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W NUMERZE M.IN.: SZANOWNI CZYTELNICY

Śląscy herosi...................................s. 5
Na śląskiej ga li Konkursu 
Lodolamacze wyróżniono 

pracodawców prowadzących  
przyjazną politykę wobec osób 
niepełnosprawnych, przyznano  

też nagrody specjalne

Założenia nowego system u.........s. 8
Kolejną wersję założeń do systemu 

wyrównywania szans osób niepełnosprawnych 
przedstawiI na Zgromadzeniu Ogólnym  

Porozumienia Branżowego Krzysztof Pasternak, 
prezes tej organizacji

Karta Praw
Osób Niepełnosprawnych..........s. 12

Obszerny dokument będący omówieniem działań 
podejmowanych przez administrację rządową 
i  samorządową na rzecz realizacji praw  osób 

niepełnosprawnych dowodzi, ja k  wiele je s t jeszcze  
w tym zakresie do zrobienia...

Nowe projekty dotyczące 
aktywizacji zawodowej...............s. 21

Prezentujemy nowe projekty  
współfinansowane przez EFS 

i  PFRON: „ W pe łn i zaradni", 
„Gotowi do pracy”, 

„PROTON  -  Pracodawcy otwarci 
na osoby niepełnosprawne”

oaf«my ci Dobry Znak!

Jesteśmy rodziną............................s. 36
Atmosfera radosnego święta 

panowała 
w krakowskim Teatrze 

im. J. Słowackiego w trakcie 
finału kolejnej, ju ż  siódmej edycji 

Festiwalu ALBERTIANA

Mistrzowie basenów......................s. 38
Uczestnicy zimowych 

Mistrzostw Polski w pływaniu, 
szczególnie z grupy osób 

niewidomych i  niedowidzących, 
sięgnęli po kolejne rekordy 

świata i Europy

W NASTĘPNYM NUMERZE M.IN.:
-  Jaki kształt nowelizacji ustawy o rehabilitacji?
-  Projekt PZN „Zatrudnij niewidomego”
-  Gala finałowa Konkursu Lodolamacze
-  Konferencja Prawo równych szans
-  Mistrzostwa Polski w tańcu na wózkach

Poprawki gonią poprawki
'W~^roces legislacyjny dotyczący nowelizacji ustawy o rehabilita- 

^ cji trwa, a od początku 2007 roku procedowanie rządowego
J L  projektu noweli wraz z autopoprawką (druki sejmowe nr 781 

i 781-A) odbywało się w Podkom isji Stałej ds. Osób Niepełnosprawnych, 
kierowanej przez posła Andrzeja Mańkę.

Od 10 stycznia, gdy ustalono harmonogram prac, odbyło się łącznie 
sześć posiedzeń podkom isji, na których rozpatrzono i uzgodniono zm ia
ny w poszczególnych artykułach ustawy o rehabilitacji, zaś prace zakoń
czono 27 marca przyjęciem  sprawozdania Podkom isji (druk nr 1613).

Co prawda Podkomisja nie zaaprobowała zam iany dotychczasowych  
ulg w składkach na ubezpieczenie społeczne na refundację tych składek
-  co proponowała strona rządowa -  wniosła jedn ak  do tego przedłożenia  
szereg popraw ek postulowanych przez stronę społeczną. Znalazły się 
wśród nich m.in. wypłaty przez PFRON dofinansowania do wynagro
dzeń  w cyklu miesięcznym (obecnie co dwa miesiące), dofinansowanie 
to objąć ma wszystkie zatrudnione osoby niepełnosprawne, które nie prze
kroczyły wieku emerytalnego (rządowy projekt elim inował osoby, które 
nabyły praw o do emerytury).

Pracowitość Podkomisji nie zdała się jednak na wiele. Na posiedzeniu
11 kw ietnia Kom isja Polityki Społecznej odrzuciła w iększość zm ian  
ustalonych w toku prac Podkomisji, przywracając rządowe propozycje, 
które spotkały się z krytyką partnerów społecznych.

Zm iany przyjęte na posiedzeniu Kom isji wprowadzają refundację  
składek na ubezpieczenie społeczne pracowników z niesprawnościami, 
a by um ożliwić przystosowanie się do tych rozwiązań przez ZUS, PFRON  
i pracodawców, system ten ma zacząć funkcjonow ać od początku 2008 
roku. Wsparciem w tym zakresie mają ponadto zostać objęci niepełno
sprawni rolnicy, niepełnosprawni domownicy rolników podlegający ubez
pieczeniu i niepełnosprawne osoby prowadzące działalność gospodarczą.

24  kwietn ia na fo ru m  W ysokiej Izby odbyło się drugie czytanie  
projektów omawianych zmian legislacyjnych oraz debata nad sprawoz
daniem Komisji Polityki Społecznej. Zgłoszono szereg kolejnych popra
wek, a projekt ponow nie skierowano do Komisji w celu ich rozpatrzenia 
i przedstawienia dodatkowego sprawozdania.

K om isja  na p o sied zen iu  25  k w ie tn ia  w ypracow ała  doda tkow e  
sprawozdanie o rządowym projekcie (druk nr 1613-A), w którym wnosi
o odrzucenie wszystkich poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

A potem  był długi weekend. Proces legislacyjny trwa.

Z ostatniej chwili

27 kwietnia został odw ołany prezes Zarządu PFRO N Andrzej 
Sochaj, a 30 kwietnia prem ier powołał na to stanowisko Ryszarda 
Wijasa, który od listopada 2006 r. pelnil funkcję dyrektora generalnego 
w M inisterstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Na okładce: 

Nadeszła zimna wiosna 

fot. ina-press
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ZAŁOŻENIA SWS

Karanie za aktywność
W ramach Otwartego 

Zgromadzenia Ogólnego 
Porozumienia Branżowego 

Związku Pracodawców odbyła 
się 22 marca w Hotelu Meta 

w Szczyrku konferencja 
z udziałem przedstawicieli 

organizacji działających 
na rzecz osób niepełnosprawnych 

z Górnego i Dolnego Śląska.

Fragment audytorium konferencji

J e j  gośćmi byli parlamentarzyści 
i ich przedstawiciele, Tadeusz Członka-  
przewodniczący Federacji Związków 
Z aw odow ych O N iPZ PC h, A ndrzej 
Barczyński i inni przedstawiciele KIG-R, 
szefowie oddziałów POPON w Katowi
cach i Wrocławiu, Tadeusz Krasoń -  pre
zes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepeł
nosprawnych, przedstawiciele KZRSIiSN, 
Śląskiego Związku Pracodawców ZPCh, 
NSZZ „Solidarność” Region Wielkopol
ska i innych organizacji.

Gospodarz spotkania -  K rzysztof 
Pasternak, prezes Zarządu PB po powi
taniu uczestników przedstawił w ogól
nych zarysach stan prawny w zakresie 
wspierania funkcjonowania osób niepeł
nosprawnych. Uznał, iż wstrzymano pro
ces bardzo zlej nowelizacji ustawy o re
habilitacji poprzez wniesienie przez rząd 
autopoprawki, procedowanej obecnie 
w Sejmie, która gwarantuje utrzymanie 
dotychczasow ego poziom u w sparcia 
osób niepełnospraw nych aktyw nych

Prezes Krzysztof Pasternak prezentuje SWS

zawodowo. Jest to właściwy czas do wy
pracowania przez organizacje środowi
skowe założeń do nowej, stabilnej usta
wy o rehabilitacji, do prac nad którymi 
zaprosił przedstawicieli innych dużych 
organizacji i związków. W ten sposób 
mogą stać się one ważnymi partnerami 
dla członków rządu i parlamentarzystów.

Prezes K. Pasternak zaprezentował 
założenia Systemu Wyrównywania Szans 
Osób Niepełnosprawnych w procesie re
habilitacji zawodowej (SWS), którego 
zręby zostały przygotowane przez nie
odżałowanej pamięci Andrzeja Pałkę, 
a którego pracę Porozumienie Branżowe 
czuje się zobowiązane kontynuować.

System ten obejmuje głównie kwestie 
rehabilitacji zawodowej, oczywiście z ko

niecznym powią
zaniem z innymi 
obszarami (eduka
cja, rehabilitacja 
leczn icza ), b o 
wiem -  zdaniem

Zadaniem SWS jest określenie i umożli
wienie osobom niepełnosprawnym samo
dzielnej, niezależnej egzystencji i samo
realizacji dzięki pracy zawodowej.

Bardziej szczegółowo założenia tego 
systemu przedstawiamy poniżej.

W dyskusji jako pierwszy głos zabrał 
Tadeusz Krasoń, krytykując m.in. dotych
czasowy sposób usytuowania i funkcjo
nowania WTZ oraz zwracając uwagę na 
problem niskich kwalifikacji zawodo
wych osób niepełnosprawnych. Skutku
je to już teraz tym, że ich potencjalni 
pracodawcy, którzy będą chcieli wdrożyć 
nowoczesne technologie, mają problemy 
z naborem pracowników wśród tej grupy 
osób; poszukuje się np. 30 informatyków, 
a we Wrocławiu osób niepełnosprawnych
o takich kwalifikacjach po prostu nie ma. 
Osoby te często też nie kwapią się do 
wyjścia z domu, bowiem za aktywność 
bywają karane zmniejszaniem lub wstrzy
mywaniem świadczeń, co jest szczegól
nie odczuw alne przez m łode osoby 
pobierające renty socjalne. Mimo, że ak
tywnych zawodowo jest tylko 16 proc. 
osób niepełnosprawnych w wieku pro
dukcyjnym, rentobiorcom ogranicza się 
możliwości zarobkowania. Natomiast 
rząd i posłowie ustalili, że z pieniędzy 
podatnika płacić się będzie za to, że ad
ministracja centralna i terenowa oraz jed
nostki budżetowe nie zatrudniają osób 
niepełnosprawnych. Sam ZUS otrzymał 
na ten cel w roku ubiegłym 27 min zł.

Regulacje prawne dotyczące funkcjo
nowania ZAZ zdecydowanej krytyce 
poddał Stanisław Grześkowiak z Fudna- 
cji Pom ocy D zieciom  i M łodzieży  
Niepełnosprawnej im. św. Stanisława 
Kostki. Powodują one swoistą blokadę, 
bowiem nawet te zakłady, które osiągają 
dobre wyniki ekonomiczne nie mogą się 
rozwijać, nie mają możliwości inwesto- 

prelegenta -  nie wania. Postulował zmianę tych sztyw-
sposób  obecn ie  nych przepisów, pozostawienie możliwo-
ująć w jednym ak- s'ci tworzenia i prowadzenia ZAZ przez
cie praw nym  jednostki samorządu terytorialnego oraz
wszystkich zagad- możliwość pozyskiwania przez te zakła-
nień związanych dy zleceń z pom inięciem  procedury
z p rob lem aty k ą  zamówień publicznych,
niepełnosprawno- Poseł Eugeniusz W ycisło wysoko 
ści, być może uda ocenił merytoryczny poziom zaprezento-
się go uchw alić wanego Systemu Wyrównywania Szans,
w p rzy sz ło śc i. kompetencje przedmówców oraz fakt,

dokończenie na str. 8  ------------------------------
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Siódma edycja Targów Rehabilitacji, 
Sanatoriów i Uzdrowisk 

REHMED-EXPO, zorganizowana 
przez Targi Kielce, miała miejsce 
w tym roku wyjątkowo wcześnie, 
bowiem wiosną, u schyłku marca, 

podczas gdy poprzednie 
odbywały się jesień ią.

REHMED-EXPO 2007

K /^ j

zentacje, seminaria i aukcja
Zaprezentowana na 

nich  o fe rta  p ro 
duk tów  i u sług  

sk ie row ana  była  do osób 
niepełnosprawnych i zainte
resow anych nowoczesnym  
sprzętem rehabilitacyjnym , 
zabiegam i leczniczym i, do 
przedstawicieli ośrodków po
mocowych i instytucji, które 
w spierają nabycie takiego 
sprzętu lub usług oraz do 
zakładów uzdrowiskowych, 
czy gabinetów rehabilitacji 
i odnowy biologicznej.

Przedstawiono na Targach 
nie tylko sprzęt rehabilitacyj
ny i fizjoterapeutyczny, ale 
również przedmioty zaopa
trzenia ortopedycznego i środ
ki pomocnicze dla osób nie
pełnosprawnych, możliwości 
specjalistycznego wyposaże
nia miejsc pracy i mieszkań, 
sprzęt dotyczący transportu 
osób niepełnosprawnych (eks
pozycje Chevroleta i General 
Motors), sportu, czasopisma 
specjalistyczne, działalność 
organizacji pozarządowych na 
rzecz tego środowiska oraz sa
natoria, uzdrowiska i turnusy 
rehabilitacyjne.

udział wzięło ponad sto osób
0 różnym stopniu niepełno
sp raw ności. B ieg ten był 
form ą poparc ia  zabiegów  
E lżb ie ty  G orgoń, k tó ra  
w 1990 roku pokonała na 
dw óch  p ro tezach  pełny 
dystans maratonu w Nowym 
Jorku, o zakup nowych protez.

Celowi temu służyła też 
aukcja charytatyw na dzieł 
plastycznych ofiarowanych 
przez artystów , insty tucje
1 osoby prywatne.

Tej edycji Targów REH- 
MED-EXPO -  jak i poprzed
nim -  towarzyszył Przegląd 
Twórczości Osób Niepełno
sprawnych regionu św ięto
k rzy sk ieg o  „ Z w ie rc iad ło  
duszy” , na którym  najlep
szym pracom i ich autorom 
przyznano nagrody i wyróż
nienia w kategoriach: malar
stwo, grafika i rysunek oraz 
tkanina i aplikacja. Jego or
ganizatorem był Świętokrzy
ski Oddział PFRON.

W czasie trwania wysta
wy można było bezpłatnie 
skorzystać z badań słuchu.

Te ostatnie wyodrębniono 
w Salonie Uzdrowisk. Sana
toriów i Ośrodków Spa, na 
którym  zaprezentow ały się 
m.in. liczne pensjonaty i sa
n a to ria  z U kra iny  (m .in . 
z Krymu i Truskawca) oraz 
krajowe ośrodki m.in. z Bu
ska Z droju, Solca Zdroju , 
Ustronia, Szczawna Jedliny, 
Jaw orza, W ysowej Zdroju, 
a także Zespół U zdrow isk 
Kłodzkich.

Ekspozycjom tradycyjnie 
towarzyszył bogaty program 
ko n fe ren c ji, sem inariów ,

w arsztatów  terapeutyczno- 
szkoleniowych, kursów i po
kazów, m.in. z zakresu kyno- 
terapii, tj. roli wyszkolonych 
psów w rehabilitacji osób nie
pełnosprawnych. Odbył się też 
drużynowy turniej bocci, gry
o znacznych walorach sporto- 
w o-rehabilitacyjnych, która 
znajdu je  się w program ie 
Igrzysk Paraolimpijskich. Po 
raz pierwszy odbył się też dy
stansowy bieg uliczny, po te
renach targowych i ulicach 
przyległych do nich, w którym

jyb sze  Sprawy 4



Nagrody i wyróżnienia przyznane 
podczas Targów REHMED-EXPO 2007:

Medale Targów Kielce:
-  za inwalidzki pojazd spalinowy dla PPH GM GRYT 

MICHAŁ z Mysłowic
-  za sch o d o łaz  V IM E C  T-09 d la  R E H A M O B IL  

Sp. z o.o. z Łodzi
-  za urządzenie do suchych kąpieli kwasowęglowych 

CO, THERA GAS dla ERES M EDICAL z Toma
szowic

Wyróżnienia Targów Kielce:
-  za k a b in ę  p ry sz n ic o w ą  3 w 1 d la  G R A M E X  

z Bydgoszczy
- z a  p rzy b ó r G Y M ST IC K  dla  F undacji A ktyw ni 

z Józefowa
-  za  u rz ą d z e n ie  do p o z a u s tro jo w e j te ra p ii fa lą  

uderzeniow ą punktów  w yzw alania reakcji (TPST) 
PIEZO  WAVE dla  M E D E N -IN M E D  Sp. z o.o. 
z K oszalina

W yróżnien ia Targów  K ielce za form ę p rezen tacji
szerokiej gamy produktów:
-  TECHNOM EX Sp. z o.o. z Gliwic
-  TECH-M ED Sp. J. z Opola
-  ELECPOL Lupa Migaj Sp. J. z Poznania

BaS
fot. Targi Kielce, ina-press

LODOLAMACZE 2007

Regionalni herosi 
na Śląsku

Laureaci Śląskich Lodołamaczy

-  J u ż  drugi raz ogłosili
śmy Konkurs Lodołamaczy, 
którego celem jest promocja 
zatrudnienia osób niepełno
sprawnych -  powiedział na 
wstępie śląskiej Gali Finało
wej K onkursu  Ja rosław  
Witkowski, dyrektor Śląskie
go Oddziału Polskiej Organi
zacji Pracodawców Osób Nie
pełnosprawnych. 12 kwietnia 
w Hotelu Qubus w Katowi
cach -  skąd podziwiano impo
nującą panoramę stolicy Ślą
ska -  odbyła się uroczystość 
wręczenia statuetek i medali 
Lodołamaczy 2007.

-  Chcemy -  dodał Paweł 
N iew iarow ski, przew odni
czący  Rady Ś ląsk ieg o  
Oddziału POPON -  aby sta
tuetki Lodołamaczy stały się 
wyróżnieniem dla tych, któ
rzy doceniają zatrudnienie 
osób n iep e łn o sp raw n y ch , 
a jed n o c z e śn ie  p row adzą 
wobec nich przyjazną polity
kę. Swoim przykładem poka
zują Państwo, że takie podej
ście pozwala osiągnąć sukces 
nie ty lko  w w ym iarze  
społecznym, ale także ekono
micznym.

Wzorem ubiegłego roku 
Kapituła Konkursu w woje
wództwie śląskim przyznała 
nagrody w kilku kategoriach.

W kategorii Chroniony 
rynek pracy:
-  I miejsce i statuetkę Lodo- 
łamacza otrzymała Spółdzielnia 
BIELSIN z Bielska-Białej za 
stworzenie wzorcowych wa
runków pracy dla osób niepeł
nosprawnych i jednoczesne 
udowodnienie, że niepełno
sprawni pracownicy to ludzie 
wartościowi, o dużym sercu, 
energii i um iejętnościach . 
Ludzie, którzy współtworzą 
i co d z ien n ie  u czestn iczą  
w sukcesach swojej firmy.
-  II m iejsce oraz srebrny 
medal otrzymała Spółka ERA 
z Chorzowa.
-  III miejsce oraz brązowy 
medal otrzymała firma Cen
trum Ochrony SECURITY
z Sosnowca.

W ka teg o rii O tw arty  
rynek pracy przyznano:
-  I miejsce i statuetkę Lodo- 
łam acza -  firm a ZAM EL  
z Pszczyny, która od 1994 r. 
zatrudnia osoby n iepełno
sprawne i wciąż tworzy nowe 
stanowiska pracy odpowied
nio przystosow ane do ich 
indyw idualnych  po trzeb , 
utrzymując wyjątkowo wyso
ki wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych.
-  II m iejsce i srebrny me
dal o trz y m a ło  C en tru m



' o p o *1

O d lewej: Gabriela Magdziorz -  Superlodolamacz, prezes Jan Zając, 
Ryszard Rzebko -  Lodolamacz Specjalny

S p ecja listyczn ych  U sług  
Technicznych SPETECH
z Bielska-Białej.
-  III miejscem i brązowym 
medalem Kapituła nagrodziła 
Niepubliczny Zakład Opie
ki Z drow otnej PRIM US  
z Brudzowic.

W kategorii Pracodawca 
nie przedsiębiorca:
-  I miejsce i statuetkę Lodo- 
łam acza zdobyło B ielsk ie  
Stowarzyszenie Artystyczne 
TEATR GRODZKI za pro
mowanie zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, działania 
na rzecz osób i grup zagrożo
nych wykluczeniem społecz
nym, angażowanie się w kam
panie i inicjatywy o wymiarze 
lokalnym , ogó lnopo lsk im  
i międzynarodowym, mające 
na celu aktywizację zawodo
wą osób niepełnosprawnych.
-  II miejsce i srebrny medal 
otrzym ał Polski Zw iązek  
Niewidomych Okręg Śląski
-  III m iejsce  i b rązow y 
medal -  Książnica Beskidzka 
w Bielsku-Białej.

W kategorii Przedsiębiorca
-  Osoba Niepełnosprawna 
przyznano:
-  I miejsce i statuetkę Lodo- 
łamacza -  Przedsiębiorstwu 
W i e l o b r a n ż o w e m u  
TYFLOPOL Jarosław Put
z Katowic za stabilne prowa
dzenie działalności oraz two
rzenie miejsc pracy, w tym dla 
osób niepełnosprawnych.
-  II miejsce i srebrny medal 
otrzymało Przedsiębiorstwo 
H a n d l o w o - U s ł u g o w e  
WOSTEK Krzysztof Wostał 
w Piekarach Śl.

Aukcja na rzecz udziału w rzymskim maratonie Ryszarda Moryca
-  I I I  m iejsce i brązow y 
medal -  Firma Handlowo- 
U sługow a P R E S T IŻ  
Katrzyna Jaskólska w Wol
bromiu.

K ap itu ła  reg iona lnego  
etapu Konkursu Lodolamacze
2007 p rzy zn a ła  rów nież  
wyróżnienia i statuetki:

-  S u p er lo d o ła m a cza  
dla Urzędu Pełnomocnika  
Prezydenta ds. Osób N ie
pełnosprawnych w M ysło
wicach. Pani pełnomocnik 
H elena M agdziorz pełni 
swoją funkcję skutecznie an
g ażu jąc  różne  w yd zia ły  
i służby Urzędu Miasta, spe
c ja lis tó w  i spo łeczn ików  
z wielu grup zawodowych 
i społecznych w rozwiązywa
nie problem ów  m ieszkań
ców, również niepełnospraw
nych. W spiera aktyw ność 
zaw odow ą osób n iepełno
sprawnych, różnorodne inno
wacyjne programy i działania 
służące aktywizacji i możli
w ości ich za tru d n ie n ia .

Nieszablonowa, menadżerska 
p raca  pani p e łn o m o cn ik  
wykracza poza utarte schema
ty funkcjonowania tych urzę
dów.

-  Lodołamacza Specjal
nego -  dla Ryszarda Rzebko, 
red ak tora  n aczeln ego  
„Naszych Spraw” -  za pro
mowanie niezależnego życia 
i aktywności osób niepełno
sprawnych we wszystkich sfe
rach ludzkiej działalności, 
przełamywanie stereotypów 
i barier mentalnych, tworzenie 
i wydawanie od 18. lat (od 
trzech lat bez pom ocy ze
wnętrznej), ogólnopolskiego 
miesięcznika osób niepełno
sprawnych prezentującego ich 
możliwości i dokonania.

Na zakończenie gali uho
norow ano nom inacją  na 
Doradcę Zawodowego Marka 
Plurę, radnego Miasta Katowi
ce -  ubiegłorocznego zdoby w- 
cę sta tu e tk i L odo łam acza 
Specjalnego, a przed zebraną 
publicznością zaprezentował

LODOLAMACZE 2007

się „Teatr Grodzki”, w bardzo 
trafnych i udanych scenkach 
„z życia wziętych", a dotyczą
cych różnych sposobów trak
tow ania przez urzędników  
osób niepełnosprawnych po
szukujących pracy.

O rganizatorzy  w yrazili 
sw oje uznanie w szystkim  
p racodaw com  b io rącym  
udział w Konkursie i podzię
kowali za liczną obecność na 
podsumowaniu etapu regio
nalnego.

-  Lodolamacze pomagają 
w poruszaniu się wytyczonym 
torem innym statkom, wska
zują i wytyczają drogę -  przy
pomniał Jan Zając, przewod
niczący Zarządu Krajowego 
PO PO N . -  L odołam acze 
w końcu, przełamują obiego
we stereotypy i bariery fizycz
ne. Osoba niepełnosprawna 
może się realizować jak każ
dy inny człowiek, mieć marze
nia, stawiać sobie wyzwania, 
nawet te z pozoru niemożliwe 
do spełnienia i realizować je
-  zakończył.

Takie wyzwanie postawił 
przed sobą Ryszard Moryc, 
w ielokrotny m istrz Europy 
i świata w wyścigach na wóz
kach. Zorgnizowana podczas 
Gali licytacja niezwykle pięk
nych obrazów haftowanych 
oraz „tkanych” mikroskopij
nym i kam ykam i -  darów  
WTZ Stowarzyszenia „Tęcza” 
z Zabrza, także pucharu i jed
nego z medali R. Moryca mia
ła dopomóc w spełnieniu jego 
marzenia, którym jest sfinan
sowanie jego udziału w mara
tonie na wózkach we W ło
szech, w maju br.

Finałowa Gala Lodołama
czy 2007 odbędzie się w maju 
w Warszawie. Spośród regio
nalnych laureatów pierwszych 
m iejsc w yłonien i zostaną 
prawdziwi herosi-lodołama- 
cze, najlepsi z najlepszych.

Będziemy trzymać mocno 
kciuki...

Iwona Kucharska
fot. ina-press,
Marek Ciszak
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GALA RÓWNOUPRAWNIENIA

Podsumowanie pierwszego roku ZOFOII 
realizacji projektu ZORON-EQUAL

„By każdy mógł zdobyć swój szczyt" -  pod takim hasłem 
odbyła się uroczysta Gała Równouprawnienia 

ZORON-EQUAL. W rok od rozpoczęcia realizacji 
projektu Związkowa Promocja i Ochrona 

Równouprawnienia Osób Niepełnosprawnych 
w Zatrudnieniu ZORON-EQUAL, podczas gali 28 marca 

we wnętrzach Pałacu Prymasowskiego w Warszawie, 
wyróżniono liderów najlepszych 

przedsiębiorstw biorących w nim udział.

onorowy patronat nad reali- przewodniczący Zarządu 
zacją projektu przyjął i wy- P a rtn e rs tw a  ZO R O N - 
różnienia wręczał Mirosław 

M ielniczuk-pełnomocnik rządu ds. osób 
niepełnosprawnych.

S zczególnym  w yróżn ien iem  dla 
uczestników projektu ZORON jest otrzy
manie tytułu Przedsiębiorstwa Równych 
Szans, które przyznano w dwóch katego
riach: Likwidacja barier w zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (barier architek
tonicznych, mentalnych) i Wzrost wskaź
nika zatrudnienia osób niepełnospraw
nych. Tytuł ten o trzym ały zakłady:
RADMOR w Gdyni, EMALIA Olkusz Sp. 
z o.o. i Wytwórnia Aparatury Wtryskowej 
PZL Mielec Sp. z o.o. To zakłady, w któ
rych projekt realizowany jest najskutecz
niej spośród 50. biorących w nim udział.

-  Przedsiębiorstwo równych szans, to 
przedsiębiorstwo bez barier nie tylko dla 
pracow ników  n iep e łnosp raw nych .
To także nowy model przedsiębiorstwa 
w U nii E u rope jsk ie j -  pow iedz ia ł

W yróżnienia i tytuł P rzedsięb io rstw o  R ów nych Szans 
otrzymały:
-  RADMOR SA z Gdyni
-  EMALIA Olkusz sp. z o.o.
-  Wytwórnia Aparatury Wtryskowej PZL Mielec Sp. z o.o.

Wyróżnienia za wzorową realizację zadań w projekcie oraz za 
działania mające na celu likwidację barier w dostępie do za
trudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy 
otrzymali przedstawiciele ZORON w zakładach pracy:
-  Halina Pyzalska -  RADMOR SA z Gdyni,
-  Violetta Pranschke -  RADMOR SA z Gdyni,
-  Janusz Czerniak -  EMALIA Olkusz sp. z o.o.
-  Mariusz Czachor -  Wytwórnia Aparatury Wtryskowej PZL 

Mielec Sp. z o.o.
-  Jan Samiec -  Zakłady Sprzętu Precyzyjnego NIEWIADÓW SA
-  Mieczysław Kryjom -  FSM SPOMAX SA

-  Maria Szarota -  Zakłady Mechaniczne TARNÓW SA
-  Bogdan Zydroń -  Odlewnia TARNÓW SA
-  Włodzimierz Szulc -  FSM SPOMAX SA

Wyróżnienia dla kierowników Klubów Aktywnych Zawodo
wo Osób Niepełnosprawnych za wzorową realizację zadań 
KAZON w projekcie oraz za innowacyjność działań otrzymały:
-  Danuta Mączka -  Olkusz
-  Małgorzata Lipińska -  Mielec
-  Katarzyna Kędzior -  Rzeszów

Wyróżnienia za promocję projektu ZORON na terenie przed
siębiorstw i wśród lokalnej społeczności dla zakładowych or
ganizacji związkowych otrzymały:
-  Zw iązki Zaw odow e Przem ysłu  E lek trom aszynow ego 

w Mielcu
-  NSZZ Metalowcy w Bielsku Białej

= ! •

Wyróżnienia 
-EQUAL Stanisław Janas.

