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SZANOWNI CZYTELNICY

Nożyce rozwierają się coraz szerzej
Roku 2011 osoby niepełno

sprawne aktywne zawodowo, 
gotowe do podjęcia zatrud

nienia oraz ich aktualni i potencjalni 
pracodawcy nie będą mogli zaliczyć do 
udanych. Weszło w nim w życie część 
zmian systemowych zawartych w noweli
zacji ustawyo rehabilitacji z 29.10.2010 r., 
które POPON określił mianem początku 
„demontażu” systemu wsparcia zatrud
niania osób niepełnosprawnych.

Jednym z nich jes t zam rożenie 
progu płacy minimalnej, od której jest 
naliczane dofinansowanie z SODiR, 
na poziomie 2009 roku, co powoduje 
niespotykane dotychczas rozwarcie 
nożyc między kwotą dofinansowania 
a podwyższonymi kosztami zatrudniania 
tej grupy osób. Będzie ono szczególnie 
widoczne w 2012 roku poprzez wzrost 
płacy minimalnej do poziomu 1500 zł 
i braku -  co deklarowano -  podwyższe
nia tego progu do poziomu z 2011 roku. 
Należy mieć nadzieję, że deklarowana 
w tym zakresie inicjatywa poselska trafi 
na podatny grunt polityczny i sprawa ta 
zostanie rozwiązana do kwietnia 2012 
roku.

Głośnym echem odbiło się pozba
wienie dofinansowania osób z lekkim 
i umiarkowanym stopniem niepełno
sprawności, które posiadały prawo do 
emerytury, co zaskutkowało praktycznie 
ich eliminacją z rynku pracy. Nie wdając 
się tutaj w racje tego rozwiązania, doszło 
do pewnego kuriozum, bowiem osoby 
te nadal -  mimo braku możliwości dofi
nansowania -  liczone są do wskaźnika 
zatrudnienia osób z niepełnospraw
nością. Ta n iespójność systemowa 
może sprzyjać pewnym manipulacjom 
i nadużyciom w obliczaniu wskaźnika 
i obniżaniu wpłat na PFRON.

Zupełnie nienagłośnione jest na
tomiast swoiste ukaranie osób z nie
pełnosprawnością, które prowadzą, 
a w dużej części już tylko prowadziły 
działalność gospodarczą. Posiadane 
przez nie preferencje, sprowadzające 
się do refundacji składki na ubezpiecze
nie emerytalne i rentowe, i tak znacznie 
niższe niż pracowników, zostały jeszcze 
znacząco ograniczone dla osób z lekkim

i umiarkowanym stopniem. O osoby te 
nikt się jednak nie upominał, mimo że 
prowadzenie własnej działalności wyda
je się być wyższym stopniem aktywności 
i niesie wyższe ryzyko niż status pracow
nika. Cóż to zatem za sprawiedliwość 
i wyrównywanie szans?

Najbardziej dotkliwie -  szczególnie 
w branży usług -  odczuto takie wyśru
bowanie wymogów, które dla większości 
firm zlikwidowało możliwość udzielania 
ulg we wpłatach na PFRON. A ponieważ 
życie nie znosi próżni, pojawiły się firmy, 
które nadal tych ulg udzielają z praw
dopodobnym naruszeniem prawa, Fun
dusz nie ma w tym zakresie kompetencji 
kontrolnych, zaś żarna organów ścigania 
mielą nie dość szybko. I problem gotowy.

Ponadto podniesienie i zaostrzenie 
kryteriów uprawniających do zwolnień 
z podatków i opłat w praktyce pozba
w iło  tego prawa w iększość ZPCh. 
Tymczasem środki pochodzące np. 
z ulg w podatku od nieruchomości zasi
lały ZFRON, który służył bezpośrednio 
pracownikom z niepełnosprawnością. 
Z wielu ZPCh płyną sygnały, że środków 
na zakładowym funduszu jest już tak 
mało, że wystarcza ich niemal jedynie 
na refundację kosztów leków. Bez do
pływu adekwatnych środków fundusz 
ten przestanie pełnić rolę wspierania 
zatrudnionych osób z niepełnospraw
nością, a ta intencja prawodawcy i zapis 
staną się martwą literą prawa. Czym 
jednak zakłady pracy chronionej będą 
się wówczas różnić od przedsiębiorstw 
otwartego rynku pracy?

A przecież w 2011 roku tylko część 
zapisów znowelizowanej w 2010 r. 
ustawy o rehabilitacji weszła w życie, 
wszystko więc wskazuje, że... lepiej już 
było. W 2012 roku będzie miała miejsce 
eskalacja negatywnych zmian na rynku 
pracy osób z niepełnosprawnością, 
szczególnie na rynku pracy chronionej.

Po pierwsze: nastąpi dwukrotne 
obniżenie wysokości dofinansowania do 
wynagrodzeń osób z lekkim i umiarko
wanym stopniem niepełnosprawności. 
Dodając ciągle niezmieniony próg do 
naliczania dofinansowania na poziomie 
płacy minimalnej z 2009 roku i wzrost

rzeczywistej płacy minimalnej -  nożyce 
rozewrą się w stopniu niebywałym...

A to jeszcze nie wszystko. Do końca 
czerwca 2012 roku firmy posiadające 
dotychczas status ZPCh będą musiały 
zwiększyć poziom zatrudnienia pracow
ników z niepełnosprawnością do wyso
kości 50 proc., w tym 20 proc. osób ze 
stopniem umiarkowanym i znacznym. 
Nie wszystkie będą mogły i chciały to 
zrobić. Niewątpliwie rynek pracy chro
nionej zacznie się kurczyć... Czy aby na 
pewno będzie to bez szkody dla osób 
z niepełnosprawnością z najcięższymi 
dysfunkcjami, o które tak bardzo mar
twili się ustawodawcy w znowelizowanej 
ustawie o rehabilitacji?

W powyższym, krótkim podsumo
waniu roku nie ma żadnego czarno
widztwa, żadnej interpretacji, są nagie 
fakty, które nie napawają optymizmem, 
jak chodzi o rozwój rynku pracy dla tej 
grupy osób. A to wszak praca warunkuje 
ich godne, aktywne, niezależne życie, 
w znacznie mniejszym stopniu inne 
instrumenty pomocowe.

Rok 2011 miał również plusy: dofi
nansowania, a więc swoiste prawo do 
pracy, zostały zachowane dla osób ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności 
z prawem do emerytury, osoby z tym 
samym stopniem prowadzące działal
ność gospodarczą otrzymują refundację 
składki na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe w 100 proc. wysokości. 
Aże -  z definicji -  są to osoby niezdolne 
do pracy i samodzielnej egzystencji? Nie 
znaczy to, że tego wsparcia nie potrzebu
ją, ale że definicja jest niepełnosprawna.

Pozostałe osiągnięcia 2011 roku to: 
ułatwienia wyborcze dla osób z niepeł
nosprawnością, rozwiązania dotyczące 
wsparcia ich zatrudniania w służbie 
cywilnej i samorządach, ustawa o ję 
zyku migowym, kary za parkowanie na 
miejscach wyznaczonych dla osób nie
pełnosprawnych, regulacje dotyczące 
psa asystującego oraz renty sportowe 
dla m edalistów igrzysk paraolim pij- 
skich i igrzysk głuchych. Sporo, ale czy 
rekompensują one ciosy wymierzone 
w rynek pracy...?

Ryszard Rzebko

Na okładce: 
Dynamiczna obrona na 
Mistrzostwach Polski 
juniorów w goalball
fot. Ryszard Rzebko
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W  Hotelu Pałac Czarny Las w  W oźnikach  
k. Częstochowy 12 grudnia 2011 r. m iało  
m iejsce Zgrom adzenie Ogólne Porozum ie
nia Branżowego Związku Pracodawców; 
na jego przewodniczącego wybrano Piotra 
Pluszyńskiego, prezesa Zarządu bielskiej 
firm y „D o m e n a” .

Jego główną częścią była dyskusja pod
sum ow ująca na jw ażn ie jsze  w ydarzenia  
2011 roku, w  je j trakcie m ia ły  też m iejsce  
w ystąpienia zaproszonych gości.
Jako pierwszy głos zabra ł W ojciech Ski
ba, prezes Zarządu PFRON, poruszając  
trzy kw estie: m ożliw ość w zrostu kwoty  
b a zo w ej d la n a lic za n ia  do fin an so w ań  
do w ynagrodzeń pracow ników  z n ie p e ł
n ospraw nością , zagad n ien ia  dotyczące  
e w e n tu a ln y c h  z w ro tó w  do Funduszu  
niewykorzystanych środków ZFRON oraz  
dzia łan ia  kontrolne podejm ow ane przez 
Fundusz wobec podm iotów  udzielających  
ulg we w płatach na PFRON.

Groźna kumulacja... problemów
Kwota bazowa, ZFRON, art. 22

Prezes Skiba uznał, iż jest duża nadzieja, że próg do wyli
czania dofinansowań z SODiR, a więc kwota najniższej płacy, 
będzie podniesiony do poziomu z 2011 r., tj. do wysokości 
1386 zł. Taka poprawka, jako inicjatywa poselska, zostanie 
zgłoszona do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 
Jest duża szansa, że zmiana ta weszłaby w życie w 2012 
roku, oczywiście pod warunkiem, że poprawki zwiększające 
wydatki budżetu nie będą przez rząd en bloc odrzucane. 
PFRON od strony wydatkowej jest na to przygotowany, byłby 
to wydatek rzędu 170 do 200 min zł, jego płynność z tego 
powodu nie ulegnie zachwianiu.

Kolejną nurtującą kwestiąjest konieczność ewentualnych 
zwrotów środków z ZFRON, które nie zostały wydatkowane 
w roku 2011.

Prezes Skiba zapewnił, że Fundusz będzie podcho
dził do niej maksymalnie pragmatycznie, ale musi działać 
w granicach wyznaczonych przez prawo. Jeśli zaistnieje taka 
konieczność zwrotu, gotów będzie -  na pisemny wniosek -  
rozłożyć tę należność na dużą ilość rat. W innym przypadku 
byłaby konieczność wstrzymania dofinansowania z SODiR, 
gdyż byłoby to wymagalne zobowiązanie skutkujące blokadą 
tych dofinansowań. Na innych spotkaniach środowiskowych, 
m.in. w Dusznikach, sygnalizowano, że problemem jest brak 
zróżnicowania sankcji za niewłaściwe wykorzystanie środ
ków ZFRON, która zawsze wynosi 30 proc. Tymczasem są 
to zjawiska niesłychanie zróżnicowane: od zawłaszczenia 
tych środków na cele prywatne po tygodniową pożyczkę. Są 
to zatem przewinienia duże i małe, zupełnie niewspółmier
ne, tymczasem sankcja pozostaje ta sama. Prezes Skiba 
zapewnił, że PFRON będzie rzecznikiem zróżnicowania 
tej sankcji, gdyż sam ma problem, gdy wie, że środki te są 
używane na inne cele w imię wyższego dobra, np. na pensje 
dla pracowników.

W ojciech Skiba zapewnił, że w szystkie  zgłoszenia
o nieprawidłowościach w udzielaniu ulg z art. 22, które 
Fundusz otrzymuje są starannie analizowane. Wysyłane są 
zapytania do kontrahentów z prośbą o informację dotyczącą

kwot udzielanych ulg, a dysponując danymi dotyczącymi 
zatrudnienia w tych podmiotach i zestawiając te fakty, Wy
dział Wpłat Obowiązkowych PFRON uzyskuje informacje
o ewentualnych nadużyciach. Zgromadzony w ten sposób 
materiał przekazuje się do organów ścigania. Liczba spraw 
dotyczących wyłudzeń -  głównie z SODiR -  na przestrzeni 
ostatnich dwóch lat wzrosła 10-15-krotnie, jednak poziom 
ich wykrywalności jest znaczny.

Od lewej: Wojciech Skiba, Krzysztof Pasternak i Piotr Pluszyński

Kto do kogo dopłaca?
Sytuację firm y Lespin z Leszna po wejściu w życie 

w 2011 r. niektórych zapisów znowelizowanej ustawy o re
habilitacji przedstawił prezes jej Zarządu H ieronim  Nowak. 
W ub ieg łym  roku 
firma musiała zwol
nić 120 ludzi, którzy 
posiadali prawo do 
emerytury. Zatrud
nia ona ok. 600 pra
cowników, z czego 
prawie połowa po
s iada o rzeczen ie
o um ia rkow anym  
stopn iu  n iepe łno 
sprawności. W sto
sunku do roku ubie
głego firma straci
ła prawie 1 min zł 
z tytułu zmniejszenia 
kwot dofinansowań.
Prócz tego musiała 
zap łac ić  odpraw y 
tym 120 zwolnionym 
pracownikom. Niewiele firm potrafiłoby wytrzymać takie ciosy, 
szczególnie wśród przedsiębiorstw średnich. Wprowadzanie 
kolejnych obostrzeń i cięć w systemie wsparcia może jednak 
spowodować, że prowadzenie działalności gospodarczej 
w dotychczasowej formie przestanie być możliwe.

3 Wa s z e  spraw y



Zbigniew Kożdoń, prezes Spółki Intergos z Bielska- 
-Białej, w swym wystąpieniu nie tylko przedstawił sytuację 
swojej firmy, odniósł się również do zjawisk o szerszym za
kresie. -  Po raz pierwszy -  powiedział m.in. -  dowiedzieliśmy 
się oficjalnie o kierunkach nowelizacji ustawy na spotkaniu 
w zamku w Książu w czerwcu 2010 r. Uważaliśmy wówczas, 
że propozycje rządu idą zbyt daleko, że doprowadzą do 
bardzo negatywnych zjawisk na rynku pracy osób niepełno
sprawnych. Tymczasem okazało się, że z czasem poziom 
tych zmian był coraz bardziej eskalowany, a rygory, które 
m iały dotknąć pra
codawców tej grupy 
osób, szczegó ln ie  
ZPC h, by ły  co raz  
bardziej zaostrzane.
S ka la  o g ra n icze ń  
była niebywała i stale 
wzrasta, nożyce po
między kwotą bazo
wą a płacą minimal
ną sta le rosną, do 
tego jeszcze dojdzie 
wzrost składki ren
towej o 2 proc. Ulga 
z art. 22 -  kontynu
ował prezes Kożdoń
-  zaczyna być dla 
nas obojętna, a wła
ściwie coraz bardziej 
nam przeszkadza.
Zakłady otwartego rynku pracy rozwiązały sobie problem 
składek na PFRON naszymi emerytami, my zostaliśmy 
z osobami z umiarkowanym i znacznym stopniem niepeł
nosprawności, ale nie mając rynku. Bardziej zależy nam na 
dofinansowaniach, bo my zginiemy nie z powodu ulg, ale 
z powodu szarej strefy. Oceniamy, że w naszym regionie 
przejęła ona 60 proc. rynku usług. Zdarzająsię na nim w prze
targach stawki za godzinę pracy na poziomie 2,02 zł, a my 
płacimy pracownikowi prawie 16 zł! W ten sposób wykańcza 
się ZPCh prowadzące legalnądziałalnośćzgodnąz prawem.

