Forum  RAZEM  w Zabrzu 
są wyraźną w skazówką dla innych miast, gmin, a nawet 
regionów -  tylko połączenie doświadczeń i energii wielu 
organizacji środowiskowych daje efekt skumulowany -  moż- 
liw ość szerszego, skutecznego działan ia na rzecz osób 
niepełnosprawnych, a o to przecież chodzi.

W Zabrzu wiedzą o tym dobrze.

Iw ona K ucharska
fot. ina-press

Niech Wam -  D>vgie Mamy -  nawet w najbardziej 
pochmurne dni świeci słońce!

Bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście!

Przekaz artystyczny
i integracyjny

Takim mottem rozpoczęło się spotkanie artystycz
ne w katow ickim  Teatrze K orez, oczyw iście  
26 maja, dedykowane M atkom  w podziękowaniu

i hołdzie za ich trud. W śród jego gości znaleźli się m.in. 
Grażyna Szołtysik, wiceprezydent Katowic, przedstawicie
le sam orządu terytorialnego, a specjalne życzenia jego  
uczestnikom przekazał metropolita katowicki, abp Damian 
Zimoń.

-  To ju ż  szó s ta  ed y c ja  Ś lą sk ieg o  In teg racy jn eg o  
Przeglądu Zespołów Artystycznych Osób N iepełnospraw
nych -  powiedziała Alfreda W iktor, prezes Stowarzysze
nia Ekologiczno-Zdrowotnego, będącego organizatorem tego 
przedsięwzięcia. -  Charakteryzuje je  połącznie scenicznych 
w ystępów  artystycznych  z w ystaw ą prac plastycznych
i rękodzieła  artystycznego , będących dziełem  różnych 
placów ek w sparcia  talentów  osób niepełnospraw nych. 
Poprzednie edycje przeglądu mocno akcentowały koniecz
ność szerszej integracji społecznej, stąd ich hasło: W szyscy 
jesteśm y tacy sami, nie ma barier między nami. Tegoroczna 
ma również charakter integracyjny, bowiem w występują
cych zespołach są również osoby pełnosprawne, które na co 
dzień uczestniczą w zajęciach arteterapeutycznych.

To w artościow e przedsięw zięcie, obfitujące w zróżni
cow ane form y scen icznego  przekazu , m ogło dojść do 
skutku dzięki współpracy z Urzędem M iasta Katowice oraz 
PKO BP.

Grzech
Fotoreportaż na str. 32, fot. ina-press
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Kolo w Bytomiu Polskiego Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

zorganizowało 9 maja konferencję 
pt. „Program The Gateway Award -  

nowoczesną formą edukacji 
i wspierania aktywnego modelu życia osoby 
niepełnosprawnej intelektualnie w otwartym 

środowisku Odbyła się ona w ramach 
Europejskiego Dnia Wałki z Dyskryminacją 

Osób Niepełnosprawnych obchodzonego 
w Polsce również jako Dzień Godności Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną.

PROGRAM GATEWAY AWARD

Edukacja i wsparcie aktywnego modelu życia

Gości powitała Janina Krysta 
z Koła PSOUU w Bytomiu, 
a znaleźli się wśród nich 

m.in. Robert Nixon -  dyrektor programu 
The Gateway Award”, Ewa Nałęcz-Kłos 

i' Ewa Jarecka -  koordynatorzy progra
mu w Polsce oraz radni, przedstawiciele 
kurato rium  ośw iaty, PC PR , szkół, 
PFRON i innych kół PSOUU.

W części artystycznej konferencji 
zaprezentowali się podopieczni z WTZ 
przy PSOUU w B ytom iu. Piosenka 
rozpoczynająca program nawiązywała do 
obecnego coraz częściej w kampaniach 
społecznych hasła „Niepełnosprawni 
normalna sprawa .

Drugi prezentujący się warsztat tera
pii zajęciowej z Lublińca, przedstawił 
program pt. „Bal w operze”. Przedstawie
nie miało charakter integracyjny, na 
scenie zatańczyli wykonawcy wraz z wy
branymi spośród widowni gośćmi.

Oprawę m uzyczno-taneczą części 
artystycznej zapew niła uczestnikom  
Górnicza Orkiestra Dęta „Miechowice” 
oraz dziew częta  z grupy tanecznej 
z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 
w Bytomiu.