Projekt ZORON realizowany jest przy 
współpracy związków zawodowych, któ
re -  zdaniem inicjatorów projektu -  są 
najlepszą strukturą umożliwiającą elimi
nowanie barier i otwarcie zakładu dla 
osób niepełnosprawnych od wewnątrz. 
Wyróżnienia otrzymały zakładowe orga
nizacje związkowe działające w zakła
dach pracy za promocję projektu ZORON 
na terenie przedsiębiorstw i wśród lokal
nej społeczności.

Wśród nagrodzonych za wzorową re
alizację zadań w projekcie oraz za dzia
łania mające na celu likwidację barier 
w dostępie do zatrudnienia osób niepeł
nosprawnych na otwartym rynku pracy 
znaleźli się również działacze związków 
zawodowych.

Narcyz Janas, pomysłodawca projek
tu ZORON przedstawiając jego ideę zwró
cił uwagę na istotną zmianę postrzegania

vręczał m inister Mirosław Mielniczuk (w środku)

niepełnosprawnych pracowników przez 
pracowników pełnosprawnych w przed
siębiorstwach biorących udział w tym 
przedsięwzięciu. Jego zdaniem coraz 
bardziej istotną rolę zaczyna odgrywać 
społeczna odpow iedzialność biznesu 
w firmach, które podejmując działania 
w kierunku zatrudniania osób niepełno
sprawnych dbają o dobry wizerunek firmy.

Podczas gali wyróżniono również 
kierowników Klubów Aktywnych Zawodo
wo Osób Niepełnosprawnych za wzorową 
realizację zadań KAZON w projekcie oraz 
za innow acyjność działań w ramach 
projektu ZORON.

U roczystość w ręczenia statuetek 
laureatom uzupełnił występ Ryszarda 
Makowskiego i Patrycji Kaczmarskiej 
w programie muzyczno-kabaretowym.

Tekst i fot.: Dariusz Opioła
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Karanie za aktywność
dokończenie ze sir. 3_____

że organizacje środowiskowe posiadają już gotowe propozycje 
systemowe. Prosił o ich przedstawienie w Sejmie oraz zadekla
rował chęć współpracy z przedstawicielami organizacji uczest
niczących w konferencji.

Na dwa kryzysy w obszarze zatrudniania osób niepełno
sprawnych zwrócił uwagę Andrzej Barczyński, dyrektor Biura 
KIG-R:

1. Od 2000 r. obserwowany jest spadek liczby ZPCh i za
trudnionych w nich osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe 
incydentalne ingerencje w prawo niczego w tym zakresie nie 
zmieniają, wręcz przeciwnie.

2. W 1995 r. w strukturze zatrudnienia w ZPCh osoby 
z upośledzeniem umysłowym stanowiły ponad 12 proc., obec
nie stanowią 4 proc. Ten radykalny spadek zatrudnienia ma miej
sce w grupie osób niepełnosprawnych, która powinna mieć 
szczególne preferencje w zatrudnieniu chronionym.

Organizacje śro
dowiskowe -  w tym 
KIG-R -  wygenero
wały kilka propozy
cji system ow ych, 
niestety nie udało się 
jednak wypracować 
jednego wspólnego 
projektu. Zdaniem  
dyr. Barczyńskiego 
taka platforma poro
zum ienia  będzie 
możliwa do osiągnię
cia wówczas, gdy zo
staną uzgodnione 
precyzyjne założenia 
do nowego systemu,
które określą jego „ , r  . ,,, . .

“  J  &  Poseł Ługem itsz Wy cisto
podstaw ow e cele zadeklarował współpracę
i narzędzia.

Przedstawione przez prezesa Pasternaka propozycje kładą 
zbyt mały nacisk na orzecznictwo -  uznał Ryszard Rzebko, re
daktor naczelny „Naszych Spraw”, a bez tego brak jest podsta
wowych definicji. Należy bowiem określić kto to jest osoba 
niepełnosprawna, która jest podmiotem projektowanego syste
mu, to zaś implikuje dalsze działania: opiekę medyczną i reha
bilitację, określenie zdolności do pełnienia ról społecznych 
i zawodowych, wybór indywidualnej ścieżki rozwoju, eduka
cję i szkolenie, konieczne doradztwo i pośrednictwo pracy, 
wreszcie stabilne zatrudnienie zgodne z kwalifikacjami i moż
liwościami. Te wszystkie działania powinny tworzyć czytelny 
system naczyń połączonych -  skwitował R. Rzebko.

-  Możemy i powinniśmy wypracować wspólne, środowi
skowe założenia do nowej ustawy o rehabilitacji -  podsumo
wał dyskusję Krzysztof Pasternak. Zapewnił, że prace te będą 
kontynuowane w szerokiej konsultacji z organizacjami środo
wiskowymi, co nie tylko przyczyni się do ich integracji, będzie 
też wywierać merytoryczny wpływ na władzę ustawodawczą 
i wykonawczą.

Radosław Rybak
fot. „NS”

Podstawowe cele
Nowy projekt ustawy o rehabilitacji powinien 

opierać się na sprawdzonych i zweryfikowanych 
przez praktykę dotychczasowych rozwiązaniach 
systemowych, z równoczesnym wprowadzeniem 

elementów spójności z polityką UE w tym zakresie 
oraz likwidacją barier i rozwiązań nieefektywnych, 

a także uproszczeniem f  unkcjonującego systemu 
w celu uzyskania koherentności i przejrzystości. 

Aby ten cel osiągnąć należy:
-  zidentyfikować i skatalogować wszystkie aktualne działa
nia państwa w zakresie rehabilitacji zawodowej,
-  dokonać stosownej analizy funkcjonujących elementów sys
temowych i ich wzajemnych powiązań i relacji w procesie 
rehabilitacji zawodowej ON (np. szkoła, WTZ. ZAZ. ZPCh, 
otwarty rynek pracy, systemy szkoleń ON itp.),
-  określić docelowy spójny system wyrównywania szans ON 
od momentu stwierdzenia niepełnosprawności, aż po uzyska
nie maksymalnej dla danej niepełnosprawności zdolności do 
samodzielnej egzystencji zawodowej.

Obszary działania SWS

1. Informacja
Celem działań, w tym zakresie jest: zapewnienie zaintereso
wanym łatwego dostępu do informacji, umożliwiającej pod
jęcie skutecznych działań minimalizujących skutki niepełno
sprawności we wszystkich obszarach SWS oraz tworzenie 
w świadomości społecznej prawdziwego, pozytywnego wizerun
ku osoby niepełnosprawnej jako pełnoprawnego obywatela. 
Źródłami informacji mają być wydzielone jednostki admini
stracji publicznej lub samorządowej, inne (Punkt Informacyjny 
Osób Niepełnosprawnych -  PION).

2. Diagnoza, orzecznictwo, zaopatrzenie w środki kompen
sujące skutki niepełnosprawności dla celów aktywizacji 
zawodowej
Cel: szybkie określenie rodzaju i zakresu niepełnosprawno
ści, maksymalne zminimalizowanie skutków niepełnospraw
ności w procesie rehabilitacji leczniczej.
Realizacja:
-  instytucje orzekające o niepełnosprawności,
-  podmioty uczestniczące w procesie rehabilitacji leczniczej,
-  podmioty finansujące proces rehabilitacji leczniczej,
-  podmioty aktywizacji zawodowej z rynku chronionego.

3. Edukacja
Cel: stworzenie maksymalnych możliwości edukacyjnych w sys
temie szkolnictwa powszechnego wszystkich szczebli dla ON. 
Narzędzia:
-  powszechny system edukacyjny wszystkich szczebli,
-  szkolenia i kursy specjalistyczne,
-  programy edukacyjne PFRON,
-  preferencyjne systemy stypendialne,
-  inne.

ZAŁOŻENIA SWS
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i założenia Systemu Wyrównywania Szans ON
4. Aktywność zawodowa
Cele: zapewnienie samodzielności zawodowej, stworzenie 
podstaw do uzyskania akceptacji społecznej i pełnienia zna
czących ról społecznych w procesie rehabilitacji zawodowej, 
zmniejszenie społecznych kosztów niepełnosprawności. 
Narzędzia:
a) otwarty rynek pracy
b) praca chroniona, w tym:

-  warsztaty terapii zajęciowej
-  zakłady aktywności zawodowej
-  zakłady pracy chronionej

c) inne (organizacje pożytku publicznego, fundacje, stowa
rzyszenia).

Uwaga! Dzisiejszy system aktywizacji zawodowej ON wyda
je się dość przejrzysty i logiczny, ale jego ewidentną wadą jest 
brak powiązań między jego ogniwami, które realizują swoje 
zadania niezależnie od siebie, a nie w ramach wspólnej poli
tyki wobec ON.

Aktywizacja zawodowa 
osób niepełnosprawnych

[stan pożądany)

Uwaga: Na każdym szczeblu systemu istotna jest rola procesu 
edukacyjnego pośrednio związanego z systemem kształcenia 
zawodowego i administracyjnie wymuszony proces współpra
cy między poszczególnymi szczeblami systemu (racjonalny 
„przepływ” ON w miarę postępów w procesie rehabilitacji 
zawodowej).

Przejście osoby niepełnospraw nej z obszarów  Diagnoza 
i Edukacja do obszaru Aktywność Zawodowa jest często pro
cesem wymagającym ciągłości działań. Nie zawsze proces ten 
doprowadzi do otwartego rynku pracy, co jest rozwiązaniem 
najbardziej oczekiwanym.
Niektóre z osób przechodzących poszczególne etapy aktyw
ności zawodowej nigdy do następnego nie przejdą: niezbędne

-  dla wyrównywania szans -  jest jednak zapewnienie drożno
ści tych etapów.
Znaczna część osób niepełnospraw nych musi rozpocząć 
aktyw ność zaw odow ą nie od nauki zaw odu lecz od nauki 
czynności.

WTZ, który ma być odpowiedzią na potrzeby społeczności 
lokalnej ma być tworzony przez samorząd terytorialny oraz -  
po jego akceptacji -  przez organizacje pozarządowe i praco
dawców osób niepełnosprawnych. Mógłby on mieć ustawo
wy obow iązek w spółpracy z ZAZ, a osoby nie rokujące 
nadziei na przejście do ZAZ powinny przechodzić w sferę 
opieki społecznej (świetlice terapeutyczne, domy dziennego 
pobytu).
ZAZ powinien być miejscem rozwoju umiejętności głównie 
dla osób, które ukończyły terapię w WTZ. Współdziała on 
z ZPCh organizując zajęcia umożliwiające uczestnikom przej
ście do pracy w tych zakładach. ZAZ korzysta ze specjalnych 
preferencji w dostępie do zleceń rynkowych.
Koszty utworzenia WTZ i ZAZ ponosi PFRON, on też ponosi 
całkowite koszty ich prowadzenia w pierwszym roku. w dru
gim roku 50 proc. tych kosztów przejmuje samorząd, który 
finansuje je  w całości w roku trzecim i następnych, zaś PFRON 
może to czynić  faku lta tyw nie  na w niosek sam orządu, 
w ramach określonych programów i możliwości finansowych.

Zakład pracy chronionej, jako ostatnie ogniwo rynku chro
nionego, ale uczestniczącego w normalnej grze rynkowej, 
powinien także wspierać procesy rehabilitacji leczniczej 
i społecznej ON. Dlatego też ZPCh powinien spełniać wyższe 
kryteria związane z koncentracją niż dotychczas, np. 20 proc. 
ON ze stopniem znacznym i umiarkowanym i 50 proc. ON 
w ogóle.
Realizując cele z zakresu rehabilitacji leczniczej powinien dys
ponować własną bazą leczniczą i rehabilitacyjną określoną 
w aktach prawnych.
Procesy rehabilitacji społecznej realizowałby w oparciu o do
tychczasowe doświadczenia i zapisy ustawowe (integracja 
z osobami pełnosprawnymi, elementy turnusów rehabilitacyj
nych i inne).
Wydaje się, że inne zadania z procesu rehabilitacji leczniczej 
i społecznej realizowane przez ZPCh są w wystarczającym 
stopniu uregulowane w obowiązujących obecnie aktach praw
nych (odpowiednio przystosowane stanowiska pracy, bariery 
architektoniczne, oprzyrządowanie stanowisk pracy, organi
zacja kadry itp.).
Zatrudnia między innymi osoby, które przeszły pomyślnie 
zajęcia w ZAZ. Niepełnosprawnym tworzy warunki umożli
wiające im wykonywanie pracy poprzez elementy pracy chro
nionej, tj.: próby pracy, szkolenie, dostosowanie stanowisk do 
indywidualnych potrzeb, niezbędną własną opiekę psycholo
giczną i medyczną, rehabilitację leczniczą.
Status ZPCh byłby uzyskiwany na obecnych zasadach lub był
by przyznawany przez organizację samorządu gospodarczego 
działającą w oparciu o licencję resortu pracy.
Prowadzący ZPCh otrzymuje wsparcie w zakresie pomocy
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publicznej w wymiarze obowiązującym w UE lub na zasa
dach specjalnej notyfikacji (wyjątkowości) w formie dofinan
sowania do podwyższonych kosztów zatrudnienia ON wg 
zasad obecnie obowiązujących i na obecnie funkcjonującym 
poziomie. Prowadzący ZPCh rozlicza się z pomocy publicz
nej wg wybranej przez siebie formy ryczałtowej lub wg ściśle 
określonych aktem prawnym rzeczywistych kosztów zatrud
niania ON, a więc wg zasad obecnie obowiązujących.
Część pomocy publicznej wg stanu aktualnego przeznacza na 
ZFRON. którego cele i zasady dysponowania określa akt praw
ny. ZFRON podlega wykorzystaniu w określonym czasie 
z sankcją przekazania niew ykorzystanych środków  na 
PFRON. 10 proc. środków ZFRON przekazywane jest do wła
ściwego samorządu terytorialnego (a nie na PFRON. jak obec
nie) na finansowanie prowadzenia WTZ i ZAZ.

Instytucje i organy kreujące SWS

1. Parlament
-  określa kierunki polityki społecznej państwa.
-  określa długoterminowe cele i zadania PFRON, zatwierdza 

jego plany finansowe i przyjmuje sprawozdania, wybiera 
Radę (część),

-  powołuje Rzecznika Osób Niepełnosprawnych.

2. Organizacje pozarządowe
-  biorą udział w realizacji kierunków polityki społecznej pań

stwa poprzez realizację statutowych celów,
-rea lizu ją  programy PFRON i Unii Europejskiej,
-  współdziałają z organami samorządu terytorialnego i Rzecz

nikiem Osób Niepełnosprawnych w rozpoznawaniu proble
mów środowiska.

3. Samorząd terytorialny
-  rozpoznaje problemy środowiska osób niepełnosprawnych, 
-o k reś la  krótko- i długoterminowe cele, zadania i plany oraz

realizuje je  m.in. poprzez uczestniczenie w programach 
PFRON i Unii Europejskiej,

-  współdziała z organizacjami pozarządowymi,
-w spó łdziała  z WTZ. ZAZ, ZPCh w zakresie aktywizacji

zawodowej ON,
-koordynuje  i aktywizuje pracę PION.

4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
-rea lizu je  ustawowe zadania z zakresu aktywizacji zawodo

wej ON,
-grom adzi środki na dotychczasowych zasadach,
-p e łn i rolę beneficjenta odpowiedniej części finansowych 

środków Unii Europejskiej,
- tw o rz y  warunki -  wyłącznie w oparciu o programy -  do 

optymalnego wykorzystania posiadanych środków na re
alizację długoterminowych działań i celów określonych 
przez parlament,

-n a d z o ru je  praw idłow ość w ykorzystania środków przez 
realizatorów programów.

Usytuowanie organizacyjne
Autonomia poprzez kadencyjność władz PFRON.

Długoterminowe cele i kierunki działań określa parlament, 
który corocznie przyjmuje sprawozdanie i zatwierdza plan 
finansowy oraz Rada Programowa PFRON powoływana przez 
pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych wg zasad 
określonych ustawowo.

Zasady działania
Dla osiągnięcia celów określonych w ustawie Fundusz współ
pracuje z samorządem terytorialnym i poprzez jego struktury 
realizuje swoje programy celowe, do realizacji których samo
rząd jest zobowiązany i z których jest przez PFRON rozlicza
ny (wariant).
Może to pozwolić na radykalne ograniczenie kosztów stałej 
administracji oraz umożliwić rzeczywiste określenie kosztów 
obsługi programów.

Uwagi
-  Nieprawdą jest, że PFRON tworzą pracodawcy. PFRON two

rzy tylko ta część pracodawców, która nie chce zatrudniać 
osób niepełnosprawnych.

-  Podstawą uczestnictwa w programie oraz jego rozliczenia 
pow inna być opinia odpow iedniego organu samorządu 
terytorialnego (poza przypadkami zastrzeżonymi do kom
petencji zespołu realizującego program).

-S am orządy  terytorialne powinny być uczestnikami progra
mów. a nie pośrednikam i w procesie podziału środków 
Funduszu.

-  Podział środków PFRON z pomocą algorytmu daje na razie 
tylko efekt propagandowy -  tzn. pozoruje decentralizację 
środków budżetowych. Zjawisko niewykorzystywania środ
ków jest nader częste. Wynika to z faktu, iż samorząd otrzy
muje je  bez własnej aktywności, co skutkuje jak wyżej lub 
rozbudową administracji.

5. Rzecznik Osób Niepełnosprawnych 
Zadania:
-  opiniowanie projektów aktów prawnych w sprawach doty

czących osób niepełnosprawnych.
-p e łn ie n ie  roli niezależnego „strażnika” interesów osób 

niepełnosprawnych,
-ro zp o zn aw an ie  potrzeb i problem ów  środow iska osób 

niepełnosprawnych.
-  interwencje i wskazywanie barier i problemów istotnych dla 

ON.

Usytuowanie organizacyjne 
Niezależny od administracji rządowej.
Wybierany przez parlament na 5-letnią kadencję.
Zadania Rzecznika wykraczają poza zakres rehabilitacji za
wodowej, w związku z powyższym to on w przyszłości mógł
by w porozumieniu z Biurem Pełnomocnika doprowadzić 
do spójności wszystkich aktów prawnych regulujących pro
ces rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej, aż do 
ewentualnego powstania jednego aktu prawnego zaw ierają
cego komplementarne wobec siebie rozdziały o poszczegól
nych obszarach rehabilitacji ON.
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Nowe rozporządzenie dotyczące 
pomocy przedsiębiorcom

W grudniu 2006 roku Krajowa Rada Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych wystosowała do Biura 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zapytanie w sprawie zakresu obowiązywania 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków 

udzielania pomory przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. W marcu br. dyrektor Biura -
Alina Wojtowicz-Po mierna przesłała odpowiedź, którą przedstawiamy poniżej.

M inisterstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Biuro Pełnomocnika Rządu 
Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

BO N -I-42110-93— PK/07 Warszawa, 0 1.03.2007 r.

Pan
Jan Zając 
Przewodniczący 
Krajowej Rady Zatrudnienia 
Osób Niepełnosprawnych

Szanowny Panie Przewodniczący

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 grudnia 2006 roku, Biuro 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
uprzejmie wyjas'nia, co następuje:

Odnosząc się do poruszonej przez Pana Przewodniczą
cego kwestii utraty mocy przez rozporządzenie Rady M ini
strów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wa
runków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym 
osoby niepełnosprawne (Dz.U. Nr 114, poz. 1194, z późn. 
zm.) należy w skazać, iż regulacja ta została zastąpiona 
nowym aktem wykonawczym. Rozporządzenie z dnia 29 
stycznia 2007 roku w sprawie udzielania pomocy przedsię
biorcom  zatrudniającym  osoby niepełnospraw ne (Dz.U. 
Nr 20, poz. 118) zawiera rozwiązania tożsame z przepisami 
rozporządzenia Rady M inistrów z dnia 18 maja 2004 roku. 
Nowym rozwiązaniem zawartym w § 5 ust. 3 rozporządze
nia Rady Ministrów z 29 stycznia 2007 r. jest możliwość 
udzielenia pomocy publicznej w sytuacji, gdy beneficjent 
przekroczy określony przepisam i rozporządzenia pułap 
otrzymanej pomocy w wysokos'ci 15 min euro. Warunkiem 
dalszego korzystania z omawianej pomocy jest dokonanie 
jej notyfikacji do Komisji Europejskiej oraz uzyskanie po
zytywnej decyzji Komisji Europejskiej podjętej na podsta
wie art. 4 ust. 3 lub art. 7 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) 
Nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szcze
gółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. 
WE, L 83 z 27.03.1999). Wówczas przedsiębiorca nadal 
będzie mógł korzystać z pomocy publicznej na zasadach 
określonych w niniejszym rozporządzeniu.

W związku z przedłużeniem przez Komisję Europejską okresu 
obowiązywania rozporządzenia Komisji (WE) z dnia 12 grudnia 
2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odnie
sieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE 
L 337 z 13.12.2002, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal
ne, rozdz. 5, t. 4, str. 273 i Dz. Urz., UE L 368 z 23.12.2006, str. 
85), programy pomocowe zgodne z tym rozporządzeniem będą 
mogły obowiązywać odpowiednio dłużej. Komisja Europejska 
przedłużyła okres obowiązywania rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 2204/2002 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 
z dnia 20 gnid ni a 2006 r. zmieniającym rozporządzeniem (WE) 
nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odnie
sieniu do przedłużenia okresu stosowania (Dz. Urz. UE L 368 
z 23.12.2006, str. 85). Nowelizacja ta zmienia okres obowiązy
wania wymienionych aktów prawnych do 30 czerwca 2008 roku, 
przy czym art. 11 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 2204/2002 
stanowi o półrocznym okresie dostosowawczym, co oznacza, że 
jeszcze w ciągu 6 miesięcy po utracie mocy przez to rozporzą
dzenie, będzie można korzystać z opartych na jego przepisach 
programów pomocowych. W związku z tym okres obowiązy
wania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia został 
określony do dnia 31 stycznia 2008 roku.

Należy zatem stwierdzić, że nie ma zagrożenia dla cią
głości udzielania pomocy dla pracodawców zatrudniających 
osoby niepełnosprawne, co więcej wprowadzone nowym roz
porządzeniem zmiany są korzystne dla dużych podmiotów 
zatrudniających wielu pracowników niepełnosprawnych. Nie 
ma również zagrożenia polegającego na zaskoczeniu praco
dawców korzystających z przedmiotowej pomocy zmiana
mi stanu prawnego, gdyż -  poza wyżej opisaną korzystną 
zmianą obecnego stanu prawnego -  pozostałe reguły udzie
lania tej pomocy nie były modyfikowane. Warto przy tym 
dodać, że nowe rozporządzenie, jeszcze w fazie prac legisla
cyjnych, było konsultowane z organizacjami pracodawców 
i związkami zawodowymi w sierpniu 2006 roku, zatem nie 
można mówić, jakoby Rząd odkładał pracę nad zastąpieniem 
wygasającego rozporządzenia z dnia 18 maja 2004 r. do 
ostatniej chwili. Bezzasadne je s t rów nież sform ułow ane 
w piśmie Pana Przewodniczącego stwierdzenie o wprowa
dzeniu zmian bez konsultacji społecznych, gdyż, jak  wska
zano wyżej, konsultacje takie miały miejsce.

Z  poważaniem
Dyrektor Biura 

Alina W ojtowicz-Pomierna
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Malejące wsparcie mimo
17 listopada ubiegłego roku I 

Sejm przyjął rządową 
informację o działaniach 

podejmowanych w 2005 roku 
na rzecz realizacji postanowień 

uchwały Sejmu RP z dnia 
1 sierpnia 1997 roku „Karta 

Praw Osób Niepełnosprawnych 
Poniżej prezentujemy jej obszerne 
omówienie, ponieważ nie można 

jednak poprzestać na suchym 
przytoczeniu zawartych 

w niej informacji, opatrujemy 
je  komentarzem.

Prawa osób niepełnosprawnych 
gwarantowane są w Konsty 
tucji Rzeczypospolitej Po l

skiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 1 sierp
nia 1997 r. została przyjęta przez Sejm 
RP Karta Praw Osób Niepełnospraw
nych i jest jednym  z podstawowych do
kumentów dotyczących tej grupy osób 
w P o lsce . K arta  okres'la, że osoby 
niepełnosprawne mają prawo do „nie
zależnego, samodzielnego i aktywnego 
życia oraz nie mogą podlegać dyskry
minacji” . Dokument zawiera ponadto 
katalog dziesięciu praw, wskazując tym 
samym obszary kluczowe dla polityki 
równych praw dla osób niepełnospraw
nych. Co roku zgodnie z dyspozycją 
zawartą w Karcie Praw Osób Niepełno
sprawnych rząd przygotowuje informa
cje o podjętych inicjatyw ach w celu 
urzeczywistnienia tych praw.

Ponadto na podstawie badania kwe
stionariuszowego Biuro Pełnomocnika 
Rządu ds. Osób N iepełnospraw nych 
opracowało raport dotyczący dostępno
ści ministerstw i urzędów centralnych 
oraz starostw powiatowych i urzędów 
miast na prawach powiatu dla tej grupy 
społecznej oraz zatrudnienia w nich 
osób niepełnosprawnych.

1. Prawo do dostępu do leczenia 
i opieki medycznej, wczesnej diagno
styki, rehabilitacji i edukacji leczni
czej, a także świadczeń zdrowotnych 
uw zględniających rodzaj i stopień

niepełnosprawności, w tym do zaopa
trzenia w przedmioty ortopedyczne, 
środki pomocniczne, sprzęt rehabili
tacyjny

Obok generalnej zasady dotyczącej 
ochrony zdrow ia, odnoszącej się do 
wszystkich obywateli. Konstytucja na
kłada na władze publiczne obowiązek 
zapewnienia szczególnej opieki zdro
wotnej m.in. osobom niepełnospraw 
nym. Jedną z form realizacji tego zapi
su stanowi art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnia
niu osób niepełnospraw nych. Osoby 
niepełnosprawne otrzymują dofinanso
wanie na zakup sprzętu ortopedyczne
go sprzętu rehabilitacyjnego i środki 
pomocnicze.

Działania N arodow ego Funduszu 
Zdrowia podejmowane w stosunku do 
osób niepełnosprawnych obejmowały 
przede wszystkim opiekę medyczną, za
opatrzenie w przedmioty ortopedyczne, 
środki pomocnicze oraz leczenie uzdro
wiskowe. N atom iast ZUS realizował 
zadania dotyczące prewencji rentowej 
i wypadkowej.

Z danych liczbow ych wynika, że 
w ysokość środków  w ydatkow anych 
ogółem  (dla w szystkich ubezpieczo
nych) w latach 2003-2005 na realizację 
poszczególnych świadczeń zdrowotnych 
z roku na rok wzrastała za wyjątkiem 
mniejszej kwoty w roku 2005 przezna
czonej na zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne, środki pomocnicze i lecz
nicze środki techniczne. Zaskakujący 
jest jednak znaczny -  zwłaszcza, że nie 
wyjaśnino przyczyn -  wzrost środków 
przeznaczonych w 2005 r. na lecznic
two uzdrowiskowe.

2. Prawo do wszechstronnej reha
bilitacji mającej na celu adaptację  
społeczną

...określa przede wszystkim wspmi- 
niana ustawa o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz rozporządzenie mini
stra gospodarki, pracy i polityki społecz
nej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie 
warsztatów terapii zajęciowej. W świe
tle przepisów ustawy do zadań powiatu 
należy dofinansow anie  ze środków

PFRON kosztów tworzenia i działania 
WTZ. Liczba wniosków złożonych do 
pow iatu o dofinansow anie kosztów  
utworzenia W TZ od roku 2003 do 2005 
maleje. Ustawowa możliwość tworze
nia w arsztatów  została w roku 2003 
uzupełniona o rozwiązania zapropono
w ane w ram ach  re a liz a c ji d z ia łań  
wyrównujących różnice między regio
nam i. O d byw ało  się  to w o p arc iu
0 finansow any ze środków  PFRON 
..Program wyrównywania różnic między 
regionami”, w ramach którego urucho
m iono o b szar F -  tw o rzen ie  W TZ 
w powiatach, w których nie funkcjonu
je  żaden warsztat.

Inną z form aktywności wspomaga
jącej proces rehabilitacji społecznej jest 
uczestnictwo osób niepełnosprawnych 
w turnusach rehabilitacyjnych. Są one 
n a jb a rd z ie j p o p u la rn ą  w śród  osób  
niepełnosprawnych formą rehabilitacji 
społecznej. W roku 2005 przeciętne do
finansowanie na osobę wyniosło 555 zł. 
W porównaniu do roku 2004 liczba 
osób. które skorzystały z dofinansowa
nia wzrosła o 26.135. W zrosła również 
liczba turnusów o 732.