Przechodząc do opisu swojej firmy, powiedział m.in.: -  
Irytuje mnie opinia, że ktoś do nas dopłaca. Za 2010 rok 
Intergos odprowadził do budżetu, w tym do ZUS, o 800 tys. 
zł więcej, niż otrzymał we wszystkich formach pomocy. Za 10 
miesięcy 2011 r. różnica ta wynosi już 1,3 min zł. Kto zatem do 
kogo dopłaca? Symulacje na 2012 r. wskazują, że na skutek 
zmniejszenia dofinansowania do pracowników ze stopniem 
lekkim i umiarkowanym, na co nakłada się wzrost płacy 
minimalnej, firma straci około 1,2 min zł. W tych warunkach 
coraz trudniej prowadzić efektywną działalność gospodarczą 
i zatrudniać osoby niepełnosprawne, a za chwilę będzie to 
po prostu niemożliwe.

Bez likwidacji art. 22 firmy 
usługowe znikną z rynku

Kolejnym uczestnikiem dyskusji był Edward Kwaśniewski, 
prezes Zarządu krakowskiej MUSI. -  Art. 22 w obecnym 
brzmieniu jest dla nas wręcz szkodliwy -  podkreślił. -  Jednak 
mamy świadomość konieczności zwiększonego wsparcia dla 
osób o szczególnych schorzeniach, dlatego też w porozu
mieniu z Komisją Krajową „Solidarności” zaproponowaliśmy, 
by miały one analogiczne wsparcie jak osoby ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności. Dla takich ZPCh jak nasz 
i wielu innych lepiej byłoby, gdyby tej ulgi w ogóle nie było, bo

zlikw idow ałoby to 
patologie w jej przy
znawaniu obecnie.
Nie jesteśmy w sta
nie osiągnąć usta
wowego wskaźnika 
zatrudnienia osób 
ze sch o rze n ia m i 
specjalnymi, a jak 
już ich zatrudniamy, 
to -  bywa -  że są 
to osoby nie w peł
ni odpowiedzialne 
i musimy płacić od
szkodowania za ich 
zaniedbania, które 
kwotowo znacznie 
przekraczają profity 
otrzymywane przez 
spółdzielnię z tytułu 
ich zatrudnienia. Proszę o zmianę tej sytuacji prawnej, bo -  
jak większość firm z naszego sektora -  mamy wynik ujemny 
i w majestacie prawa znikniemy z rynku po 65 latach obec
ności na nim. Miejsca pracy stracą osoby niepełnosprawne, 
a nikt im nowych nie zagwarantuje, przejdą zatem w obszar 
pomocy społecznej, generując kolejne potrzeby budżetu 
w ich wsparciu.

Ripostując, prezes Wojciech Skiba stwierdził, że nie jest 
do zaakceptowania rozwiązanie, by ulgi z art. 22 udzielać 
w oparciu o zatrudnianie osób ze stopniem umiarkowanym, 
bo osób tych przybywa o 10-15 proc. rocznie i stanowią 
one najliczniejszą grupę wśród zatrudnionych niepełno
sprawnych. Bez większych trudności otrzymują go osoby 
posiadające dotychczas stopień lekki, gdyż brak jest w tym 
zakresie spójnej polityki w skali kraju, a większość komisji 
orzeczniczych działa zbyt liberalnie.

W tym kontekście prezes Skiba uznał, że może rzeczy
wiście lepiej byłoby wyrugować art. 22 albo wprowadzić 
sprawnie działający system kontrolny. Psuje on bowiem 
system, a zatem całe państwo, zaś niektórym podmiotom 
daje poczucie bezkarności.

Problem wiarygodności
Z opinią tą  zgodził się Krzysztof Pasternak, prezes 

Zarządu Porozumienia Branżowego i Spółki Era w Chorzo
wie. Uznał, że wszelkie próby modyfikacji art. 22 nie będą 
skuteczne, a psuje on rynek, pączkują bowiem firmy, które go 
nadużywają, firmy, które nie rozwiną się nigdy. Ich celem nie 
jest zatrudnianie ludzi, lecz wyłudzanie tej ulgi, co skutkuje 
rozwojem szarej strefy.

-  Kluczowym jest problem wiarygodności -  powiedział 
prezes Pasternak. -  Jeśli wcześniej obiecuje się, że wpro
wadzi się pod obrady Sejmu taką czy inną nowelizację, to 
trzeba być konsekwentnym, choćby do tej nowelizacji nie 
doszło. Był co prawda projekt posłów PSL wniesiony w sierpniu
2011 r., ale w okresie przedwyborczym nie było szansy na jego 
rzeczywiste procedowanie. Obecnie jest problem wiarygod
ności państwa i tych posłów, którzy ten projekt wnieśli. Nie 
chcielibyśmy bowiem wierzyć, że państwo myśli kategoriami 
poszukiwania sposobu „ogrania” nas. Przy takiej kumulacji 
problemów, z jaką mamy obecnie do czynienia, taki gest jak 
podniesienie bazy, od której naliczane są dofinansowania, 
do poziomu z roku ubiegłego, odbudowałby minimum wiary 
w dobre intencje tych, którzy mają wpływ na konstrukcję 
i zmianę tego prawa. -------------------------------------------
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Proemerytalna ustawa o rehabilitacji
Sygnalizowane już wcześniej zjawisko rozwinął w swym 

wystąpieniu Zbigniew Kozica, prezes Zarządu Spółdzielni 
Piast w Legnicy. Uznał on, że ustawa o rehabilitacji rozminęła 
się jakby ze swoją nazwą w obszarze art. 22 oraz traktowania 
emerytów, stała się w rzeczywistości ustawą proemerytalną. 
Parlament z jednej strony wycofał wsparcie do zatrudniania 
osób niepełnosprawnych z prawem do emerytury, z drugiej 
jednak dał furtkę do wspierania tej grupy, której zatrudnianie 
powoduje obniżenie 
lub likw idac ję  ko
nieczności wpłat na 
PFRON. Często też 
bywa, że em eryci 
ci są zatrudniani na 
pograniczu fikcji, oni 
„robią wskaźnik”, ale 
profity są tak znacz
ne, że to się opłaca.

Do k w e s tii te j 
odniósł się prezes 
W o jc ie c h  S k ib a , 
o k re ś la ją c , że te 
us taw ow e za p isy  
rzeczywiście nie są 
przekładalne i ko
herentne, podczas 
gdy powinny być jak 
najbardziej log icz
ne, a z pewnością 
w obszarze dotyczącym wpłat obowiązkowych i SODiR. Tym
czasem osoby z prawem do emerytury inaczej traktowane 
są w systemie SODiR, gdy jednocześnie ich zatrudnianie 
uprawnia do zmniejszania wpłat na PFRON. Stwarza to 
pewne możliwości manipulacyjne. Mimo że nie odnotowano 
znaczącego zwiększenia zatrudnienia osób niepełnospraw
nych z prawem do emerytury, prezes Skiba obiecał dokonać 
w tym zakresie analizy.

A gdyby certyfikaty dla udzielających ulg?
Wśród gości spotkania był Ryszard Rzebko, redaktor 

naczelny „Naszych Spraw", który przedstawił następującą 
propozycję: -  PFRON zadaje sobie spory trud kontroli 
nie wprost podmiotów, które udzielają ulg z tytułu art. 22. 
A gdyby tę formę kontroli prowadzić w sposób prewencyjny? 
Oddziały Funduszu, które doskonale znają przedsiębiorstwa 
na swoim terenie, określałyby wówczas, które z nich speł
niają warunki do ich udzielania i dawały swoisty certyfikat. 
Ogromnie ułatwiłoby to również decyzje o zawarciu kontraktu 
ich kontrahentom, które -  co należy założyć -  podejmują 
w dobrej wierze, a później mogą być za nie karane. Firm 
udzielających takich ulg jest -  jak określił to Pan w kwietniu 
ubiegłego roku na spotkaniu z członkami KZRSIiSN -  około 
200 w skali kraju, zatem dla oddziałów PFRON nie byłby to 
jakiś znaczny wysiłek.

Ustosunkowując się do tej propozycji, prezes W. Skiba 
uznał, że pomysł jest ciekawy, ale PFRON nie ma wprost 
ustawowych możliwości kontrolowania podmiotów udzielają
cych ulg z art. 22. Delegacja kontrolna dotyczy tylko SODiR-u. 
Jakiekolwiek dokonane wprost czynności kontrolne zostałyby 
podważone przez ten podmiot pod zarzutem przekroczenia 
uprawnień. Fundusz natomiast dokonuje analiz i jeśli zacho
dzi domniemanie, że ktoś działa w tym zakresie niezgodnie 
z prawem, zawiadamia o tym organy ścigania. Prezes Skiba

uznał, że jest to najbardziej efektywna strategia w obecnym 
stanie prawnym.

Z tego tytułu tylko
na Dolnym Śląsku straty liczone sąw  milionach złotych. Kolej
na sprawa: konieczność przekazywania niewykorzystanych 
do końca roku środków ZFRON do PFRON uniemożliwia 
jakiekolwiek długofalowe inwestowanie, które przekracza 
okres jednego roku. Postulował, aby umożliwić wydatkowanie 
i rozliczanie środków ZFRON w okresie trzech lat. Kolejne 
zagadnienie: radykalne zmniejszenie odpisów na ZFRON 
spowodowało, że środki są już tak małe, że właściwie nie ma 
czym dzielić. W zasadzie wystarcza ich tylko na dofinanso
wanie leków, a o turnusach rehabilitacyjnych nie ma już co 
marzyć. Nie spełnia on zatem swojej roli.

-  Wszystkie środowiskowe organizacje pozarządowe 
powinny domagać się prawa, które zapobiegałoby cwaniac
twu, umożliwiało człowiekowi niepełnosprawnemu znale
zienie godziwej pracy, a jego pracodawcy tworzyło warunki, 
w których nie musiałby konkurować z szarą strefą. Boję się 
jednak, że będą to tylko tzw. pobożne życzenia -  minorowo 
zakończył prezes Tomczak.

Na zakończenie tej części spotkania na szczegółowe 
pytania jego uczestników odpowiadał dyrektor Krzysztof 
Perkowski z PFRON.

Radek Szary
fot. Ryszard Rzebko

Prawo powinno zapobiegać cwaniactwu
G ościem  spo

tkania był również 
Jan Tomczak, pre
zes D olnośląskie
go Spółdzielczego 
Zw iązku R ew izyj
nego z Wrocławia.
Zwrócił on uwagę 
na inne obszary, 
w któ rych  p raco 
daw cy osób n ie 
p e łn o s p ra w n y c h  
ponieśli stra ty na 
s k u te k  o s ta tn ie j 
nowelizacji ustawy
o rehabilitacji. Firmy 
produkcyjne bardzo 
odczuły likwidację 
ulgi w podatku od 
n ie ru c h o m o ś c i.
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Międzynarodowa konferencja
o Konwencji ONZ

dostosowanie niektórych przepisów polskiego prawa 
do wymogów Konwencji będzie pewnym problemem.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach 
osób niepełnosprawnych została przyjęta przez Unię 
Europejską w 2010 roku, a weszła w życie w roku 
2011. Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych 
wzywa wszystkie państwa członkowskie UE do jej 
ratyfikacji i wdrożenia. Ważne jest jej poprawne wdro
żenie na poziomie prawa krajowego.

Ruch osób niepełnosprawnych będzie dążył do 
tego, aby instytucje europejskie spełniły swoje obiet
nice związane z wdrożeniem Konwencji ONZ. Prezy
dent EDF, Yannis Vardakastanis, podkreślił: -  Teraz 
czas na następny krok instytucji Unii Europejskiej 
ku implementacji Konwencji. Jedyną drogą naprzód 
dla instytucji europejskich jest praca w zgodzie z jej 
zapisami. Jej reguły i podstawowe wartości sąjasne, 

jasne są również mechanizmy jej implementacji. Równo
cześnie EDF zobowiązuje się do aktywnego zapewniania 
respektowania praw osób niepełnosprawnych.

Ruch osób niepełnosprawnych stale potwierdza swoje 
zaangażowanie w sprawę implementacji tego aktu praw
nego. Członkowie zarządu EDF wyjaśnili, w jaki sposób 
Forum przygotowuje obecnie działania oraz mechanizmy 
wdrożeniowe dotyczące:

-  funduszy strukturalnych -  służące monitorowaniu 
nowych warunków otrzymywania wsparcia finansowego 
z Unii; fundusze powinny być przyznawane regionom euro
pejskim tylko wtedy, gdy dowiodą właściwego i skutecznego 
wdrażania Konwencji ONZ;

-  kryzysu finansowego -  stworzony zostanie punkt 
obserwacyjny wpływu kryzysu gospodarczego na życie osób 
niepełnosprawnych; jego rolą będzie opracowanie raportu
o wpływie kryzysu na życie 80 milionów osób niepełnospraw
nych w Europie.

Uczestnicy konferencji zaapelowali do władz o ratyfika
cję przez Polskę Konwencji jeszcze przed końcem polskiej 
prezydencji w UE w grudniu tego roku. Irena Wóycicka,

Prezydium konferencji

17 października 2011 r. odbyła się w W arszaw ie m iędzynarodowa konferen
cja „W ęzłow e zagadnienia w drażania Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o prawach osób niepełnosprawnych oraz Europejskiej strategii w spraw ie  
niepełnosprawności 2 0 1 0 -2 0 2 0 ” , zorganizowana przez Polskie Forum Osób 
Niepełnosprawnych (PFON). Treść tych dwóch dokum entów stanowi przełom  
w traktow aniu problem ów  niepełnospraw ności. Krystyna Mrugalska -  wiceprzewodnicząca 

zarządu PFON, Irena Wóycicka  -  m inister w Kancelarii 
Prezydenta RP, Stanisław Trociuk  -  zastępca 

rzecznika praw obywatelskich, Jacek Brzeziński 
-  zastępca prezesa Zarządu PFRON

N I  O  konferencję, którą patronatem objął prezydent RP 
I >l C l  Bronisław Komorowski, przybyło 150 osób, w tym 

goście zagraniczni reprezentujący europejskie organizacje 
osób niepełnosprawnych.

Poprzedziło ją  zorganizowane w Warszawie dwudniowe 
spotkanie Zarządu Europejskiego Forum Osób Niepełno
sprawnych (European Disability Forum -  EDF), podczas 
którego wymieniono poglądy na temat obecnego stanu 
implementacji Konwencji w krajach, które już dokonały aktu 
ratyfikacji, oraz na temat sytuacji w Polsce. Konwencję ra
tyfikowało dotychczas 19 krajów Unii Europejskiej. Oprócz 
Polski nie ratyfikowały jej jeszcze: Bułgaria, Estonia, Finlan
dia, Grecja, Irlandia, Malta i Holandia.

Na posiedzenie Zarządu EDF, z udziałem Zarządu PFON, 
został również zaproszony wiceminister pracy Jarosław  
Duda -  pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Jak 
powiedział min. Duda, zaawansowane przygotowanie naszego 
kraju do ratyfikowania Konwencji pozwala mieć nadzieję, iż 
stanie się to w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Nie ukrywał 
jednak, że z uwagi na realia procesu legislacyjnego szybkie

Wystawa rzeźb osób gluchoniewidomych w kuluarach
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minister w Kancelarii Prezydenta RP, mówiąc, że Polsce 
potrzebny jest dobry plan implementacji Europejskiej strategii 
w sprawie niepełnosprawności 2010-2020, zadeklarowała 
chęć włączenia się Kancelarii we wsparcie tego procesu.

Zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław  
Trociuk omówił kilka przepisów Konwencji, które będą wy
magać zmian w polskim systemie prawnym -  m.in. art. 12, 
który wymusi nowelizację Kodeksu cywilnego w zakresie 
przepisów dotyczących zdolności do czynności prawnych 
i ubezw łasnowolnienia. W icem in ister pracy Czesława  
Ostrowska omówiła prawną procedurę ratyfikacji Konwencji 
i jej znaczenie dla polskiego systemu prawnego. Zwróciła 
także uwagę na prace legislacyjne toczące się w polskim 
parlamencie, mające na celu zapewnienie zgodności polskich 
przepisów z regulacjami Konwencji.

Na trudności związane z implementacją Konwencji zwra
cali uwagę przedstawiciele PFON i delegacji zagranicznych, 
dzieląc się swoimi doświadczeniami. Javier Guemes, dyrek
tor Biura EDF, omówił węzłowe zagadnienia implementacji 
Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010- 
2020. Thorkild Olesen, wiceprezes duńskiej organizacji 
osób niepełnosprawnych, mówił o konieczności skupienia 
się na zadaniach w perspektywie od 5 do 15 lat. Wraz 
z ratyfikacją Konwencji proces się zaczyna, a nie kończy
-  podkreślał. Po ratyfikacji, co dwa lata, każdy kraj musi 
przedstawić raport z tego, co w tym czasie zrobił. Duński 
rząd właśnie taki pierwszy raport przygotował, a organizacja 
osób niepełnosprawnych zamierza bacznie mu się przyjrzeć.

Podkreślano, że kryzys finansowy poważnie utrudnia 
wprowadzanie w życie dobrych rozwiązań. W Polsce plano
wane jest, by monitoring realizacji postanowień Konwencji 
usytuowany był w strukturze zadań rzecznika praw obywa
telskich, który jest w to bardzo zaangażowany, jednak nie 
dostał na ten cel żadnych funduszy -  stwierdziła Krystyna 
Mrugalska, wiceprzewodnicząca zarządu PFON. Niepokój 
budzi też fakt, że w Polsce udział środków przeznaczonych 
w ramach EFS na projekty poświęcone integracji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych w całości wydatkowa
nego dotychczas budżetu jest obecnie dwukrotnie niższy niż 
w poprzednim okresie programowania, tj. w latach 2004- 
2006. Mówiła o tym Joanna Wojtyńska, przedstawiając 
wyniki prowadzonego przez PFON od trzech lat monitoringu 
dotyczącego wykorzystania środków EFS na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

Podczas konferencji odbył się panel z udziałem osób 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności prowadzony przez 
prof. Annę Firkowską-Mankiewicz. Uczestnicy mówili
0 potrzebie niezależnego życia, którego -  jak podkreślali
-  bardzo pragną, ale na które jeszcze trzeba trochę po
czekać, bo choć w obszarze decyzji czują się niezależni, 
to w obszarze realizacji już nie. Choć dziś jest o wiele lepiej 
niż jeszcze do niedawna -  pomaga w tym technika -  to 
osoby z niepełnosprawnością wciąż napotykająw otoczeniu
1 w świadomości ludzi zdrowych wiele barier, których nie są 
w stanie pokonać.

Uczestnicy konferencji przyjęli Apel Warszawski 2011 
w sprawie niezależnego życia osób niepełnosprawnych oraz 
ratyfikacji i wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych
o prawach osób niepełnosprawnych.

Zarządy EDF i PFON podziękowały PFRON za wsparcie 
finansowe w organizacji konferencji.

Po lsk ie  Forum  Osób N iepe łnospraw nych  p lanu je  
w najbliższym czasie wydać publikację prezentującą dorobek 
konferencji.

Info: PFON, oprać. SzymSza 
fot. Klara

Mniejsza dotacja dla PFRON?

W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw zwią
zanych z realizacją ustawy budżetowej (tzw. ustawa 

okołobudżetowa) w art. 10 zaproponowano zmianę, która 
ma wpływ na wysokość dotacji budżetowej dla PFRON na 
dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełno
sprawnych.

Przepis ma następujące brzmienie:
„W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełno
sprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 
1016 i Nr 209, poz. 1234, 1244) w art. 46 a w ust. 1 pkt. 1 
otrzymuje brzmienie:

Art. 46a. 1. Fundusz otrzymuje dotacje celowe z budżetu 
państwa:

„1) na zadanie, o którym mowa w art. 26a -  w wysoko
ści do 30 proc. środków zaplanowanych na realizację tego 
zadania na dany rok”.

Obecnie przepis ten określa, że PFRON otrzymuje do
tacje celowe z budżetu państwa na wypłatę miesięcznych 
dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnospraw
nych w wysokości 55 proc. środków. Jednakże od kilku lat 
obowiązywanie tego zapisu było zawieszone z powodu 
dodanych do ustawy o rehabilitacji przepisów przejściowych 
stanowiących o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej dla Fun
duszu (art. 68d - 68fa ustawy).

Powyższa zmiana spowoduje, iż na stałe w kolejnych 
latach PFRON będzie otrzymywał dotację celową z budżetu 
na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełno
sprawnością w wysokości do 30% środków zaplanowanych 
na realizację tego zadania na dany rok. 
_________________________________________________R.S.

Więcej pieniędzy dla osób 
niepełnosprawnych oraz na 

walkę z bezrobociem
Rząd 22 listopada 2011 r. zaakceptował projekt tzw. 

ustawy okołobudżetowej, która jest ściśle związana 
z budżetem na 2012 rok i planem finansowym państwa na 
przyszły rok.

W obszarze działania MPiPS zwiększono o 55 milionów 
dofinansowanie z budżetu państwa do wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych (rok 2011 -  667,68 milionów złotych,
2012 -  722,68 milionów).

Rząd dokonał również zmian w przepisach. Wysokość 
dotacji z budżetu państwa dla Państwowego Funduszu Re
habilitacji Osób Niepełnosprawnych nie przekroczy 30 proc. 
wydatków Funduszu, przeznaczonych na dofinansowanie 
wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Zmiana ta nie przyniesie negatywnych skutków finan
sowych dla PFRON, ponieważ w ostatnich latach poziom 
dotacji budżetowej w finansowaniu wydatków Funduszu na 
dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełno
sprawnych nie przekraczał poziomu 30 proc. W tym roku 
dotacja ta również pozostaje na poziomie roku ubiegłego 
(747,686 miliona złotych).

Rząd zwiększył również o 200 milionów środki na aktywne 
formy przeciwdziałania bezrobociu z 3,235 mld w 2011 roku 
do 3,435 mld w 2012 roku. Utrzymano zasadę, że szkolenia, 
staże podyplomowe i rezydentury dla lekarzy, lekarzy den
tystów, pielęgniarek i położnych również w 2012 roku będą 
finansowane ze środków Funduszu Pracy w niezmienionej 
wysokości 717,583 miliona złotych.

Info: MPiPS
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KONFERENCJA W ŁODZI

Aktualne problemy życia

terminu użyto po raz pierwszy w 1971 r. 
w Szwecji, jako przeciwstawnego do 
„rozwoju gospodarczego”. -  Wszystkie 
rządy i samorządy uczestniczą w roz
woju zrównoważonym, który dokonuje

się właśnie na płaszczyźnie lokalnej
-  podkreślił -  a ustawa z 1991 r. do
tycząca osób niepełnosprawnych dała 
początek dobrej praktyki wobec nich.

A n d r z e j S o c h a j, z a s tę p c a  
prezesa Zarządu PFRON, omawiając 
dwadzieścia lat działalności Funduszu 
w Polsce, zwrócił uwagę na cyklicznie 
powtarzające się zakusy rządzących 
do jego  likw idacji. Przypom inał, że 
na trzy lata przedłużono vacatio legis

dla obecnego sposobu funkcjonowa
nia PFRON, co powinny z sukcesem 
wykorzystać organizacje i instytucje 
na stworzenie zupełnie nowej ustawy 
dotyczącej osób niepełnosprawnych, by 
system był szczelny i jednolity.

A n a liz ie  rynku pracy dla osób 
niepełnosprawnych w świetle zmian 
wynika jących z now elizacji ustawy
0 rehabilitacji i zatrudnianiu osób nie
pełnosprawnych z dnia 30.11.2010 r. 
poświęcił swoje wystąpienie dr Andrzej 
Barczyński z Politechniki Częstochow
skiej. W bardzo interesującym wykła
dzie zaprezentował dynamikę zmian 
w liczbie i strukturze zatrudnienia osób 
n iepełnosprawnych na chronionym
1 otwartym rynku pracy. Wskazując na 
relacje pom iędzy dofinansowaniem  
realnym a nominalnym w warunkach 
praw nych  2011 roku w ykaza ł, że 
brak zainteresowania zatrudnianiem 
w warunkach chronionych osób prefero
wanych przez politykę społeczną, tj. ze 
znacznym stopniem niepełnosprawno
ści i ze schorzeniami specjalnymi, jest 
racjonalny z ekonomicznego punktu

Zmieniające się otoczenie prawne osób z niepełnosprawnością, deter
minanty ich aktywności zawodowej i rynku pracy, wadliwe zaopatrzenie 
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, długi czas oczekiwania na 
zabiegi rehabilitacyjne, coraz trudniejsze warunki funkcjonowania organizacji 
pozarządowych, postulat uproszczenia konkursowych procedur PFRON -  to 
wiodące tematy konferencji na targach Rehabilitacja 2011 .

K rzyszto f K osiński, zastępca 
dyrektora Biura Pełnomocnika, jako 
je g o  p rz e d s ta w ic ie l p rz y p o m n ia ł 
o obowiązku ratyfikacji Karty Oso-

Międzynarodowe Targi Sprzę
tu Rehabilitacyjnego „Re
hab ilitacja” w Łodzi każ

dego roku zarówno wystawcom, jak 
i odw iedzającym  dostarcza ją  w iele 
satysfakcji i zadowolenia. Obok firm
0 uznanej marce prezentują i promują 
swoje produkty zupełnie nowe, obok 
nowinek technologicznych niemalże 
z pogranicza science-fiction znaleźć 
tu można spraw dzone p ropozycje
1 rozwiązania, jednak ulepszone, wzbo
gacone i jeszcze bardziej przydatne 
i przyjazne osobie niepełnosprawnej.

XIX tegoroczna edycja targów obfi
towała - ja k  zawsze -  w przeróżne po
kazy, ćwiczenia, prezentacje, seminaria 
i spotkania biznesowe.

6 i 7 października odbyła się m.in. 
konferencja międzynarodowa nt. „Aktu
alne problemy życia i pracy osób niepeł
nosprawnych w Polsce i w Europie” pod 
patronatem ministra Jarosława Dudy, 
pełnomocnika rządu ds. osób niepełno
sprawnych. Organizatorem spotkania 
było Towarzystwo Walki z Kalectwem, 
obchodzące w roku bieżącym piękny 
jubileusz 51-lecia.

by N iepełnospraw nej i kluczowych 
kwestiach dotyczących dyskryminacji 
niepełnosprawnych. Zwrócił uwagę na 
konieczność szybkiego wdrożenia prze
pisów antydyskryminacyjnych, w tym 
upowszechnienia usług publicznych, 
takich jak prawo medialne czy ustawa
0 języku migowym. -  Chcemy zrobić 
pierwszy krok, będziemy analizować
1 monitorować, co się dzieje z realizacją 
tej ustawy, jaka jest dostępność tele
wizji i transportu kolejowego dla osób 
niepełnosprawnych, jakie są zasady 
i sposoby kształcenia, jaka jest gene
ralnie dostępność do edukacji osób 
niepełnosprawnych -  zapewnił.

Dyrektor Kosiński, mówiąc o zasa
dach wsparcia osób niepełnospraw
nych na rynku pracy, szcze gó ln ą  
uwagę zwrócił na pojęcie „wykluczenia” 
i konieczność nowego zdefiniowania 
pojęcia „osoba niepełnosprawna”.

P ro fe so r Adam  K u rzyn o w ski
z SGH, przedstawiciel Społecznej Rady 
Naukowej TWK, w wykładzie pt. „Osoby 
niepełnosprawne w rozwoju zrównowa
żonym w Polsce” przypomniał, że tego
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i pracy osób niepełnosprawnych

widzenia. Preferencje te należy zatem 
zaliczyć do kategorii tzw. pobożnych 
życzeń, bowiem w ślad za nimi nie idą 
instrumenty rzeczywistego wsparcia.

Znalazło to też wyraz w końcowych 
wnioskach wystąpienia dr. Barczyń- 
skiego.
1. O g ra n icze n ia  p raw ne w s y s te 

mie finansowania w obecnej fo r
mie systemu aktywizacji zawodo
wej n iepe łnospraw nych dzia ła ją  
antvmotvwacvinie na zatrudnianie 
w w arunkach chronionych osób 
niepełnosprawnych, dla których ta 
form a zatrudn ien ia  powinna być 
w szczególności otwarta.

2. Zatrudnienie chronione i rehabilitacja 
społeczna osób niepełnosprawnych 
powinny być realizowane w organi
zacjach, których misja i cele nie są 
ukierunkowane na realizację efektów 
biznesowych (organizacje „non pro
fit” , organizacje pożytku publicznego, 
stowarzyszenia, fundacje, organiza
cje prowadzące działalność pożytku 
publicznego).

3. Osoby niepełnosprawne, których 
potrzeby (opieka medyczna i reha
bilitacyjna w miejscu pracy) oraz 
niska jakość i wydajność pracy (15-
20 proc. aktualnie zatrudnionych 
w ZPCh) w ym agają zatrudnienia 
chronionego. Pozostałe (z ogra
niczonym wsparciem finansowym 
i ograniczonymi wymaganiami wo
bec pracodawców) -  na otwartym 
rynku pracy.

„Czy program doradztwa zawodowe
go i szkolenia osób niepełnosprawnych

jest wydolny” -  zastanawiał się prof. 
Janusz Kirenko z UMCS w Lublinie, 
przedstawiciel Społecznej Rady Na
ukowej TWK, w wykładzie przedstawio
nym w zastępstwie przez inż. Józefa 
Góralczyka, eksperta TWK. On sam 
zabrał głos na temat aktualnej sytuacji 
zaopatrzenia ortopedycznego osób 
niepełnosprawnych w Polsce.

-  Reprezentujem y i rea lizu jem y 
po trzeby środow iska  osób n iepe ł
nosprawnych od 2004 r. Zrzeszamy 
45 organizacji pacjenckich i dążymy 
do stworzenia warunków do pełnego 
i aktywnego życia osobom niepełno
sprawnym.

Zastanawiając się nad przyczynami 
wadliwego zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pom ocnicze, 
prelegent podkreślił m.in.:
-  brak konsultacji społecznych przy 

tworzeniu nowych rozwiązań,
-  brak zmian limitów kwot refundacji 

przedmiotów ortopedycznych i środ
ków pomocniczych,

-  bardzo skomplikowany system zle
cania oraz rozliczenia przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocni
czych,

-  niekonstytucyjne zapisy rozporzą
dzenia,

-  brak dobrej woli ustawodawcy przy 
ustalaniu czytelnych zasad zapisów 
rozporządzenia,

-  brak jakichkolwiek zmian uwzględ
niających stały postęp technologicz
ny nowo wprowadzonych wyrobów,

-  wprowadzenie przez niektóre od
działy NFZ kolejek osób oczekują
cych na przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze,

-  zbyt niskie środki w centralnym bu
dżecie NFZ w danym roku przezna
czone na zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze.