W części oficjalnej konferencji zapre
zentowano Program The Gateway Award. 
Janina Krysta, przew odnicząca Koła 
stwierdziła, że w społeczeństwie ciągle 
pokutują mity i stereotypy, dlatego celem 
PSOUU jest działanie na rzecz tworze
nia jak najkorzystniejszych warunków do 
realnego fizycznego i osobowego rozwo
ju ludzi upośledzonych umysłowo oraz 
aktywnego i godnego ich uczestnictwa 
w życiu społecznym, a także rodzinnym. 
Stowarzyszenie podjęło nowatorskie ini
cjatywy promujące pozytywny wizerunek 
osoby niepełnosprawnej intelektualnie, 
m.in. przystąpiło do Program u „The 
Gateway Award Polska”.

W Anglii i Walii program funkcjonu
je  od 20 lat, a jego celem jest: rozwój 
nowych zagadnień i metod integracji 
w społeczeństwie, indywidualny rozwój 
każdego uczestnika, uczenie i zachęcanie 
do podejmowania samodzielnych decy
zji, zdobycie umiejętności racjonalnego 
wykorzystania wolnego czasu, uspołecz
nienie, na miarę możliwości, każdego 
uczestnika.

Program  obejm uje  pięć sekcji: 
hobby, usługi, przygodę i wyzwanie, 
rekreację fizyczną, styl życia. Uczestni
cy wypełniają zadania zawarte w pięciu 
sekcjach, a przebieg ich realizacji zapi
sują w dzienniczku. Po zrealizowaniu 
zadań kwalifikuje się ich do danej nagro
dy: brązowej, srebrnej lub złotej.

Ewa Jarecka z krakowskiego Koła 
PSOUU, koordynator programu w Pol
sce zaprezentowała osiągnięcia swoich 
podopiecznych oraz zadania jakie musieli 
wykonać aby zdobyć brązową nagrodę.

Konferencja była znakomitą okazją 
do w ręczenia pięciu osobom  z Koła 
w Bytomiu certyfikatów  brązow ych 
nagród, 5 kolejnych otrzyma je wkrótce.

The Gateway Award to program, 
który zdecydowanie warto przenieść
i propagować w Polsce. Długoletnie do
świadczenia i funkcjonowanie programu 
w Wielkiej Brytanii potwierdza słuszność 
takiej metody przysposobienia człowie
ka niesprawnego intelektualnie do życia 
nie tylko w grupie wychowanków kół, 
stowarzyszeń, ale w szerokim, otwartym 
środowisku.

Jolanta Kołacz
fot. ina-press
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7 maja odbyła się w Tarnobrzegu 
piąta edycja 

Nadwiślańskiego Turnieju 
w wyciskaniu sztangi leżąc 

„Bartosz 2006”.

Zintegrowani 
siłacze nad Wisłą

BARTOSZ 2006

Zbiegła się ona z 10- 
leciem  is tn ien ia  
sekcji wyciskania 

sz tan g i, d z ia ła jące j przy 
organizatorze imprezy -  Sto
w arzyszen iu  „ In te g ra c ja ” 
w Tarnobrzegu. Pierwszym za
w odnikiem  w sekcji był 
M irosław  Szko- s 
dziński, po nim za
częli napływ ać 
inni, a ich trenerem 
był Sławomir Wia- 
trowski, prezes Sto
warzyszenia.

P i e r w s z e  
medale zawodnicy 
zaczęli zdobywać 
na mistrzostwach 
Polski w Cetnie- 
w ie w 1999 r.
W kolejnych latach 
sportowcy ze Sto
warzyszenia „Inte
gracja” system a
tyczn ie  odnosili 
sukcesy  na m i
strzostwach Polski
i w ogólnopolskich 
turniejach.

N ajbardziej uty tu łow a
nym zawodnikiem jest Janusz 
Z alew sk i, k tóry  podczas 
wszystkich mistrzostw Polski, 
w jakich uczestniczył zdobył 
aż 22 medale. Jest również 
trzykrotnym  m edalistą m i
strzostw Europy oraz 
brązowym medalistą 
mistrzostw świa
ta. Za swoją

siłownię dla młodzieży, zyskał 
w 2003 r. tytuł „Społecznika 
roku”.