3. Praw o do nauki w szkołach  
wspólnie ze swymi pełnosprawnymi 
rówieśnikami, jak również do korzy
stania ze szkolnictwa specjalnego lub 
edukacji indywidualnej

W roku 2005 podjęto działania legi
slacyjne skutkujące w prow adzeniem  
zmian przepisów oświatowych. W roz
porządzeniu ministra edukacji narodowej
1 sportu z 18 stycznia 2005 r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i mło
dzieży niepełnosprawnych oraz niedo
stosowanych społecznie w specjalnych 
przedszkolach, szkołach i oddziałach 
oraz ośrodkach uregulowano komplek
sowo warunki kształcenia i opieki dzie
ci niepełnosprawnych we wszystkich 
typach szkół. Po raz pierwszy rozporzą
dzeniem  M EN z 4 kw ietnia 2005 r. 
w sprawie organizowania wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci w polskim 
systemie oświaty wprowadzono nowe 
zadanie -  organizow anie w czesnego 
wspomagania rozwoju dzieci.
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wielu działań
Szkolnictwo specjalne w roku szkol

nym 2005/2006 charakteryzuje spadek 
liczby szkól i oddziałów oraz uczniów 
na poziomie szkół podstawowych spe
cjalnych. Ogólnie, w porównaniu do 
roku poprzedniego , liczba uczniów  
w szkołach specjalnych na wszystkich 
poziomach zmniejszyła się o ok. 3 tys. 
osób. Spadek taki może być efektem 
przechodzenia coraz większej liczby 
dzieci do form  in tegracy jnych . Nie 
zm ienia to jednak podejs'cia do form 
i metod pracy z tymi uczniami. Dlatego 
też w 2005 roku zwiększyła się liczba 
uczniów niepełnosprawnych w oddzia
łach in teg racy jnych , a zm n ie jszy ła  
w oddziałach ogólnodostępnych, w sto
sunku do roku poprzedniego.

Podobnie jak  w roku 2004, również 
w 2005 r. miała miejsce tendencja wzro
stowa jeśli chodzi o upowszechnianie 
kształcenia uczniów niepełnosprawnych 
w szkołach ogólnodostępnych. Z danych 
przekazanych przez MEiN wynika, że 
wzrosła liczba oddziałów integracyj
nych i ogólnodostępnych na poziomie 
szkoły podstawowej i gimnazjum.

W p o ró w n an iu  do roku  2004 , 
zmniejszyła się liczba uczniów niepeł
nosprawnych w szkołach specjalnych 
podstawowych i gimnazjach (odpowied
nio z 35.526 do 33.383 oraz z 37.859 
do 36.077), natomiast wzrosła liczba 
uczn iów  n iep e łn o sp raw n y ch  ty lko  
w o g ó ln o d o s tę p n y c h  g im n az jach  
(z 28.072 do 28.769). W szkołach pod
stawowych ogólnodostępnych w roku 
2005 daje się zauważyć niewielki spa
dek liczby uczniów niepełnosprawnych.

W porównaniu z rokiem 2004 odno
towano wzrost liczby uczniów niepeł
nosprawnych jedynie w niektórych ty
pach szkół ponadpodstawowych (licea 
ogólnokształcące specjalne oraz licea 
profilowane specjalne) przy jednocze
snym spadku liczby uczniów niepełno
sprawnych w pozostałych typach szkół.

W 2005 roku, w porównaniu do roku 
poprzedniego nieznacznie spadła liczba 
uczniów niepełnosprawnych objętych 
indywidualnym nauczaniem, zarówno 
w szkołach podstawowych ogólnodo
stępnych (z 12.036 do 11.419 uczniów), 
jak i gimnazjach (z 6.509 do 6.499).

Co roku obserw u je  się znaczny  
wzrost liczby osób niepełnosprawnych 
podejm ujących naukę na uczelniach 
wyższych. Wg danych GUS na dzień 
30 listopada 2005 r. we wszystkich ty
pach uczelni studiuje ok. 14.510 osób 
niepełnosprawnych o różnych rodzajach 
niepełnosprawnos'ci (dla porów nania 
w roku 2004 -  9.256 osób, co oznacza, 
że nastąpił wzrost o około 57 proc.). 
Studenci będący osobami niepełnospraw
nymi stanowią 0,743 proc. ogółu studen
tów (w roku 2004 stanowili 0,5 proc. 
ogółu studentów). W 2005 roku MEiN 
podejmowało działania, w tym również 
legislacyjne, mające na celu systemowe 
rozwiązanie problemu dostępu osób nie
pełnosprawnych do kształcenia w szko
łach wyższych. 1 wrzes'nia 2005 roku 
weszła w życie ustawa z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365), która regu
luje m.in. dostęp osób niepełnospraw
nych do publicznych i niepublicznych 
szkół wyższych. Ważną rolę w ułatwie
niu dostępu do edukacji osób niepełno
sprawnych odgrywa także pomoc udzie
lana ze środków  PFRON w ram ach 
programów „Pitagoras” i „Student”.

4. Prawo do pomocy psychologicz
nej, pedagogicznej i innej pom ocy  
specjalistycznej umożliwiającej roz
wój, zdobycie lub podniesienie kwa
lifikacji ogólnych i zawodowych reali
zowane jest przez resort edukacji

Instytucjonalne formy poradnictwa 
psychologiczno-pedagogicznego reali
zowane były przez poradnie psycholo
giczno-pedagogiczne. W roku szkolnym 
2004/05 działało w Polsce 574 publicz
nych poradni psychologiczno-pedago
gicznych (w poprzednim roku szkolnym 
573). W 2005 roku odnotowano spadek 
liczby poradni sp ec ja lis ty czn y ch  -  
w 8 w ojew ództw ach funkcjonow ało 
21 poradni specjalistycznych (dla po
rów nania w roku szkolnym  2003/04 
było ich 31), z których co najm niej 
kilkanaście ukierunkowanych jest na po
moc dzieciom  i m łodzieży niepełno
spraw nym . Poradnie specjalistyczne 
najczęściej tworzone były wokół nastę
p u jących  obszarów  tem atycznych :

poradnictwa dla młodzieży, poradnictwa 
rodzinnego, pomocy dzieciom i m ło
dzieży niepełnosprawnej, wczesnej dia
gnozy i rehabilitacji oraz poradnictwa 
zawodowego.

Poradnie psychologiczno-pedago
giczne udzieliły dzieciom i młodzieży 
pom ocy indyw idualnej i grupow ej. 
Prowadzone były badania przesiewowe 
słuchu w ramach programu „Słyszę”, 
objęto nimi 88.439 dzieci i młodzieży 
w różnym wieku oraz badania przesie
wowe wzroku, zgodnie z programem 
„W idzę”, którym w 2005 roku objęto 
55.340 dzieci, głównie ze szkół podsta
w ow ych (o 18.449 osób w ięcej niż 
w poprzednim roku). Młodzież niepeł
nosprawna korzystała również z porad
nictwa edukacyjno-zawodowego.

Działania z zakresu pomocy specja
listycznej, w tym psychologicznej i pe
dagogicznej były również realizowane 
w roku 2005 przez organizacje działa
jące na rzecz osób niepełnosprawnych, 
w ramach programu PFRON „Partner” .

5. Prawo do pracy na otwartym  
rynku pracy zgodnie z kwalifikacja
mi, wykształceniem i możliwościami 
oraz do k orzystan ia  z doradztw a  
zawodowego i pośrednictwa, a gdy 
niepełnospraw ność i stan zdrow ia  
tego wymaga -  prawo do pracy w wa
runkach dostosowanych do potrzeb 
niepełnosprawnych

Z badań aktywności ekonomicznej 
ludności (B A E L  G U S) w ynika, że 
w roku 2005 tak jak i w 2004 współ
czynnik aktywności zawodowej osób 
n iepełnospraw nych w w ieku 15 lat 
i więcej wyniósł 16,2 proc., natomiast 
współczynnik osób w wieku produkcyj
nym wyniósł 23,9 proc., i był wyższy
0 0,2 punktu procentowego w stosunku 
do roku 2003 i o 0,5 punktu procentowe
go w stosunku do roku 2004. Nieznacz
nie zmieniła się również -  w stosunku 
do roku 2004 -  stopa bezrobocia wśród 
osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat
1 więcej, spadając z 19,6 proc. do 19,3 
proc., zaś u osób w wieku produkcyjnym 
spadła z 22,5 proc. do 21,9 proc.

Średnio w roku 2005 zatrudnionych 
było 535 tys. osób niepełnosprawnych,
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w tym 258 tys. jako pracownicy najem
ni. Na otwartym rynku pracy zatrudnio
nych było średniorocznie około 350 tys. 
osób, w tym około 73 tys. osób jako pra
cownicy najemni. W zakładach pracy 
chronionej -  według stanu na 31 grud
nia 2005 r. -  zatrudnionych było ponad 
186 tys. osób niepełnospraw nych na 
ponad 175 tys. etatów, co oznacza spa
dek zatrudnienia w porównaniu z rokiem
2004 (190 tys. osób i 178 tys. etatów). 
Zmniejszeniu uległa również liczba za
kładów  pracy chronionej z 2584 do 
2393. Na koniec 2005 r. najwięcej, bo 
aż 4 1 1 zakładów pracy chronionej było 
w województwie wielkopolskim, naj
mniej, gdyż zaledwie 27 firm o tym sta
tusie było w województwie opolskim.

PFRON co roku przekazuje środki 
samorządom wojewódzkim i powiato
wym na realizację określonych ustawo
wo zadań. Na zadania związane z reha
b ilitacją zaw odow ą i zatrudnianiem  
osób niepełnospraw nych sam orządy 
województw wykorzystały w 2005 r. 
łączną kwotę 41.933.541 zł, natomiast 
jednostki samorządu powiatowego kwo
tę 52.774.564 zł. Kwota wykorzystana 
przez samorządy powiatowe na ten cel 
stanowiła zaledwie 8 proc. ogólnej puli 
środków  przypadających  pow iatom  
według algorytmu.

Inicjatywa W spólnotowa EQUAL. 
finansowana z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, jest częścią strategii Unii 
Europejskiej na rzecz stworzenia więk
szej liczby lepszych miejsc pracy i za
pewnienia szerokiego do nich dostępu. 
Celem EQUAL jest testowanie i promo
wanie innowacyjnych sposobów zwal
czania dyskryminacji i nierówności na 
rynku pracy, w tym dyskryminacji osób 
niepełnospraw nych. O skuteczności 
programu ma świadczyć nie tyle liczba 
objętych wsparciem beneficjentów, co 
jakość wypracowanych innowacyjnych 
m o d eli. Z g o d n ie  z ideą  p rog ram u  
powinny one zostać wprowadzone do 
powszechnego stosowania w polityce 
i praktyce krajowej.

Logika EQUAL dzieli proces wdra
żania projektów na trzy etapy: Działa
nie 1 -  ustanaw ianie Partnerstw a na 
rzecz Rozwoju oraz w spółpraca po
nadnarodowa, Działanie 2 -  wdrażanie 
program ów działania Partnerstw a na 
rzecz R ozw oju, D ziałanie 3 -  upo
w szechnianie dobrych praktyk oraz

włączanie ich do polityki krajowej oraz 
tworzenie sieci tematycznych.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawo
dowej osób niepełnosprawnych realizo
wane są także w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój Zaso
bów Ludzkich (SPO RZL). Jego celem 
jest budowa społeczeństwa otwartego, 
opartego na wiedzy, poprzez zapewnie
nie w arunków  do rozw oju zasobów  
ludzkich w drodze kształcenia, szkole
nia i pracy.

W 2005 roku kontynuowano reali
zację Działania 1.4 -  Integracja zawo
dowa i społeczna osób niepełnospraw
nych SPO RZL. Działanie obejmowało 
szereg projektów, których realizacja 
miała przyczynić się do zw iększenia 
stopnia przygotow ania zaw odow ego 
i poprawy zdolności do uzyskania za
trudnienia przez osoby o znacznym  
i um iarkow anym  stopniu  n iepe łno 
sprawności, po raz pierwszy wchodzą
ce na rynek pracy lub d ługo trw ale  
bezrobotne, albo doświadczające naj
większych problemów przy wejściu na 
rynek pracy.

Część środków  PFRON przezna
czanych jest na realizację programów 
służących zatrudnianiu i rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych, 
i tak m iędzy  innym i w roku 2005 
realizowano:

-  „Junior” -  program aktywizacji 
zaw odow ej abso lw entów  n iepełno
sprawnych.

-  „Osoby niepełnosprawne w służ
bie publicznej” -  aktywizacja zawodo
wa osób niepełnosprawnych bezrobot
nych lub poszukujących pracy poprzez 
zatrudnianie ich w instytucjach wyko
nujących zadania z zakresu administra
cji publicznej.

-  „Komputer dla Homera 2003” -  
pom oc finansow a dla osób niew ido
m ych i n iedow idzących  w zakupie 
nowoczesnego, podstawowego oraz spe
cjalistycznego sprzętu komputerowego 
i elektronicznego wraz z odpowiednim 
oprzyrządowaniem.

Fundusz realizował również zada
nia wynikające z art. 47 ust. 1 pkt 1 
ustawy o rehabilitacji, czyli wyrówny
wanie różnic między regionami. Reali
zacja tego zadania odbywa się na zasa
dach określonych w „Program ie w y
równywania różnic między regionami” . 
Celem ma być wyrównanie szans osób

niepełnosprawnych, zam ieszkujących 
regiony słabo rozwinięte gospodarczo 
i społecznie.

6. P raw o do z a b e z p ie c z en ia  
sp o łe c z n e g o  u w z g lę d n ia ją c e g o  
konieczność ponoszenia zwiększonych 
kosztów  w ynikających z n iepełno
sprawności, jak również uwzględnia
nia tych kosztów w systemie podat
kowym

N iepełnosp raw ność  -  w św ietle  
przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64. 
poz. 593, z późn. zm.) -  jest jednym  
z powodów przyznawania pomocy spo
łecznej. Spośród 2 574 805 osób, któ
rym ogółem w roku 2005 przyznano 
św iad czen ie  z pom ocy spo łeczn e j 
w 19,7 proc. przypadków  przyczyną 
p rzy zn an ia  tego  św iad czen ia  by ła  
niepełnospraw ność. Dla porów nania 
w roku 2004 odsetek ten wynosił 19,9 
proc . a w roku 2003 -  23 ,8  proc. 
Z powyższego wynika, iż udział osób 
niepełnosprawnych w ogólnej liczbie 
osób, które otrzymały wsparcie z po
mocy społecznej maleje.

Jedną z ważniejszych form wspiera
nia osób niepełnosprawnych są usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie
kuńcze. W roku 2005 roku usługami 
opiekuńczymi objęto 81 981 osób nie
pełnosprawnych, w tym specjalistycz
nymi usługam i opiekuńczym i 4 571 
osób, podczas gdy w roku 2004 usługa
mi opiekuńczymi objęto 80 650 osób, 
a specjalistycznymi usługami opiekuń
czymi 4 736 osób.

Inną formą wspierania osób niepeł
nosprawnych są mieszkania chronione 
będące formą pomocy środowiskowej 
zapew niającą odpow iednie w sparcie 
w środowisku i um ożliwiającą sam o
dzielne życie. W 2005 r. było 79 miesz
kań chronionych prowadzonych przez 
gminy na 469 miejsc oraz 168 miesz
kań chronionych prowadzonych przez 
powiaty na 522 miejsca. Dla porówna
nia w 2004 r. funkcjonowały 74 miesz
kania chronione prowadzone przez gmi
ny na 375 m iejsc oraz 139 mieszkań 
c h ro n io n y ch  p ro w ad zo n y ch  p rzez  
powiaty na 445 miejsc.

O soby n iepe łn o sp raw n e  m ające 
ograniczone możliwości poruszania się 
lub  k o m u n ik o w an ia  z o to czen iem  
mogą uzyskać pomoc w ramach pracy
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socjalnej w celu umożliwienia im peł
nienia społecznie aktywnej roli i inte
gracji ze środow iskiem . Polega ona 
m.in. na pomocy w uzyskiwaniu i ko
rzystaniu ze środków łączności oraz 
p rzek azu  in fo rm a c ji, ja k  ró w n ież  
w przystosowaniu mieszkań do ogra
niczeń wynikających z niepełnospraw
ności. Praca socjalna jest jedną z tych 
form wspierania osób niepełnospraw
nych, które w szczególnie skuteczny 
sposób umożliwiają im jak najpełniej
sze uczestnictwo w życiu społecznym. 
Zwraca jednak uwagę m alejąca od lat 
liczba osób uzyskujących pomoc w tej 
fo rm ie  (w  roku  2003 -  958 854 , 
a w roku 2004 -  918 6 4 1 osób uzyska
ło pomoc w ramach pracy socjalnej).

In n ą  fo rm ą pom ocy  ud z ie lan e j 
osobom  niepełnospraw nym , przew i
dzianą w ustawie o pomocy społecznej, 
jest pomoc pieniężna w formie zasiłków 
(po spełnieniu określonych przesłanek). 
Wśród świadczeń kierowanych do osób 
niepełnosprawnych na szczególną uwa
gę zasługują: dodatek do zasiłku rodzin
nego z tytułu kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego, zasiłek pie
lęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne.

Nowym świadczeniem, z którego w 
roku 2005 mogły również skorzystać 
osoby niepełnosprawne, zawierającym 
preferencyjne kwoty dla tych osób, jest 
zaliczka alimentacyjna, która przysłu
guje od dnia 1 września 2005 roku na 
podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 
2005 r. o postępowaniu wobec dłużni
ków alim entacyjnych  oraz zaliczce 
alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732, 
z późn zm,).

Ponadto, od dnia 1 września 2005 
roku dodatek do zasiłku rodzinnego 
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki 
w szkole poza miejscem zamieszkania, 
na częściowe pokrycie wydatków zwią
zanych z zamieszkaniem w miejscowo
ści, w której znajduje się siedziba szkoły, 
przysługuje dzieciom niepełnospraw 
nym także wtedy, gdy uczą się w szkole 
podstawowej (wcześniej przysługiwał 
od gimnazjum).

Konieczność ponoszenia przez oso
by n iepe łnosp raw ne  zw iększonych  
kosztów , w ynikających z n iepe łno 
sprawności rekompensują w systemie 
podatkowym dwa rozwiązania: zwolnie
nia podatkowe oraz możliwość korzy
stania z odliczeń od dochodu.

W przypadku osób niepełnospraw
nych wolne od podatku dochodowego 
są -  na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 27 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podat
ku dochodowym  od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. 
zm.) -  otrzymywane zgodnie z odręb
nymi przepisami świadczenia na reha
bilitację zawodową, społeczną i leczni
czą osób niepełnosprawnych ze środków 
PFRON oraz z zakładowych funduszy 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
(ZFRON).

Podatnicy będący osobami niepeł
nosprawnymi lub mający na utrzyma
niu osoby  n iep e łn o sp raw n e , m ogą 
odliczyć od dochodu wydatki na cele 
rehabilitacyjne oraz wydatki związane 
z ułatwieniem wykonywania czynności 
życiowych.

Wydatki podlegają odliczeniu od do
chodu, jeżeli nie zostały sfinansowane 
(dofinansowane) ze środków ZFRON, 
PFRON lub ze środków NFZ, zakłado
wego funduszu świadczeń socjalnych 
albo nie zostały zwrócone podatnikowi 
w jakiejkolwiek formie. W przypadku 
gdy wydatki były częściowo sfinanso
wane (dofinansowane) z tych funduszy 
(środków), odliczeniu podlega różnica 
pom iędzy poniesionym i w ydatkam i, 
a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) 
z tych funduszy (środków) lub zwróco
ną w jakiejkolwiek formie.

W ydatki na cele  rehab ilitacy jne  
mogą także zostać odliczone od przy
chodu na podstawie ustawy o zryczał
towanym podatku dochodowym , pod 
warunkiem, że nie zostały odliczone od 
dochodu lub nie zostały zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodów na pod
staw ie przepisów  ustaw y o podatku 
dochodowym.

7. Prawo do życia w środowisku  
wolnym od barier funkcjonalnych

O graniczenia funkcjonalne, jak ie  
niesie ze sobą niepełnosprawność, sta
nowią zasadniczą barierę, często nie
możliwą do samodzielnego pokonania. 
Dlatego też wszelkie działania mające 
na celu zniesienie tych ograniczeń, sta
nowią klucz do rozwiązania wielu pro
blemów, które osoby niepełnosprawne 
napotykają w codziennej egzystencji.

Osoby niepełnosprawne mogą skła
dać w powiatowych centrach pomocy 
rodzinie wnioski o dofinansowanie ze

środków PFRON na likwidację barier 
architektonicznych, w komunikowaniu 
się i technicznych -  w związku z ich 
indywidualnym i potrzebam i. Zasady 
ubiegania się o dofinansowanie likwi
dacji przedmiotowych barier regulują 
p rzep isy  ro z p o rz ą d z e n ia  m in is tra  
pracy i polityki społecznej z dnia 25 
czerwca 2002 r. w sprawie określenia 
rodzajów zadań powiatu, które mogą 
być finansowane ze środków PFRON 
(Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.).

W 2005 r. osoby niepełnosprawne 
ubiegające się o dofinansowanie likwi
dacji barier funkcjonalnych złożyły 
48 .235  w niosków  na łączną kw otę 
260.454.063 zł (dla porównania w roku
2004 złożono 42.755 w niosków  na 
kwotę 221.139.055 zł). Samorządy po
wiatowe wypłaciły środki w kwocie 
111.304.018 zł z tytułu realizacji 29.627 
umów.

Likwidacja barier funkcjonalnych 
jest tym rodzajem zadania realizowane
go przez samorząd powiatowy, które 
z roku na rok cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem wśród osób niepełno
sprawnych, o czym świadczy liczba zło
żonych wniosków. Jednak w roku 2005, 
w stosunku do roku 2004, odnotowano 
spadek o 4 proc. w odn iesien iu  do 
wykorzystanych środków oraz o 3 proc. 
w odniesieniu do liczby beneficjentów.

Inną  fo rm ę pom ocy udz ie lan e j 
osobom  niepełnospraw nym  na likw i
dację barier funkcjonalnych, uzupeł
niającą działania ustawowe jednostek 
sam orządu terytorialnego, stanowiły 
programy celowe realizowane ze środ
ków PFRON. W śród nich na szcze
g ó ln ą  uw agę za s łu g u ją  p rogram y: 
K om puter dla H om era 2003, Pegaz 
2003, Pitagoras, a także Edukacja oraz 
P ro g ra m  w y ró w n y w a n ia  ró ż n ic  
między regionam i.

W roku 2005 wzorem lat ubiegłych 
m inisterstw a i urzędy adm inistracji 
rządowej, w ramach realizowanych in
w estycji w sw oich siedzibach  oraz 
w placówkach podległych, uwzględnia
ły potrzeby osób niepełnosprawnych 
między innymi w zakresie uczynienia 
zajmowanych budynków i ich otocze
n ia  b a rd z ie j d o s tęp n y m  d la  osób  
z n ie p e łn o sp ra w n o śc ią  ru ch o w ą, 
z niepełnosprawnością wzroku, z nie
pełnosprawnością słuchu oraz z upośle
dzen iem  um ysłow ym . S zczegó ln ie
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in ten sy w n e  p race  w tym  za k re s ie  
prowadziło, w podległych sobie placów
kach, Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ws'ród innych przedsięwzięć służą
cych likwidacji barier funkcjonalnych 
zwracają uwagę działania podejmowa
ne przez Pocztę Polską, która na dosto
sow an ie  p laców ek  p ocz tow ych  do 
obsługi osób niepełnosprawnych wydała 
w roku 2005 kwotę 2.446.485 zł.

N atom iast Zakład U bezpieczeń 
Społecznych rozpoczął w roku 2005 
prace projektow e nad podsystem em  
wsparcia klientów w załatwianiu spraw 
poprzez internet. Umożliwi on obsługę 
zapytań nadsyłanych poprzez formula
rze udostępnione w serwisie obsługi 
klientów, między innymi przez osoby 
niedowidzące, niepełnosprawne rucho
wo i mające trudnos'ci w komunikacji 
interpersonalnej. System powinien zo
stać udostępniony klientom w drugiej 
połowie 2006 r.

Z informacji przekazanych przez 
Ministerstwo Środowiska wynika, że na 
te re n ie  P arków  N aro d o w y ch  o raz  
Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwo
wych, podobnie jak  w latach ubiegłych, 
budowane były między innymi barierki 
asekuracyjne, wjazdy, platformy wido
kowe ułatwiające poruszanie się na wóz
kach inwalidzkich, modernizowano ist
niejące przyrządy dydaktyczne oraz 
ścieżki przyrodnicze, a także miejsca 
parkingowe dostosowując je  do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

8. Prawo do posiadania samorząd
nej reprezentacji swego środowiska 
oraz do konsultowania z nim wszyst
kich aktów prawnych dotyczących  
osób niepełnosprawnych

Rok 2005 nie przyniósł zmian o cha
rakterze legislacyjnym w zakresie reali
zacji prawa do posiadania przez osoby 
niepełnosprawne samorządnej reprezen
tacji swego środowiska.

W oparciu o zapisy ustawy 27 sierp
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej (...) 
zakres współpracy organizacji działają
cych na rzecz osób niepełnosprawnych 
z administracją publiczną na przestrze
ni 2005 roku odbyło się 8 posiedzeń 
Krajowej Rady Konsultacyjnej Osób 
Niepełnosprawnych, będącej organem 
opiniodawczo-doradczym pełnomocni
ka rządu ds. osób niepełnosprawnych 
s tan o w iący m  je d n o c z e śn ie  forum

współdziałania administracji rządowej 
i sam orządowej z trzecim  sektorem. 
W ramach tego współdziałania miały 
również miejsce spotkania wojewódz
kich i powiatowych społecznych rad ds. 
osób niepełnosprawnych.

W 2005 r. z uwagi na upływ kaden
cji zmienił się skład Rady Nadzorczej 
PFRON jednakże zgodnie z zapisami 
ustawy o rehabilitacji ( ...)  w dalszym 
ciągu zasiadają w niej przedstawiciele 
sektora pozarządowego.

Form y i p rocedury  w spó łpracy  
administracji publicznej i organizacji 
pozarządowych, zarówno w obszarze 
wymiany informacji, opiniowania dzia
łań rządu i samorządu określa także 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia
łalności pożytku publicznego i o wolon
tariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. 
zm.). W skład Rady Działalności Po
żytku Publicznego powołanej na pod
stawie wspomnianej ustawy, będącej 
organem  op in iodaw czo-doradczym  
oraz pomocniczym ministra właściwe
go do spraw zabezpieczenia społeczne
go wchodzą również przedstawiciele 
organizacji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

Organizacje pozarządowe stanowią 
ważne ogniwo w realizowaniu i kre
owaniu polityki na rzecz osób niepeł
nosprawnych. Tak więc, w zorem  lat 
ubiegłych, w ramach współpracy oraz 
w celu realizacji prawa osób niepełno
sprawnych do konsultowania wszelkich 
projektów aktów prawnych ich dotyczą
cych -  w myśl przepisów art. 19 usta
wy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, 
poz. 854, z późn. zm.) oraz art. 16 usta
wy z dnia 23 maja 1991 r. o organiza
cjach pracodawców (Dz. U. Nr 55. poz. 
235, z późn. zm.) -  przeprowadzano 
konsultacje oraz robocze spotkania 
zespołów problemowych do prac nad 
projektem ustawy o wspieraniu zatrud
nienia i rehabilitacji zawodowej i spo
łecznej osób niepełnosprawnych.

R ea lizu jąc  zasad ę  w sp ó łp racy  
pełnomocnik rządu ds. osób niepełno
sprawnych (MPiPS) zwrócił się do part
nerów społecznych z prośbą o wyraże
nie opinii odnośnie wpływu środków 
podjętych w celu transpozycji dyrekty
wy Rady 2000/78/W E z dnia 27 listo
pada 2000 r. ustanaw iającej ogólne 
warunki ramowe równego traktowania

w zakresie zatrudnienia i pracy do pol
skiego ustawodawstwa, którą M inister
stw o zobow iązane było uw zględnić 
w raporcie dla Komisji Europejskiej 
zgodnie z art. 19 ust. 2 wspomnianej 
Dyrektywy.

Natomiast w grudniu 2005 r. -  zgod
nie z powyższą zasadą -  pełnomocnik 
zwrócił się do partnerów społecznych 
z prośbą o nadesłanie stanowiska do 
Komunikatu Komisji do Rady, Parla
mentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonom iczno-Społecznego 
oraz Komitetu Regionów -  Sytuacja 
osób niepełnosprawnych w rozszerzo
nej Unii Europejskiej: Europejski Plan 
Działania na lata 2006-2007.