O problemach życia i zatrudnienia 
niewidomych mówiła przedstawiciel
ka PZN w im ieniu Anny W oźniak- 
Szymańskiej, prezes Zarządu PZN. 
Projekty, w których uczestniczy PZN, 
pozwoliły opracować i wydać ulotki 
i broszury dla poszukujących pracy 
i dla pracodawców. -  W dalszej per
spektywie -  tłumaczyła prelegentka -  
trzeba prowadzić monitoring aktywizacji 
osób niewidomych i słabowidzących 
osiąganej przede w szystkim  przez

zatrudnienie wspomagane. Powstanie 
system u w spom aganego  wym aga 
jednak wypracowania całościowego 
modelu zatrudnienia wspomaganego 
w Polsce i wdrożenia tej formy na stałe.

-  Biedny chciałby zostać bogatym, 
tak jak chory wyzdrowieć -  o znaczeniu 
i dostępności fizjoterapii w szczegól
nych rodzajach niepełnosprawności 
mówiła przedstawicielka dr. Marka Kil- 
jańskiego, prezesa Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Fizjoterapii -  autora wy
kładu. Co to jest rehabilitacja, na jaką 
pomoc może liczyć pacjent, jaki jest 
średni czas oczekiwania na zabiegi, 
jakie się stosuje sposoby i wybiegi na 
pomoc medyczną „poza kolejką” -  te 
i wiele innych pytań znalazły odpowiedź 
w prezentowanej przez nią charakte
rystyce opieki i świadczeń rehabilita
cyjnych pacjenta XXI wieku w Polsce.

Drugi dzień konferencji to przede 
wszystkim  wystąpienie prezesa Za
rządu TWK Henryka Waszkowskiego 
z referatem nt. „Sytuacji organizacji 
III sektora w Polsce w realizacji zadań

na rzecz osób niepełnosprawnych” , 
w którym zwrócił m.in. uwagę na fakt, że 
w Polsce istnieje ok. 6 tys. organizacji 
działających na rzecz osób niepełno
sprawnych, z których połowa nie działa, 
ale nie została wykreślona! -  Około 
1/3 to członkowie wirtualni -  stwierdził 
prezes Waszkowski. -  Po 1989 r. orga
nizacje pozarządowe stały się ważnym 
elementem zdecentralizowanego pań
stwa. W 2010 r. znowelizowano ustawę
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KONFERENCJA W ŁODZI

dotyczącą osób niepełnosprawnych, 
zaostrzono wymogi i sankcje -  np. 
organizacjom wydłużono do 2 lat 
staż, by mogły skorzystać z SODiR, 
otrzym ywać 1 proc. etc. Za dużo 
środków właśnie z 1 proc. skupiają 
wielkie organizacje ze szkodą dla 
mniejszych. Trzeba to skorygować
-  apelował prezes. Podjął również 
temat bardzo „gorący", dotyczący 
tzw. kont indywidualnych w koncie 
organizacji. Potrzebne są klarowne 
rozwiązania, pozwalające w sposób 
jasny kierować wpływy w określonej 
części na subkonta, by w pierwszym 
rzędzie zabezpieczyć indywidualne 
potrzeby, ale reszta środków winna 
być przeznaczona na określone 
działania rehabilitacyjne i statutowe 
danej organizacji.

Dla organizacji pozarządowych 
znaczącymi problemami są wkład 
własny i wkład finansowy -  to jest 
ok. 20 proc.! Skąd organizacja może 
pozyskać takie środki? -  pytał reto
rycznie prezes TWK. -  W Polsce 
organizacje non profit nie majątakich 
możliwości. Kredyt to jest dla nich 
zabójstwo ze względu na koszty jego 
obsługi -  tłumaczył.

Następnie wyliczył szereg innych 
„bolączek”, m.in.:
-  zbyt krótki czas na złożenie wnio

sku od daty ogłoszenia  przez 
PFRON konkursu,

-  środki finansowe z PFRON dla 
organizacji -  beneficjentów kon
kursów -  wpływają w czerwcu lub 
lipcu, a działalność prowadzona 
jest przecież od początku roku. 
Nigdy też nie wiadomo, czy tych 
środków wystarczy, bo nie wiado
mo również, ile ich „obcięto".

O tym , że ich nie wystarcza, 
np. na kompleksowe leczenie osób 
głuchych -  w tym na warsztaty i tur
nusy -  mówiła Kajetana Maciejska- 
Roczan, prezes Zarządu Polskiego 
Związku Głuchych. Przypomniała, że 
PZG w 1964 r. rozpoczął wielki pro
gram kształcenia i intensywną akcję 
nauczania przede wszystkim języka 
m igowego, rów nież nauczycie li. 
W 1985r. MEN uznało język migowy 
jako pomocniczy w nauczaniu dzieci 
niesłyszących. -  Zadaniem państwa 
jes t kszta łcenie tłum aczy języka 
migowego na wysokim poziomie -  
postulowała prezes Maciejska-Ro- 
czan. Po przedstawieniu historii PZG 
i scharakteryzowaniu działalności 
ośrodków prowadzących leczenie

i rehab ilitac ję  osób z dysfunkc ją  
słuchu zakończyła dramatycznym 
stw ierdzeniem : -  Zbyt mała ilość 
środków uniemożliwiła nam szerszą 
działalność. Taka piękna i niezbędna 
działalność PZG musi upaść? Kto ją  
przejmie...?

Konferencję wzbogaciły wystą
pienia indywidualne jej uczestników, 
prezentacja działań Oddziału TWK 
w Koninie, Klubów Aktywizacji Za
wodowej Osób Niepełnosprawnych 
TWK i prezentacja Carrefour Polska 
opowiadająca o dobrych doświad
czeniach firmy w zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych.

Wśród postulatów zgłoszonych 
przez uczestników konferencji zna
lazł się m.in. wniosek Miry Urba
niak, dziennikarki, żeglarki i turystki
0 nowoczesne legitymacje osoby 
niepełnosprawnej, spełniające unij
ne wymogi. Na podstawie bowiem 
aktualnych osoba niepełnosprawna 
z Polski nie uzyska żadnych zniżek
1 ułatwień poza granicami kraju.

Następne wnioski to postulaty 
uzasadniające konieczność wpro
wadzenia zmian w systemie zaopa
trzenia w przedmioty ortopedyczne
i ś ro d k i p o m o c n ic z e . D an u ta  
Stępień, sekretarz Zarządu Główne
go PZG, jako przedstawiciel organi
zacji zgłosiła formalny wniosek zamy
kający konferencję: o natychmiasto
wą zmianę procedur dla organizacji 
pozarządowych, co miałoby dotyczyć 
wniosków, które będą składane do 
PFRON na rok przyszły.

Iwona Kucharska
fot. Ryszard Rzebko

Spotkanie 
ekspertów 
na temat zdrowia 
psychicznego

Z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. 
równego traktowania, Elżbiety  
Radziszewskiej, odbyło się spo

tkanie ekspertów ds. zdrowia psychicznego. 
Miało ono związek z petycją wystosowaną 
przez Koalicję na rzecz W drażania Na
rodowego Program u O chrony Zdrowia 
Psychicznego do prezydenta, premiera, 
minister zdrowia i minister Radziszewskiej, 
którą podpisało już 2 tys. osób.

W apelu zw raca się uwagę przede 
wszystkim  na ciągle zm nie jsza jącą  się 
pulę środków na zdrowie psychiczne i ich 
n iew łaściwe wykorzystywanie. Eksperci 
podkreśla li rów nież potrzebę edukacji 
w zakresie zdrowia psychicznego nie tylko 
społeczeństwa, ale i lekarzy psychiatrów, 
którzy opowiadają się za najprostszym -  
azyiowym modelem leczenia w dużych 
oddziałach psychiatrycznych, podczas gdy 
zdecydowanie lepsze wyniki przynosi tera
pia w małych oddziałach, tworzonych przy 
szpitalach ogólnych.

Ważne jest tworzenie i finansowanie 
środowiskowych systemów wsparcia, w któ
rych osoby z zaburzeniami psychicznymi po 
leczeniu szpitalnym mogą uzyskać pomoc 
terapeutów i mają większe szanse na nor
malne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Do rozwiązania tych problemów ma 
się przyczynić Narodowy Program Ochro
ny Zdrowia Psychicznego, który ma być 
realizowany w latach 2011-2015. Jego 
zasadniczym celem jest promocja zdrowia 
psychicznego i zapobieganie zaburzeniom 
psychicznym. Chodzi także o zapewnienie 
osobom z takimi zaburzeniami dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych 
form wsparcia i pomocy, które umożliwią im 
życie w rodzinie i społeczeństwie.

W programie założono również rozwój 
badań naukowych i tworzenie systemu 
informacji koniecznych do skutecznego 
zapobiegania zaburzeniom psychicznym. 
Program jest realizowany przez ministrów: 
zdrowia, edukacji narodowej, pracy i polityki 
społecznej, nauki i szkolnictwa wyższe
go, spraw iedliwości, obrony narodowej 
oraz spraw wewnętrznych i administracji. 
W jego realizację mogą włączyć się także 
Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządy, 
organizacje pozarządowe, kościoły.

Oprać. Jotka
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Podmioty mające prawo do 20 stycznia —
wystawiania informacji o kwocie ważna data dla 
obniżenia wpłat na PFRON pracodawców

Z dniem 1 stycznia 2011 r. -  
w związku z wejściem w życie 
ustawy z dnia 29 października

2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud
nianiu osób niepełnosprawnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 
226, poz. 1475) -  zmieniono sposób 
określania podmiotów mających prawo 
do wystawiania informacji o kwocie ob
niżenia wpłat na Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z treśc ią  art. 22 ust. 1 
ustawy o rehabilitacji (...) obowiązkowe 
wpłaty na Fundusz ulegają obniżeniu 
z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem 
handlu, lub produkcji pracodawcy za
trudniającego co najmniej 25 pracow
ników w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy, który osiąga wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
będących: osobami niepełnosprawny
mi zaliczonymi do znacznego stopnia 
niepełnosprawności lub osobami nie
w idomymi, psychicznie chorymi lub 
upośledzonymi umysłowo, lub osobami 
z całościowymi zaburzeniami rozwo
jowymi lub epilepsją -  zaliczonymi do 
umiarkowanego stopnia niepełnospraw
ności, w wysokości co najmniej 30%.

Przepisy przejściowe (wyrażające 
zasadę ochrony praw nabytych) zostały 
uregulowane w art. 8 ustawy z dnia 
29 paźdz ie rn ika  2010 r., zgodn ie  
z ust. 1 pracodawca, który przed dniem 
wejścia w życie ustawy nabył prawo do 
obniżenia wpłat, może je wykorzystać 
na warunkach dotychczasowych. Ustęp
2 wskazuje, że pracodawca, który przed 
dniem wejścia w życie ustawy dokonał 
zakupu uprawniającego do obniżenia 
wpłat, może na warunkach dotychcza
sowych nabyć ulgi z tego tytułu oraz 
wykorzystać je do obniżenia wpłat.

Oznacza to, że w przypadku, gdy 
informacja o wysokości kwoty obniżenia 
wpłat na PFRON wpłynęła do praco
dawcy przed 1 stycznia 2011 r., może 
on ją  wykorzystać tak jak dotychczas, 
uwzględniając to obniżenie w deklara
cji. Podobnie jest w przypadku, gdy za
kup produkcji lub usługi nastąpił przed 
1 stycznia 2011 r., wówczas również 
może on otrzymać informację o kwo
cie obniżenia wpłat, którą uwzględni 
w deklaracji.

Natomiast samo zawarcie umowy
o świadczenie usług przed 1 stycznia
2011 r. nie upoważnia do udzielenia

obniżenia wpłat na powyżej wym ie
nionych zasadach w przypadku utraty 
przymiotu „sprzedającego”, tj. niespeł- 
niania warunków posiadania podwyż
szonego wskaźnika zatrudniania osób 
niepełnosprawnych (w odpowiednim 
stopniu i z odpowiednimi schorzeniami).

Podwyższenie pułapu zatrudniania 
osób niepełnosprawnych z 10% do 
30%, jak również enumeratywne wyli
czenie schorzeń osób niepełnospraw
nych, których zatrudnienie umożliwia 
udzielanie informacji o obniżeniach 
wpłat, przyczyniło się do utraty przez 
część pracodawców przymiotu „sprze
dającego”.

Niektórzy pracodawcy zaczęli prak
tykow ać p rzy łącza n ie  się  do firm  
prowadzących działalność polegającą 
na ochronie mienia i usługach porząd
kowych, posiadających status zakładu 
pracy chronionej (tworzenie konsor
cjum), by w ten sposób móc nadal 
udzielać informacji o obniżeniu wpłat na 
PFRON. Należy zauważyć, że przepisy 
prawa nie definiują pojęcia „konsor
cjum". Zgodnie z definicją znajdującą 
się w Słowniku PWN -  „konsorcjum to 
związek kilku przedsiębiorstw zawarty 
w celu dokonania wspólnego przedsię
wzięcia”. Oznacza to, że konsorcjum 
nie stanowi odrębnego bytu prawnego, 
który we własnym imieniu zatrudniałby 
pracowników, co jest obligatoryjne do 
uzyskania przymiotu pracodawcy. Art. 
22 ustawy o rehabilitacji (...) traktuje 
w prost o pracodawcach, u których 
zakup produkcji lub usługi daje przed
miotowe uprawnienia.

Reasumując, należy podkreślić, że 
konsorcjum zakładów pracy chronionej 
nie jest odrębnym pracodawcąspełnia- 
jącym warunki określone w art. 22 ust. 
1 ustawy o rehabilitacji (...) i nie może 
wystawiać informacji o kwocie obniże
nia wpłat na PFRON z tytułu zakupu 
w tym konsorcjum usługi lub produkcji.

Nadmienić należy, że konsekwencją 
związaną ze skorzystaniem z zawyżo
nych lub nieuprawnionych informacji
0 kwotach obniżania będzie przepro
wadzenie postępowania wymiarowego
1 praw id łowe określen ie  wysokości 
zobowiązań w trybie przepisów art. 
21 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, 
a w przypadku braku dokonania wpłat 
z tego tytułu -  podjęcie postępowania 
egzekucyjnego.

Info: PFRON

Zgodnie z odpowiednimi prze
pisami ustawy o rehabilitacji 
zaw odow ej i spo łeczne j 

oraz zatrudn ian iu  osób n iepe łno 
sprawnych do 20 stycznia 2012 r. 
pracodawcy z otwartego rynku pracy 
zatrudniający ponad 25 pracowników 
w przeliczeniu na pełny wymiar cza
su pracy i osiągający 6-procentowy 
wskaźnik zatrudnienia osób niepeł
nosprawnych muszą przekazać do 
PFRON informację INF-1 za miesiąc 
grudzień 2011 oraz INF-2 za cały rok 
2011. Natomiast pracodawcy, którzy 
zatrudniają co najmniej 25 pracowni
ków w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu, a nie os iąga ją  wskaźn ika
6 proc., m uszą wysłać deklarację 
roczną rozliczenia obowiązkowych 
wpłat na PFRON -  druk DEK-R.