W ciągu minionych dzie
sięciu lat sztangiści „Integra
c ji” wywalczyli 25 medali 
m istrzostw Polski: 2 złote, 
15 srebrnych i 8 brązowych.

V  NADWISLANSKI TURNIEJ 
w WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC

“B a rto sz"

Krzysztof Wodecki 
w trakcie udanego boju

Zwycięskie zawodniczki w kategorii powyżej 60 kg 
(w środku Kamila Rusielewicz) z Mariuszem Pudzianowskim

Tyle historia. Obecnie sek
cja ma charakter integracyjny 
i liczy 11 zawodników, a ich 
trenerem jest Andrzej Rękas.
W ramach własnej strategii PR 
„Integracja” promuje aktyw
ność społeczną osób niepełno

sprawnych, propaguje upra
wianie sportu, a także 

zm ianę postaw  społe- 
czeństwa wobec niepeł-

udział wzięła 
r e k o r d o w a

77-osobowa gru
pa zawodniczek
i zaw odników , 
w tym 38 osób 
n iepełnospraw 
nych, reprezentu
jących większość 
regionów kraju. 
Jego współorga
n iza to rem  był 
Ośrodek Sportu
i Rekreacji „Wi
s ła” w T arno
brzegu. Patronat 
medialny nad tur- 
n iejem  ob jęły  
m .in . „N asze 
Sprawy”.

Podobnie jak 
w poprzednich  
edyc jach , tak
i w tym  roku 

w rywalizacji wzięli udział 
debiutanci, młodzi sztangiści 
oraz doświadczeni i uznani 
zawodnicy.

Wśród tych ostatnich w gro
nie najbardziej utytułowanych 
siłaczy z niesprawnościami

znaleźli się m.in. Kamila Rusie
lewicz, Artur Lis, Krzysztof 
Wodecki i Rafał Gręźlikowski. 
Oni też zwyciężyli w swoich 
kategoriach w agow ych, 
a Kamila Rusielewicz okazała 
się najlepszą zawodniczką tur
nieju zw yciężając również 
w kategorii Open seniorek, z re
welacyjnym wynikiem 110 kg.

Trzeba podkreślić, iż ry
walizacja siłaczy toczyła się 
na bardzo wysokim poziomie, 
dostarczyła wielu sportowych 
emocji, o czym świadczą rów
nież bardzo dobre wyniki.

Dla niepełnospraw nych 
uczestników zawodów był to 
osta tn i spraw dzian  form y 
przed mistrzostwami Polski 
w Bydgoszczy.

Turniej był także okazją 
do zaprezentow ania coraz 
bardziej popularnych w Pol
sce sportów  w schodn ich . 
Z dużym zainteresowaniem
i uznaniem publiczność przy
jęła pokaz tai chi w perfek
cyjnym wykonaniu Łukasza 
Klejnberga, złotego i srebrne
go m ed a lis ty  m istrzo stw
i Pucharu Polski Wu Shu.

Wielu emocji dostarzył 
także pokaz Mariusza Pudzia- 
nowskiego, trzykrotnego mi
s trza  św ia ta  w zaw odach 
Strongman. Znany sportowiec 
w ręczał w cześniej m edale 
zwycięzcom turnieju.

Jego organizatorom gratu
lujemy tak dobrze rozwijające
go się przedsięwzięcia promu
jącego integrację i aktywność 
osób niepełnosprawnych.

Oprać.
Jolanta Kołacz 

na podst. informacji 
Romana Dąbrowskiego 

fot. Czesław Korczak
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NAPISALI d o  r e d a k c j i Polska trzecią drużyną
Spotkania integracyjne 
w Łasinie m

F u ndacja  „O chrona 
Zdrowia i Rehabilita
cja N iepełnospraw 

nych” wraz z Warsztatami Tera
pii Zajęciowej w Łasinie już po 
raz czwarty były organizatorami otwartych spotkań in
tegracyjnych osób niepełnosprawnych -  uczestników 
WTZ. Spotkaniu od samego początku patronuje Wal
demar Achramowicz, marszałek województwa kujaw
sko-pomorskiego. W tym roku udział wzięło ponad 
260 uczestników z 18 zespołów warsztatowych z trzech 
województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego
i warmińsko-mazurskiego. Impreza miała charakter 
dwudniowego (19 i 20 maja) współzawodnictwa w róż
nych kategoriach: malarstwo na płótnie, malowanie

świata w tenisie

W zakończonych 7 maja w stolicy Brazylii drużynowych 
Mistrzostwach Świata w tenisie na wózkach polska drużyna 

mężczyzn w składzie: Piotr Jaroszewski, Tadeusz Kruszelnicki i Rafał 
Paluch (trener), w meczu o brązowy medal pokonała Austrię 2:1.