Doceniając rolę organizacji pozarzą
dowych w procesie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych i uznając te organi
zacje za ważnego partnera w realizacji 
zadań na rzecz osób niepełnosprawnych 
w 2005 r. podjęto uchwałę o kontynu
ow aniu system atycznego w spierania 
finansowego ich działalności przedłuża
jąc  funkcjo n o w an ie  rea lizow anego  
przez PFRO N  Program u „Partner -  
wspieranie działań realizowanych przez 
organizacje działające na rzecz osób nie
pełnosprawnych” o dwa lata. W wyni
ku decyzji pod ję tych  przez Zarząd 
PFRON w 2005 r. zaw arto umowy 
w sp ierając tym  sam ym  dzia ła lność  
organizacji pozarządowych działających 
na rzecz osób niepełnosprawnych na 
łączną kwotę 41.907.254,92 zł -  w tym 
z organizacjami o zasięgu ogólnopol
skim na kwotę 32.401.715,OOzł, a z or
ganizacjami o charakterze lokalnym na 
kwotę 9.505.539,92 zł.

9. Prawo do pełnego uczestnictwa 
w życiu publicznym, społecznym, kul
turalnym, artystycznym, sportowym  
oraz rekreacji i turystyce odpowied
nio do swych zainteresowań i potrzeb

Realizacja tego prawa odbywa się 
poprzez zapewnienie osobom niepełno
sp raw nym  m o ż liw o śc i sze ro k ieg o  
udziału w życiu publicznym, społecz
nym, kulturalnym, artystycznym, spor
towym oraz rekreacji i turystyce.

Z naczącą  ro lę w rea lizacji tego 
prawa w zakresie udziału osób niepeł
nospraw nych w szeroko rozum ianej 
kulturze fizycznej i sporcie odgrywają: 
adm inistracja państwowa, samorządy 
lokalne i o rganizacje  pozarządow e.
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W 2005 r. Ministerstwo Edukacji Naro
dowej i Sportu oraz Ministerstwo Spor
tu, zlecały zgodnie z rozporządzeniem 
MENiS z dnia 11 lutego 2005 r. w spra
wie dofinansowania zadań ze s'rodków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
realizację określonych zadań organiza
cjom  pozarządow ym . W 2005 roku 
w zakresie sportu osób niepełnospraw
nych zawarto 146 umów z 58 organiza
cjami, realizując 1.936 zadań z udziałem 
95.777 osób niepełnosprawnych, dofi
nansowanych na kwotę 22.361.051 zł.

R ealizatorem  zadania „A nim ator 
sportu osób niepełnosprawnych” w 2005 
r. był Zarząd Główny Szkolnego Związ
ku Sportowego. Program realizowany 
był w 16 województwach i odbywał się 
w dwóch edycjach. Ogółem w progra
mie uczestniczyło 750 animatorów spor
tu osób niepełnosprawnych. W zajęciach 
uczestniczyło 10.835 osób niepełno
sprawnych, w dwóch edycjach.Koordy
natorami programu były wojewódzkie 
oddziały SZS.

Z ajęcia odbyw ały się z osobam i
o różnym stopniu i rodzaju niepełno
spraw ności tj. n iepełnospraw nością  
intelektualną, ruchową oraz z dysfunk
cjami wzroku i słuchu.

Na podstawie art. 23a ustawy z dnia 
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. 
zm.) przekazana została w łącznej kwo
cie 696 .000  zł pom oc stypend ialna 
92 sportow com  niepełnospraw nym , 
którzy zdobyli medale na Igrzyskach 
Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świa
ta, M istrzostwach Europy i biorącym 
udział w programach przygotowań do 
tych imprez.

Na p o d staw ie  ro z p o rz ą d ze n ia  
M EN iS z dn ia  5 lis to p ad a  2003 r. 
w sprawie rodzajów wyróżnień i wyso
kości nagród za osiągnięcie wysokich 
wyników sportowych we współzawod
nictwie międzynarodowym lub krajo
wym oraz szczegółowych zasad i trybu 
ich przyznawania (Dz. U. Nr 194. poz. 
1894, z późn. zm.) wypłacone zostały 
w łącznej kwocie 308.000 zł nagrody 
pieniężne dla zawodników niepełno
sprawnych, którzy zdobyli medale na 
Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzo
stwach Świata i Mistrzostwach Europy.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy
o kulturze fizycznej wypłacone zostały 
w łą c z n e j w y so k o śc i 1 50 .000  zł

nagrody pieniężne dla trenerów spor
tow ców  niepełnospraw nych, którzy 
osiągnęli wysokie wyniki sportowe we 
w spó łzaw odn ic tw ie  m iędzynarodo
wym lub krajowym.

Insty tucje  dz iałające w sektorze 
usług kulturalnych, wychodząc naprze
ciw potrzebom osób niepełnosprawnych 
podjęły szereg działań, celem których 
było zwiększenie dostępu do nich tym 
osobom. W śród nich na wyróżnienie 
zasługuje:

-  konstruowanie programów eduka
cyjnych uwzględniających różne formy 
niepełnospraw ności (np. „oglądanie” 
eksponatów przez dotyk),

-  tworzenie przez placówki muzeal
ne specjalnych, przystosowanych tras 
zwiedzania dla osób na wózkach inwa
lidzkich oraz instalowanie specjalistycz
nego sprzętu umożliwiającego percep
cję sztuki (aparaty słuchowe),

-  niebiletowane (bezpłatne) wejścia 
na imprezy kulturalne dla osób niepeł
nosprawnych,

-  likwidowanie barier architekto
n iczn y ch  p o p rzez  d o s to so w a n ie  
pomieszczeń, w któiych odbywają się 
działania artystyczne do potrzeb osób
o różnym stopniu niepełnosprawności 
np. instalacja podjazdów i podnośników, 
likwidacja progów pom iędzy salami, 
modernizacja toalet.

Uczestnictwo osób niepełnospraw
nych w życiu kulturalnym  należy do 
priorytetów prowadzonej przez resort 
kultury polityki kulturalnej. Wspierane 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic
twa Narodowego zadania dotyczą m.in. 
prom ocji tw órczości osób niepełno
sprawnych, edukacji artystycznej, arte- 
terapii, integracji społecznej, ale również 
poprawy istniejącej infrastruktury insty
tucji kultury oraz szkół artystycznych. 
Przedsięw zięcia  w sparte finansow o 
przez MKiDN były różnorodne i doty
czyły m.in. konkursów plastycznych, 
pokazów i wystaw twórczości artystycz
nej, warsztatów terapii zajęciowej, uzu
p e łn ia n ia  zb io ró w  b ib lio te c z n y c h
o książki mówione i brajlowskie, zaku
pu specjalistycznego sprzętu kompute
rowego, montażu dźwigów platformo- 
wych, przebudowy pom ieszczeń etc. 
Zadania kulturalne dofinansowywane są 
przez ministra kultury -  począwszy od
2005 roku -  w ram ach program ów  
operacyjnych do Narodowej Strategii

Kultury na lata 2004-2013, uwzględnia
jących także potrzeby osób niepełno
sprawnych.

Do zadań priorytetowych MKiDN 
zaliczyć także należy wspieranie promo
cji czytelnictwa w środowisku osób nie- 
widzących i słabowidzących. Najważ
niejszym zadaniem z tego zakresu jest 
dofinansowanie działalności Biblioteki 
Centralnej Polskiego Związku Niewido
mych w ramach programu wieloletnie
go. Zakłada on finansowanie placówki 
w latach 2005-2010 z budżetu MKiDN 
i z dotacji PFRON.

W 2005 roku samorządy powiatowe 
kontynuowały zadanie w zakresie udzie- 
lan ia  d o fin a n so w a n ia  ze śro d k ó w  
PFRON organizacji sportu, kultury, re
kreacji i turystyki osób niepełnospraw
nych. Pom oc w tym zakresie m ogą 
otrzym ać osoby praw ne i jednostk i 
organizacyjne nieposiadające osobowo
ści prawnej, które spełnią warunki okre
ślone przepisam i praw a. W ysokość 
dofinansow ania w ynosi do 60 proc. 
kosztów przedsięwzięcia.

W roku 2005 organizatorzy tego 
rodzaju przedsięw zięć złożyli 7.310 
wniosków (w 2004 roku -  6.084) na 
kw otę 37.343 .802  zł (w 2004 roku
-  33.019.148). Popisano 5.217 umów 
(w 2004 roku -  5.180) na łączną kwotę 
1 7 .5 6 1 .6 6 4  zł (w  2004  roku
-  12.475.610 zł). Faktyczne wykorzy
stanie środków  Funduszu na ten cel 
wyniosło 16.486.551 zł na rzecz 80.813 
osób niepełnosprawnych.

Zadanie z zakresu sportu, rekreacji 
i kultury dofinansowywane jest także 
w ramach programu PFRON „Partner”, 
w ramach którego wspierane są zada
nia realizowane przez organizacje dzia
łające na rzecz osób niepełnospraw 
nych. W 2005 roku m.in. na wsparcie 
im p rez , k u ltu ra ln y c h , sp o rto w y ch  
i rekreacyjnych oraz integracyjnych 
wypłacono 4.887.558 zł (w tym ok. 3,9 
min zł dla organizacji o zasięgu ogól
nopolskim  zajm ujących się sportem, 
tu ry s ty k ą , re h a b ilita c ją ) . R ów nież  
w ramach programu „Promocja integra
cji osób niepełnosprawnych” ze środ
ków PFRON m.in. na wsparcie wydaw
nictw , im prez, zaw odów , kam panii 
wypłacono dofinansowania w wysoko
ści 469.709 zł.

Oprać. Jolanta Kołacz
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Czy Karta Praw jest potrzebna?
Informacje zawarte 

w omówionym opracowaniu 
wyraźnie wskazują na malejące 

wsparcie osób niepełnosprawnych 
w wielu obszarach. Z dostępu do 

leczenia i opieki medycznej 
korzystają na tych samych 

zasadach, co pozostali obywatele, 
zdarza się jednak, że obiekty 

w których znajdują się placówki 
medyczne nie są dla nich 

dostępne. Podkreślić jeszcze 
należy, iż renciści aktywni 

zawodowo plącą składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne 
w podwójnej wysokości, 

tzn.jest ona potrącana zarówno 
z renty, ja k  z wynagrodzenia 

za pracę. 'Trudno ten fakt uznać 
za wyrównywanie szans, 
chyba że potraktuje się go 

w ramach solidaryzmu 
społecznego...

Natom iast kwoty dofinanso
w ania do sprzętu ortope
dycznego  i środków  po- 
m ocnicznych nie były weryfikowane 

od lat, zm niejszyły się na skutek ich 
obłożenia podatkiem  VAT i zdecydo
w anie nie pozw alają na zakup tego 
sprzętu nawet w średnim  standardzie. 
G dyby nie pom oc w tym  zak resie  
PFRON przyzw oity sprzęt, niezbędny 
osobom  niepełnospraw nym  do nor
m alnego funkcjonow ania, byłby po 
prostu niedostępny. A jakby  tego było 
mało kwota przeznaczona przez NFZ 
na ten cel w 2005 r. była niższa niż 
w 2004 r.

Natomiast Fundusz wydał na ten cel 
ponad 115 min zł w 2005 roku, a w roku
2006 już  praw ie 157 min zł (wzrost
o 35 proc.)

W obszarze edukacji -  co prawda 
w idoczny  je s t  p rzy ro s t s tu d en tó w  
z niesprawnościami. jednak -  w 2005 r. 
stanow ili oni za ledw ie 0,743 proc. 
ogółu studiujących. W niosek, iż nale
żałoby upow szechnić (czytaj: szeroko

udostępnić) kształcenie młodzieży nie
pełnospraw nej na poziom ie s'rednim, 
jest chyba oczywisty.

Sytuacja na rynku pracy też nie jest 
optym istyczna, nie odnotowano rady
kalnego wzrostu zatrudnienia tej gru
py o só b , a w Z P C h zm n ie jszen iu  
uległa zarów no liczba zatrudnionych 
osób niepełnosprawnych, jak  i liczba 
tych zakładów.

Sytuację tę pogłębia fakt, że sam o
rządy powiatowe na zadania związane 
z rehabilitacją zawodową i zatrudnia
niem przeznaczyły w 2005 roku zaled
w ie 8 proc. środków  o trzym anych  
z PFRON według algorytmu, natomiast 
w 2006 roku już  tylko 3,8 proc.!

W 2005 roku osobom  n iepełno
sprawnym mniej przyznano świadczeń 
z pomocy społecznej, zm alała też licz
ba osób uzyskujących wsparcie w ra
mach pracy socjalnej.

Ważną form ą pom ocy wydaje się 
być m ożliw ość odliczenia od docho
du w ydatków na cele rehabilitacyjne. 
Dotyczy ona jednak  stosunkow o nie
wielkiej grupy osób niepełnospraw 
nych, które w ogóle jak iś  znaczący 
d o c h ó d  o s ią g a ją . D la  w ię k sz o śc i 
z nich głów nym  źródłem  utrzym ania 
pozostają niew ielkie renty, a z tego 
„ d o c h o d u ” tru d n o  je s t  c o k o lw iek  
odliczyć, zw łaszcza, że musi on być 
spożytkow any przede w szystkim  na 
zabezpieczenie elementarnych potrzeb 
bytowych.

Podobnych jak  przytoczone przy
kładów można w informacji o działa
niach na rzecz realizacji Karty znaleźć 
więcej.

Zw raca też uwagę, iż coraz więcej 
zadań z obszarów  lecznictw a, eduka
cji, op iek i społecznej i innych je s t 
przerzucanych na PFRO N . To Fun
dusz dofinansow uje protezy i wózki 
inwalidzkie (wózki elektryczne finan
suje, bo NFZ nie refunduje ani gro
sza!), turnusy rehabilitacyjne, dostęp
ność studiów  -  w ram ach program u 
„Student”, planuje wsparcie finanso
we u czn ió w  z n ie sp ra w n o śc ia m i, 
to PFRON finansuje likwidację barier 
a rch itek to n iczn y ch  i innych  barie r

funkcjonalnych, wspiera środow isko
we organizacje pozarządow e, działa
nia z obszaru kultury, sztuki, sportu 
i turystyki, finansuje działalność W TZ 
i ZAZ. Ten katalog jest niepełny i w y
gląda na to, że nie jest zamknięty.

Chwała Funduszowi za to szerokie 
wsparcie funkcjonowania osób niepeł
n o sp ra w n y c h  w w ie lu  o b sz a ra c h , 
godzi się jednak  przypomnieć, że jego 
środki pochodzą głównie z wpłat pra
codawców za brak realizacji ustawowe
go w ym ogu zatrudnian ia  tych osób 
i miały służyć właśnie temu celowi, to 
jest zatrudnianiu i jego  promocji. A jak 
jest -  każdy widzi.

Tym czasem  w dokum entach Unii 
E uropejsk ie j, a co raz częściej rów 
nież w krajow ych aktach praw nych, 
p rezen tow ana je s t idea z in teg ro w a
n eg o  p o d e jś c ia  i ro z w ią z y w a n ia  
problem ów  i po trzeb  osób n iepełno
spraw nych  (m a in strea m in g 'u ). D la 
zapew nienia osobom  niepełnospraw 
nym  rów nego trak tow ania , w yrów 
n y w an ia  ich  szan s  i z a p e w n ie n ia  
w arunków  do korzystan ia  z pełni ich 
praw  n iezbędne je s t w łaśn ie  odpo
w iedzialne i z in tegrow ane podejście
-  pociągające  za sobą skutki finan 
sow e -  całej adm in istrac ji p aństw o
wej i sam orządow ej, a nie o b arcza
nie PFR O N  kolejnym i zadaniam i.

C zy  za tem  K a rta  P raw  O só b  
N iepełnospraw nych je s t po trzebna? 
Niewątpliwie tak, aczkolwiek zawarty 
w niej swoisty dekalog jest po trosze 
zbiorem  tzw. pobożnych życzeń, nie 
gw arantuje on bow iem  konkretnych 
uprawnień lecz wyraża jedynie (aż?) 
wolę Sejmu.

K arta  je s t  p o trz e b n a  po to , by 
aktualizow ać dane społeczno-dem o
graficzne o zjaw isku niepełnospraw 
ności. by unaocznić czy i co czynią 
rząd i sam orządy celem  urzeczyw ist
nienia praw osób niepełnospraw nych. 
O tw artym  jednak  pozostaje pytanie: 
Czy, kto i k iedy rozliczy  je  z tych 
działań ...?

Ryszard Rzebko
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CSR

Biznes społecznie odpowiedzialny

O społecznej odpow iedzial
ności b izn esu  m ów i się 
ostatnio coraz częściej, co

raz więcej też firm chce być postrzega
ne jak o  społecznie odpow iedzialne. 
Termin pochodzi od angielskiego zwro
tu c o rp o ra te  socicil re sp o n s ib ility  
(CSR), a pierwsze, wówczas jeszcze 
nieliczne definicje ukazały się w latach 
50. ubiegłego wieku.

C hodzi o to , by p rzed sięb io rcy  
w sposób  dob row olny  i św iadom y 
o d d z ia ływ ali na rea lizac ję  po trzeb  
i oczekiwań strategicznych grup inte- 
resariuszy, tj. pracowników, klientów, 
dostawców, akcjonariuszy, adm inistra
cję publiczną i in. Podejmując działa
nia społeczne, np. na rzecz społeczno
ści lokalnej, przedsiębiorcy unikają lub 
wyprzedzają regulacje administracyjne 
w tym zakresie, które ograniczają ich 
elastyczność w podejmowaniu decyzji 
biznesowych. Budują też swój pozy
tywny wizerunek.

Wielu menedżerów w Polsce wciąż 
traktuje działania z obszaru CSR jako 
rodzaj kosztu, a nie inwestycji, która 
m oże p rz y n ie ść  p rz e d s ię b io rs tw u  
określoną korzyść, nie przyw iązując 
do nich należytej wagi. Dostrzegając 
to zjaw isko Unia Europejska urucho
m iła  p ro jek t -  w sp ó łfin a n so w a n y  
przez Program  Narodów Z jednoczo
nych ds. Rozwoju (UNDP) -  który ma 
przyczynić się do zm niejszania różnic 
w rozw oju  tej idei m iędzy starym i 
i no w y m i p ań s tw am i U E. Na je j 
w spieranie w ośm iu krajach, w tym 
w Polsce, przeznaczono praw ie 800 
tys. euro.

Poniżej przedstaw iam y kilka przy
kładów działań, które m ożna zaliczyć 
właśnie do obszaru CSR. W tych też 
kategoriach m ożna i należy traktować 
rów nież aktyw izację zaw odow ą i za
trudnianie osób niepełnospraw nych, 
oczyw iście w w ym iarze przew yższa
jącym  unormowania prawne. Do tem a
tu tego będziem y w racać na łamach 
„N S” .

rhr

Porty Lotnicze wspierają 
poszkodowane dzieci

Stowarzyszenie Misie Ratują Dzie
ci oraz Agencja Link PR&M arketing 
Projects, przy współpracy z Tomaszem 
Kammelem -  dziennikarzem (prezen
terem) TVP 1, zorganizowało ogólno
polską akcję charytatywną „Budujemy 
razem bezpieczny Dom M isia Ratow
nika”, który będzie pierwszym w Pol
sce centrum terapeutyczno-wypoczyn- 
kow ym  dla dzieci poszkodow anych 
w wypadkach komunikacyjnych. Dzie
ci i ich rodziny będą m ogły znaleźć 
pom oc p sy c h o lo g ic z n ą , so c ja ln ą  
i prawną. Patronat honorowy nad akcją 
objęły P.P. „Porty Lotnicze” , MSWiA, 
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, M inisterstwo Transportu.

Jak pokreślił rzecznik Przedsiębior
stwa „Porty Lotnicze”, chętnie włącza 
się ono w takie inicjatywy, gdyż bardzo 
poważnie traktuje działania z zakresu 
społecznej odpowiedzialności biznesu.

Inicjatywa 
warta naśladowania

Kompania Piwowarska S.A. zorgani
zowała konkurs grantowy na realizację 
projektów przez organizacje pożytku 
publicznego „Warto być za”, przezna
czając na ten cel 1.5 min zł. Celem przed
sięw zięcia je s t stw orzenie m echani
zmów trwałego pokonania wykluczenia 
społecznego na tle ubóstwa. W progra
mie nie chodzi o rozdawnictwo pienię
dzy, ale o inwestycje w dobre rozwiąza
nia cieszące się poparciem społecznym. 
To społeczności lokalne zdecydowały, 
poprzez pub liczne  g łosow anie , kto 
otrzyma dofinansowanie na realizację 
swoich projektów. Wśród zwycięzców 
konkursu znalazły się także organizacje 
działające na rzecz osób niepełnospraw
nych: Stowarzyszenie Klub Pro Publico 
Bono ze Szczytna (woj. warmińsko-ma- 
zurskie) za projekt „Patrz przed siebie!”
-  świetlica środowiskowa i terapia zaję
ciowa dla 60 niepełnosprawnych oraz 
Stowarzyszenie Terapeutów z Warsza
wy za program  adresow any do osób 
z autyzmem i podobnymi zaburzeniami 
rozwoju oraz ich otoczenia.

Uroczystość w ręczenia grantów na 
rea lizac ję  p ro jek tów  odby ła  się 14 
g ru d n ia  w Z a m k u  U ja z d o w sk im  
w W arszawie.

Realizacja zwycięskich projektów 
potrwa do czerwca 2007 r. -  Jesteśmy 
częśc ią  spo łeczeństw a i p ragniem y 
odgryw ać istotną rolę w jeg o  życiu 
poprzez podnoszenie poziom u życia 
społeczności, wśród których działamy. 
Nasz program pomaga ludziom w spo
sób trwały wyjść z ubóstwa i pokonać 
w y k lu czen ie  spo łeczn e  na tym  tle
-  powiedział Paweł Sudoł, prezes Kom
panii. Zapowiedział także przygotowa
nie drugiej edycji konkursu.

Technologie z drugiej ręki 
dla non-profit

Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki 
we w spółpracy z polskim oddziałem  
Microsoft podjęło inicjatywę na rzecz
III sektora w Polsce -  „M icrosoft dla 
non-profit” . Jej celem jest zapewnienie 
organizacjom pozarządowym, działają
cym  na rzecz  d o b ra  p u b lic z n e g o , 
dostępu do legalnego i nowoczesnego 
oprogramowania, a w efekcie um ożli
wienie im sprawniejszej i bardziej efek
tywnej pracy.

Pilotażowa część programu ruszyła 
na początku września 2006 r. i wyka
zała, że cieszy się dużym zainteresowa
niem wśród organizacji, do których jest 
skierowana.

Więcej informacji na temat progra
mu na stronie
www. technologie.org.pNW  icrosoftdla-
NonProfiti

Niestyszący kasjerzy
Sieć sklepów Carrefour zrobiła duży 

krok w kierunku przełamywania barier 
i stereotypów , zatrudniając 20 osób 
głuchoniemych. Przedsięwzięcie było 
wyzwaniem nie tylko dla pracowników, 
ale również dla całej kadry, która w ra
zie potrzeby pom aga w komunikacji. 
Również klienci zaakceptowali niepeł
nosprawnych kasjerów, uważają nawet, 
że w ten sposób hipermarkety pokazu
ją  ludzką twarz.

ja to , niwa
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★ P rzew o d n iczący  na p osied zen ie  
Krajowej Rady Zatrudnienia Osób 
Niepełnosprawnych. 1 marca w sie
dzibie POPON w Warszawie.

★ Firm a Elwalk oraz Pride M obility 
P ro d u c ts  C orp . na k o n feren cję  
prasową połączoną z prezentacją 
p o ja zd ó w  e le k tr y c z n y c h  typu  
PO-EL. 1 marca w Centrum Praso
wym PAP w Warszawie.

★ „G oniec Górnos'ląski” na uroczy
stość jubileuszu 50-lecia tygodni
ka. 5 marca w zabytkowym obiek
cie „Sztygarka” w Chorzowie.

★ O rg a n iz a to rz y  na u r o c z y s to ść  
wręczenia wyróżnień paniom nie
pełnospraw nym  uhonorow anym  
w yróżn ien iem  Lady D. w 2007  
roku. 6 marca w Bibliotece Śląskiej 
w Katowicach.

★ Przewodniczący Rady M iasta Kato
w ice  na p o s ie d z e n ie  K o m isji  
Spraw O bywatelskich i Społecz
nych  R ady, k tó reg o  p orząd ek  
p rzew id u je  m .in . o p in io w a n ie  
projektu „M iejskiego program u  
działań na rzecz osób n iepełno
spraw nych  na lata 2007-2011” , 
6 marca w Urzędzie M iasta w Kato
wicach.

★ Konsorcjum Strefa Designu, Inno
wacji i Integracji na otwarcie XIV  
Giełdy Polskich W ynalazków wy
różnionych na światowych w ysta
wach, na której zaprezentowany  
będzie projekt sam ochodu i sieci 
tra n sp o rtu  d la  osób  n ie p e łn o 
sprawnych M ICRO BUS, 7 marca 
w Muzeum Techniki NOT (PKiN) 
w Warszawie.

★ PFRON na konferencję prezentu
jącą wyniki badań w ramach pro
jektu „G m ino jaka jesteś” -  Ba
danie działalności gmin na rzecz 
osób niepełnosprawnych, 9 marca 
w Hotelu Novotel w Katowicach.

★ M iejska Biblioteka Publiczna w Ka
towicach na wieczór prozy poetyc
kiej Mirona Kościelnego „Z dzien
ników M irona...” , 15 marca w Filii 
nr 30 MBP w Katowicach.

★ Biblioteka Śląska na inaugurację  
cyklu „Salonik Integracyjny” 15 
marca, na otwarcie wystawy prac 
uczniów Zespołu Szkół nr 7 w Ka
towicach, 19 marca, na inaugura
cję cyklu „Św iat z zam kniętym i

oczam i” , 29 marca oraz na W ielka
nocne Spotkanie na Małej Scenie 
BS, 3 kwietnia -  w Dziale Integra- 
cyjno-Biblioterapeutycznym Biblio
teki Śląskiej w Katowicach.

★ F undacja  im. Brata A lberta  oraz 
F u n d ac ja  A nny D ym nej „M im o 
W szystko” na VII O gólnopolski 
Festiw al T w órczości T eatralno- 
M uzycznej Osób Niepełnospraw
nych ALBERTIANA 2007. 19 mar
ca w Teatrze im. J. S łow ackiego 
w Krakowie.

★ C en trum  In ic ja tyw  S po łecznych  
w Gliwicach na konferencję praso
wą M irosława Zochowskiego, nie
pełnosprawnego sportowca, przed 
sam otną wyprawą na Grenlandię. 
20 m arca w Klubie Pracow ników  
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

★ Stowarzyszenie Przyjaciół Integra
cji na kon feren cję  „W izeru n ek  
osób niepełnospraw nych  w m e
diach -  fakty i m ity” , 22 m arca 
w kinie Silver Screen w Warszawie.

★ Zarząd na O twarte Zgrom adzenie 
Ogólne Porozum ienia Branżowe
go Związku Pracodawców poświę
cone aktualnej sytuacji prawnej 
p r a c o d a w c ó w  o só b  n ie p e łn o 
sp raw n ych , 22 m arca w H otelu 
Meta w Szczyrku.

★ Przedsiębiorstw o O straw a (ZPCh) 
z W odzisławia Śl. do odwiedzenia  
stoiska firm owego na XI M iędzy
narodow ych Targach G astrono- 
m iczno-Hotelarskich EuroGastro. 
w dn iach  22-23  m arca w PK iN  
w Warszawie.

★ Krajow a Izba G ospodarczo-R eha- 
bilitacyjna na koferencję nauko
wą „K oszty rehabilitacji zaw odo
wej osób  n iep e łn o sp ra w n y ch ” , 
26 m a rc a  w S ta r t  H o te l F e lix  
w W arszawie.

★ Fundacja im. A ndrzeja B ączkow 
skiego oraz inni organizatorzy na 
uroczystość w ręczen ia  nagrody  
im. A. Bączkowskiego, 26 marca 
w nowej siedzibie redakcji „Rzecz
pospolitej” w Warszawie.

★ Spółdzielczy Dom Kultury w Cze
ladzi na wieczór poetycki Barbary 
Marzec. 27 marca w siedzibie SDK.

★ Partnerzy projektu ZORON na uro
czystą G alę R ów noupraw nienia  
będącą elem entem  tego projektu.

28 m arca w Pałacu Prymasowskim 
w Warszawie.

★ Targi Kielce na VII Targi Rehabi
litacji, Sanatoriów  i U zdrow isk  
REHM ED-EXPO. 29-31 m arca na 
terenie targów w Kielcach.

★ Polski Zw iązek N iew idom ych na 
wystawę i kierm asz wielkanocny, 
którym  przyśw ieca idea terapii 
przez sztukę. 30 marca w siedzibie 
PZN w Warszawie.