Ten sam  te rm in  o b o w ią zu je  
pracodawców z ZPCh, którzy oprócz 
miesięcznej deklaracji DEK-lla oraz 
miesięcznej informacji INF-1 muszą 
p rzes łać druk DEK-R za 2011 r. 
i informację roczną INF-2 za 2011 r. 
Ponadto do 20 stycznia 2012 r. paco- 
dawcy ze statusem ZPCh oraz zakłady 
aktywności zawodowej musząjeszcze 
dodatkowo złożyć do wojewodów 
informację INF-W za drugie półrocze 
2011 r.

Warto przypom nieć, że po raz 
pierwszy druki DEK-R i INF-2 będzie 
można sk ładać do PFRON ty lko  
w form ie elektronicznej. W w yją t
kowych sytuacjach, np. techn icz
nych lub merytorycznych usterkach 
w systemie informatycznym PFRON, 
będzie można przesłać dokumenty 
listem poleconym.

PFRON p rzypom ina  rów nież, 
że środki zakładow ego funduszu 
rehab ilitac ji osób n iepe łnospraw 
nych pochodzące ze zwolnień po
datkowych i opłat oraz pobranych 
zaliczek na podatek dochodowy od 
osób fizycznych, zgromadzone przed
1 stycznia 2011 r., a niewykorzystane do 
31 grudnia 2011 r., podlegają wpłacie 
do PFRON do dnia 20 stycznia 2012 r. 
na rachunek bankowy: BGK Warsza
wa, 23 1130 1017 0019 9361 9020 
0039. Wówczas w deklaracji DEK-lla 
należy wypełnić pozycję 25 i 26.

J.K.
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Olga Szwemin

S tow arzyszen ie  Pom ocy N ie p e łn o 
sp raw n ym  „ S k a rb e k ” w M y s ło w i
cach było głów nym  o rgan izato rem  
k o n fe re n c ji p t. „O soba n ie p e łn o 
s p ra w n a  in te le k tu a ln ie  -  r e a lia  
i p e rs p e k ty w y ” , k tó ra  od by ła  s ię
18  p a ź d z ie rn ik a  b r. w M ie js k im  
Centrum  Kultury ta m że . Jej ce lem  
było p rz e d s ta w ie n ie  i o m ó w ie n ie  
p r o b le m a ty k i osób z d y s fu n k c ją  
in te lektua lną  oraz zaprezentow anie  
kw estii legislacyjnych, partycypacji 
ob yw ate lsk ie j oraz ro li organ izac ji 
pozarządowych w przygotowaniu do 
życia w społeczeństw ie osób n iep e ł
nosprawnych in te lektualn ie .

Prawa i perspektywy funkcjonowania osób 
z niepełnosprawnością intelektualną

p rzyw itan iu  gośc i p rzez 
Olgę Szw em in, prezesa 

S tow arzyszen ia  „S ka rbek", pose ł 
Marek Plura przypomniał, co już udało 
się osiągnąć i poprawić w polskim pra
wie, aby ułatwić funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych. Najbardziej aktual
ną zmianą i już zauważoną przez osoby 
niepełnosprawne jest zmiana w prawie 
wyborczym, która ułatwia osobom nie
pełnosprawnym ruchowo i niewidomym 
uczestnictwo w wyborach. Osiągnię
ciem jest też wprowadzenie ustawy
0 języku migowym czy zmiana w zakre
sie korzystania z renty socjalnej. W imię 
lepszego dostępu do zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych polski parlament 
przyjął ustawę, która pozwala na stoso
wanie preferencji dla tych osób, które 
startują w konkursach na stanowiska 
w administracji publicznej. Jest jeszcze 
jednak wiele do zrobienia, zwłaszcza 
w zakresie ratyfikacji Karty Praw Osób 
Niepełnosprawnych. W 2006 r. Polska 
zaakceptowała treść tego dokumentu
1 przyjęła zobowiązanie jego ratyfikacji. 
Jakość tej ratyfikacji będzie zależała 
od konkretnych rozwiązań. Będzie wy
magana rewizja wielu ustaw, ale także 
stw orzenie nowych przepisów, np. 
w ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych dotyczących 
wspierania zatrudniania osób z niepeł
nosprawnością intelektualną, a także 
wprowadzenie zmiany celów i formuły 
funkcjonow an ia  WTZ. Poseł Plura 
wyraził nadzieję, że nowe rozwiązania 
uda się wprowadzić przy akceptacji 
i na drodze dialogu zainteresowanych 
środowisk.

Dr A leksan d ra  W en tko w ska ,
pełnomocnik terenowy w Katowicach 
rzecznika praw obywatelskich, przed
staw iła  precedensy i w yroki Sądu

Najwyższego i trybunałów związane ze 
skargami dotyczącymi praw osób nie
pełnosprawnych, w tym intelektualnie. 
Wyjaśniła również, jak jest interpre
towany i stosowany przepis Kodeksu 
cyw ilnego  do tyczący ubezw łasno 
wolnienia. Zachęciła do korzystania 
z pomocy Biura Rzecznika Praw Oby
watelskich i jego zespołów terenowych.

Autorką  ciekawego wystąpienia, 
które wywołało dyskusję, była Sonia 
Wilk z Muzeum Śląskiego. Zaprezen
towała twórczość plastyczną osób nie
pełnosprawnych intelektualnie zwaną 
art brut, która na świecie jest doceniana 
i wystawiana w najlepszych galeriach. 
Najcenniejsza galeria tego rodzaju 
sztuki znajduje się w Lozannie. W Pol
sce takie prace prezentuje m.in. galeria 
„Oto ja ” w Płocku czy Muzeum Śląskie. 
Rodzi się zasadnicze pytanie: czy pra
ce, które powstająw trakcie warsztatów 
terapii zajęciowej, są dziełem, czy jedy
nie tzw. ubocznym wytworem terapii? 
Według Soni Wilk podczas terapii może 
powstać dzieło sztuki.

-  Artystów sztuki art brut w Polsce 
mamy wielu, ale jak się ma do ich twór
czości stosowanie podstawowego aktu 
prawnego regulującego prawa autor
skie -  ustawa o prawie autorskim i praw 
pokrewnych? -  pytała prelegentka.

Kardynalnym błędem jest nieuzna- 
nie prawa wykonawcy, np. brakuje 
podpisu autora dzieła, zdarza się tak, 
że znajduje się tylko nazwa warsztatu 
i personalia instruktora. Bardzo trud
nym tematem są m ajątkowe prawa 
autorskie. Często w arszta ty terapii 
zajęciowej nie mają świadomości, że 
osoba niepełnosprawna intelektualnie 
posiada w tej mierze pełnię praw. Sonia 
Wilk podkreślała znaczenie zawierania 
umów z twórcami, które są również

zabezpieczeniem dla WTZ. Zdarzająsię 
sytuacje, że organizacje reprezentujące 
osoby niepełnosprawne domagają się 
zadośćuczynienia w zakresie tych praw.

Właśnie te zagadnienia budziły wie
le wątpliwości przedstawicieli WTZ, co 
można uważać za dzieło, jak traktować 
udział WTZ w jego tworzeniu.

Dr G rażyna S zafran iec  z U ni
wersytetu Śląskiego zaprezentowała 
osiągnięcia artystyczne osób niepeł
nosprawnych. Podkreśliła unikatowość 
sz tu k i w ykon yw an e j p rzez  osoby 
z różnymi dysfunkcjami. Zaprezentowa
ła szereg imprez, konkursów, festiwali, 
w których udział biorą osoby z niepeł
nosprawnością intelektualną. Wysoko 
oceniała działalność N ieprzetartego 
Szlaku czy WTZ Teatroterapia w Lubli
nie, których uczestnicy są pierwszymi 
zatrudn ionym i na etacie w Teatrze 
im. J. Osterwy w Lublinie aktorami 
z niepełnosprawnością intelektualną.

-  U czestn ic tw o osób n iepe łno 
sprawnych w kulturze nie powinno 
dziwić, przecież talenty według „bo
skiego klucza” rozdawane są po prostu 
ludziom, czemu więc dziwimy się, że 
niewidomi tworzą, rysują, niesłyszący 
czy osoby unieruchom ione tańczą, 
a osoby z problemami werbalnymi piszą 
piękne wiersze? -  pytała dr Szafraniec.

P o d s u m o w a n ie m  k o n fe re n c ji 
było wystąpienie Grażyny Krzemień
z ZSS Mysłowice, która szczegółowo 
opisała rolę rodziny w życiu osoby 
niepełnosprawnej intelektualnie oraz 
wpływu tych osób na funkcjonowanie 
rodziny, poszczególne etapy akcep
tacji takiej osoby w rodzinie, relacje 
m iędzy poszczególnym i członkam i 
rodziny. Aby niepełnosprawne dziecko 
mogło być odpowiednio przygotowane
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do sam odzie lnego funkcjonow an ia  
w społeczeństw ie , rodzice powinni 
zwrócić uwagę na kształcenie umie
jętności przydatnych w codziennym 
życiu. Powinni uczyć samodzielności, 
odporności emocjonalnej, optymizmu, 
akceptowania siebie i swojej niepeł
nosprawności, a także umiejętności 
kształtowania relacji z innymi osobami, 
prospołeczności, asertywności. Ważne 
jest, aby w wychowywaniu upośledzo
nego człowieka kształcić w nim to, co 
można wykształcić, a nie skupiać się 
na ubytkach i brakach.

Konferencja była okazją do otwarcia 
wystawy poplenerowej „N ikiszowiec 
2011” .

Patronat honorowy nad tym wyda
rzeniem objęli rzecznik praw obywatel
skich prof. Irena Lipowicz, marszałek 
i wojewoda województwa śląskiego 
oraz prezydent miasta Mysłowice.

Tekst i fot.: Katarzyna Tutaj

Z alzheimerem można i trzeba 
walczyć!
Dzień 21 września od 1994 r. obchodzimy jako światowy Dzień Chorych 

na Alzheimera. To najbardziej degradująca choroba otępienna o postę
pującym charakterze -  obok choroby Parkinsona -  dotykająca najstarszej części 
populacji.

Zaburzeniom pamięci -  w miarę rozwoju choroby -  towarzyszą zaburzenia 
mowy, czytania i pisania, myślenia abstrakcyjnego, nastroju, snu i zaburzenia 
w rozpoznawaniu osób przy jednoczesnym spowolnieniu ruchowym, sztywności 
mięśni i zaburzeniach postawy i chodu.

Ryzyko zachorowania dotyczy przede wszystkim osób po 65. roku życia 
i wzrasta w miarę starzenia się.

Chociaż w ostatniej dekadzie dokonał się znaczny postęp zarówno w wiedzy 
na temat tej choroby, jej mechanizmów, jak i możliwości jej leczenia, to wciąż 
wiemy za mało i wciąż zbyt mała liczba chorych podejmuje świadome leczenie 
obok właściwej diety i ćwiczeń fizycznych oraz intelektualnych. Chory musi być 
pod opiekąspecjalistów. Im wcześniej rozpocznie również terapię farmakologiczną, 
tym większą ma szansę na spowolnienie i złagodzenie skutków choroby, także na 
zmniejszenie ogromnego wysiłku ludzi opiekujących się chorymi.

IKa

Wczesne diagnozowanie kluczem 
do poprawy jakości życia chorych 
na alzheimera
7i 8 października br. odbyła się w Warszawie 21 konferencja nt. choroby 

Alzheimera pod hasłem „Europejska solidarność bez granic”, organizowana 
przez organizację Alzheimer Europę, która skupia 31 organizacji z 27 europej

skich krajów.
Choroba Alzheimera jest postacią otępienia, a zapadalność na tę chorobę 

wzrasta z wiekiem. Stwierdza się ją  u 14 proc. osób po 65. roku życia i aż u 40 
proc. osób po 80. roku życia.

-  Ponieważ społeczeństwo w Europie starzeje się, należy właśnie poprzez 
takie konferencje -  powiedziała na otwarciu Alicja Sadowska, prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z chorobąAlzheimera -  umożliwić równy dostęp 
i godne warunki zmagania się z tą  chorobą w całej Europie.

W jej ocenie w Polsce poprawiło się w zakresie szybkiego dostępu do diagno
styki i leków, na które stać pacjentów. Nadal jednak brakuje domów dziennego 
i całodobowego pobytu, pomocy dla rodzin chorych i standardów opieki.

W wielu krajach wypracowano szereg dobrych rozwiązań, jednak ciągle jest 
problem z dostępem do nich. A wczesne diagnozowanie -  jak podkreślił prezes 
Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, prof. Andrzej Szczudlik -  daje szan
se na wcześniejsze leczenie, a w konsekwencji na złagodzenie postępowania 
choroby i przedłużenie samodzielnego funkcjonowania.

Ciągle jednak panuje przekonanie, że demencja to naturalny element starzenia 
i nic w tym zakresie nie można zrobić.

Jak przekonywali uczestnicy konferencji, w perspektywie, gdy na świecie 
jest ok. 35 min ludzi z demencją, w roku 2030 ma być ich aż dwa razy więcej, 
a w 2050 r. trzy razy więcej, niezbędne jest wczesne diagnozowanie, badania nad 
nowymi metodami leczenia, udoskonalenie opieki i poprawa jakości życia chorych.

W Polsce ten problem jest szczególnie ważny, gdyż polskie społeczeństwo jest 
najszybciej starzejącym się w Europie. Obecnie jest co najmniej 250 tys. chorych, 
z czego 150 tys. nie ma postawionej diagnozy.

Wiedza na temat przyczyn powstania choroby jest niewystarczająca, więc 
nie można wypracować zaleceń profilaktyki tej choroby, która objawia się za
burzeniami pamięci i logicznego myślenia, problemami z porozumiewaniem się 
z otoczeniem, trudnością w wykonywaniu czynności codziennych oraz zmianami 
osobowości i nastroju.

Oprać. J.K.

Grażyna Szafraniec

Na otwarciu wystawy

Aleksandra Wentkowska



■R h XIX zawody strzeleckie o puchar PB
Spółdzielnia UNIA w Koszalinie już po raz piąty gościła uczestników ogólnopolskiego turnieju strzeleckiego
o Puchar Porozum ienia Branżowego Związku Pracodawców. O rganizacja ta zrzesza podm ioty gospodarcze, 

• c  i  o i&g f  A  głów nie posiadające status ZPCh i zatrudniające pracowników z niepełnospraw nością. Uczestnikam i zm agań
•  . •  U N I A  były drużyny składające się z pracow ników  służb ochrony z całe j Polski. Zawody przeprowadzono w  dniu

21 października br. na strzelnicy krytej Spółdzielni UNIA w Koszalinie przy ulicy Szczecińskiej 25A.

W turnieju strzeleckim wystartowały reprezentacje 
z następujących firm:

-  PIAST Legnica (drużyna męska),
-  ERA Chorzów (drużyna męska),
-  DOMENA Bielsko-Biała (drużyny żeńska i męska),
-  JANTAR Słupsk (drużyny żeńska i męska),
-  PSOM Kraków (drużyna męska),
-  MUSI Piotrków Trybunalski (drużyna męska),
-  UNIA Koszalin (trzy drużyny: żeńska i dwie męskie). 
XIX Zawody Strzeleckie o Puchar Porozumienia Branżo

wego Związku Pracodawców to impreza o randze ogólno
polskiej, której celami sąm.in.:

-  doskonalenie umiejętności strzeleckich pracowników 
ochrony,

-  integracja i współpraca firm ochrony w zakresie ochrony 
osób i mienia,

-  naw iązanie i um ocnienie wzajem nych kontaktów 
branżowych,

-  wykorzystanie rywalizacji sportowej jako formy spraw
dzenia siebie.