Wcześniej w 1/4 finału Polacy po 7-godzinnym meczu wygrali 
ze Szwecją 2:1. W meczu o złoty medal Holandia pokonała Francję 
również 2:1.

Ostatecznie najlepsze drużyny męskie na Mistrzostwach to:
1. Holandia
2. Francja
3. Polska
4. Austria
W Mistrzostwach Świata wzięły udział 32 drużyny mężczyzn.
W rywalizacji kobiet polska drużyna nie wypadła już tak dobrze. 

Na 16 drużyn kobiecych Polki zajęły 13 miejsce. Pierwsze miejsce przy
padło Holandii, drugie Szwajcarii, kolejne zajęły drużyny z Francji
i Kanady.

P ZTnW

Wrocław rozwija kajakarstwo

Kajakarstwo to od lat pasmo sukcesów Polaków. Można wymię 
niać wiele nazwisk sportowców, ale ostatnie Igrzyska Olimpij

skie w Atenach, czy mistrzostwa Europy pokazały, że w tej konkuren
cji wciąż jesteśmy silni i gotowi sięgać po najwyższe tytuły. Trudno 
więc zrozumieć, dlaczego wśród ponad dwudziestu konkurencji na 
Paraolim piadach w ciąż nie m a w kajakarstw ie ryw alizacji osób 
niepełnosprawnych.

Tymczasem kajakarstwo, jako sport oraz forma rekreacji i turysty
ki, wyjątkowo sprzyja aktywności ruchowej inwalidów, głównie 
narządu ruchu, niedowidzącym, niedosłyszącym i z upośledzeniem 
intelektualnym.

To wspaniała rehabilitacja na łonie natury. W tej konkurencji sporto
wej niepełnospraw ni mogą z pow odzeniem  ryw alizow ać nawet 
z wyczynowcami w pełni zdrowymi.

W związku z tym PTTK we Wrocławiu zorganizowało sekcję kaja
kową, a Regionalna Spółdzielnia Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych 
RESURS wprowadza specjalistyczne kajakowe turnusy rehabilitacyjne
i prowadzi sportowe obozy integracyjne nad Odrą.

Wrocławski ośrodek zamierza też organizować spływy, zawody 
kajakowe, z mistrzostwami krajowymi włącznie. Tą działalnością pra
gnie także się włączyć w turystyczne zagospodarowanie rzeki w ramach
programu „Odra 2006”.

Nowo powstały Wrocławski Integracyjny Klub Kajakowy Niepeł
nosprawnych KAPOK przy PTTK nakreślił sobie ambitne cele. Zamie
rza między innymi zorganizować spływ 21 czerwca br. w rocznicę pierw
szego pobytu papieża Polaka Jana Pawła II we Wrocławiu i co roku 
prowadzić spływ Odrą między Wrocławiem a Głogowem.

Te zadania zamierza realizować zarząd Klubu w składzie Bohdan 
Krakowski, jako prezes oraz Janusz Herman i Ryszard Gąsior, znani 
działacze środowiska osób niepełnosprawnych i gorący rzecznicy 
ich aktywności ruchowej. Reprezentanci klubu uczestniczyli w maju 
z powodzeniem w Otwartych Mistrzostwach Wrocławia i tradycyjnym 
VII Spływie Dookoła Miasta. Jest więc wielce prawdopodobne, że już 
wkrótce Wrocław będzie stolicą kajakarstwa osób niepełnosprawnych.

BK

form gipsowych, wykonanie rzeźby w drewnie, prezen
towanie standardów m uzycznych solo i zespołowo. 
W jej ramach odbyły się również otwarte mistrzostwa 
województwa kujawsko-pomorskiego w tenisie stoło
wym -  uczestników warsztatów terapii zajęciowych.