★ Z w iązek  P ow ia tów  P o lsk ich  na 
debatę „Ustrojowa idea sam orzą
du powiatowego -  diagnoza stanu 
obecnego oraz perspektyw y na 
przyszłość” , 3 kwietnia w Hotelu 
Grom ada w Warszawie.

★ W spólnota Burego Misia na otw ar
cie fotograficznej wystawy „Jacy  
jesteśm y” , prezentującej radość, 
sm utek i zadum ę Burych Misiów,
10 kwietnia w Biurze Pełnom ocni
ka ds. Organizacji Pozarządowych 
w Bytomiu.

★ POPON na Galę Finałową Regional
nego Etapu Konkursu LODOLA
MACZE 2007. 12 kwietnia w Qubus 
Hotel Prestige w Katowicach.

★ Stowarzyszenie Pomocy Niepełno
spraw nym  „B ądźcie  z n am i” na 
widow isko artystyczne „Bądźcie  
z nam i” , 17 kw ietn ia  w Teatrze 
Bagatela w Krakowie.

★ M in is te rs tw o  P racy  i P o lity k i 
Społecznej na briefin g  m inister  
A nny K alaty na tem at pakietu  
ustaw em erytalnych. 18 kwietnia 
w sali im. A. Bączkowskiego w bu
dynku MPiPS.

★ Koło PZN w W odzisław iu Śl. na 
autokarowo-pieszą, pielgrzymko- 
w o -k ra jo zn a w czą  w yp raw ę do  
Lichenia i Konina. 20-22 kwietnia.

★ KIG-R na posiedzenie Rady Izby, 
23-24 kwietnia w Hotelu Sana w Po- 
lanicy-Zdroju.

★ W YG International na k onferen
cję prasow ą inaugurującą pro
jek t „G otow i do pracy -  w spar
c ie  o só b  n ie p e łn o s p r a w n y c h  
w podejm ow aniu zatrudnien ia” , 
23 kw ietnia w Restauracji Chopin 
w K atow icach.

★ Polski Zw iązek N iew idom ych na 
konferencję „Zatrudnij N iewido
m ego”, 24 kw ietnia w Bibliotece 
Narodowej w Warszawie.
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KONKURS DLA PRACODAWCÓW

Zaradni niepełnosprawni
Niepełnosprawni to często ludzie 

ambitni i dobije przygotowani 
do pracy zawodowej. 

Brakuje im jednego -  szansy, 
która pozwoliłaby im wykazać się 

umiejętnościami, wiedze} 
i predyspozycjami 

do wykonywania określonych 
zawodów. Najlepszym 

przykładem jest sześcioro 
niepełnosprawnych wyłonionych 

w procesie rekrutacji do projektu 
„ W pełni zaradni". Własną 

pracą chcą pokazać, że są w pełni 
wartościowymi pracownikami 
i poradzą sobie w organizacji 
i koordynacji całego projektu.

K am p a n ię  Z a ra d n y c h  
w sp ie ra  G ru p a  E sk ad ra  
Sp. z o.o., jedna z czoło

wych w Polsce agencji m arketingo
wych. -  To pierwsza tak dynamiczna 
i kreatywna kampania z udziałem nie
pełnospraw nych w Polsce. C hcem y 
nadać nową twarz niepełnosprawnos'ci. 
Nasza akcja jest projektem z elem en
tami reality show, jakiego jeszcze nie 
było. Zaradni sami kręcą filmy, robią 
zdjęcia, prowadzą stronę internetową, 
w ystępują w reklam ach. Są am bitni, 
a przede wszystkim w pełni sprawni, 
w tym, co robią -  wyjaśnia M ateusz 
Zmyślony, dyrektor kreatywny Eskadry.

Przedsięw zięcie potrw a do m arca
2008 r. W ram ach projektu zorgani
zow any będzie konkurs w spółfinan
so w a n y  ze  ś ro d k ó w  U E , E F S , 
PFRON w ram ach D ziałania 1.4 Sek
to row ego  P rogram u O p eracy jnego  
R ozw ój Z asobów  L udzk ich , k tóry  
op iera się na założeniu, że n iepełno
spraw ność nie może być jedyną pod
staw ą oceny w artości potencjalnego 
pracow nika.

Osoby niepełnosprawne mają pew
ne ograniczenia, ale także talenty, zdol
ności i umiejętności. W walce z różny
mi przeciwnościami wiele spośród nich 
działa efektywnie i dynamicznie, zatem

Dajemy Ci Dobry Znak!
Zatrudniaj osoby niepełnosprawne.

OdwwdJ strofę internetową www.wpelnizaradni.pl i w ei udria* w konkursie.
Oprócz Świetnego pracownika oraz korrySci prawnych i finansowych zdobędziesz narzędzie.

itdre wypromuje Twoje produkty i usługi -  Dobry Znak. Daj s-q odznaczyć'

Mi gpi ■

mogą być pełnoprawnymi pracownika
mi w wielu przedsiębiorstwach.

Organizatorzy konkursu widzą ko
nieczność prom ow ania pozytywnych 
przykładów w tym zakresie. Konkurs 
wesprze więc pracodawców w działa
niach mających na celu absorpcję przez 
rynek pracy większej liczby ludzi z nie- 
pełnosprawnościami. Umożliwi to lepsze 
i pełniejsze wykorzystanie umiejętności 
i potencjału tych osób. Ponadto dodatko
wymi celami konkursu są: przekonanie 
pracodawców, że nowoczesne przedsię
biorstwo to firma zaangażowana spo
łecznie -  realizując cele społeczne lepiej 
funkc jonuje, osiąga lepsze wyniki ekono
miczne; promowanie i kreowanie w opi
nii publicznej wizerunku pracodawcy jako 
osoby społecznie odpowiedzialnej, two
rzącej stanowiska pracy i zatrudniającej 
pracowników niepełnosprawnych.

Konkurs jest skierowany do wszyst
kich pracodaw ców  otw artego rynku 
pracy na terytorium Polski, nie mogą 
w nim uczestniczyć zakłady pracy chro
nionej. Warunkiem udziału w nim jest: 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych 
na p o d s ta w ie  um ow y o p racę  wg 
następujących kryteriów:

-  pracodawcy zatrudniający do 50 
pracowników -  zatrudnienie minimum 
jednej osoby niepełnosprawnej

-  pracodawcy zatrudniający od 51 
do 250 pracowników -  zatrudnienie mi
nimum 3 osób niepełnosprawnych

-  pracodawcy zatrudniający powy
żej 250 pracow ników  -  zatrudnienie 
min. 5 osób niepełnosprawnych.

K o n k u rs  o rg a n iz o w a n y  je s t  
w dwóch edycjach, przeprowadzanych 
w następujących terminach:

I edycja -  termin zgłaszania do 30 
maja, rozwiązanie do 20 czerwca;

II edycja -  termin zgłaszania do 10 
listopada, rozwiązanie do 30 listopada.

Podsum ow anie konkursu nastąpi 
w grudniu 2007 r.

K o n k u rs  m a fo rm ę  n ad a w a n ia  
pracodawcom  honorowego znaku pro
m ocyjnego „W pełni zaradni” , znak 
ten m oże być w ykorzystyw any przez 
rok, we wszelkich działaniach prom u
jących  firm ę, np. na opakow aniach 
produktów  i w ofertach swoich usług, 
z y sk u jąc  za u fa n ie  i p rzy c h y ln o ść  
klientów.

Po zakończeniu obu edycji Kapitu
ła Konkursu wyłoni 10 pracodawców, 
którzy zostaną uhonorowani tytułem 
„Laureata Konkursu” .

Godło „W pełni zaradni”, jako znak 
odpowiedzialnych praktyk firm może 
przyczynić się do zw iększenia sprze
daży. Jest dobrym znakiem także dla 
klientów, którzy wybierając oznaczo
ne nim produkty będą wspierali przed
siębiorstw a nieobojętne na potrzeby 
osób niepełnosprawnych. Tym samym 
god ło  p rzyczyn i się do d ocen ien ia  
przedsiębiorstw, a więc pracodawców, 
którzy dają szansę w pełni zaradnym 
n ie p e łn o sp ra w n y m  p raco w n ik o m . 
Konkurs w dalszej perspektyw ie ma 
zw iększyć integrację osób niepełno
sprawnych i przełamywać dystans, jaki 
dzieli pracodawców i niepełnospraw
nych pracowników.

Szersze informacje można uzyskać na 
stronie: www.wpelnizaradni.pl, 
pod adresem elektronicznym: 
wpelnizaradni@ alertmedia.pl, 
tel. 022. 546 11 07.

Jolanta Kołacz
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KIEDY BĘDZIE NORMALNIE?

Niepełnosprawni w mediach
W marcu Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 

zorganizowało w Warszawie konferencję 
„ Wizerunek osób niepełnosprawnych w mediach -  

fakty i mity ”. Prelegenci skupili się na dwóch 
obszarach aktywności medialnej -programach 

i filmach telewizyjnych oraz reklamie.

Zaproszono dwie brytyjskie znawczynie tematu: 
E lsphet M orrison, producentkę BBC, autorkę 
publikacji na tem at w izerunku osób niepełno

sp raw n y ch  o raz  M eryke L efeb v re , d y rek to ra  ds. UE 
E urope jsk iego  S tow arzyszen ia  A gencji R eklam ow ych 
(European A ssocia tion  o f  C om m unications A gencies -  
EACA). Reprezentacja Polski była równie mocna i ponadto 
nieco liczniejsza.

W pierwszej częs'ci ciekawy, ilustrowany przykładami 
referat „Rola nauczyciela i dziennikarza w kreowaniu wize
runku osób niepełnospraw nych” przedstaw iła dr Danuta 
Gorajewska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warsza
wie (autorka książki pt. „Fakty i mity o osobach z niepełno
sprawnością”). Piotr Pawłowski, prezes Integracji wystąpił 
w roli gospodarza oraz aktyw nego m oderatora drugiej 
części konferencji. W dyskusji, oprócz wcześniej wymienio
nych prelegentek, wzięli udział: Ilona Łepkowska, scenarzyst
ka, Karol Pękul. pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych 
Telewizji Polskiej oraz znawcy reklamy -  Martin Winther. 
dyrektor kreatywny Agencji Leo Burnett Polska i Paweł 
Tyszkiewicz, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Agen
cji Reklamowych. Uczestnikami konferencji byli głównie 
dziennikarze zajmujący się problemami osób niepełnospraw
nych (mniejszość) i przedstawiciele organizacji pozarządo
wych działających w tym obszarze (większość).

By „integracja” nie była potrzebna...
Piotr Pawłowski powiedział na wstępie, że przede wszyst

kim należy obalić mit, że osoba niepełnosprawna to wyłącz
nie człowiek poruszający się na wózku. Do utrwalania tego 
stereotypu przyczyniają się piktogramy, np. naklejki dla nie
pełnosprawnych kierowców, oznakowanie dostępnych wejść 
czy miejsc parkingowych. Przyczyniają się też walnie dzien
nikarze, bo ilustrując informacje na temat niepełnosprawno
ści dom agają się „sym bolu”, kogoś z widoczną niepełno
sprawnością, czyli -  najlepiej na wózku. Stwarza się w ten 
sposób wrażenie, że ludzie niepełnosprawni to inny, równo
legły świat. Swoje wystąpienie Piotr Pawłowski zakończył 
dość dramatycznym apelem o to, by termin „integracja” prze
stał być potrzebny. Żebyśmy niedługo obudzili się w świe- 
cie, który jest jeden, a żyją w nim obok siebie różni ludzie.

Precz z odmiennością i nudą
Przedstawiony przez brytyjskie specjalistki obraz progra

mów telew izyjnych oraz przykłady zachodnich reklam

z udziałem  osób niepełnospraw nych m ogły skłaniać do 
zadania pytania -  dlaczego tego nie ma w Polsce? 1 padały 
takie pytania oraz odpowiedzi.

Elsphet M orrison powiedziała najpierw kilka słów o so
bie: urodziła się z porażeniem mózgowym i okres jej pod
stawowej edukacji przypadł na liczne pobyty w szpitalach 
i ośrodkach rehabilitacyjnych. Była to typowa według niej 
„edukacja szp ita lna” -  nauczyła się głów nie m alow ać. 
Dorastając miała obawy, co z tym doświadczeniem uda jej 
się zrobić w życiu, ale trafiła do telewizji, gdzie umiejętno
ści plastyczne przydają się w budowaniu każdego rodzaju 
przekazu -  filmu fabularnego, dokumentalnego, reportażu 
czy informacji.

E. Morrison przedstawiła aż 10 fragmentów materiałów 
filmowych, z czego tylko jeden określiła jako  przekaz zde
cydowanie negatywny, utwierdzający odbiorców w stereo
typowym postrzeganiu niepełnosprawności. Bohaterem był 
eks-żołnierz, który wskutek wybuchu miny stracił rękę i nogę. 
Sfilmowano jego udział w biegu o dystansie podwójnego 
maratonu, w bardzo ciężkich warunkach klimatycznych -  
w temperaturach ponad 40 stopni, z użyciem prototypów pro
tez, które pewna firma chce wdrożyć do produkcji po tej 
próbie („nasz” bohater był jedną z 70. badanych osób). 
S tereo typow e w tym  film ie było  w szystko: od zdjęć, 
koncentrujących się na nogach i protezie, po ton głosu re
portera, obwieszczającego „trium f nad tragedią”. (Jako żywo 
przypominało to nasze rodzime relacje z wyprawy na bie
gun Marka Kamińskiego z Jasiem Melą.) Prelegentka zwró
ciła uwagę na to, że często u dziennikarzy telewizyjnych 
występuje potrzeba szczegółowego opisywania niepełno
sprawności, choć przecież widać ją  na ekranie! Ale najważ
niejsze jest coś, co większości dziennikarzom, przekonanym
0 tym. że robią coś szlachetnego pokazując w taki sposób 
ludzi niepełnosprawnych, nie przychodzi do głowy: utwier
dzają odbiorców w przekonaniu, że ludzie niepełnosprawni 
są odmienni.

Przy om aw ianiu dokum entu na tem at życia rodziny 
m ongolsk ich  nom adów  z dziećm i n iepełnospraw nym i. 
E. M orrison powiedziała coś porażająco logicznego i chyba 
bardzo osobistego: niepełnosprawne dzieci, jeśli w ogóle nie 
widzą w telewizji dorosłych ludzi takich jak  one, myślą, 
że wyzdrowieją lub myślą, że umrą.

Elsphet M orrison pracuje w BBC w zespole, w skład 
którego wchodzi wiele osób niepełnosprawnych. Do seriali
1 filmów telewizyjnych włączani są aktorzy z niepełnospraw
nością. 1 to w łaśnie, w edług prelegentki, są sposoby na 
norm alizację  sy tuacji. Ponadto  n iezbędny je s t  w ysoki 
profesjonalizm autorów każdego przekazu dotyczącego nie
pełnosprawności, we wszystkich aspektach: obraz, praca ka
mery, tekst, dźwięk, muzyka, również -  przesłanie. Materiał
o niepełnosprawnych nie może być nudny!

W BBC jest coraz więcej osób niepełnosprawnych; są 
włączane zarówno w zespoły producenckie, jak i w obsadę
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programów. Są to jednak działania programowe, planowane 
przez lata i na wiele lat. Dialog publiczny w tej sprawie trwa 
w Wielkiej Brytanii od początku lat 90-tych.

Przekaz normalny i rzetelny
Meryke Lefebvre zaczęła od tego, że reklama ze swoim 

dążeniem do promowania doskonałości, wyklucza osoby nie
pełnosprawne z udziału w niej. Następstwem jest podwójna 
ich dyskryminacja:
-  ludzie niepełnosprawni nie są pokazywani w reklamie,
-  nie traktuje się ich jako konsumentów.

Do tej pory wśród specjalistów panował pogląd, że udział 
osób niepełnosprawnych w reklamie obniży atrakcyjność re
klam owanego produktu oraz obawa przed stygm atyzacją 
marki. Zmianę tego stanu można uzyskać koncentrując się 
na normalności, a nie na odrębności. Według badań autorki, 
61 proc. telewidzów uważa, że częściej powinno pokazy
wać się niepełnosprawnych. (Ciekawe, ilu Polaków zade
klarowałoby taką potrzebę?). W reklamie ważny jest także 
obowiązek konsultowania produkcji z osobami niepełno
spraw nym i z zachow aniem  szacunku dla ich zdolności 
i umiejętności.

Dla autorów reklam autorka sformułowała trzy zasady:
-  uczmy się o niepełnosprawności od osób niepełnosprawnych
-  szukajmy kreatywnych rozwiązań
-  rzetelnie informujmy środowisko biznesowe (zlecenio

dawców reklam) o niepełnosprawności.
„Naturalnym” miejscem do udziału osób niepełnospraw

nych jest reklam a społeczna. M eryke Lefebvre zaprezen
tow ała jednak  kilka przykładów  kom ercyjnych spotów  
reklam ow ych z udziałem  osób niepełnospraw nych lub 
uwzględniających aspekt niepełnosprawności. Zapadającą 
w pam ięć była reklam a jeansów  L ev i’s. N ow e m odele 
spodni prezentowali młodzi niewidomi i niedowidzący -  
chłopcy i dziew częta. N ie było w tej reklam ie żadnych 
fajerwerków, ale przekaz był genialny w swej prostocie: 
Chociaż nie widzę dobrze, chcę nosić dobre spodnie!

Dla kogo świat?
Inny świetny przykład to reklama niemieckiego dziennika 

..Die Welt”, który promuje się hasłem: „Świat należy do tych. 
którzy m yślą w inny sposób” . W ykorzystano w nim nie 
tylko językow ą zbieżność z tytułem gazety (Weil = świat), 
ale także zbudowano doskonałą historyjkę obrazkową: męż
czyzna na wózku jedzie korytarzami supernowoczesnego biu
rowca, jeździ windą, zagląda do m ijanych pom ieszczeń, 
otwierają się przed nim wszystkie drzwi; czasem zapisuje 
coś w notesie, który ma na kolanach. I nagle jedno kółko 
wpada w szczelinę w podłodze i całkowicie blokuje wózek. 
M ężczyzna w staje  z w ózka i p rzyg ląda  się dokładnie

nawierzchni, a widz dowiaduje się wtedy, że jest to archi
tekt, który zaprojektował ten budynek. Teraz pokazuje się 
hasło reklamowe i tytuł gazety. Perełka!

Niepełnosprawni a antena
Ilona Łepkowska bardzo ucieszyła się z poznania na kon

ferencji pana pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych TVP 
SA, ponieważ do tej pory miała wrażenie, że to ona właśnie
-  choć nigdy tego nie planowała -  pełni w telewizji funkcję 
rzecznika niepełnospraw nych. We w szystkich serialach, 
których je s t au to rką  lub pom ysłodaw czynią  w ystępują 
osoby z jakąś niepełnosprawnością: w „Klanie” jest chłopak 
z zespołem Downa (filmowy M aciek), a jeden z bohaterów 
(Michał) po pobiciu przez chuliganów przez dłuższy czas 
poruszał się na w ózku. W ózkow icz (N orbert) je s t też 
w „M jak  miłość” i jak  powiedziała scenarzystka, pozosta
nie na wózku. Nie będzie „cudownego ozdrowienia” , bo po 
tym jak Michał z „Klanu” zaczął znów chodzić, otrzymała 
gorzki list od niepełnosprawnego telewidza, że „takie cuda 
to tylko w filmach się zdarzają. W prawdziwym życiu -  nie” . 
Łepkowska przygotowuje nowy projekt serialu, jeszcze nie 
wiadomo dla której stacji telewizyjnej, w którym tym razem 
wystąpi głucha dziewczynka, porozumiewająca się językiem 
migowym. Scenarzystka mówiła, że udział osób niepełno
sprawnych wym aga wielu dodatkowych przygotowań; trze
ba było np. sprawdzić od którego roku wszystkie noworodki 
w Polsce przechodzą badania słuchu, czyli w efekcie -  waż
na dla fabuły i obsady informacja -  ile lat ma dziewczynka, 
która tych badań nie przeszła. W czasie nagrywania scen 
z jej udziałem potrzebny na planie jest cały czas tłumacz 
języka migowego, a czas samej pracy -  wydawanie dyspo
zycji, wytłumaczenie jak ma się zachowywać -  naturalnie 
wydłuża się (czego nie biorą pod uwagę osoby decydujące
0 budżecie). Ale robi to i będzie robić, poniew aż taką 
właśnie ma wrażliwość.

Karol Pękul wytłumaczył pani Łepkowskiej oraz zgro
madzonym, że nie jest osobą, która ma wpływ na kształt
1 zakres program u telew izyjnego poszczególnych anten 
Telewizji Polskiej. Zajmuje się głównie ekonomią, sprawami 
zatrudniania osób niepełnosprawnych w TVP, czuwaniem 
nad realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. 
Wymienił również „sprawy na styku: problem niepełnospraw
ności a antena”, ale nie dowiedzieliśmy się dokładnie jakie to 
są sprawy. A zatrudnieni niepełnosprawni w TVP -  w cen
trali oraz wszystkich ośrodkach i oddziałach regionalnych -  
to 22 osoby (!) Pan pełnomocnik dostrzega jednak proble
my związane z wizerunkiem i odbiorem społecznym osób 
niepełnosprawnych. Uważa, że nie należy robić specjalnych 
programów tylko o niepełnosprawnych, ale jak najszerzej 
włączać tę tematykę w „norm alne” programy.
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KIEDY BĘDZIE NORMALNIE?

Jedna ze słuchaczek zaoponowała: uważa, że to sami 
dziennikarze szukają sensacji, a nie normalności, i to oni 
przede wszystkim muszą się nauczyć pokazywania normal
nego, czyli nudnego życia ludzi niepełnosprawnych.

Meandry reklamy
Konferencyjna dyskusja zajęła się reklamą. Stowarzyszenie 

Integracja jest autorem kilku programów i kampanii społecz
nych z wykorzystaniem billboardów i spotów reklamowych: 
„Niepełnosprawni -  Normalna sprawa”, „Płytka wyobraź
nia to kalectwo”, „Czy naprawdę jesteśm y inni?”, „Polska 
bez barier”, „Sprawni w pracy”, „Czy naprawdę chciałbyś 
być na naszym miejscu?” W spółpracuje lub współpracowa
ła przy ich organizacji m.in. z zaproszonymi profesjonali
stami z agencji reklamowych.

Martin W inther przypomniał, że reklama telewizyjna jest 
zupełnie inną formą przekazu niż film czy serial. Przede 
w szystkim jest ograniczona 30. sekundami czasu trwania 
spotu. I to już jest trudne. Musi zatem używać skrótów i sym
boli, a symbole mogą być różnie odczytane. Ponadto, na wy
korzystanie osób niepełnospraw nych agencja reklam owa 
musi otrzymać zgodę właściciela reklamowanej marki.

Paweł Tyszkiewicz zauważył, że reklama jest em itowa
na niejednokrotnie setki razy i w ten sposób utrwala przekaz
-  coś „nienormalnego” powtórzone wielokrotnie, zaczyna 
być „norm alne”. Jest to zagrożenie, ale jednocześnie może 
być wyzwaniem. Oczywiście, niepełnosprawni są na swoim 
miejscu w kampaniach społecznych i jest to dziedzina, którą 
bardzo lubią agencje reklamowe (twórcza odmiana w robie
niu reklam proszków do prania czy podpasek). Jednak o ma
sowym udziale osób niepełnosprawnych w reklamie nie może 
być mowy: przecież w reklamach nie występują nawet „zwy
kli” ludzie, tylko idealni modele! Reklama sprzedaje marze
nia. Odbiorcy chcą widzieć się lepszymi i piękniejszymi.

Agencje reklamowe mogą wykorzystywać niepełnospraw
nych jedynie w sposób nie budzący sprzeciwu środowisk osób 
niepełnosprawnych, ale również sprawnych odbiorców. Za
angażowanie osób niepełnosprawnych do reklamy może zo
stać potraktowane jako wykorzystywanie ich w działalności 
komercyjnej i naprawdę trudno przewidzieć tego efekty.

M eryke Lefebvre pow iedziała, że niepełnospraw ność 
w reklamie nadal jest tematem drażliwym. Podobnie jak  kil
kanaście lat temu używanie w reklamach ludzi o różnych 
kolorach skóry. Ale cierpliwie i z czasem również na tym 
polu dojdziemy do normalności.

Co jest zatem normalnością?
Piotr Pawłowski przypomniał kampanię „Czy naprawdę 

jesteśm y inni?” , przygotow aną przez Integrację w 2003 
roku, Europejskim  Roku O sób N iepełnospraw nych, gdy 
zrealizow ane już  dwa spoty reklam owe nie zostały zakw a
lifikow ane do em isji przez TV P SA. W pierw szym  film i
ku, parze w średnim  wieku jadącej swoim sam ochodem , 
dość brutalnie i niebezpiecznie zajeżdża drogę inny sa
m ochód. Gdy po chw ili parkują, widzą, że ten w łaśnie 
sam ochód rów nież zatrzym ał się w pobliżu. K ierow ca w y
skakuje zza kierow nicy, podbiega do pirata i zauw aża, że 
z sam ochodu w ysiadł m ężczyzna na w ózku. Widać jak  
z jego  tw arzy opadają w szelkie em ocje, m am rocze pod 
nosem  coś w rodzaju „przepraszam , pom yłka” i odcho
dzi. A na ekranie pojaw ia się hasło: „D laczego traktujesz 
nas inaczej?”

Druga historyjka odbywa się w dużym biurze: młoda, 
zgrabna urzędniczka podchodzi do kserokopiarki ustawio
nej na korytarzu i zaczyna kserować dokumenty. Z tyłu pod
jeżdża pracownik na wózku i lubieżnie klepie ją  w pupę (którą 
zresztą ma na wysokości swojej twarzy). Dziewczyna gwał
tow nie odw raca się, szukając „złoczyńcy” w zrokiem  na 
wysokości swoich oczu, potem powoli obniża głowę i mówi: 
„Ale te korytarze ciasne...” I znowu napis: „Dlaczego trak
tujesz nas inaczej?”

Piotr Paw łow ski uważa, że kam pania ta przeskoczyła 
pew ien etap rozw oju spo łecznego  -  p rzeciętny  p e łno 
spraw ny m ieszkaniec Polski nie je s t jeszcze gotow y na 
negatyw ne pokazyw anie osób niepełnospraw nych. Czy są 
na to gotow i sami n iepełnospraw ni? Po reakcji sali, na 
której było sporo osób niepełnospraw nych, widać, że nie 
(„za w cześnie” ).

Pawłowski zapytał: „No to kiedy?” i pożegnał zebranych 
jeszcze jedną reklamą z serii „Czy naprawdę jesteśm y inni?”, 
która nigdy nie doczekała się emisji.

Nowe, puste m ieszkanie; pośredniczka p rzedstaw ia 
potencjalnem u kupcowi zalety: św ietny rozkład, piękny 
widok. „A sąsiedzi?” -  pyta mężczyzna. „M a pan idealną 
sytuację. Nad mieszkaniem biura, czyli po 18. cisza, a obok 
para głuchoniem ych". W następnej scence -  za oknem noc, 
właściciel m ieszkania wierci się w łóżku, usiłuje zasnąć, 
zapala lam pkę, a zza ściany dobiegają bardzo donośne 
odgłosy, jednoznacznie zw iązane z intym nym  pożyciem 
sąsiadów...

Barbara Ewa Abramowska
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II ROCZNICA

Pamiętamy...
NAPISALI DO REDAKCJI

Ce/e i granice PTRN
rehabilitacji w paraplegii

W dniach 23-24 marca 
2007 roku w Warszawie 

odbyło się IV Sympozjum 
Naukowe Polskiego Towarzystwa 

Rehabilitacji Neurologicznej 
(PTRN). Tematem sympozjum 
były cele i granice rehabilitacji 

w paraplegii. Jego organizatorem 
była II Klinika Neurologii 

Instytutu Psychiatrii i Neurologii 
(kierownik Kliniki: 

prof. A. Członkowska). Na czele 
Komitetu Organizacyjnego stanął 

dr Maciej Krawczyk, 
przewodniczącym 

Komitetu Naukowego 
był prof. dr hal). Józef Opara.

W sy m p o z ju m  w zię ło  
udział ponad 170 uczest- 
n ików , w tym  tro je  

w ykładow ców  z zagran icy . W śród 
gości zagranicznych należy wymienić 
prof. K-H. M auritza z Klinik Berlin
-  w iceprezesa regionalnego na Europę 
W sc h o d n ią  Ś w ia to w e j F e d e ra c ji 
N eurorehabilitacji (W FNR), honoro
wego członka Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego. Z gości krajowych 
należy wymienić prof. J. Kiwerskiego
-  konsultanta krajowego w dziedzinie 
rehab ilitac ji i m gr R. S krzypczyka
-  w icep rezesa  F undacji A ktyw nej 
R eh ab ilitac ji. W ygłoszono  łączn ie
14 referatów.