Zawodnicy walczyli w trzech konkurencjach strzeleckich 
z broni centralnego zapłonu:

-  strzelanie dokładne z odległości 20 m,
-  strzelanie dynamiczne z odległości 20 m,
-  strzelanie szybkie z odległości 20 m.

Klasyfikacje zawodników i drużyn:
1. Indywidualna -  odrębna w kategoriach kobiet i mężczyzn.

O m iejscu decydowała suma punktów uzyskanych 
ze strzelania dokładnego i dynamicznego.

2. Indywidualna -  łączna dla kobiet i mężczyzn.
0  miejscu decydował wynik uzyskany w strzelaniu szyb
kim.

3. Klasyfikacja drużynowa -  odrębna w kategoriach kobiet
1 mężczyzn.
0  miejscu decydowała suma punktów uzyskanych przez 
wszystkich zawodników drużyny ze strzelania dokładnego
1 dynamicznego.

4. Klasyfikacja generalna -  w celu wyłonienia najlepszej 
firmy uczestniczącej w zawodach.
0  miejscu decydowała suma punktów uzyskanych przez 
4 najlepsze zawodniczki i 4 najlepszych zawodników 
reprezentujących daną firmę ze strzelania dokładnego
1 dynamicznego.

Poniżej prezentujemy zwycięzców oraz 
nagrodzone drużyny w poszczególnych 

klasyfikacjach:
Klasyfikacja indywidualna kobiet:
I miejsce: Anita Szczepańska -  UNIA Koszalin z wynikiem 
164 punktów
II miejsce: Iwona Marcisz -  UNIA Koszalin z wynikiem 
147 punktów
III miejsce: Magdalena Suchoń -  DOMENA II z wynikiem 
143 punktów

Klasyfikacja indywidualna mężczyzn:
I miejsce: Łukasz Kurszewski -  UNIA Koszalin z wynikiem 
155 punktów
II miejsce: Bogdan Cieślak -  UNIA Koszalin z wynikiem 
153 punktów
III miejsce: Stefan Słomski -  UNIA Koszalin z wynikiem 
147 punktów

Klasyfikacja indywidualna -  strzelanie szybkie:
I miejsce: Anita Szczepańska -  UNIA Koszalin z wynikiem 
66 punktów
II miejsce: Paweł Żak -  MUSI Piotrków Tryb. z wynikiem 
60 punktów
III miejsce: Andrzej Połeć -  JANTAR I Słupsk z wynikiem 
58 punktów

Klasyfikacja drużynowa kobiet:
I miejsce: UNIA Koszalin z wynikiem 549 punktów
II miejsce: DOMENA II Bielsko Biała z wynikiem 459 punktów
III miejsce: JANTAR II Słupsk z wynikiem 232 punktów 

Klasyfikacja drużynowa mężczyzn:
I miejsce: UNIA Koszalin z wynikiem 588 punktów
II miejsce: JANTAR I Słupsk z wynikiem 555 punktów
III miejsce: ERA Chorzów z wynikiem 512 punktów 

Klasyfikacja generalna:
Zwycięstwo i Puchar Przechodni Porozumienia Branżo
wego Związku Pracodawców „wystrzelała”:
UNIA Koszalin z wynikiem 1137 punktów w składzie: 
Kobiety: Anita Szczepańska, Iwona Marcisz, Katarzyna 
Perczyńska, Izabela Kossowska
Mężczyźni: Bogdan Cieślak, Łukasz Kurszewski, Stefan 
Słomski, Marian Kociołowicz 
Klasyfikacja indywidualna VIP:
I miejsce: Józef Seweryn -  PSOM Kraków z wynikiem 
129 punktów
II miejsce: Jerzy Skrzydłowski -  PIAST Legnica z wynikiem 
117 punktów
III m iejsce: P iotr P luszyński -  DOMENA Bielsko-Biała 
z wynikiem 101 punktów

Wyróżnione drużyny zostały nagrodzone pucharami, 
medalami oraz dyplomami, a zwycięzcy w klasyfikacjach 
indywidualnych dodatkowo nagrodami rzeczowymi. Uroczy
ste zakończenie zawodów odbyło się w Sarbinowie Morskim 
w Ośrodku Rehabilitacyjno-W ypoczynkowym ADHARA, 
należącym do Spółdzielczego Centrum Rehabilitacyjno- 
-Medycznego RESURS we Wrocławiu.

Honorowe patronaty nad XIX Zawodami Strzeleckimi
o Puchar Porozumienia Branżowego Związku Pracodawców 
objęli: Prezydent Miasta Koszalina, Prezydent Koszalińskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej, Komendant Policji Miejskiej 
w Koszalinie.

IwoMar
fot. Joanna Ciosińska-Strzoda
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Od marca 2010 r. mam 
nowy paszport. Poprzedni 
stracił ważność. Ale nie zdez
aktualizowały się wspomnie
nia, nie poblakły zachwyty, 
nie zniknęła chęć zapisania 
nowych kart w dzienniku  
podróży. Gdzie zabrać ten 
nowiutki dokument upoważ
niający do przekroczenia  
ko le jn e j g ran icy?  W ybór 
padł na Dubaj. Zjednoczone 
Em iraty A rabskie to kraj, 
który ma dość rygorystycz
ne przepisy wjazdowe, np. 
w paszporcie nie może być 
śladów  pobytu w Izraelu. 
A my z M arkiem  byliśm y  
w Ziemi Świętej.

Dubaj -

Wyb ra liśm y  o fe r
tę n iem ieckiego 
b iu ra  p o d ró ż y  

z wylotem z Berlina, bo okazała 
się tańsza niż podobne propo
zycje z Polski. Fakt, że w lutym 
w Dubaju temperatury oscylują 
od 22 do 28 stopni Celsjusza, 
też był nie bez znaczenia. Biuro 
załatwiało w naszym imieniu 
promesy wizowe, na podstawie 
których na lotnisku otrzymuje 
się wizę. Wśród danych nie
zbędnych do otrzymania tego 
dokumentu jest m.in. informacja
o wyznaniu.

S z e ś c io g o d z in n y  lo t 
m inął szybko i m iło . Obok 
nas siedziała młoda kobieta 
z dzieckiem . W daliśm y się 
w rozmowę. Sylwia wracała 
z Polski z 10-miesięcznąMayą. 
Mieszka w Dubaju z mężem 
Hindusem. Zaprosiła nas do 
siebie, a my kilka dni później 
z przyjem nością skorzystali
śmy z tego zaproszenia.

W  Global Village

v. —

W  meczecie w Abu Dhabi
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W walentynkowy poranek 
w ylądow aliśm y na lotn isku 
w Dubaju. Od razu rzuca się 
w oczy w ie lob a rw ny  tłum . 
Przeważa duża liczba Hindu
sów, którzy stanowią najlicz
niejszą mniejszość narodową. 
W izę  w s te m p lo w a n o  nam 
w paszporty  po uprzednim  
dokładnym oświetleniu twarzy 
i spojrzeniu głęboko w oczy. 
W idać dobrze  nam z oczu 
patrzyło, bo bez problemów 
wpuszczono nas na teren tego 
niezwykłego kraju, w którym 
oficjalnie obowiązuje szariat 
(religijne prawo islamu), a jed
nocześnie zaskakuje ogromna 
dynamika rozwoju i nowocze
sność rozkw ita jąca  pośród 
piasków pustyni.

W egzotykę miejsca pięk
nie wpisują się stroje obsługi 
lotniska -  mężczyźni w długich, 
nieskazitelnie białych szatach 
(diszdasza), w zawojach na 
głowach (ghutra) mocowanych

za pomocą specjalnych czar
nych opasek (igal). To bardzo 
e legancki strój. Na lotnisku 
p ra cu ją  rów n ież kob ie ty  -  
w c h u s ta c h  na g ło w a c h , 
z charakterystycznym, moc
nym a rabsk im  m akijażem . 
A w ięc  n ie p raw dą  je s t, że 
kobiet się raczej nie widuje 
w Dubaju. Są obecne wszę
dzie. Wcześniej słyszałam, że 
Arabkom nie wypada poruszać 
się po mieście samotnie, że od
radza się to również turystkom.

Tymczasem okazało się, 
że m uzu łm anki sw obodnie  
rob ią  zakupy, spotyka ją  się 
w kaw iarn iach, je żd żą  me
trem . Ich czarne  s tro je  są 
w rzeczywistości bardzo róż
norodne, bogato zdobione ha
ftami, aplikacjami. Abaya, czyli 
zewnętrzna odzież, zawsze 
jest czarna, ale jest ogromny 
wybór krojów, fasonów, do
datków itp. Nakryciem głowy 
arabskiej kobiety, zakrywają
cym jedynie włosy, jest shayla. 
Nekab składa sie natomiast 
z chusty oraz specjalnej za
słony na twarz odsłaniającej 
jedynie oczy. Ghotwa to tka
nina całkowicie zakrywająca 
twarz, jednak umożliw iająca 
oglądanie świata. Widywałam 
też starsze kobiety, których 
twarz zasłaniał rodzaj metalo
wej maski. Miałam okazję bliżej 
przyjrzeć się arabskim elegant
kom w...damskich toaletach.

Stok narciarski w Mail o f Emirates

W idz ia łam , ja k  popraw ia ły  
fryzury, by potem przykryć je 
chustą, wyjmowały kokieteryj
nie kosmyki włosów, malowały 
usta i zawsze pozostaw iały 
za sobą  zapach w yszuka 
nych perfum. Wszechobecny 
piękny zapach (bogactwa?) 
i n ieskaz ite lna  czystość to 
jedna z charakterystycznych 
cech Emiratów.

Gdy zjawiliśmy się w ho
telu Arabian Parkhotel, naj
pierw poczęstowano nas kawą 
i herbatą. Pokój duży, przestron
ny, na dole niewielki basen.

A z okna widok na wieżowce, 
palmy i pustynię -  kwintesen
cja Dubaju. W drodze z lotniska 
miasto powoli odsłaniało swoje 
fascynujące oblicze. Zaskaku
je brak pieszych na ulicach. 
W szędzie trzeba dojechać, 
ale komunikacja jest bardzo 
dobra (są nawet klimatyzowa
ne przystanki autobusowe). To 
kraj muzułmański, co widać na 
każdym kroku. Kiedyś z okien 
naszego hotelowego busa za
uważyłam samochód, stojący 
na ruchliwej ulicy z włączonymi 
światłami awaryjnymi, a obok

mężczyznę na modlitewnym 
dywaniku bijącego pokłony 
w stronę Mekki. Tutaj to nikogo 
nie zaskakuje.

Czekając na przygotowanie 
pokoju, w recepcji dostrzegli
śmy informację, że z powodu 
urodzin proroka 14 i 15 lutego 
na terenie hotelu nie będzie 
sp rzedaw any a lkoho l, k tó 
ry i tak jes t dostępny tylko 
w klubach nocnych i hotelo
wych restauracjach. W skle
pach alkoholu się nie sprze
daje. Superm arkety o fe ru ją  
towary podobne do tych, które

mamy w Europie, a ceny są 
zd ecydow an ie  n iższe . A le 
woda butelkowana jest droż
sza niż benzyna! Nic dziwne
go, Emiraty ropą stoją.

Boom gospodarczy rozpo
czął się wraz z odkryciem złóż 
ropy naftowej w latach 60- 
tych ubiegłego wieku. Biedne, 
pustynne księstwo stało się 
bogatym krajem o wysokim  
standardzie  życia. Rdzenni 
mieszkańcy wszystkich sied
miu Emiratów stanow ią nie
spełna 30 proc. obywateli. Są 
elitą, gdyż nie można zdobyć 
obywatelstwa tego kraju, który 
faktycznie jest w rękach paru 
rodzin. Mają darmową eduka
cję, służbę zdrowia, mężczyźni 
otrzymują dom, gdy zakładają 
rodzinę (ale tylko, gdy żenią 
się z obyw ate lką Emiratów, 
drogie panie!) oraz nowy sa
mochód co kilka lat. Nie ma 
tutaj podatków od dochodów, 
ale również nie istnieje żaden 
system emerytalny.

Cudzoziemcy pracują le
galnie i bardzo szanują swoją 
pracę, bo w razie najmniejsze
go przewinienia lub złamania 
prawa są deportowani w ciągu
24 godzin. Wskaźnik przestęp
czości należy do najniższych 
na świecie. Samochody służ
bowe jeżdżą z napisem „Czy 
jadę bezpiecznie? Jeśli nie, to 
zadzw oń...”(i tu podany jest 
numer telefonu). W taksów
kach n iektó rych  ko rporac ji 
widnieje informacja: „Jeśli tak
sometr nie działa, to znaczy, że 
jedziesz za darmo”. Zdarzyło

nam się kiedyś jechać taksów
ką z pakistańskim kierowcą, 
właśnie zwróciłam uwagę na 
tę informację i w tejże chwi
li taksom etr... zaw ies ił się. 
Kierowca tłumaczył się, że to 
się zdarza, ale w korporacji 
w iedzą, że w iezie klientów; 
w końcu poprosił, byśmy za
płacili ty le , ile uważamy za 
stosowne.

Taksówkarze m ogą sta
nowić za g ranicą bezcenne 
źródło informacji. Kiedyś trafi
liśmy na rozmownego kierow
cę, który z chęcią opowiadał
o życiu w Dubaju. W którymś 
momencie zwrócił naszą uwa
gę na mijający nas samochód. 
Okazało się, że jechał nim sam 
szejk Dubaju Mohammad bin 
Rashid Al Maktoum ze świtą. 
Na św ia tła ch  z rów na liśm y 
się z białym vanem i miałam 
przyjemność zobaczyć szejka 
pozdrawiającego królewskim 
gestem. Ten sam taksówkarz 
polecił nam wybrać się do Glo
bal Village -  miejsca, o którym 
wcześniej nic nie wiedzieliśmy. 
Dobra rada, za którą jestem 
nawet w stanie wybaczyć mu 
pytanie: „Gdzie jest Polska?”, 
które nam zadał po standardo
wym „Where are you from?”.

Global Village, czyli global
na wioska. I tak też to miejsce 
wygląda. Nie dochodzi tam 
żadna linia metra, żaden au
tobus. To rodzaj targowiska, 
wesołego miasteczka i cen
trum rozrywki. Jest tam wiele 
pawilonów, w których różne 
kraje z Azji i Afryki sprzedają

dokończenie na str. 19-20



W  W ięcko w icach  w g m in ie  Za b ie rzó w  
pod Krakowem  funkcjonuje i rozw ija się  
Farm a Życia -  ośrodek pobytu sta łego , 
pracy, terap ii i rehab ilitac ji oraz rekreacji 
dla dorosłych osób z autyzm em . Jest to 
całkow icie nowatorski w Polsce projekt 
w zorowany na rozw iązaniach zachodnio
europejskich. Zyskał patronat Pata M a t- 
thew sa, przewodniczącego Św iatow ej Or
ganizacji Autyzm u, a jednocześnie twórcy 
wzorcowej Dunfirth Farm w Irland ii. 
Podkrakowską Farm ę Życia prowadzi Fun
dacja W spólnota N adzie i, która powstała  
w 1998 r. Dysponuje ona s iedm iohekta- 
row ą p a rc e lą , ogrodzoną żyw op ło te m , 
na której prowadzone jest gospodarstwo  
ob e jm ujące  sad , jago dn ik , w arzyw n ik , 
łą k i ,  p a s tw is k a  i te re n  re k re a c y jn y .  
W  2008 roku uzyskało certyfikat gospo
darstwa ekologicznego.

nota Nadziei, jej przyjaciół, współpracowników i sympa
tyków. Pewnie niebawem Alina Perzanowska, prezes 
Fundacji, zaprosi znów szacownych gości i wiernych 
przyjaciół na kolejne znaczące wydarzenie dotyczące 
życia mieszkańców tego niezwykłego miejsca.