Zasadniczym  celem  spotkania była konfrontacja 
u m ie ję tn o śc i w łasnych  u czes tn ik ó w  w arsz ta tów  
z umiejętnościami ich rówieśników z innych placówek. 
Było również okazją do nawiązania znajomości, zaba
wy, poznania historii i w spółczesności m iasteczka 
Łasin.

Sponsorami imprezy byli marszałek w ojewództwa 
kujawsko-pom orskiego, zarząd województwa, staro
stwa powiatu grudziądzkiego, burm istrz m iasta i gm i
ny Łasin oraz PFRON.

FO ZiRN
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IV  Mistrzostwa 

Świata w podnoszeniu 
ciężarów dla 

niepełnosprawnych 
odbyły się w Busan 

w Korei Południowej

MISTRZOWIE

Pozostałe wyniki reprezentantów Polski:

Zawodnik Klub Kat. waaowa Wvnik Mieisce
Edmund Klimek Wrocław 48 kg 135,0 kg VI miejsce
Andrzej Greń Zielona Góra 52 kg 145,0 kg VII miejsce
Krzysztof Owsiany Wrocław 56 kg 150,0 kg V miejsce
Mariusz Tomczyk Wrocław 60 kg 175,0 kg IV miejsce
Piotr Szymeczek Wrocław 75 kg 180,0 kg VII miejsce
Leszek Hallmann Gdańsk +100 kg 192,5 kg V miejsce
Damian Kulig Katowice 90 kg spalił wszystkie podejścia

J\bsze Spratuy 30

w terminie

’-̂ azoo6r-  ̂ Ciężarowcy na świecie

W zaw odach w ystartow a
ło 1260 zaw o d n ik ó w  
z 60 krajów, w tym rów
nież 12 zawodników z Polski. Impreza 

odbyła się pod patronatem IPC, a bez
pośrednim organizatorem była Koreań
ska Federacja Sportu Inwalidów.

Zgodnie z ustaleniam i w ram ach 
M istrzostw odbyły się po raz pierwszy 
oficjalne zawody dla juniorek i jun io
rów do lat 23.

W śród startu jących zaw odników  
były 82 kobiety (w tym 11 juniorek) 
1178 mężczyzn, w tym  28 juniorów. 
W k la sy fik ac ji d rużynow ej w śród 
kobiet dominują zawodniczki chińskie, 
a u mężczyzn zawodnicy Iranu. Ekipa 
polska była najwyżej notowana wśród 
reprezentacji Europy. Poziom sporto
wy M istrzostw  był bardzo w ysoki, 
ustanowiono dwa rekordy świata wśród 
seniorów.

Na szczególne wyróżnienie wśród 
reprezentantów Polski zasługują juniorzy 
Rafał Roch z Koszalina i Sławom ir

Szymański z Wrocławia. W swoich ka
tegoriach wagowych -  pierwszy 48 kg, 
drugi 52 kg -  analogicznym wynikiem
147.5 kg zajęli w generalnej klasyfika- i ;  
cji czw arte  i p ią te  m iejsce, jed n ak  
w grupie juniorów  wyniki te są rekor- |  
dami świata. Obydwaj są zatem zdo
bywcam i złotych m iedali, zaś Rafał 
Roch otrzym ał dodatkowo nagrodę za 
najbardziej wartościowy wynik wśród 
juniorów.

W śród medalistów znalazła się rów
nież Justyna Kozdryk z Wrocławia, 
k tó ra  w kategorii 44 kg w ynik iem  
85 kg wywalczyła drugie miejsce.

S taw k ę  p o lsk ic h  zaw o d n ik ó w ,  ̂
którzy „załapali się na pudło” zamyka
ją  znakom ici R yszard F ornalczyk  
(K o sz a lin )  i R yszard  R oga la  
(W rocław). Obydwaj zdobyli brązowe 
m edale, pierwszy z nich w kategorii 
wagowej 75 kg w ynikiem  192,5 kg, 
d rugi w kategorii 90 kg w ynikiem
212.5 kg. To w ielki sukces, którego 
gratulujem y!