Na początku  doc. U. S ław ińska 
z Instytutu N enckiego p rzedstaw iła 
aktualny stan eksperym entów nad re
generacją rdzenia kręgowego po jego 
urazowym uszkodzeniu u zwierząt do
św iadczalnych. Następnie om ówiono 
wiele aspektów urazów rdzenia kręgo
wego i kompleksowej rehabilitacji osób 
po URK. Przedstawiono postępowanie 
w ostrym okresie po uszkodzeniu rdze
nia, podstawowe zasady kompleksowej 
rehabilitacji osób po tym urazie, wy
korzystanie bieżni ruchomej i odciąże
nia ciężaru ciała do nauki chodzenia.

p rob lem y  reedukac ji w dysfu n k c ji 
neurogennej pęcherza  m oczow ego, 
życie  codzienne osób z p arap leg ią
i jego jakość, ocenę samej siebie oraz 
stosunek do własnej niepełnosprawno
ści u kobiet po U RK , m ożliw ości 
obiektywnej oceny postępów sprawno
ści motorycznej osób z uszkodzeniem 
rdzenia kręgowego, zapobieganie i le
czenie odleżyn.

N a jc ie k a w sz y m  w y d a rz e n ie m  
p ie rw szeg o  d n ia  sy m p o z ju m  było  
Forum osób niepełnospraw nych na te
mat: „Czy istnieją granice rehabilita
cji po URK?” , w którym wzięło udział 
dziesięciu paraplegików  i tetraplegi- 
ków poruszających się na wózkach in
w alidzk ich . D zięki nim uczestn icy  
sym pozjum  mogli dow iedzieć się jaki 
je s t punkt w idzenia osób n iepełno
spraw nych na cele i ograniczenia re
habilitacji. W drugim dniu sympozjum 
odbyły się stojące na w ysokim  pozio
m ie w a rsz ta ty  p ro w a d z o n e  p rzez  
dr Johna M cFarlanda i fizjo terapeut
kę Sandrę Stark z Centrum  Rehabili
tacji Hunters M oor w N ew castle upon 
Tyne: „A ssessm ent and M anagem ent 
o f  Spasticity” zakończone interaktyw 
nym quizem.

Sympozjum tow arzyszyły pokazy 
n a jn o w o c z e śn ie js z y c h  u rz ą d z e ń  
mechanicznych do pionizacji, ruchów 
biernych i nauki chodzenia w odciąże
niu, p rodukow anych  w S zw ajcarii: 
ER1GO i LOKOMAT, oraz praktycz
ny pokaz podawania toksyny botulino- 
wej A w spastyczności (prowadzący: 
dr hab. J. Sławek).

Ustalono, że następne -  V Sym po
zjum PTRN odbędzie się w Tarnow
skich G órach, w dniach 9-10 m aja 
roku 2008. Jego term in zbiegnie się 
z 160. ro c z n ic ą  u ro d z e n ia  K arla  
W ernickego, w ybitnego neuropatolo- 
ga, psychiatry i neurologa, który uro
dził się i w ychow ał w Tarnow skich 
G órach. Tem atyką będą zagadnienia 
kompleksowej rehabilitacji po urazach 
czaszkow o-m ózgow ych.

Józef Opara

Godzina 21.37, dru
g ieg o  d n ia  k w ie tn ia
2005  roku -  to data  
pam iętna szczegó ln ie  
dla nas, Polaków.

Minęła już druga rocznica śmier
ci Jana Pawła II -  papieża 

Polaka, Pielgrzyma i Apostoła miłości 
i wiary. Jego fizyczne cierpienie wpisa
ło się w pamięć narodu, który On tak 
mocno umiłował, i który odwzajemnił 
po stokroć tę wielką miłość i oddanie.

Śmierć Ojca Świętego już na zawsze 
będzie się nam kojarzyć z czasem około- 
świątecznym, a ból i cierpienie Jezusa 
ukrzyżowanego są nam bliższe także za 
sprawą męki umierającego Jana Pawła II. 
Wizerunek papieża -  człowieka cierpią
cego w okresie W ielkiego Tygodnia -  
przed świętem Wielkiej Nocy jest dla 
chrześcijan bardzo symboliczny. Zna
mionuje czas refleksji, głębokich prze
myśleń nad istotą wiary, ofiarą Syna 
Człowieczego i wartością życia, czas 
w którym możemy chociaż na chwilę 
wyciszyć się, zatrzymać w pogoni za do
brami materialnymi, odczuć w końcu 
radość Zmartwychwstania, a więc moż
liwości odrodzenia się -  życia.

Przez chwilę również zdajemy sobie 
wówczas sprawę z rzeczy najważniej
szych dla każdego z nas, rozumiejąc, że 
sensem życia nie jest mieć -  posiadać, 
ale -  być, a więc także dawać siebie in
nym, być dla nich oparciem.

2 kwietnia br. skończył się w Rzy
mie pierwszy etap procesu beatyfikacyj
nego papieża Jana Pawła II. Dzięki nie
mu -  jego życiu i śmierci -  mogliśmy 
dotknąć spraw najistotniejszych dla nas 
wszystkich.

O jciec Św ięty  odszed ł dw a lata 
temu, zamknęła się wówczas księga jego 
życia także w sposób dosłowny -  jakże 
symboliczny -  na uroczystości pogrze
bowej. Ale przecież pozostał z nami, jest 
obecny w naszym  życiu duchow ym  
i w codziennej egzystencji. Jan Paweł II 
jest dla w spółczesnych niepodw ażal
nym, wielkim autorytetem moralnym 
i wielkim człow iekiem , a dla rzeszy 
wierzących jest ojcem i świętym -  już 
teraz.

KaSandra

25 yybsze Spmwt/



GOTOWI DO PRACY PROJEKT

Bez lęku, z nadzieją Szkolenia
W po n ied z ia łek , 

23 kwietnia odbyła 
się konferencja prasowa w re
stauracji Chopin, w Katowi
cach, na którą zaprosiła przed- 
staw ic ie li m ediów  F irm a 
WYG International Sp. z o.o., 
która proponuje n iepełno
sprawnym bogatą ofertę dzia
łań mających ułatwić im wej
ście na otwarty, a więc dziś 
wymagający dla każdego kan
dydata, rynek pracy. Działając 
na zlecenie PFRON rozpoczę
ła ona projekt „Gotowi do 
pracy -  wsparcie osób niepeł
nosprawnych w podejmowa
niu zatrudnienia” współfinan
sow any p rzez E uropejsk i 
Fundusz Społeczny UE.

Marek Kińczyk, członek 
zarządu Firmy WYG Interna
tional, zarządzający Projektem 
i Dawid Topol, doradca w Pro
jekcie oraz Marek Plura, prze
wodniczący Komisji Spraw 
Społecznych Rady M iasta 
Katowice, udzielali wyczerpu
jących odpowiedzi oraz infor
macji na temat działań przewi
dzianych w Projekcie.

Zakłada on objęcie wielo
płaszczyznowym wsparciem 
5 tys. osób niepełnosprawnych 
z całej Polski. Adresatami Pro
jektu są osoby niepełnospraw
ne z różnymi dysfunkcjami 
w stopniu um iarkow anym  
i znacznym, mające długo
trwałe trudności z wejściem 
na otwarty rynek pracy. Pro
jekt ten jest pierwszym tego 
typu i w tej skali realizowa
nym w naszym kraju, który 
jest wspierany przez EFS.

„Gotowi do pracy” zaofe
ruje uczestnikom wyjazdowe 
w arsztaty psychologiczne, 
w tym trening praktyczny. 
Indywidualnym  wsparciem 
doradczym służyć będą trene
rzy umiejętności społecznych, 
psycholodzy, prawnicy, leka
rze różnych specjalności i re
habilitanci. Dla 250 absolwen
tów  zajęć w arsz ta tow ych

WYG International, 
ja k o  w ykonaw ca 
Projektu, zorganizu
je  staże zawodowe 
w formie praktycz
nych zajęć w miejscu 
pracy. Firma opracu
je również interneto
wą bazę informacyj
ną. Dla pracowników 
powiatowych urzę
dów pracy i organiza- 
cji pozarządow ych 
zajmujących się po
radnictwem i pośred
nictw em  pracy, w dalszej 
fazie Projektu w ykonawca 
zorganizuje specjalne semina
ria mające na celu wzbudze
nie zainteresowania realizacją 
ścieżek kariery uczestników 
Projektu.

Uczestnictwo w Projekcie 
osób niepełnosprawnych jest 
bezpłatne. W przypadkach 
uzasadnionych uczestnicy  
warsztatów będą mogli korzy
stać z towarzystwa i pomocy 
opiekunów.

-  Nie jestem zjawiskiem 
nadprzyrodzonym -  powie
dział Marek Plura, poruszają
cy się na wózku radny Kato
wic. -  Rzecz w budowaniu 
określonej mentalności przez 
samą osobę niepełnosprawną. 
Tylko ona zna siebie dobrze, 
może dla siebie znaleźć wła
sną niszę.

-  Trzeba rozbudzić chęć 
do za trudn ian ia  n iepełno
spraw nych, nie obiecyw ać 
wszystkiego w różowych ko
lorach. To jest według powie
dzenia: kropla drąży skałę. 
Polscy pracodawcy powinni 
dorosnąć do standardów Unii 
E uropejsk ie j -  zakończył 
Marek Kińczyk.

Dalsze informacje, w tym 
szczegółowe warunki uczest
nictwa można znaleźć na stro
nie www.gotowidopracy.mfo. 
Nr infolinii Projektu:
0 801 700 705

Oprać. IKa

J j  irma Interdont Sp. z o.o. serdecznie zapra
sza przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie reali
zowane w ramach projektu:

PROTON -  Pracodawcy Otwarci na Osoby 
N iepełnosp raw ne, rea lizow anego  w spóln ie 
z E uropejskim  C entrum  P rzedsięb iorczości 
Sp. z o.o. (EuCP) (lider projektu).

Projekt zakłada przeprowadzenie 80 bezpłat
nych szkoleń w 13 miastach, takich jak: Katowi
ce, Bielsko-Biała. Kraków, Nowy Sącz, Łódź, 
Warszawa, Wrocław, Gdańsk. Poznań, Lublin, Bia
łystok, Toruń, Zielona Góra -  aby zasięgiem objąć 
teren całego kraju oraz dotrzeć do jak największej 
grupy pracodawców.
Cel szkolenia:

Projekt szkoleniowy PROTON ma na celu dostarczenie prak
tycznej wiedzy przedsiębiorcom z zakresu budowy strategii 
rozwoju firmy. Na szkoleniu mają Państwo okazję dowiedzieć 
się, w jaki sposób można zoptymalizować działalność firmy, 
np. poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz o ich moż
liwościach zawodowych. Udział w szkoleniu PROTON może 
być punktem wyjścia do poprawy konkurencyjności firmy. 
Tematyka szkolenia:
-  analiza strategiczna przedsiębiorstwa
-  strategia marketingowa
-  strategia rozwoju kapitału ludzkiego
-  uwarunkowania prawne zatrudniania osób niepełnosprawnych
-  korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych
-  niepełnospraw ni pracow nicy jako  szansa na przewagę 

konkurencyjną.
Adresat: Przedsiębiorcy, z wyłączeniem zakładów pracy 

chronionej.
Metody: wykład, warsztaty.
Miejsce: Katowice, Siedziba Regionalnej Izby Gospodar

czej w Katowicach przy ul. Opolskiej 15.
Termin i czas: 14 maja 2007 r„ kolejne terminy oraz miej

sca szkoleń znajdą Państwo na stronie: www.interdont.coin.pl. 
Godziny szkolenia: 10,00 -  16,50. Recepcja od godziny 9,45. 
Uczestnikom szkolenia zapewniamy komplet materiałów 

dydaktycznych, certyfikat ukończenia szkolenia i poczęstunek. 
Prowadzący:
Aleksander Stuglik -  ekspert i konsultant z zakresu prawa 

gospodarczego i prawa pracy, wykładowca i trener na wielu 
kursach dla przedsiębiorców na temat zakładania i prowadze
nia firmy. Członek Association o f Independent European 
Lawyers w Londynie, autor artykułów i porad prawnych dla 
przedsiębiorców w Dobrej Firmie, Gazecie Prawnej i Radcy 
Prawnym. Radca prawny w Regionalnej Izbie Gospodarczej 
w Katowicach.

Renata Stejskal -  dyrektor ds. dydaktyki w Katowickiej 
Szkole Menedżerów, Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jako
ścią w firmie Interdont Sp. z o.o. oraz w Regionalnej Izbie 
Gospodarczej w Katowicach. Wykładowca m.in. na studiach 
podyplomowych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, kursach 
w Katowickiej Szkole Menedżerów z zakresu zarządzania
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PROTON PROJEKT PTTK

dla pracodawców
zasobami ludzkimi, komunikacji interpersonalnej i jakości. 
Ekspert w zespole edukacyjno-doradczym  ds. wdrażania 
Regionalnej Strategii Innowacji woj. śląskiego na lata 2003- 
2013. Autorka projektów edukacyjnych i trener akredytowany 
przez PARP w ram ach program ów  PHARE, SPO WKP 
i SPO RZL.

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest 
przesianie przez Państwa Dokumentów Zgłoszeniowych zgod
nie z Instrukcją Zgłoszenia, 

faksem: (032) 258-12-72 lub 
e-mailem: sekretariat@interdont.com.pl 
W związku z ograniczoną ilością miejsc o uczestnictwie 

w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z: 
Barbarą Dziurowicz -  tel. (032) 258-11-73, 
e-mail: bdziurowicz@interdont.com.pl lub 
Beatą Hawlicką -  tel. (032) 258-04-20, 
e-mail: sekretariat@interdont.com.pl

Interdont Sp. z o.o. 
ul. Opolska 15 40-084 Katowice 

www.interdont.com.pl

KROTKO

Turystyka bez barier?

W ramach programu Leonardo da Vinci realizowany 
jest projekt DIADA mający na celu przygotowanie 

profesjonalnej informacji turystycznej dla osób niepełnospraw
nych. Badania zostały przeprowadzone w Belgii. Niemczech, 
Grecji. Włoszech, Polsce. Rumunii i Szwecji. Rzetelna infor
macja musi dotyczyć nie tylko pokoju, budynku i najbliższej 
okolicy, a także dalszego otoczenia, możliwości bezpiecznego 
przemieszczania i innych potrzeb, z uwzględnieniem specyficz
nych potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami. Celem projektu 
DIADA jest więc przygotowanie systemu szkoleniowego, 
który będzie uczył przygotowania fachowej informacji tury
stycznej, skierowanej dla osób z różnym rodzajem niepełno
sprawności. W nowym systemie szkoleń audytorami będą 
mogli być zarówno pełnosprawni jak i niepełnosprawni jako 
np. pracownicy biura, hotelu lub zatrudnieni dla konkretnego 
zadania przez urzędy, ośrodki agroturystyczne, agencje tury
styczne, etc.

Zakłada się, że głównym rezultatem projektu DIADA, 
oprócz nowego systemu szkoleń dla całego sektora turystycz
nego. który znacząco podniesie kwalifikacje jego pracowników, 
będzie zaangażowanie w niego osób niepełnosprawnych.

Idea dostępnej turystyki w dzisiejszych czasach staje się 
prawdziwym wyzwaniem dla całej branży turystycznej.

Oprać, niwa

Turystyka 
dla wszystkich
Turystyka, a konkretnie 

jej uprawianie, stano
wi ogromną szansę dla osób 
niepełnosprawnych -  sprzyja 
ograniczaniu konsekwencji 
niepełnosprawności w sferze 
psychicznej i fizycznej. Stano
wi jednocześnie płaszczyznę 
integracji społecznej osób nie
pełnosprawnych i ich rodzin 
z osobami zdrowymi. Ponie
waż liczba osób n iepełno
sprawnych w Polsce ciągle 
rośnie, ich dostęp do możliwo
ści uprawiania turystyki powi
nien znaleźć się w kręgu 
zainteresowań państwa.

N iepełnospraw ność ma 
różne imiona. W powszechnej 
świadomości ograniczana jest 
często do trwałej niepełno
sprawności ruchowej. Tymcza
sem rośnie grupa osób z inny
mi niepełnosprawnościami.

Polskie Towarzystwo Tury
styczno Krajoznawcze już 30 
lat stara się pomóc osobom nie
pełnosprawnym w realizacji 
krajoznawczych i turystycz
nych marzeń i wyciągnąć je na 
łono przyrody, na krajoznawcze 
ścieżki i tuiystyczne szlaki.

Dlatego z uwagi na rosną
cą rolę turystyki i krajoznaw
stwa w procesie rehabilitacji 
społecznej osób n iepełno
spraw nych. a tym sam ym  
olbrzym iego wpływu form 
aktywności wolnoczasowej na 
formy integracji tej grupy 
społeczności tak ważne jest 
podjęcie działań stwarzają
cych w szystkim  n iepełno
sprawnym możliwość upra
wiania różnych form turysty
ki i informowanie ich o takich 
możliwościach.

Projekt „T urystyka dla 
wszystkich”, który jest reali
zow any przez PTTK przy 
wsparciu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich, powstał z po
trzeby serca, aby wszystkim, 
którzy chcą uprawiać turysty
kę aktywną przybliżyć całą in
frastru k tu rę  tu ry sty czn ą ,

wskazać miejsca gdzie wędro
wać może każdy, bez wzglę
du na stopień niepełnospraw
ności, a także poinformować
0 w ystępujących utrudnie
niach czy ograniczeniach. 
Chcielibyśmy poprzez czynne 
uczestnictwo w tym projekcie 
pokazać osobom niepełno
sprawnym, że turystyka jest 
dla wszystkich.

W ramach projektu, który 
pilotażowo realizowany jest 
na terenie trzech województw: 
łódzkiego, m azow ieckiego
1 podlaskiego, chcemy spraw
dzić dostępność obiektów  
noclegowych i gastronomicz
nych, kulturalnych i sporto
wych, zabytkowych, a także 
szlaków  tu ry sty czn y ch , 
parków narodowych i krajo
brazowych oraz transportu.

Chcemy na naszej stronie 
in te rne tow ej in form ow ać
o imprezach turystyki kwali
fikowanej, które odbywają się 
na terenie kraju, w których 
przew idziane są trasy  dla 
wszystkich.

W ykaz tych o b iek tów  
znajdzie  się docelow o na 
tworzonej w ramach projek
tu s tro n ie  in te rn e to w e j. 
Ponieważ chcemy, aby z in
formacji zawartych na niej 
korzystały osoby niepełno
sprawne oraz ich rodziny -  
docelowo stworzymy możli
wość oglądania strony przez 
osoby niedowidzące.

Z myślą o niepełnospraw
nych turystach zagranicznych, 
stworzymy stronę w wersji 
angielskiej.

Projekt jest realizowany 
dzięki wolontariuszom -  stu
dentom, a także dzięki -  jak 
zawsze ofiarnej -  kadrze spo
łecznej PTTK z jego oddzia
łów z województw łódzkiego, 
mazowieckiego i podlaskiego.

Więcej informacji na stronie: 
w w w. tu ry s ty  k a d law  s zy s / - 
kich.pl

Info: PTTK
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Z RÓŻNYCH SZUFLAD

Dlaczego tyjemy
Często dowiadujemy się o rewolucyjnych, szybkich i bez

stresowych sposobach walki z otyłością, których skuteczność 
jest różna.

Bardzo obiecującą metodę w leczeniu otyłos'ci opracowali 
lekarze z III Katedry i Kliniki Ogólnej Collegium Medicum UJ 
w Krakowie. Wyniki testów na gryzoniach były na tyle dobre, 
że postanowiono, przy udziale finansowym firmy amerykań
skiej, przeprowadzić testy na ludziach. Metoda ta polega na 
wszczepieniu pacjentom pod skórę z tyłu głowy elektrod, któ
re wysyłają do mózgu informację o uczuciu sytos'ci. Metoda 
może być przełomowa w leczeniu otyłości.

A dlaczego tyjemy? Ogólna opinia jest taka, że powoduje 
to niewłaściwa dieta i brak wysiłku fizycznego.

Fredrik Nystrom ze szwedzkiego uniwersytetu przeprowa
dził doświadczenie na 18 ochotnikach (12 mężczyzn i 6 ko
biet) polegające na poddaniu ich miesięcznej wysokokalorycz
nej i wysokotłuszczowej diecie. Reakcja na zastosowaną dietę 
była bardzo zróżnicowana. Chodzi zarówno o wzrost masy ciała, 
jak i stan zdrowia. Na tym etapie badań nie można jednoznacz
nie określić co jest przyczyną otyłości, ale w dużej mierze 
odpowiada za nią metabolizm człowieka.

Jak doktor Jekyll?
Australijski uczony Barry Marshall, w bardzo niekonwen

cjonalny sposób udowodnił, że bakterie Helicobacter pylori są 
odpowiedzialne za stany zapalne żołądka oraz chorobę wrzodo
wą żołądka i dwunastnicy. Przeprowadził on na sobie ekspery
ment, który stał się kluczowym w jego karierze, mimo że oku
piony skrajnym wyczerpaniem organizmu. Wykazał, że chorobę 
wrzodową należy leczyć antybiotykiem. Człowiek może „zła
pać” te bakterie już w dzieciństwie i przez całe życie być ich 
nosicielem, zarażając nieświadomie ludzi ze swego otoczenia.

Udowodnianie tezy trwało siedem lat, część naukowców 
nie traktowała poważnie tych badań. Jednak warto było -  
w 2005 r. wraz z Robinem Warrenem otrzymał Nagrodę Nobla 
z dziedziny fizjologii i medycyny.

Gruźlica znowu groźna
Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że gruźlica prze

żywa renesans. Ponadto pojawiają się oporne na leki szczepy 
bakterii, które są bardzo groźne w połączeniu z wirusem HIV. 
Najwięcej zachorowań i niestety zgonów wywołanych działa
niem tych dwóch czynników odnotowano w RPA, ale prak
tycznie każdy region globu jest zagrożony. Sposobem walki 
z chorobą jest bezwzględne przestrzeganie zasad leczenia do
stępnymi metodami oraz edukacja. Koncerny farmaceutyczne, 
które do tej pory nie interesowały się gruźlicą wreszcie jednak 
uświadomiły sobie zagrożenie i pojawiły się pierwsze badania 
nad nowymi lekami.

Cicha plaga
Kłopoty ze słuchem ma dziś ponad 500 min ludzi na całym 

świecie i ich liczba stale rośnie. Do najważniejszych przyczyn 
powstawania kłopotów ze słuchem zalicza się: starzenie się spo
łeczeństwa, rozpowszechnienie walkmanów, discmanów i od
twarzaczy MP3 oraz miejski hałas. O natężeniu 80 dB może pro
wadzić do uszkodzenia słuchu dopiero po pewnym czasie, a 100 
dB może zrobić szkody w kilka sekund. Nieodwracalnie! Dla 
porównania: przeciętny hałas na dyskotece to 90-105 dB. dźwięk

pneumatycznego młota pracującego w odległości trzech metrów 
ok. 100 dB, startujący samolot 130 dB, a koncerty rockowe 110 
dB. Dlatego wielu muzyków odczuwa uporczywe dzwonienie 
w uszach spowodowane trwałym uszkodzeniem słuchu.

Prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Międzynarodowego Cen
trum Słuchu i Mowy twierdzi, że obecne dzieci gdy osiągną 
wiek 30-40 lat będą miały słuch dzisiejszych 70-latków. Naj
groźniejsza -  wg profesora -  jest muzyka techno ponieważ jest 
nie tylko głośna, ale i jednostajna. Poziom hałasu w polskich 
dyskotekach sięga nawet 140 dB (!) bo my wciąż jesteśmy za
fascynowani możliwościami wzmacniaczy i kolumn głośniko
wych. Bez „powera” na dyskotece, na koncercie czy w kinie(!) 
uważamy imprezę za nieudaną. Wielu niestety wychodzi z nich 
z urazami akustycznymi ucha, które są bolesne i często kończą 
się perforacją czyli przerwaniem błony bębenkowej.

Osoby mające problemy ze słuchem mają nie tylko kłopoty 
z porozumiewaniem się, ale także zaburzenia koncentracji 
i pamięci. Obecnie opracowuje się sposoby leczenia narządu 
słuchu. Po pierwsze szuka się leków, które ochronią ludzi przed 
szkodliwym wpływem hałasu, po drugie próbuje się zachęcić 
do pracy komórki macierzyste. Natomiast technika oferuje im
planty słuchowe, które jeszcze nie są doskonałe, np. eliminują 
dźwięki z tła -  w trakcie rozmowy nie słyszy się przejeżdżają
cego samochodu.

Pieniądze szczęścia nie dają?
Składając przy różnych okazjach życzenia szczęścia, po

myślności i pieniędzy nie zdajemy sobie sprawy, że są one 
sprzeczne. Obserwacje przeprowadzone w zamożnych krajach 
wykazują, że im więcej ludzie chcą posiadać, tym bardziej czu
ją się nieszczęśliwi, tak przynajmniej twierdzi Clive Hamilton 
autor książki „Fetysz wzrostu". Dowodem tego są przykłady 
ludzi bardzo bogatych, wśród których panuje epidemia chorób 
psychicznych.

Rozwój gospodarczy i nowoczesny kapitalizm konsump
cyjny pociągają za sobą nieustanne poczucie niedosytu i ludzie 
ciągle pragną więcej niż mają.

Przeprowadzane badania dały zaskakujące wyniki: w świe
cie coraz bardziej materialistycznym, wiele osób nie czuje po
trzeby gromadzenia dóbr. ani nie uważa ich za najważniejsze 
źródło wiedzy i szczęścia. Poziom szczęścia wśród najbogat
szych Amerykanów jest tylko nieznacznie wyższy niż wśród 
innych osób wybranych losowo.

Zdaniem psychologów szczęście polega nie tyle na posia
daniu. co na czerpaniu przyjemności z tego, co się posiada.

Gdy fikcja miesza się z rzeczywistością
Mózg człowieka ma w sobie wiele tajemnic i ciągle budzi 

zainteresowanie naukowców. Psycholog Chirs Moulin na 
uniwersytecie Leeds zainteresował się przypadkiem człowie
ka, który ma niezbadane przez naukę zaburzenia funkcji 
pamięci. Osoby takie czas teraźniejszy odbierają jako coś daw
no minionego. Ludzie dotknięci tą przypadłością mimo pode
szłego wieku nie cierpią na demencję, również ich pamięć, 
abstrahując od owego zaburzenia, jest w najlepszym porządku. 
Zaburzenie nazwane przez Molina deja vecu (już raz przeżyte) 
jest podobne do deja vu, jednak trwa dłużej, co daje możliwość 
jego zbadania, a przede wszystkim pomoże odpowiedzieć na 
pytanie w jaki sposób mózg odróżnia wspomnienia od urojeń.

Oprać. IKa, Jotka
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PROJEKT MICRO BUS

Nowa jakość komunikacji -  nowa jakość życia
Podstawowym problemem osób niepełnosprawnych z dysfunkcją 

narządu ruchu i ich dezaktywacji jest brak 
możliwości swobodnego poruszania się w obrębie miasta.

Przyczyną jest ograniczona liczba autobusów 
i tramwajów niskopodlogowych oraz taksówek z windą.

Wymiana wszystkich auto
busów na niskopodłogowe 
to proces niezwykle kosz

towny. wieloletni i nie w pełni efektyw
ny. Bezsprzecznym jest to, że autobus nie 
podjedzie bezpośrednio pod miejsce za
m ieszkania osoby niepełnospraw nej. 
Mogą to oczywiście zrobić ogólnodostęp
ne taksówki, lecz nie są w stanie zabrać 
osób na wózkach elektrycznych. W takich 
przypadkach używane są taksówki z win
dami, jednak jedynie w dużych aglome
racjach, w których ich dostępność jest 
również bardzo ograniczona. Dla przykła
d u-obecn ie  na terenie Katowic funkcjo
nuje tylko jeden taki pojazd, a dostęp do 
niego w ciągu dnia jest ograniczony do 
ośmiu godzin pracy etatowej kierowcy. 
Gdy samochód ulega awarii lub kierow
ca korzysta z urlopu ta jedyna taksówka 
jest niedostępna dla niepełnosprawnych. 
Ograniczeniem jest także cena użytkowa
nia taksówki.

Realizacja wielu dotychczasowych 
projektów społecznych, w tym wsparcie 
zatrudniania osób niepełnosprawnych jest 
mało efektywne, gdyż osoby z ogranicze
niami ruchowymi po prostu nie mogą 
dotrzeć na miejsce ich realizacji! Prioryte
tem jest więc realizacja takiego przedsię
wzięcia, które realnie zapewni możliwość 
jak najbardziej swobodnego przemieszcza
nia osobom niepełnosprawnym na wóz
kach w obrębie aglomeracji. Podstawą 
prezentowanego innowacyjnego projek
tu, którego celem jest rozwiązanie tego 
problemu jest wzornictwo przemysłowe 
i projektowanie użytkowe. Efektem takie
go podejścia jest produkt CAL 5200 
TPROJEKT MICRO BUS.