Szczerze popierając tę unikatową inicjatywę, prze
syłamy słowa uznania i podziwu.

Tara
fot.: Wspólnota Nadziei

Wa s z e  spraw y  18

„Nasze Sprawy” towarzyszą Farmie Życia niemal od początku 
jej działalności. Wielokrotnie gościliśmy w Więckowicach, zdając 
relacje z kolejnych etapów jej rozwoju.

Przypominamy, że celem jest wybudowanie na wydzielonym 
obszarze 5 domów dla 30 mieszkańców, budynków Centrum Re- 
habilitacyjno-Szkoleniowego i inwentarskiego oraz utworzenie na 
Farmie miejsc pracy i rehabilitacji dla ponad 100 osób z autyzmem.

W roku 2005 powstał pierwszy dom z mieszkaniami, pomiesz
czeniami biurowymi, salką rehabilitacyjną, gabinetem medycznym, 
pracowniami, pralnią, prasowalnią i częścią magazynową.

10 września 2011 r. odbyła się uroczystość otwarcia drugiego 
domu na Farmie Życia w Więckowicach. Zamieszka w nim 7 doro
słych osób z autyzmem. Każda z nich będzie dysponować własną 
sypialnią i łazienką. Duży pokój dzienny i jadalnia są wspólne. 
Wszyscy będą oczywiście otoczeni całodobową opieką asystentów 
wspierających.

Cisza, spokój tego miejsca, życie według powtarzalnego rytmu 
natury, określającej także rytm dnia i sezonu w wiejskiej scenerii, 
z dala od wielkomiejskiego zgiełku i hałasu, mają ogromne walory 
terapeutyczne.

Podstawową formą aktywności mieszkańców domu -  również 
dojeżdżających na zajęcia z Krakowa -  będzie nadal prowadzenie 
i rozwijanie własnego gospodarstwa ekologicznego.

Z okazji otwarcia drugiego domu 9 września br. odbył się koncert 
charytatywny na „Scenie w Kamieniołomie” przy kościele św. Józefa 
w Krakowie-Podgórzu z udziałem grupy muzycznej „Prasłowianki" 
i Kasi Cygan. Następnego dnia w kaplicy Domu Pomocy Społecznej 
w Więckowicach mszę świętą w intencji Farmy Życia odprawił Jego 
Eminencja ksiądz kardynał Franciszek Macharski.

Gości przywitał prof. Karol Musioł, przewodniczący Rady 
Fundacji Wspólnota Nadziei, zapraszając na spotkanie z praco
dawcami -  uczestnikami projektu dotyczącego zatrudnienia osób 
z autyzmem -  i na wspólną zabawę na pikniku rodzinnym „Dzień 
Farmera”.

Piknik był jak zwykle świetnie zorganizowany, dopisali goście 
z Polski i zagranicy, rodziny, przyjaciele i oczywiście pogoda.
A Fundacja dopisuje do swojej historii niebagatelny rekord — drugi 
dom wybudowano i oddano do użytku w jeden rok.

Pomogły instytucje i ludzie, a przede wszystkim dofinansowanie 
z Unii Europejskiej, budżet państwa, PFRON i wkład własny Fun
dacji. Całkowity koszt budowy wyniósł ponad 3,2 min zł.

W planach -  obok wybudowania następnych domów -  jest także 
utworzenie spółdzielni socjalnej zatrudniającej osoby z autyzmem.

Farma Życia rozwija się imponująco. To zasługa jej mieszkań
ców i wszystkich ludzi pracujących na ich rzecz w Fundacji Współ-



Dubaj -
dokończenie ze str. 17

swoje produkty, prezentują 
rodzimą kulturę. Odbywa
ją  się tu rozmaite pokazy 
i w ys tępy . My a ku ra t 
trafiliśm y na im ponują
cy show  w wykonaniu 
a rtystów  ze Sri Lanki.
O ko liczn i m ieszkańcy 
przybywają tu całymi ro
dzinami, bo jest tu wiele atrakcji za
równo dla dorosłych, jak i dla dzieci. 
Sprzedawcy zachęcają, zapraszają, 
a proponowane ceny są niższe od tych 
podawanych po długim  targowaniu 
w innych miejscach Dubaju. Można pró
bować, przymierzać, wąchać i chłonąć 
kosmopolityczną atmosferę wszystkimi 
zm ysłam i -  perfum y od dziewczyn 
z Libanu, ciuchy z pawilonu Indii, niepo
wtarzalny smak przyprawy zatar, którą 
częstowali Syryjczycy... Restauracje 
i małe stoiska oferują co krok różne 
smakołyki lokalnej kuchni. Szczególnie 
smakowały mi hinduskie pierożki samo
sa. To przekąska w postaci trójkątnego 
pieroga, smażonego na głębokim oleju 
z warzywnym lub mięsnym nadzieniem. 
Sprzedaje się je  w całym Dubaju na 
sztuki, a koszt jednego to w przeliczeniu 
ok.1-2 zł. Global Village odwiedzają 
różni ludzie. Spotkaliśmy mężczyznę 
z Bangladeszu, który tu postanowił 
spędzić wieczór ze swoją młodą (jeśli 
sądzić ty lko po oczach i drobnych 
dziewczęcych dłoniach) żoną. Ahmed 
pracuje w Abu Dhabi. Żonę znalazła 
mu rodzina, a poznał ją  w dniu ślubu. 
Dziwne? On nie miał na to czasu ani 
sposobności, a rodzina mogła przecież 
poznać wcześniej dziewczynę, popytać
o nią sąsiadów. Miała dobrą opinię. 
Wybór rodziny to wybór serca.

Nasze zaciekaw ien ie  wzbudziła 
też rodzina, która dosiadła się do nas. 
Młoda kobieta w muzułmańskim stroju 
mówiła do dzieci po... rosyjsku. Towa
rzyszył jej również dużo starszy mąż, 
który tylko uśmiechał się, eksponując 
poważne braki w uzębieniu. Kilka lat 
temu przyjechała do Emiratów i wyszła 
za mąż. Została muzułmanką. Dobro
wolnie. Czuła potrzebę jakieś duchowej 
przynależności po dzieciństwie spę
dzonym w kraju -  jak to określiła -  bez 
religii. Zapytałam ją, czy jest szczęśli
wa. Nie odpowiedziała, przygarniając 
dzieci, przy których wyglądała bardziej 
jak ich siostra niż matka. Spotkania 
z ludźmi składają się na niezwykle cen
ną część wspomnień z podróży.

Sylwia, którą poznaliśmy w sa
molocie, przyjechała po nas do hotelu 
ze swoim mężem. Madan okazał się

niezwykle sympatycznym mężczyzną. 
M ieszkają  w Dubaju od dwóch lat, 
tu urodziła się ich córka Maya. Za kilka 
tygodni wyjeżdżają do Londynu, skąd 
zresztą przyjechali do Emiratów, bo 
tam Madan -  specjalista od banko
wości -  akurat otrzymał nową pracę. 
W przestronnym, gustownie urządzo
nym mieszkaniu jest ołtarz poświęcony 
jakiemuś hinduskiemu bóstwu, pamiątki 
i zdjęcia zarówno z Polski, jak i z Indii. 
Oglądaliśmy zdjęcia, rozmawialiśmy
0 Indiach, w których byliśmy trzy lata 
wcześniej. I choć rozmawialiśmy po 
angielsku -  w języku dla nas wszystkich 
obcym -  to nie czuliśmy żadnych granic
1 barier. W domu była również niania 
ze Sri Lanki, brat Madana z Indii i ich 
kolega pół-Francuz, pół-A lgierczyk. 
Na kolację podano biryani -  pyszne 
hinduskie elanie z ryżu, mięsa i warzyw 
z mnóstwem aromatycznych przypraw. 
Pan domu jadł palcami, jak to zwykle 
robią Hindusi. Trzeba przyznać, że 
robił to bardzo zręcznie i ładnie. Nasi 
gospodarze okazali nam niezwykłą 
gościnność, a uchylenie rąbka (czy 
raczej drzwi!) prywatności pozwoliło 
nam poczuć domowe ciepło Dubaju, 
który sam w sobie jest jednym wielkim 
zaproszeniem.

Na początku pobytu podróżowa
liśmy tylko hotelowym busem, który 
dowoził do najbardziej znanych miejsc 
w Dubaju. W pobliżu znajdowało się 
centrum handlowe Wafi, całe w egip
skim stylu, z mnóstwem markowych 
sklepów, restauracji. Centra handlowe 
to osobne zjawisko w Emiratach. Jest 
tam nie tylko dużo eleganckich butików, 
ale również wiele innych atrakcji -  np. 
lodow isko w najw iększym  centrum 
handlowym świata Dubai Shopping 
Mail, stok narc ia rsk i z wyciągam i, 
prawdziwym śniegiem w Mail of Emi- 
rates. Imponujące są wyroby ze złota, 
których szczególnie bogaty wybór jest 
na gold souk w dzielnicy handlowej 
Deira. Można się tam przejechać wod
ną taksówką abrą, która kursuje po 
creeku (kanał dzielący miasto na część 
prawo- i lewobrzeżną). Sprzedawcy 
zachęcają, oferują good price. Z przy
jemnością oglądałam, przymierzałam, 
ale zastanawiałam się również, czy

n iektóre z tych w y
robów  z rac ji w agi 
i w ie lk o ś c i n ad a ją  
się do noszenia. Na 
pewno mogą stano
wić przykład kunsztu 
jubilerów. Arabski na
rzeczony musi swojej 
przyszłe j m ałżonce 

ofiarować w prezencie biżuterię, więc 
popyt na te wyroby jest na pewno duży. 
Arabki uwielbiają złoto. Zakryte, za- 
kwefione kobiety są również klientkami 
najdroższych sklepów. Złoto (biżuterię 
i sztabki) sprzedaje się tu również 
w specjalnych automatach, przypomi
nających bankomaty.

Dubaj ma am bic je  posiadan ia  
wszystkiego „naj”. Najwyższy budynek 
świata znajduje się właśnie tutaj. To Burj 
Khalifa mierzący 828 metrów, pięknie 
wpisujący się w futurystyczny krajobraz 
miasta. W pobliżu jest wspomniany 
Dubai Shopping Mail, piękna promena
da, a że miejsce swoją sławą przyciąga 
wielu turystów, więc przy Burj Khalifa 
jest zawsze spory tłum i przysiadłszy 
na ławeczce, można obejrzeć pokaz 
fontann lub porozmawiać z kimś, kto 
ma ochotę podzielić się refleksją na 
temat tego miejsca. Ali przyjechał tu na 
weekend ze swoją rodziną z sąsiedniej 
A rabii Saudyjskiej. Towarzyszy mu 
dwoje wnucząt, syn z żoną i trzy córki. 
Tylko najmłodsza ma odsłoniętą twarz. 
Wspólna ławeczka połączyła nas na 
tyle, by po chwili rozmawiać swobod
nie -  o pogodzie w Dubaju, o rodzinie,
0 tym, jak wiele tak naprawdę łączy 
chrześcijan i muzułmanów. Ali pozwolił 
Markowi przym ierzyć sw oją ghutrę, 
a ja z kobietami wymieniałam się kom
plementami na temat makijażu oczu. 
Zrobiliśmy sobie parę zdjęć. Cenna 
pamiątka, bo w Emiratach trzeba za
chować szczególną delikatność przy 
fotografowaniu kobiet. Jeśli sobie tego 
nie życzą, mają prawo wezwać policję, 
a ta może ukarać lub zabrać aparat.

Dubaj to miasto na pustyni, ale 
są też tereny zielone, piękna plaża. 
Byliśmy kilka razy w Jumeira Park. 
Turyści spędzają czas głównie na plaży 
oddzielonej od reszty parku niewielkim 
wzniesieniem. Przyjeżdżają tu całe ro
dziny. To doskonałe miejsce na piknik
1 relaks. Poniedziałki sązarezerwowane 
tylko dla pań.

Stąd już niedaleko do słynnego 
siedmiogwiazdkowego hotelu Burj Arab 
w kształcie żagla i sztucznej wyspy 
w kształcie palmy. Pojechaliśmy tam 
taksówką z parą znajomych Czechów.
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EuroSign, czyli wsparcie dla 
tłumaczy języka migowego

Kierowca zapytał, czy jesteśmy gośćmi tego hotelu. Z żalem 
zaprzeczyliśmy. Miejsca robią wrażenie. Widać, że projek
tanci i wykonawcy nie znali słowa „niemożliwe”. Czesi co 
chwila powtarzali Jo je krasne”. Mieli rację.

Wycieczkę do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arab
skich wykupiliśmy w hotelowym biurze podróży. Do Abu 
Dhabi pojechaliśmy busem z kilkoma innymi osobami 
w bardzo międzynarodowym towarzystwie -  w kilkuosobo
wej grupie byli turyści z Afryki Południowej, USA i Portuga
lii. Naszym przewodnikiem był Egipcjanin Mohamed. Po 
drodze opowiadał o Emiratach, miejscach, które mieliśmy 
zobaczyć, ale i sporo o islamie, bardzo starając się przed
stawić nam tę religię jako pokojową w swojej istocie, prze
konując, że terroryzm jest sprzeczny z tym, czego nauczał 
prorok Mahomet, że samo słowo islam pochodzi od salam 
czyli pokój, etc.

Pierwszym punktem programu był największy w Emira
tach meczet -  Wielki Meczet Szejka Zayeda. Jego nazwa 
pochodzi od i pierwszego prezydenta, i założyciela Zjedno
czonych Emiratów Arabskich, którym byłZayed bin Sułtan 
Al Nahyan. Budowla w pierwszej chwili skojarzyła mi się 
z Taj Mahal w Indiach -  podobne motywy architektoniczne, 
podobna biel marmuru. Przy wejściu trzeba zdjąć buty. 
Potem kobiety udają się do osobnej części, by się przebrać 
w czarne szaty zakrywające całe ciało i głowę. Nie bez 
kłopotu udało mi się założyć ten skądinąd ładny i zwiewny 
strój. Opony wózka symbolicznie przetarto mi jakąś szmat
ką, zakryto mi również stopy. Chusta ciągle osuwała się na 
ramiona, szmatka z butów wkręcała się w koła, ale udało 
mi się w końcu dostać do głównej sali, gdzie znajduje się 
największy na świecie (znowu coś „naj”) dywan modlitewny. 
Piękna, misterna robota, dzieło tkaczek z Iranu. Siedząc na 
nim, słuchaliśmy Mohameda opowiadającego o meczecie. 
Pokazał nam również pięknie zdobione wydanie Koranu, 
ale nie pozwolił nam -  niewiernym -  go dotykać.