Mężczyźni -  grupa II
48.0 kg Piotr Piętosa
52.0 kg Jakub Żołnierkiewicz
56.0 kg Dariusz Kucharski
60.0 kg Kamil Kozioł
67.5 kg Krzysztof Wodecki
75.0 kg Piotr Szymeczek
82.5 kg Bogdan Pielowski
90.0 kg Wojciech Lewandowski
100.0 kg Arkadiusz Niski 
+100,0 kg Sebastian Ordański

Katowice 85,0 kg
Astoria Bydgoszcz 90,0 kg
Wrocław 97,5 kg
Wrocław 90,0 kg
Koszalin 150,0 kg
Wrocław 175,0 kg
Astoria Bydgoszcz 140,0 kg
Grudziądz 145,0 kg
Ciechanów 180,0 kg
Grudziądz 140,0 kg

W klasyfikacji kobiet najwartościowsze wyniki uzyskały:
1. Kamila Rusielewicz Koszalin 90,3 pkt.
2. Emilia Lipowska Grudziądz 78,0 pkt.
3 ’ Marzena Łazarz Tarnów 64,4 pkt.

Wśród mężczyzn najlepszymi zostali:
1 Mariusz Tomczyk W rocław 18 3 ,6  pkt
2 . Ryszard Fornalczyk Koszalin 18 2 ,4  pkt
3 . R y s z a rd  Rogala W rocław 17 7 ,0  pkt

Im preza była dobrze przygotowana i przeprowadzona. Duża w tym zasługa 
k ierow nictw a, jak  rów nież pracow ników  Stow arzyszenia TRIU M F-STA RT 
w Bydgoszczy oraz wolontariuszy. W otwarciu i zamknięciu M istrzostw  wzięli 
udział przedstawiciele władz miasta, PZSN START i Klubu „Zawisza .

Najlepsi zawodnicy otrzymali medale, dyplomy, puchary i upominki.

Maciej Skupniewski
„  ,. . , Oprać .R adek SzaryNa zdjęciach m.in. 1 J

Rafał Roch, Justyna Kozdryk, Piotr Szymeczek, Zdjęcia udostępnił Rafał Roch
Ryszard Fornalczyk i Ryszard Rogala

SZTANGI

i w kraju

wa tygodnie po zakończeniu w Korei M istrzostw Świata, 26 maja, rozpo
częły się 33 M istrzostwa Polski niepełnosprawnych w podnoszeniu ciężarów.

N a pom oście bydgoskiego klubu „Zaw isza” w ystąpiło 130 zawodników, 
w tym 16 kobiet reprezentujących 16 klubów. W  tej najważniejszej imprezie 
wystąpili najlepsi zawodnicy, członkowie kadry narodowej i paraolimpijskiej.

Im preza została zorganizowana przez Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych „Triumf-Start” Bydgoszcz na zlecenie PZSN „Start” , 
ze środków M inisterstwa Sportu i sponsorów. W  wyniku 2-dniowych zmagań 
tytuły mistrzów Polski wywalczyli:

Grudziądz 62,5 kg
Grudziądz 57,5 kg
Tarnów 65,0 kg
Triumf Bydgoszcz 60,0 kg
Koszalin 112,5 kg

Koszalin 140,0 kg
Zielona Góra 147,5 kg
Wrocław 140,0 kg
Wrocław 172,5 kg
Katowice 160,0 kg
Koszalin 190,0 kg
Gdynia 155,5 kg
Wrocław 195,0 kg
Wrocław 170,0 kg
Triumf 190,0 kg

Kobiety
40-44 kg Emilia Lipowska
52 kg Katarzyna Urlich
56-60 kg Marzena Łazarz
67,5kg Paulina Przywecka
75 -+82,5kg Kamila Rusielewicz

Mężczyźni -  grupa I
48 kg Rafał Roch
52 kg Andrzej Greń
56 kg Sławomir Szymański
60 kg Mariusz Tomczyk
67.5 kg Robert Studziżba
75 kg Ryszard Fornalczyk
82.5 kg Rafał Gręźlikowski
90.0 kg Ryszard Rogala
100.0 kg Bogusław Bończyk
+100,0 kg Benedykt Szreder
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Marek Oziila

PRZEGLĄD W KATOWICACH

Matka to osoba, która zawsze jest 
w pobliżu, nigdy nie odmawia rady 

i pomocy, nie skarży się, 
zamsze pocieszy i przytuli. 
Nawet gdy jest zmęczona 

i smutna potrafi znaleźć uśmiech, 
dodać otuchy, zawsze jest gotowa 
wybaczyć i bardzo kocha swoje 

zagonione i zapracowane dzieci.
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