CAL 5200 to gama niskopodłogowych 
samochodów użytkowych przystosowa
nych do przewozu i kierowania przez oso
by na wózkach. Pojazd cechują:
-  małe gabaryty ułatwiające manewrowa

nie. możliwość wjazdu do podziem
nych parkingów hipermarketów

-  duża pojemność wnętrza (3-5 niepeł
nosprawnych osób na wózkach, 5-9 
osób sprawnych ruchowo)

-  możliwość opuszczania nadwozia do 
130 mm nad jezdnią

-  szerokie przesuwane boczne drzwi, 
a tylne opuszczane

-  niskie koszty produkcji i eksploatacji
-  możliwość kierowania przez osoby 

niepełnosprawne (zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych),

-  dostęp osób niepełnosprawnych przez 
wszystkie drzwi

-  możliwość eksponowania komercyj
nych reklam.

Projekt Micro Bus
...obejmuje stworzenie sieci trans

portowej dla osób niepełnosprawnych 
typu „door to door” obsługiwanej przez 
osoby niepełnospraw ne zatrudnione 
zarówno w dyspozytorni, jak i za kie
rownicą, co znacznie zmniejsza koszt 
obsługi systemu. Atrakcyjny design sa
mochodów stwarza możliwość komer
cyjnego używania ich jako nośników 
reklam , zaś przestrzeń  w ew nętrzną 
można kilkoma ruchami zamienić na 
luk bagażow y lub w staw ić  fo te le . 
PROJEKT zakłada także uruchomienie 
m ikrom ontow ni sam ochodów  CAL, 
wykonywanych przez osoby niepełno
sprawne. Pozwala na to prosta w zasto
sowaniu technologia tworzenia z pro
fili aluminiowych.

Projekt samochodu i sieci transportu 
dla osób niepełnosprawnych ruchowo 
MICRO BUS zdobył srebrny medal na 
55 Światowych Targach Wynalazczości, 
Badań Naukowych i Nowych Technik 
Brussels Eureka 2006. Powstał on w ra
mach konsorcjum społecznego STREFA 
DESIGNU INNOWACJI INTEGRACJI 
działającego na terenie Katowickiej Stre
fy Ekonomicznej w Tychach. Jest zgod
ny z celami Regionalnej Strategii Inno
wacji Województwa Śląskiego na lata 
2003-2013.

Innowacyjne param etry użytkowe 
CAL 5200 MICRO BUS najlepiej przed
stawia porównanie ze standardowym au
tobusem miejskiej komunikacji:
Ilość środków transportu dostępnych za 
tę samą kwotę:
I autobus niskopodłogowy = ok. 1 min zł 
1 milion zł = ok. 25 micro busów 
(a 40 tys. zł),
M ożliwość przewozu osób niepełno
sprawnych na wózkach:
I autobus niskopodłogowy za ok. I min 
zł = 1 osoba na wózku 
I m ilion zł to ok. 25 m icro busów  
(a 40 tys. zł) = 100 osób na wózkach 
Koszt jednego miejsca transportu osoby 
niepełnosprawnej na wózku:
1 autobus niskopodłogowy = 1 miejsce dla 
1 osoby na wózku za ok. 1 min zł 
25 micro busów (a 40 tys. zł) = 100 miejsc 
dla osób na wózku = 1 miejsce za ok.
10 tys. zł, tj. 100 razy taniej!
Ilość miejsc pracy dla osób niepełno
sprawnych na wózkach jako kierowców-:
1 autobus niskopodłogowy za ok. 1 min 
zł = 0 miejsc pracy dla osób na wózku
25 micro busów (a 40 tys. zł) = 25 miejsc 
pracy dla osób na wózku = I miejsce za 
ok. 16,5 tys. zł

W ięcej in fo rm acji na stron ie : 
www.strefaintegracji.republikci.pl 

Kontakt: pojazd CAL 5200: 
calsky @ calskydesign. com 
system MICRO BUS: niarekplura@wp.pl

Oprać. BaS
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NOTATNIK KULTURALNY CO TO JEST ADHD?

O twórczej jedności przeciwieństw

M iejska Biblioteka Publiczna 
w Katowicach (Filia nr 30) 

gościła w marcu Mirona Kościelnego. 
Wieczór wypełniały fragmenty zapisków 
z jego dziennika, o którym autor mówi, 
że stanowi zalążek zamierzonej powie
ści „Najpiękniejsza ucieczka”.

Notatki typowe dla dziennika są tu 
pretekstem do licznych i rozbudowanych 
„wycieczek” w przeszłość i „ucieczek” 
myśli w dygresje i analizy, których 
kunsztowny i momentami barokowy ję 
zyk piętrzy struktury zdaniowe i obra
zowe szokujące dla wyobraźni i wytrzy
małości odbiorcy. Widać, że dla Mirona 
pisanie jest oddawaniem się żywiołowi 
języka, który czerpie ze starych, wyda
wałoby się, że już zużytych zwrotów, 
anachronizmów, jak i z gwary, a także 
tworzy nowe słowa.

Przed dyskusją wszyscy obecni otrzy
mali skromne komputerowe wydawnic
two z prezentowanymi tekstami wydane 
nakładem M anufaktury A rtystyczno- 
-Literackiej Twórcowni Forma-T. Cały 
nakład w ilości 20. egzemplarzy został 
rozchwytany. Jest to już druga publika
cja Manufaktury.

Pierwszą był zbiór wierszy Andrzeja 
Wasylika „Dedykacje” wydany na oko
liczność jeg o  w ieczoru poetyckiego 
w styczniu tego roku. Mieliśmy wtedy 
możność obcować z poezją zupełnie inną. 
Bardzo bezpośrednią i pełną humoru, 
złożoną z wierszy okolicznościowych, 
często pow stających na poczekaniu. 
Ale „Dedykacje” to też zapisy, które każą 
myśleć o japońskiej poezji haiku -  myśli
0 sensie życia, m iłości, przem ijaniu
1 twórczości, ujęte w krótką obrazową 
formę.

Oba powyższe przykłady pokazują 
więc jak  różni twórcy spotykają się 
w Twórcowni i znajdują tam wsparcie dla 
swych artystycznych dążeń. Wieczór po
ezji A. Wasylika poprzedziła pogadanka 
Barbary Kościelny-Bełdowicz o historii 
drzeworytu nawiązująca do równolegle 
otwieranej w Galerii „Pod Sufitem” filii 
Biblioteki wystawy drzeworytów Piotra 
Dudka. Gośćm i tego w ieczoru była 
grupa młodzieży z Pogotowia Opiekuń
czego „Stanica” w Katowicach. Sytuacja 
ta, jak przyznała potem B. Kościelny- 
-B ełdow icz, sk łoniła ją  do bardziej

swobodnej formy wykładu. A że ilustrowa
ny był licznymi wydawnictwami albumo
wymi na dany temat, nikt się nie nudził.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ka
towicach dzięki Miejskiemu Programowi 
Działań na rzecz Osób Niepełnospraw
nych umożliwia pierwsze debiutanckie 
prezentacje autorskie spotykającym się 
w Twórcowni autorom, dzięki czemu twór
czość ich żyje i dociera do innych, a auto
rzy mają szansę przekonać się jaka jest re
akcja na ich dokonania.

Jak bardzo jest to ważne dla każdego 
artysty, chyba nie trzeba o tym przeko
nywać. A szczególnie przecież dla tych, 
którzy sami są pełni wątpliwości i wahań 
co do znaczenia i wartości siebie i tego, 
co robią.

Niepełnosprawni przeżywający swą 
przygodę ze sztuką wysoko sobie cenią 
możliwości stwarzane im przez Bibliote
kę, gdzie są traktowani jak pełnoprawni 
twórcy, co dla wszystkich ma olbrzymie 
znaczenie.

Twórcownia Forma-T ma ambicję 
pokazyw ać, publikow ać i promować 
sw oich autorów  i liczy na poparcie 
wszystkich, którym kultura jak najszerzej 
rozumiana leży na sercu.

P.D.

M iron Kościelny „Najpiękniejsza  
ucieczka " (fragmenty)

Wyobraźnia to dla innie instrument 
służący do wejścia w drugiego człowie
ka. Dam przykład. Widzę śmiejącą się ra
dośnie osobę. O He znam ją  trochę  
dłużej, mogę wyciągnąć jakieś wnioski 
metodą dedukcji. Ten śmiech wraz z głę
bokim go doznaniem przez moją wyobraź
nię zsyła mi pomoc w postaci wartowni
ków, skojarzeń gotowych zawsze dobyć 
swych promienistych mieczy. / te skoja
rzenia muzyczne, plastyczne w połącze
niu z m ocniejszym stężeniem emocji, 
stają się ruchliwe, zaczynają żyć własnym 
życiem.

Mówiłem z trudem kontrolując słowa, 
aby zupełnie nie zaplątał mi się język, 
chciałem bowiem przekazać myśli, które 
rodziły się w tej chwil. Nagle widzę ją, 
gestykulowałem w emfazie, jak  się śmie
je  na tronie w renesansowym profitu  
Z okalającymi ją  puttami, przy dźwięku 
koncertów brandenburskich...

„Świat to za mało” 
-  kampania 
społeczna

„Przestań biegać! Usiądź wreszcie! 
Zostaw to! -  skaranie boskie z tym dzie
ciakiem!” Takie i wiele innych bardzo 
emocjonalnych okrzyków towarzyszyły 
m ojem u niesfornem u bratu od jego  
pierwszych kroków do ostatniej klasy 
w szkole. Jako nastolatek był niezwykle 
zbuntowany przeciw ko wszystkiem u 
i wszystkim. Reagował bardzo gwałtow
nie na wszelkie próby okiełznania. Trud
ny „charakterek” , bardzo żywiołowy 
i niekonwencjonalny młody człowiek -  
te określenia dominowały. Zawsze miał 
źle lub wcale niezawiązane buty i tylko 
jeden zeszyt. Uczył się zrywami i tylko 
tego, co spraw iało mu przyjem ność, 
reszty z wielkimi trudnościami, ale był 
i je s t bardzo w rażliw y, uczuciow y, 
ciekawy życia i ludzi. No i oczywiście 
nadruchliwy. Nie usiedzi spokojnie -  
taki „struś pędziwiatr”.

Teraz wiem, że są to oznaki ADHD -  
zespołu nadpobudliwości psychorucho
wej z deficytem uwagi. Mój brat radzi 
sobie w dorosłym życiu, bo nadmiar ener
gii potrafił ulokować we właściwym kie
runku. Będąc pasjonatem rowerowych 
i pieszych wędrówek, wspinaczki skałko
wej i starych motocykli zapewnia sobie od
powiednio dużą dawkę emocji i ruchu.

Społeczeństwo niezbyt chętnie tole
ruje wszelkie odstępstwa i „odmieńców”, 
a w najlepszym razie osobników po pro
stu kłopotliwych, o kontrowersyjnych za
chowaniach. Wielu dorosłych z ADHD 
niestety uzyskuje gorsze wykształcenie, 
często popada w konflikty z prawem, są 
bardziej podatni na różne uzależnienia 
itp.. bo ich w żaden sposób nie leczono.

Dofinansowanie szkoleń dla specja
listów, więcej zajęć dotyczących tej 
tematyki podczas studiów pedagogicz
nych i medycznych, refundacja nowocze
snych leków -  to czołow e postulaty 
Polskiego Towarzystwa ADHD, które 
prow adzi kam panię  sp o łeczną  pod 
hasłem „Świat to za mało”. Jej celem jest 
spowodowanie zwiększenia nakładów na 
edukację i opiekę zdrow otną dzieci
i dorosłych z ADHD. Wiedza i właściwa 
terapia dają im szanse na norm alne, 
radosne i udane życie.

niwa
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„Chodzi mi o to, aby język giętki 
powiedział wszystko, 
co pom yśli głowa  ”

(J. Słowacki, Beniowski)

W Witrynie nadal gościmy „Poezję w Stańczyku”. Tym razem prezentujemy 
wiersze pogodne i prawdziwie wiosenne, pełne radości życia. Często na prze
kór losowi i własnym dysfunkcjom ich twórców.

* * *

W szystko, co dobre 
powiedz mi dzisiaj, 
nie zwlekaj.
Do ju tra  tylko 
ze złym słowem 
zaczekaj

W iosna
Najważniejsze wiosną 
jest przebudzenie.
Po śnie zimowym 
budzi się życie, 
budzi nadzieja -  
zbudź się i ty!
Nie prześpij chwili najlepszej, 
ustanowionej przez Stwórcę, 
zbudź się. 
by jeszcze raz
rozpocząć wszystko od nowa!

M ałgorzata Guzikowa

Żółty słonecznik
A w moim ogródku 
przy bramce, przy drodze, 
zakwitło mi słonko 
na zielonej nodze.

Raźniej teraz idzie 
w mym ogródku praca 
a słonecznik swoją główkę 
do słońca wciąż zwraca...

Marianna M achłowska

Wiosna
Rozochocony promień słońca 
zuchwale spenetrował 
intymny kącik 
tłustej ziemi.

Rodzi się kwiat.
Ewa Zalewska

Uśmiechnij się
Uśmiechnij się nie lękaj się 
tego co dzieje się wokół, 
usiądź na ławce popatrz na zieleń 
być może odzyskasz spokój.
Ptaszek na drzewie zakwili 
siadł na gałęzi nad tobą, 
serce ci mocniej zabije 
odetchniesz z ulgą pomyślisz nad sobą. 
Nad sobą, bo los ciągle figle ci płata 
trudno udźwignąć ten ciężar, 
niestety to już  nie młode lata.
Kiedy to wszystko minęło 
wspominam tamte chwile w pamięci, 
serce mi mocniej zabiło 
a w oczach łza mi się kręci.
Łza żalu, czy szczęścia, trudno mi to 
powiedzieć
wiem tylko jedno wstań i pójdź dalej, 
nie możesz tak sam a siedzieć. 
Rzuciłam okiem na ławkę 
na drzewo, pod którym siedziałam,
i poszłam z uśmiechem dalej 
tak wiele zrozumiałam

Leokadia Korzeń

Podarunki
Zycie podarowało mi 
poranki
naznaczone śpiewem ptaków 
ciężkie od zmęczenia 
południe
wieczory przy kominku 
puszystość nocy 
mam także radość 
w tabletkach 
czas zatarł 
datę ważności

Jolanta Kutyło

Promyk
figlarny promyk 
spojrzał w Twą stronę
-  blask słońca zapowiedział, 
dzień uroczy obiecał 
kwitnące łąki oglądać kazał, 
słuchać muzyki przyrody, 
wschodzące słońce się śmieje
-  może pójdziesz na spacer 
podziwiać blaski i cienie 
to jest Nasz Świat

Łzy w deszczu
Czyste powietrze,

cichy szm er wody, 
szare porosty,

poczerniałe mchy, 
błądząca gwiazda.

pytające oczy, 
drżące ciało,

szelest liści... 
łzy w deszczu

niezauważalne...
Wanda Jajko

* * *

W iosno -  ile o tobie już  powiedziano
Ile wyśpiewano pieśni
Ile obrazów namalowano
Tyś synonimem odradzającego się życia
Które wbrew przeciwnościom  Losu
Na nowo powstaje
I nie gdzieś z Kosmosu
Ale na ziemskiej rodzi się glebie
Więc ludzie wciąż z nadzieją
Czekają na ciebie
A tyś tylko słowem pojęciem i porą 
Jednostką czasu obszerną i sporą 
W którym wszystko co miłe się mieści 
A Słońce ciepłymi promieniami nas

pieści
W szystko co miłe świeże radosne 
Po zapachu, kolorze poznaje się wiosnę 
Po lekkim wietrzyku co muska nas po

twarzy
Po ciepłym deszczyku co w młodych 

listkach gwarzy 
Po łebkach kwiatów ciekawie

rozglądających się po świecie 
Po gałązce białego bzu ofiarowanej

kobiecie

Teresa Skałacka- Wilkosz

Oprać. IKa
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Festiwal Filmowy w Koszalinie
PATRONATY

„ Nasze Sprawy” objęły patronatem medialnym IV Europejski 
Festiwal Filmowy INTEGRACJA -  Ty i Ja — Koszalin 2007, 
który odbędzie się w dniach 13-16 września br.

Organizatorzy informują, że w tym roku będzie on poświę
cony integracji niepełnosprawnych dzieci ze sprawnymi rówie
śnikami oraz populaiyzacji idei terapii przez bajkę. Przewidu
ją  projekcje bajek filmowych i wiele imprez towarzyszących, 
np. wystawy lalek, dekoracji firnowych, działania z udziałem 
dzieci w terenie, tj. we wsi Podgórki, w której ze środków euro
pejskich powstaje Kraina Baśni.

Szanowni Państwo!
Zapraszamy Państwa wraz z podopiecznymi do udziału 

w Integracyjnym Konkursie Artystycznym „Bajka w trzech 
wymiarach”, odbywającym się w ramach IV Europejskiego 
Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja w Koszalinie. Konkurs 
jest adresowany do dzieci niepełnosprawnych i sprawnych 
w wieku 7-13 lat, podopiecznych ośrodków szkolno-wycho
wawczych i warsztatów terapii zajęciowej, uczniów szkół i klas 
integracyjnych, wychowanków świetlic środowiskowych i pod
opiecznych organizacji pozarządowych.

Integracyjny Konkurs Artystyczny „Bajka w trzech wymia
rach” jest podzielony na trzy części. Zapraszamy do udziału 
w następujących konkursach:
1. Konkurs na słuchowisko radiowe „Posłuchajcie naszej 
bajki”. Zadaniem uczestników jest nagranie amatorskiego 
słuchow iska, adaptacji znanej bajki lub nowego utworu. 
Termin nadsyłania prac upływa I czerwca 2007 r. Jury wyłoni
12 najlepszych słuchowisk, których autorzy zostaną zaproszeni 
na koszt organizatorów do Koszalina w celu nagrania profesjo
nalnych wersji swoich prac w studiu nagraniowym Radia 
Koszalin. Nagrane słuchowiska będą następnie emitowane 
w okresie wakacyjnym w Radiu Koszalin. Jury wybierze spo
śród nich trzy najlepsze prace. Autorzy wybranych słuchowisk 
otrzymają nagrody rzeczowe, m.in. sprzęt elektroniczny.
2. Konkurs literacki „Chodź, opowiem Ci bajeczkę”. Zada
niem uczestników jest stworzenie książeczki, zawierającej

bajkowy utwór literacki lub zbiór utworów autorstwa uczestni
ków konkursu. Praca powinna zawierać od 24 do 32 stron do
wolnego formatu, powinna być wykonana ręcznie przy użyciu 
dowolnej techniki, ilustrowana i oprawiona. Termin nadsyłania 
prac upływa 1 czerwca 2007. Jury wybierze trzy najlepsze pra
ce, a najciekawsza z nich zostanie wydana. Ich autorzy otrzy
mają nagrody rzeczowe, m.in. sprzęt elektroniczny.
3. Konkurs filmowy „Zagrajcie w naszej bajce”. Zadaniem 
uczestników jest stworzenie bajkowego scenariusza filmowego, 
zakładającego realizację filmu długości 5-10 minut w dowol
nej technice oraz plakatu ilustrującego treść filmu. Scenariusz 
należy zaprezentować w formie pisemnej. Plakat powinien być 
wykonany własnoręcznie, dowolną techniką w formacie nie 
mniejszym niż A4. Termin nadsyłania prac upływa 1 czerwca 
2007 r. Jury spośród nadesłanych prac wyłoni sześć najciekaw
szych scenariuszy, które następnie zostaną zrealizowane. 
Zwycięskie zespoły otrzymają nagrody w postaci kamer. Orga
nizatorzy zatrudnią również specjalistę, który będzie służył po
mocą techniczną w trakcie realizacji filmu. Zrealizowane filmy 
zaprezentujemy w Konkursie Głównym podczas IV Europej
skiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja w Koszalinie 
w dniach 13-16 września 2007 r.

Członkowie wszystkich nagrodzonych zespołów wraz 
z opiekunami zostaną zaproszeni do udziału w festiwalu. Kosz
ty noclegu i wyżywienia pokryte zostaną przez organizatorów. 
W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość 
refundacji kosztów dojazdu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Organizatorzy

Więcej informacji na temat festiwalowych imprez na stronie: 
www.integracjatyija.pl', e-mail:integracjatyija@wp.pl

Biuro festiwalowe: Koszalińska Biblioteka Publiczna, 
Plac Polonii 1, 75-415 Koszalin; tel. (94) 348 15 41

Dyrektor festiwalu: Barbara Jaroszyk, rzecznik prasowy: 
Dariusz Pawlikowski.

„Miłością płoną serca”
Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Upośledzeniem Umysło
wym Koło w Łęcznej ogłasza I Między
narodowy -  XV Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki, Teatru i Plastyki -  Łęczna
2007 „Miłością płoną serca” .

Termin prezentacji: 05-07.X.2007 r.
Zasady regulaminowe dotyczące 

kategorii piosenki, tańca, teatru:
-  W karcie zgłoszenia należy podać 

stopień niepełnosprawności. W prezen
tacjach mogą brać udział soliści, zespoły 
wokalne, taneczne, teatralne bez wzglę
du na wiek.

-  P o d czas p re z e n ta c ji każdy  
z uczestników wykonuje dwie piosenki, 
dwa tańce -  dopuszcza się: akompania
ment własny, akompaniament zespołu, 
półplayback.

-  G rupy teatra lne przygotow ują 
prezentację wg uznania (pantomima, 
inscenizacja muzyczna), czas prezentacji
15 minut.

-  Grupy z recytacją poezji -  dwa 
utwory -  czas trwania: nie dłużej niż 10 
minut.

-  Mile widziane piosenki premiero
we i autorskie, zw iązane z tem atyką 
festiwalu.

-Z aleca  się wykonywanie repertuaru 
dostosowanego do kategorii wiekowej.

-  Organizator dopuszcza wykonywa
nie piosenek w innym niż polski języku.

-  Ocenie rady artystycznej/jury pod
legać będą: um ieję tności w okalne, 
dobór repertuaru, interpretacja wykony
wanych piosenek oraz ogólny wyraz 
artystyczny.

Zgłoszenia do prezentacji należy nad
syłać w terminie do dnia 03.06.2007 r.
na adres:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Łęcznej

id. Świętoduska 2, 21-010 Łęczna.
Zasady regulaminowe prezentacji 

plastycznych:
-  Organizator zaprosi do udziału w pre

zentacjach warsztaty terapii zajęciowej 
oraz inne ośrodki dla niepełnosprawnych.

-  Ww. placówki przygotują i zapre
zentują stoiska plastyczne, na których 
podopieczni poszczególnych ośrodków 
będą mogli wystawić swoje prace (ma
larstwo, rzeźba, ceramika, tkactwo, itp.).

-  Ekspozycje będą prezentowane 
podczas trwania festiwalu.
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MEDIALNE „NS”

X  Przegląd OPTAN w Grudziądzu
Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu 
zaprasza do udziału w jubileuszowym X  Ogólnopolskim Przeglądzie 

Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych 01'JA N 2007, 
w dniach 6-9 września 2007 r. w Grudziądzu.

A rtyści niepełnospraw ni będą 
prezentować swoje osiągnięcia 

w czterech kategoriach:
1. Konkurs plastyczny pt. „Radość two

rzenia radością życia”
2. Konkurs piosenkarski pt. „Latarnia”
3. Konkurs recytatorski pt. „Widzimy ten 

sam świat”
4. Konkurs teatralny pt. „Teatr życia”

Warunki uczestnictwa
Ad. I
Udział w konkursie mogą brać doro

śli i młodzież bez podziału na kategorie 
artystyczne, wiekowe i rodzaje niepełno
sprawności,
-  należy przesłać kartę uczestnictwa oraz 

fotografię lub kopię laserową prac zgło
szonych do konkursu,

-  każdy z uczestników może zgłosić do 
konkursu od jednej do dwóch prac,

-  prace malarskie, graficzne nie mogą prze
kraczać 170 cm (wysokość+szerokość),

-  prace rzeźbiarskie nie mogą przekra
czać 10 kg wagi.

-  każda praca powinna być zaopatrzona 
na odwrocie lub spodzie w metryczkę 
zawierającą następujące dane: imię i na
zwisko, tytuł pracy, rok powstania, 
technika wykonania, wymiar (wyso
kość, szerokość),

w Łęcznej
-  Powołana przez organizatora komi

sja artystyczna wybierze najlepsze prace
i przyzna nagrody.

Przepisy ogólne:
-  Uczestnicy prezentacji oraz ich 

opiekunowie ponoszą całkowite koszty 
przejazdów i ubezpieczenia. Koszt poby
tu zapewnia organizator — uczestnicy 
wnoszą symboliczną opłatę w wysoko
ści 50,00 zł od każdej osoby za całość 
pobytu -  przekazanej w formie darowi
zny. Na ww. kwotę nie będą wystawiane 
faktury. Przekazując wpłatę na konto BS 
Łęczna 24 86 9300060000 3812 2003 
0023 należy umieścić -  tytuł wpłaty: 
darowizna, wpłaty należy dokonać do 
30.06.2007 r.

-  zgłoszone do konkursu prace będą eks
ponowane na wystawie pokonkursowej,

-  prace bezwzględnie muszą być oprawia
ne i przygotowane do ekspozycji, prace 
nieoprawione nie będą eksponowane,

-  organizatorzy konkursu wobec dużej 
ilości prac oraz ograniczonej przestrze
ni wystawienniczej zastrzegają sobie 
prawo do wyboru prac na wystawę lub 
zmianę formuły prezentacji,

-  prace zgłoszone do konkursu należy 
odbierać tuż po zakończeniu OPTAN 
2007.

-  prace pozostawione będą sukcesywnie 
odsyłane na koszt uczestnika.

Ad. 2
Uczestnikami konkursu mogą być 

osoby niepełnosprawne bez względu na 
staż artystyczny, wiek i rodzaj wykony
wanej twórczości piosenkarskiej,
-  kwalifikacji uczestników do udziału 

w przeglądzie dokonuje Rada Arty
styczna,

-  podstawą do kwalifikacji jest przesła
na kaseta audio lub wideo zawierająca 
nagranie minimum 2 piosenek,

-  jeżeli wykonawca jest obcokrajowcem 
lub przedstawicielem mniejszości na
rodowej, może wykonać jeden utwór 
w języku narodowym,

-  ju ry  m oże poprosić  o w ykonanie  
dodatkowego utworu,

-  organizatorzy zapewniają udział akom- 
paniatora w próbach poprzedzających 
konkurs jak i w czasie jego tiwania,

-  wykonawca może wystąpić z własnym 
akompaniamentem, zespołem akompa
niującym lub akompaniatorem,

-  akompaniament może być również na
grany na kasecie audio, płycie CD lub 
innym nośniku oraz wykonany przy 
użyciu sekwensera.

Ad. 3
Konkurs ma charakter otw artego 

przeglądu dla osób niepełnosprawnych,
-  uczestnicy wykonują dwa utwory lub ich 

fragmenty (utwory poetyckie, proza),
-  zgłoszenie odbywa się poprzez przesła

nie kasety i karty zgłoszeniowej,
-  uczestnik nie może zmieniać zgłoszo

nego repertuaru,
-  kwalifikacji uczestników do udziału 

w konkursie dokonuje Rada A rty
styczna.

Ad. 4
Konkurs ma charak ter otw artego 

przeglądu  dla osób n iepe łnosp raw 
nych, uczestn icy  przygo tow ują  (do 
wyboru):
-  fragment monodramu z wykorzysta

niem  rekw izytów  i zbudow aniem  
sytuacji scenicznych (5-10 min),

-  fragment sztuki dialogowej (dwu- lub 
kilkuosobowej) w sytuacjach scenicz
nych, z wykorzystaniem rekwizytów
i niezbędnych elementów scenograficz
nych i kostiumowych (10-15 min.),

-  fragment akcji teatralnej, pantomimy, 
działań scenicznych czy happeningu 
teatralnego,

-  fragment działań parateatralnych z czy
telnym pomysłem i przesłaniem.

Z głoszenia odbyw ają się poprzez 
przesłanie kasety z nagraniem  audio 
w wypadku spektakli opartych na litera
turze lub kasety wideo z nagraniem spek
taklu bezsłownego, czyli akcyjnego.

Nagrody i wyróżnienia
Do oceny prac plastycznych i prezen

tacji konkursowych zostanie powołane 
przez organizatorów jury złożone ze zna
nych twórców, krytyków i animatorów 
kultury. D la uczestników  konkursów 
przew idziano nagrody i w yróżnienia 
oraz:
-  Grand Prix dla wyróżniającej się oso

bowości artystycznej,
-  Nagroda im. ks. Biskupa Jana Chrapka 

za całokształt pracy artystycznej.

Uwaga! Warunkiem uczestnictwa jest 
przesłanie karty zgłoszenia, kserokopii 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
albo orzeczenia KIZ lub orzeczenia ZUS, 
kaset oraz prac plastycznych na adres 
organizatora:
Centrum Rehabilitacji 
86-300 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 14 
tel./fax 065. 46 11 669, 
e-mail: grabowska@onet.pl

Termin zgłoszeń:
konkurs plastyczny -  fotografie lub 

kopie laserowe prac do 1 lipca 2007 r.
konkurs piosenkarski, recytatorski, 

teatralny -  kasety z nagraniami do 1 lip
ca 2007 r.

O wyniku prac Rady Artystycznej, 
biuro organizacyjne OPTAN 2007 poin
formuje każdego ze zgłoszonych wyko
nawców do 6 sierpnia 2007 r.
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*T -AV/ krakowskiego teatru „Bagatela" ju ż  po raz czternasty
wystąpiły dzieci i młodzież niepełnosprawna z 6 ośrodków 

i szkól specjalnych w Krakowie. Spektakl przygotowali młodzi, 
niepełnosprawni artyści pod kierunkiem opiekunów, dla swoich 
przyjaciół ze szkół masowych. Odbywające się co roku występy 
artystyczne pod hasłem „Bądźcie z  nami" są szczególną formą 

podziękowania dla wszystkich, którzy wspomagają 
podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym 

„Bądźcież nami". Widowisko, zorganizowane przez tę 
organizację i teatr „Bagatela", odbyło się 17 kwietnia 2007 

a honorowy patronat nad imprezą objął prezydent Krakowa 
Jacek Majchrowski. Spotkaniu patronowało również 

PZU Życie Oddział w Krakowie.

•  •

Czternasty raz w Bagateli
-W idow isko artystyczne jest bardzo 

ważnym wydarzeniem dla naszych pod
opiecznych, gdyż daje im szansę na po
kazanie swojego, często ukrytego talen
tu. a intensywne przygotowania i próby 
przed występem urozmaicają im mono
tonię dnia codziennego. To tak, jak 
w słowach piosenki Stowarzysze
nia: „szare dni w kolorowe Ci za
mienię”. Z drugiej strony w miarę 
upływ u lat w idać w yraźnie, że 
przedsięwzięcie jest również du
żym przeżyciem dla pracowników 
teatru, którzy całkowicie bezinte
resownie z pełnym zaangażowa
niem przygotow ują spektakl od 
strony technicznej. Dzięki ich pra
cy, co roku powstają przepiękne 
dekoracje i scenografia. Widać, że 
żyją tą imprezą i za to jestem  im 
ogromnie wdzięczna -  podkreśla 
Cecylia Chrząścik, prezes Stowarzysze
nia Pomocy Niepełnosprawnym „Bądź
cie z nami”. W organizacji spotkania od 
lat pomagają również harcerze z hufca 
ZHP Kraków -  Podgórze.

W programie XIV Widowiska Arty
stycznego „Bądźcie z nami” znalazły się 
m.in.: adaptacje popularnych bajek, prze
platane śpiewaniem piosenek i pokaza
mi tanecznymi. Inscenizację „Magiczny 
Cyrk” przygotowały dzieci ze Specjal
nego Przedszkola TPD „Chatka Puchat
ka” . Przedstawienie „Serce” wykonał 
z kolei Zespół Artystyczny „Bomba” zło
żony z dzieci niedosłyszących, działają
cy przy SOSW im. Jana Pawła II. Jak co 
roku p u b liczn o ść  ro zbaw ił Z espó ł 
Teatralny „Mit” ŚDS z „Bajką o grzecz
nym rycerzu” oraz układami taneczny
mi do utw orów  „M yriam  M akeba”

i „Love Generation”. Zespół Artystycz
ny „Kuleczka” ze SOSW nr 3, przed
stawił inscenizację „W rytmicznym na
stroju”, a bajkę o „Złotej rybce” poka
zał Zespół Teatralny z Zespołu Szkół 
S pecjalnych  nr 9, zaś opow iadanie

„Piotruś i wilk” Sergiusza Prokofiewa 
z a in sc e n iz o w a ło  K ółko  T ea tra ln e  
„Igraszka” ze SOSW im. Poczty Pol
skiej w Skawinie. Imprezę zakończyło 
wspólne śpiewanie piosenki pt. „Zostań 
moim przyjacielem”, której tekst napi
sał i muzykę skomponował przyjaciel 
stowarzyszenia, Marek Kupiec.

Podczas części oficjalnej Stowarzy
szenie  Pom ocy N iepełnospraw nym  
„Bądźcie z nami” uhonorowało swoich 
darczyńców. Złotą odznakę Stowarzy
szen ia  p rzy zn an o  E w ie B ie leck ie j 
ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju, 
a srebrną odznakę otrzymali: Urszula 
C z e rn ic k a  i P io tr  K ub ie  z te a tru  
„Bagatela” .

Spotkanie tradycyjnie już  było oka
zją do przekazania każdemu z ośrodków 
prezentujących program  artystyczny,

dotacji w wysokości 2000 zł, ufundo
wanych przez patronujący imprezie kra
kowski Oddział PZU Życie oraz Stowa
rzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym 
„B ądźcie z nam i” . Dzięki w sparciu 
dyrektorzy ośrodków  m ogą zgodnie 

z bieżącymi potrzebami doposa
żyć gabinety rehabilitacyjne dla 
swoich podopiecznych.

W id o w isk o  a rty s ty c z n e  
„Bądźcie z nami” w „Bagateli” 
odbywa się co roku, od 14 lat. 
K rakow ski teatr im . Tadeusza 
Boya Żeleńskiego jako pierwszy 
w Krakowie otworzył 14 lat temu 
sw oje podw oje d la  n iep e łn o 
spraw nych. Im preza jest jedną 
z form integracji. Młodzi artyści, 
mają okazję pokazać publiczno
ści swój aktorski talent. Szczegól
nie wzrusza fakt, że wychowaw

cy dbają o to, by w widowisku mogło 
wziąć udział każde dziecko, bez wzglę
du na stopień swojej niepełnosprawno
ści. W ten sposób wszyscy chętni, mają 
szansę zaistnieć na scenie, co jest dla 
nich ogromnym przeżyciem. Działal
ność artystyczna, to jedna z niewielu 
dziedzin, w których niepełnosprawni 
m ają m ożliw ość w ykazan ia  sw ego 
ta len tu . P rzy g o to w y w an e  w ystępy  
wymagają ogromnej pracy pedagogów
i niepełnosprawnych artystów, ale efekty 
tego trudu z każdym rokiem są coraz 
bardziej fascynujące.

Więcej informacji na temat 15-let- 
niej działalności Stowarzyszenia i orga
nizow anych przez nie przedsięw zięć 
m ożna uzy sk ać  pod ad resem  
www.spn.krakow.pl.

Tekst i fot. Bzu
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Kobiety, które 
dały siłę innym

Imprezę prowadziła senator 
Krystyna Bochenek

Od pięciu lat Kapituła 
przyznaje wyróżnienia 

Lady D., od pięciu też lat 
uroczystość ta odbywa się 

w gościnnych dla osób 
niepełnosprawnych 

progach 
Biblioteki Śląskiej 

w Katowicach.

Wyróżnien ie  p rzy 
znaw ane je s t pa

niom szczególnie aktywnym, 
które wspierają innych przy
kładem własnego życia, a swą 
postawą budują fundamenty 
integracji społecznej.

Lady D. to skrót angloję
zycznego zwrotu Lady Disa- 
b led -D a m a  Niepełnospraw
na. Jego przesłaniem jest pod
kreślenie szczególnej roli Pań 
nie w pełni sprawnych, które 
pokonały przeszkody stawia
ne im przez m aterię życia, 
a pokonując je dały siłę innym.

Tegoroczna uroczystość 
odbyła się 6 marca, a prowa
dziła  ją  sena to r K rystyna 
Bochenek, członek Kapituły 
wyróżnienia. -  Będąc tu, je 
stem szczególnie wzruszona
-  powiedziała do licznie zgro
m adzonego audytorium . -  
Cieszę się, że w przeddzień 
święta kobiet pamiętano o ko
bietach niepełnosprawnych. 
Ich ak ty w n o ść  w życiu  
spo łecznym  i rodzinnym , 
w połączeniu z otwartością
i wrażliwością, są godne naj
wyższego podziwu, stanowią 
dla nas wzór. Dziękujemy im 
serdecznie za tę działalność
i za to, że są.

W 2007 roku wyróżnieniem 
Lady D. uhonorowano:

Panią G rażynę S ta n iszew sk ą , i
posła Europarlamentu -  mimo nie- ^ l(irzymi ^ ann,lirn 
pełnej sprawności ruchowej, poprzez 
swoją szeroką, nie ograniczoną tylko do polityki, aktyw  
ność społeczną zachęca skutecznością działania do 
wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, za życie współ 
obywateli, jak i społeczności międzynarodowej.

Panią M arię Ferdynus -  m im o braku w zroku  
podejm ując sprawy najsłabszych, nie odstępuje ich 
mimo trudów i przeciwności uwarunkowań społecznych 
aż do pozytywnego rozwiązania problemu, w czym upo 
rowi jej towarzyszy zarówno inteligencja, jak i wielkie 
„społecznikowskie” Serce.

Panią Ewę Lewandowską -  nie widząc obrazu świa 
ta, maluje świat dźwiękiem, poprzez swój śpiew wyraża 
piękno ludzkiego wnętrza, duszy i pasji tworzenia. Z tą 
właśnie pasją tworzy własne życie realizując studia na 
Akademii Muzycznej w Katowicach, a energia optymi 
zmu, jaką przy tym promieniuje dodaje sił innym do 
realizacji marzeń.

Panią Katarzynę Szarawara -  ograniczenia rucho 
we nie ograniczają sprawności z jaką przekazuje innym  
siebie, zarówno używając języka tańca współczesnego 
na scenie, jak i użyczając swojej wiedzy pedagogicznej
i międzynarodowych doświadczeń w realizacji progra 
mów biblioterapeutycznych -  ekspresją emocji i profe 
sjonalizmem warsztatu terapeutycznego, pomaga innym 
uwierzyć w wartość samego siebie.

Panią Irenę Wojtanowską -  jej samorealizacja w ma 
cierzyńskim  powołaniu dała życie synom  Jakubowi
i Igorowi oraz pozwoliła na głęboką przyjaźń wobec 
niepełnosprawnej Kasi, którą przysposobiła do rodziny 
wraz z mężem M ariuszem . Niosąc najbliższym  moc 
uczuć zdołała z wielką wytrwałością i wiarą zamienić 
swoją niepełnosprawność na inwalidzkim wózku w naj 
wyższą sprawność człowieka -  sprawność miłości

Po wręczeniu insygniów 
wyróżnienia Lady D. i upo
minków, których sponsorem 
była ERA Sp. z o.o. z Chorzo
wa, głos oddano laureatkom.

-  Cieszę się i jestem  bar
dzo wzruszona, że moje sza
re życie zostało zauważone. 
Zmobilizuje mnie to do dal
szego działania -  powiedziała 
Irena Wojtanowska.

-  Jeśli się bardzo chce 
można nie tylko normalnie 
żyć i funkcjonować -  zapew
niła Ewa Lewandowska -  ale 
realizować swoje marzenia.

Katrzyna Szarawara uznała, 
iż spotkała na Śląsku warto
ściowych. przyjaznych, pięk
nych ludzi inspirujących ją  do 
działania i rozwoju.

-  Dziękuję wszystkim nie
pełnosprawnym -  powiedzia
ła z kolei Maria Ferdynus, bo 
to dzięki nim, dzięki pracy na 
ich rzecz otrzymałam to wy
różnienie. Nie zamierzam tej 
pracy zaprzestać -  zapewniła.

Gratulując organizatorom
i pomysłodawcom imprezy 
oraz dziękując sponsorom  
składamy także najlepsze ży
czen ia  w szystk im  paniom  
wyróżnionym Lady D., dzię
ki którym codzienna rzeczy
wistość staje się jaśniejsza.

Radek Szary
fot. ina-press
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-  Wszystko się tak mprawdę 
zaczęło kiedy dostałam medal 

szu'. Brata Albaia -  potem już  
tylko trzeba się było jeszcze 

bardziej starać- powiedziała 
Alina Dymna 19 marca 

w  Krakowie, podczas wręczania 
medali na MI Ogólnopolskim 

Festiwalu Teatralno-Muzycznym 
Osób Niepełnosprawnych 

ALBEKTIANA 2007, którego 
organizatorami były Fundacja 

im. św\ Brata Alberta oraz
Fundacja Anny Dymnej

Wielka Gala ALBERTIA- 
NY odbyła  się jak  co 
roku. w Krakowie, w Te

atrze im. Juliusza Słowackiego -  w spół
organizatora Festiwalu, który gościł 
zwycięzców konkursu z instruktorami
i wychowawcami, ich rodziny i przyja
ciół oraz przedstawicieli włodarzy mia
sta i regionu, a przede w szystkim  
J. E. ks. kardynała Franciszka Machar
skiego -  patrona Festiwalu. To właśnie 
ks. kardynał dokonał uroczystego od
znaczenia wyróżnionych Medalem św. 
Brata A lberta, w spom agany przez 
Marka Nawarę, marszałka wojewódz
twa małopolskiego.

Wszystkich uczestników Festiwalu 
nader szczodrze obdarowano upominka
mi. słodyczami i kosmetykami, a także 
kosztownymi nagrodami rzeczowymi 
ufundow anymi przez władze samorządo
we. firmy i sponsorów prywatnych.

Wzorem ubiegłego roku całą Polskę 
podzielono na pięć regionów, a w regio
nalnych półfinałach wyłoniono trzy naj
lepsze zespoły. Laureaci -  zdobywcy 
pierwszych miejsc -  losowali jedną  
z masek teatrów krakow skich, które jak 
w roku ubiegłym wykonali podopieczni 
WTZ w Lubinie. Zdobywcy drugich
i trzecich miejsc otrzymali statuetki 
Albercika -  w ykonane przez WTZ  
w Otłoczynie. Laureaci drugich miejsc 
będą mogli ponadto zaprezentować się 16 
czerwca na Rynku w Krakowie podczas 
przeglądu teatralnego, w ramach impre
zy „Zwyciężać mimo wszystko”. Nato
miast zdobywcy pierwszych miejsc mieli 
możność wystąpienia z nagrodzonym

Jesteśmy rodziną

m j  1
*  r

a a  &  r

Od lewej: Lidia Jazgar, Anna Dymna, 
ks. Tadeusz lsakowicz-Zaleski

sp ek tak lem  przed p u b liczn ością  
Teatru im. J. Słowackiego. Wspoma
gani byli występami śpiewających so
listów -  zw ycięzców konkursów regio
nalnych: Roberta Biadalskiego z WTZ 
w D oruchow ie. D aniela G rzelaka  
z W TZ w K ruszw icy  i A gn ieszk i 
Olczyk z WTZ przy Spółdzielni Inwali
dów „Tęcza" w Łęczycy oraz Zbigniew a 
Stachow iaka z WTZ MOPS w Rudzie 
Śląskiej.

Każdy z prezentow anych spektakli 
zaciekaw ił innow acyjnością rozwiązań 
scenograficznych, choreografią, ele
mentami tanecznymi i muzycznymi. 
Z espół teatra ln y  W TZ „P elikan"  
z Szubina zaprezentował przedstawie
nie oparte na bajce „Królew na Śnież
ka i 7 krasnoludków" w scenografii

i pomysłowych strojach wy konanych 
podczas zajęć w Warsztacie. Zespół te- 
atralno-muzyczny „Akcent" ze Zgierza 
w przedstaw ieniu „Cztery pory roku" 
ukazał życie człow ieka jako czas rado
ści i trosk zbieranych przez życie upły
wające jak pory roku. Wiosna, to dzie- 
ciń stw o , lato  -  m łod ość, je s ień  -  
dojrzałość i zim a -  schyłek  życia. 
Przedstaw ienie oparte na ruchu, dźwię
ku i św ietle z sym boliczną walizką 
w pierwszym planie, pt. „Zycie jak pod
róż" realizowane przez zespół teatral
ny „Wstęp Wolny" z Miłowic, także na
wiązywało do tej poetyki. Człow iek całe 
życie zbiera określone doświadczenia
i ciągle musi dokonywać wyborów. 
Z każdej decyzji będzie się m usiał 
kiedyś rozliczyć.

Do samotności i bezradności czło
wieka przygniecionego wielkomiejskim 
hałasem, tłokiem i anonimowością na- 
w iązał zespół teatra ln y  ..W ojtuś"  
z Kraśnika w spektaklu „Za szybą”, 
wykorzystującym elementy pantomi
m y. N a to m ia st zesp ó ł tea tra ln y  
„W esoła Kapela" z Libiąża porwał 
p ubliczność do w spólnego śpiew u  
przedstaw iając w esoło i tanecznie  
„M orskie opowieści". I chociaż z róż
nymi niespodziankam i muszą sobie 
radzić żeglarze na pełnym morzu -
o czym opowiada to przedstawienie -  
to wesoła kompania z radosnymi śpie
wami jest nagrodą za wszystkie trudy.

Gościem specjalnym Festiwalu była 
grupa teatralno-m uzyczna Rachot 
Band z Liberca w Czechach. Zaprezen
towała się w bardzo zróżnicowanych
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formach muzycznych, pantomimie oraz 
żywego słowa. Prace plastyczne pod
opiecznych Ośrodka w Libercu można 
było zobaczyć podczas ALBERTIANY 
na wystawie w gmachu Teatru im. 
J. Słowackiego.

Pierwszą część Festiwalu zakończył 
występ zespołu teatralnego „Radwa- 
nek” z W TZ F undacji im . B rata  
Alberta w Radwanowicach w insceni
zacji „Kożuchy Kłamczuchy”. -  Za
prosiłam  do w spółpracy  w ielk ich  
aktorów krakowskich -  wyjaśniała  
kulisy  pow stania spektak lu  Anna  
Dymna. -  Oni pomogli mi nagrać ścież
kę dźwiękową przedstawienia, a resz
ta należy już do aktorów z „Radwan- 
ka” występujących na scenie. To są 
takie spektakle integracyjne, gdzie in
tegrują się wszyscy aktorzy: pełno
sprawni i niepełnosprawni, mali i duzi. 
chudzi -  grubi. 1 to jest nasza cudow
na zabawa i przygoda -  zakończyła.

Rozpoczynając część oficjalną ksiądz 
Tadeusz Isakow icz-Z aleski, prezes 
Fundacji im. Brata Alberta poprosił J.E. 
ks. kard. F. .Macharskiego oraz marszał
ka M. Nawarę o wręczenie Medali ś\v. 
Brata Alberta. W tym roku Fundacja 
uhonorowała troje niezwykłych ludzi:

-  polarnika Marka Kamińskiego 
z Gdańska „za udowodnienie, że oso
ba niepełnosprawna może być pełno
prawnym uczestnikiem życia społecz
nego, może realizować trudne zadania
i spełniać swoje marzenia” ;

-  Lidię Jazgar z Krakowa -  „za wie
loletnią działalność społeczną na rzecz

dokończenie na sir. 40

Od lewej: Zbigniew Kobyłecki, Lidia 
Jazgar -  laureaci medalu s'w. Brata 

Alberta. W głębi ks. kard. Franciszek 
.Macharski i Marek Sawara Marszalek 

Województwa Małopolskiego
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MISTRZOWIE BASENÓW

W Zimowych Mistrzostwach Polski osób 
niepełnosprawnych w pły waniu, które odbyły się 

w terminie 31 marca do 1 kwietnia na basenie AWF 
w Katowicach udział wzięła rekordowa liczba 125 
zawodników z ponad 20 ośrodków z całej Polski.

Niedziela Palmowa

-  T o  najliczniejsza grupa, z którą 
mam do czynienia na przestrzeni kilku
nastu lat działalności sportowej -  przy
znał Henryk Pięta, prezes katowickie
go Stow arzyszenia Start, które było 
b e z p o śre d n im  o rg a n iz a to rem  m i
strzostw. -  Dowodzi to popularności
i możliwości rozwojowych tej dyscypli
ny sportu w środow isku osób z nie- 
sprawnościami, przyczynia się również 
do wzrostu konkurencji. W tym sporcie 
nie wystarczy już talent, musi on być 
poparty -  jeśli marzy się o dobrych wy
nikach -  ciężką, codzienną pracą.

A wyniki na tych zawodach rzeczy
wiście osiągano znakomite -  lepsze niż 
na grudniowych Mistrzostwach Świata 
w Durbanie (RPA), pobito też kilka re
kordów świata i Europy, nie wspomi
nając rekordów Polski.

Na szczególne wyróżnienie zasługu
ją  zaw odnicy z grupy niew idom ych
i niedowidzących (S 11, S 12): Joanna 
Mendak (Białystok) i Patrycja Harajda 
(Poznań), które na dystansie 100 m sty
lem dowolnym pobiły rekordy świata 
z czasami 1:04,55 i 1:04,83, Grzegorz 
Polkow ski i Dam ian Pietrasik (obaj 
UKS Laski) -  nowi mistrzowie Europy 
na tym samym dystansie oraz Robert 
M u sio rsk i (A ZS AW F K ato w ice), 
który wynikiem 0:26,34 ustanowił nowy 
rekord świata i Europy na 50 m stylem 
d o w o ln y m . W ydaw ało  się , że ten 
ostatni zawodnik zakończy już bogatą 
karierę tym czasem  bardzo pow ażnie

przygotowuje się do Igrzysk Paraolim
p ijsk ich  w Pekinie, na k tórych  nie 
będzie bez szans medalowych.

Powyżsi zawodnicy nie poprzestali 
na wymienionych rekordowych wyni
kach -  Joanna M endak z w ynikiem  
1:06,26 nie dała ponadto szans rywal
kom uzyskując kolejny rekord świata

i Europy na dystansie 100 m stylem 
motylkowym, analogicznymi rekordami 
może się również poszczycić Damian 
P ietrasik na 50 m stylem  dowolnym
i 100 m stylem grzbietowym.

Listę rekordzistów zamyka Mateusz 
Michalski (Katowice), zawodnik z dys
funkcją narządu ruchu, który wynikiem 
1:20,43 ustanowił nowy rekord Europy 
na dystansie 100 m stylem grzbietowym.

To tylko najlepsze, a przecież nie je 
dyne wyniki osiągnięte na katowickich 
zawodach, które zasługują na uznanie. 
Nie sposób wyszczególnić wszystkich, 
nam  bardzo  podo b ała  się  postaw a 
K rzysztofa Szym aszka -  dotychczas 
bardziej nam znanego z osiągnięć estra
dowych, m.in. laureata Festiwalu Zacza
row anej P iosenk i o rg an izo w an eg o  
w Krakowie przez Annę Dymną -  który 
wywalczył srebrny medal w grupie S 2.

Z am ykając tę sportow ą im prezę 
prezes Pięta dziękow ał uczestnikom  
za wspaniałą atmosferę, a pracownikom 
AWF i licznej grupie w olontariuszy 
z AWF i AM za wsparcie i wzorową 
pracę, która przyczyniła się do jej spraw
nego przebiegu.

Radosław Rybak
fot. ina-press
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MOZAIKA SPORTOWA

Koniec narciarskiej zimy
K atarzyna R ogow iec u trzym uje  

wysoką formę. Mistrzyni paraolimpij- 
ska z Turynu wygrała wyścig na 15 km 
techniką klasyczną w ostatnich w sezo
nie zawodach pucharowych w Vanco- 
uver i ostatecznie zajęła 2 miejsce w kla
syfikacji generalnej PŚ.

D obrze sp isał się R obert W ątor 
wygrywając biathlon na 12,5 km, w ka
tegorii narciarzy siedzących oraz Jan 
Kołodziej w sprincie.

Swoją formę potwierdził również 
Jarosław Rola, który zajął szóste miej
sce w slalomie narciarzy siedzących, któ
ry odbył się w ramach PŚ we włoskiej 
miejscowos'ci Arta Tenne we Włoszech.

8 medali szermierzy
Podczas gdy kończą się zawody i te

goroczny sezon narciarski, w hiszpań
skiej Walencji odbył się PŚ w szermier
ce na wózkach. Polacy na pierwszych 
zawodach zdobyli osiem medali (trzy 
srebrne i pięć brązowych). Najlepiej za
p rezen tow ali się M arta M akow ska 
(srebrny medal w szpadzie) i Robert 
Wys'mierski (srebro w szabli i szpadzie).

Tenis stołowy
Natomiast w Jordanii rozpoczął się 

międzynarodowy sezon w tenisie stoło
wym, w którym udział wzięła sześcio
osobowa polska ekipa. Polacy przywieź
li jeden medal brązowy, który zdobyła 
M ałgorzata Grzelak i dwa medale brą
zowe będące efektem rywalizacji dru
żyn. T egoroczne zaw ody decydu ją  
o kwalifikacjach do Igrzysk Paraolim
pijskich w Pekinie, dlatego do turnieju 
zgłosiło się 200 zawodników z czołow- 
ki światowej.

Koszykówka niesłyszących
W Radomiu rozegrano turniej fina

łow y k o szy k ó w k i n ie s ły sz ą c y c h . 
Mistrzem Polski seniorów zostali koszy
k a rze  z ŁK SG  Ł ódź, w y g ry w ając  
wszystkie mecze finałowe. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju i królem strzel
ców został Bogdan Kmiotek ze Sparta- 
na Lublin.

Wcześniej tytuł mistrza Polski mło
dych zespołów (do 22 lat) zdobył Spar- 
tan Lublin, gospodarz rozgrywek w tej 
kategorii.

J.K.
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,,Cztery pory rokit” -  Zespól Terapii 
Teatralno-Muzycznej „Akcent"  

PSOUU Kolo w Zgierzu

„Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków' 
Zespól Teatralny WTZ „Pelikan" 
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„Życie jak  podróż" -  Zespól Teatralny 
„Wstęp wolny" z. I)I‘S  **• M ilowicacb
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Fundacji im. Brata Alberta poprzez 
organizowanie i prowadzenie koncer
tów dla osób niepełnosprawnych” ;

-  Zbigniewa Kobyłeckiego z Wro
cławia -  „za pracę społeczną na rzecz 
utworzenia Ośrodka Wielofunkcyjne
go Fundacji „Przyjazny Dom”.

-  Przyszedłem tutaj z kawałkiem  
swojego życia -  powiedział ze wzrusze
niem Zbigniew Kobyłecki. -  Ale robi
łem tylko to, co do mnie należało. Na 
pewno robiłem błędy... niemniej udało 
się! Ośrodek we Wrocławiu powstał. 
Jest dom, który tętni swoim własnym 
życiem, odbywają się zajęcia, mieszka
ją w nim osoby niepełnosprawne. Ten 
medal -  wydaje mi się -  należy się 
całemu środow isku, którego jestem tyl
ko reprezentantem . Przy realizacji 
(ośrodka) uruchomił się cały łańcuch 
ludzi dobrej woli -  począw szy od 
urzędników, poprzez instytucje, osoby 
p ryw atne, różnych sp ecja listów  -  
jestem tym bardzo zbudow any. To daje 
n adzieję na p rzyszłość , że m ożna  
naprawdę wiele zrobić przy wsparciu 
kompetentnych ludzi, których uda się 
przekonać do realizacji dobrych pomy
słów i idei.

Lidia Jazgar, dziękując za obdaro- 
wanie jej Medalem św. Brata Alberta 
podkreśliła, że to nie tylko satysfak
cja, ale przede wszystkim  ogromne 
zob ow iązan ie . -  Droga rodzino -  
dostałam medal za coś, co dla mnie 
jest największą przyjemnością. Dzię
kuję Fundacji, że mnie znalazła 10 lat 
temu, a po tylu latach razem to chy
ba jesteśm y już rodziną? -  zapytała 
retorycznie.

Trzeci z odznaczonych -  Marek 
Kamiński nie zdążył niestety dolecieć 
z Now ego Jorku do Krakowa na Galę 
ALBERTIANY. Medal wręczono mu 
w późniejszym czasie.

Znakomity, aczkolwiek nastrojo
wy i refleksyjny recital Lidii Jazgar 
zakończył Festiwal. Ale długo jeszcze 
Anna Dymna rozmawiała i tańczyła 
ze w szystk im i jeg o  u czestn ik am i 
na scenie, udzielając autografów i po
zując do wspólnych zdjęć. To były 
chwile, w których to właśnie oni byli 
prawdziwymi gospodarzam i Teatru, 
tworząc rzeczywiście jedną, wielką 
rodzinę.

Iwona Kucharska 
fot. ina-press
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