Następnie pojechaliśmy do hotelu mającego w nazwie 
słowo pałace (pałac) i trudno było nie zgodzić się z Moha- 
medem, który powiedział, że dopiero po zobaczeniu tego 
obiektu zrozumiał znaczenie tego słowa. Rzeczywiście, 
miejsce niezwykłe -  w holu głównym harfistka, wystrój wy
konany z niezwykłą dbałością o szczegóły i wygodę gości. 
Nie zabrakło tam wspomnianych automatów do zakupu 
złota, portretów zasłużonych szejków i dyskretnie uśmiech
niętej obsługi. W tym pałacu akurat prezentowano wystawę 
ilustrującą dorobek, rozwój i futurystyczne plany rozbudowy 
Abu Dhabi. Ropa kiedyś się skończy, a więc dużo inwestuje 
się w turystykę. Swoją drogą to duża sztuka prezentować 
i reklamować nie tylko dotychczasowe dokonania, ale rów
nież to, czego jeszcze... nie ma.

Pod koniec pobytu wybraliśmy się na całodniowy rejs 
do fiordów regionu Musandam. Był to jedyny sposób, by 
bez wizy zobaczyć sąsiedni Oman. W miejscowości Dibba 
przekroczyliśmy granicę i tradycyjną łodzią arabską dhow 
pływaliśmy parę godzin po Zatoce Omańskiej. Mijaliśmy 
skaliste, rudo-brązowe góry spadające wprost do oceanu, 
białe plaże i małe wioski. Szmaragdowa woda kryje praw
dziwe bogactwo -  rafy, delfiny, wraki.

Pobyt w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pozwolił 
nam przekonać się, że to kraj, w którym ceni się nie tylko 
kreatywność, ale również odwagę, tradycję i wiarę w twórczą 
potęgę różnorodności.

Lilia Latus
fot. Marek Hamera

M iędzynarodowy projekt EuroSign opracowany 
został przy współpracy Uniwersytetu Sussex, 
Instytutu Niemieckiego Języka Migowego, Cze

skiej Izby Tłumaczy i Uniwersytetu Warszawskiego. Ma on 
na celu stworzenie możliwości rozwoju dla tłumaczy, którzy 
wykonują tłumaczenia bezpośrednio między dwoma języka
mi migowymi, co wpłynie na lepszą jakość tłumaczeń. Jest 
też odpowiedzią na wzrost aktywności osób głuchych, które 
coraz częściej uczestniczą w wydarzeniach międzynarodo
wych: konferencjach, wykładach, imprezach biznesowych, 
kulturalnych i sportowych.

W ramach projektu opracowano materiały dydaktyczne 
w formie pisanej i migowej. Są one dostępne we wszystkich 
narodowych językach fonicznych i migowych partnerów 
projektu.

Tłumaczenia, które odbywają się z jednego języka migo
wego na popularny język foniczny, np. angielski, a następnie 
na drugi język migowy, obniżająjakość przekładu. Realizacja 
projektu EuroSign ponadto udowadnia, że w charakterze 
tłumacza mogą pracować również osoby niesłyszące.

Oprać. Tara

Z Iskierką łatwiej iść...
2006 roku działa na Śląsku Fundacja Iskierka. 
Organizuje coroczny, jednorazowy i wyjątkowy 

koncert „Pasja życia” Dziecięcej Orkiestry Onkologicznej pod 
batutą prof. Piotra Sutta. W tym roku 26 listopada orkiestrę 
gościł chorzowski Teatr Rozrywki. Kilkudziesięcioosobowa 
grupa muzyków grających na przeróżnych instrumentach 
perkusyjnych, w tym także na marakasach, bongosach, 
dzwonkach, prętach, rurach itp., to mali pacjenci, ich rodzice, 
lekarze i pielęgniarki.

W tym niezwykłym wydarzeniu w latach ubiegłych wzięli 
udział także przedstawiciele środowisk biznesowych, m.in. 
chóry Informatyków, Doradców Podatkowych, Integratorów IT, 
Inżynierów Energomontażu-Południe. W koncertach i nagra
niach albumowych-dotychczas wydano dwie płyty-orkiestrę 
wspomogli aktorzy i muzycy, m.in. Dorota Pomykała, Natalia 
Kukulska, Artur Rojek, zespoły Myslovitz i Raz Dwa Trzy.

W tym roku żywiołowo i udatnie zaśpiewał stworzony 
na potrzebę koncertu Chór Dziennikarzy reprezentujący 
większość śląskich redakcji i radiową „Trójkę". Obecni byli 
także muzycy Benedykt Odya (instrumenty elektroniczne), 
Michał Kuzimski (fortepian), Grupa MoCarta, zespół Osziba- 
rack, Magda Pasierska z zespołu Me, Myself and I, Szymon 
Majewski w brawurowej arii z opery S. Moniuszki oraz Rena
ta Przemyk z Natalią Pichnor, uczestniczką Orkiestry, które 
w duecie wyśpiewały przekonująco, że „razem łatwiej iść 
pod wiatr”.

Iskierka podziękowała wszystkim wspierającym działania 
fundacji na rzecz jej podopiecznych. Wyróżnione osoby, fir
my, instytucje nagrodzono statuetkami „Przyjaciela Fundacji 
Iskierka".

Koncert, spełniając „moc marzeń”*, był pełną emocji 
„podróżą do krainy fantazji”*, radosną wiarą i nadzieją na 
następne równie znakomite spotkania.

IKa

* Tytuły albumów płytowych Orkiestry: Pierwsza płyta 
pt. „Podróże do Krainy Fantazji” , druga pt. „Moc marzeń”.
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Apel Warszawski 2011
Podczas Międzynarodowej Konferencji „Węzłowe zagadnienia wdrażania 

Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz 
Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020”, która odbyła 

się w Warszawie w dniu 17 października 2011 r., został przyjęty „Apel Warszawski 2011 
w sprawie niezależnego życia osób niepełnosprawnych oraz ratyfikacji i wdrażania 
Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych”.

Poniżej zamieszczamy jego treść. Z uwagi na wyjątkowe znaczenie tego dokumentu 
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych prosi wszystkich, którzy z racji zajmowanych 
stanowisk, wykonywanej pracy zawodowej lub pracy społecznej są zaangażowani 
w rozwiązywanie problemów i działalność na rzecz środowisk osób z niepełnospraw
nością, o szerokie propagowanie Apelu poprzez:
-  umieszczanie na stronach internetowych instytucji administracji publicznej i orga

nizacji pozarządowych,
-  drukowanie w gazetach i czasopismach,
-  rozpowszechnianie wśród pracowników administracji publicznej i członków organi

zacji pozarządowych,
-  rozpowszechnianie w swoich środowiskach oraz wśród przyjaciół i znajomych. 

Apel Warszawski 2011 w sprawie niezależnego życia osób niepełnosprawnych
oraz ratyfikacji i wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych reprezentujące niepełnosprawnych obywa
teli Rzeczypospolitej Polskiej, ich rodziny i przyjaciół, a także organizacje pozarządowe 
działające na ich rzecz, zwracają się z apelem do rządu i parlamentu Rzeczypospolitej 
Polskiej o ratyfikowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepeł
nosprawnych. Domagamy się, by akt ratyfikacji został dokonany jak najszybciej i by 
konsekwentne wdrażanie Konwencji przebiegało wedle przyjętego i systematycznie 
realizowanego długofalowego harmonogramu.

Wychodząc z założenia, przyjętego w Konwencji i innych międzynarodowych doku
mentach -  takich jak Deklaracja Praw Człowieka i Międzynarodowe Pakty Praw Czło
wieka Narodów Zjednoczonych -  o powszechności i niezbywalności praw człowieka, 
oczekujemy, że rząd, parlament, samorządy, organizacje obywatelskie, społeczności 
lokalne i całe społeczeństwo będą tworzyć warunki gwarantujące osobom, zwłaszcza 
głębiej niepełnosprawnym, możliwość korzystania bez jakiejkolwiek dyskryminacji 
z pełni praw przysługujących im na równi z innymi obywatelami, a zwłaszcza z prawa 
do godnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.

Wymaga to poszanowania ich niezależności i zapewnienia maksymalnej samo
dzielności, dla osiągnięcia której niezbędne s ą -  obok rehabilitacji, edukacji przez całe 
życie oraz zatrudnienia -  następujące warunki:

-  bezpośrednie, indywidualne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i wypełnianiu 
ról społecznych stosownych do wieku i płci, w dostępie do informacji i w komunikowaniu 
się oraz osobistym uczestnictwie w różnych wymiarach życia społecznego. Niezbędne 
są tu indywidualne usługi m.in. asystenta osobistego, przewodnika, tłumacza języka 
migowego, trenera pracy itp.

-  realny dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego oraz nowych technologii, kompensu
jących deficyty w działaniu organizmu i funkcjonowaniu.

Apelujemy o uznanie usług bezpośredniego wsparcia, dostosowanych do stopnia 
i rodzaju niepełnosprawności, wieku i sytuacji rodzinnej i społeczno-bytowej oraz oso
bistych wyborów osób z niepełnosprawnością, za zasadniczy warunek przesądzający
0 jakości ich życia. Domagamy się systemowych rozwiązań zapewniających dostęp 
do takich usług.

Konwencja NZ o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowana już przez ponad sto 
państw, w dniu 23 grudnia 2010 r. została ratyfikowana również przez Unię Europejską, 
która uznała jąza podstawę Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020.

Domagamy się, aby Rzeczpospolita Polska, jako członek Unii Europejskiej, doko
nała aktu ratyfikacji Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych i dostosowała 
swoją politykę społeczną wobec osób z niepełnosprawnościami do celów, wytycznych
1 dyrektyw unijnych, zapewniając niepełnosprawnym Polakom status pełnoprawnych 
obywateli.

Anna Machalica, Sekretarz Zarządu
Krystyna Mrugalska, Wiceprzewodnicząca Zarządu
Andrzej Szałach, Przewodniczący Zarządu

Info: PFON, oprać. SzymSza

ZUS:
krótszy okres 
przedawnienia, 
wyższe składki 
rentowe
Zgodnie z ustawą z dnia 16 w rześnia  
2011 r. o redukcji niektórych obo
w iązków obywateli i przedsiębiorców  
(Dz. U. Nr 2 3 2 . poz. 1 3 7 8 ), która 
obow iązu je od 1 stycznia 201 2  r .,  
skraca się okres przedaw nienia z 10 
do 5 lat z tytułu należności składek  
na ubezpieczenia społeczne.

Również według nowych 
przepisów obowiązek 
przechowywania kopii 

deklaracji rozliczeniowych i imien
nych raportów miesięcznych oraz 
dokum entów  ko rygu jących  te 
dokumenty zostaje skrócony z 10 
do 5 lat od dnia ich przekazania 
do ZUS w fo rm ie  dokum entu  
pisemnego lub elektronicznego. 
Natomiast art. 41 ust. 8, 8b i 9 
ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych zmienia obowiązek 
com ies ięcznego  p rzekazyw a
nia in form acji ubezpieczonym
0 składkach do ZUS (druk ZUS 
RMUA) na przekazywanie tych 
informacji w podziale na poszcze
gólne m iesiące za rok ubiegły 
w  terminie do dnia 28 lutego roku 
następnego. Jedynie na żądanie 
ubezpieczonego powyższe infor
macje będą przekazywane nie 
częściej niż raz na miesiąc, za 
miesiąc poprzedni.

K o le jn a  z m ia n a  z a c z n ie  
obowiązywać pracodawców od
1 lutego 2012 r. Zgodnie z usta
w ą  z dnia 21 grudn ia  2011 r.
o zm ian ie  ustaw y o system ie 
ubezpieczeń społecznych wzra
sta składka rentowa z 6 do 8 proc. 
Pracownik będzie płacił jak do
tychczas 1,5 proc. pensji brutto, 
natomiast pracodawca 6,5 proc. 
zamiast 4, 5 proc. W ostatnich 
latach wysokość stawki rentowej 
zmieniała się: w roku 2007 wyno
siła 10 proc., od 1 stycznia 2008 r. 
do 31 stycznia br. wynosi 6 proc., 
a od 1 lutego 2012 r. 8 proc.

Oprać. J.K.
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Wyzwania wobec
Opieka nad człowiekiem starym i chorym, potrze

bującym pomocy jest prawem każdego człowieka, 
ale i jednocześnie obowiązkiem społeczeństwa, 
w którym żyje.

Piotr Błędowski, prezes Polskiego 
Towarzystwa Gerontologicznego

12 października 2011 r. w Urzędzie M iejskim  w Dąbrowie Górniczej odbyła się konferencja  
pt. „W yzw ania wobec starzenia się i starości -  nauka i praktyka” . Jej in ic jatorem  był 
dąbrowski Dom Pomocy Społecznej „Pod D ębem ” , a zgromadzonych gości pow ita ł m .in . 
Zbigniew  Podraża, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Zaprezentowano na niej róż
ne a sp e k ty  zw iąza ne  ze 
starzeniem  się i starością. 

Począwszy od niezbyt optym istycz
nego, aczkolw iek niepozbawionego 
gorzkiego humoru wystąpienia prof. 
dr. hab. Adama A. Zycha z Dolnoślą
skiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu pt. 
„Zaklinanie rzeczyw istości a blaski 
i cienie podeszłego wieku”, a kończąc 
na napawającej optymizmem prezen
tacji miasta przyszłości dostępnego 
i przyjaznego osobom starszym.

Dr Zych zauważył, że ciągłe gonie
nie za młodością, odejmowanie sobie 
na siłę lat jest oszukiwaniem samego 
siebie. -  Ulegamy dyktatowi młodości, 
która staje się wartością nadrzędną. 
Poddanie się temu dyktatowi świado
mie bądź nieświadomie wynika z lęku 
i potrzeby wysokiego poziomu aprobaty 
społecznej. Wypieramy uczucia nega
tywne i przyjmujemy postawy obronne. 
Boimy się starości, bo niestety prestiż 
osoby starej bardzo się obniżył, co jest 
efektem obecnego systemu wychowa
nia i modelu rodziny -  powiedział.

Niewątpliwie cieniem starości jest 
pogorszenie stanu zdrowia, wielocho- 
robowość, niepełnosprawność, brak 
partnera, izolacja, osamotnienie, zespół 
objawów o charakterze depresyjnym, 
ograniczenie kontaktów społecznych, 
niedostatek. Stąd tylko krok do budo
wania w sobie syndromu złej starości, 
który obejmuje trzy wymiary: biedę, 
bezradność, bierność. Natomiast zaletą 
podeszłego wieku jest dużo wolnego 
czasu, możliwość odpoczynku, swobo
da, doświadczenie i życiowa mądrość.

Żeby nie być w yk luczonym  ze 
społeczności współczesnego świata 
i w efekcie opóźnić etap starzenia, 
odsunięcia, osoby starsze powinny 
realizować swoje pasje, zainteresowa
nia i ciągle się uczyć. Zagadnienie to 
przedstawiła dr Maria Zrałek z Wyż
szej Szkoły Humanitas w Sosnowcu 
w referacie „Uczenie się przez całe 
życie wyzwaniem ludzi starych".

Współcześnie wydłuża się czas ży
cia i jednocześnie wydłuża się czas od

przejścia na emeryturę do zgonu. Jest 
to prawie kilkanaście lat, które należy 
wypełnić nauką, realizacją swoich za
interesowań. Starsze pokolenie musi 
ciągle się uczyć tego, co nowe, np. 
nowych rozwiązań technologicznych, 
gadżetów, zjawisk społecznych, np. 
globalizacji. Człowiek, który nie będzie 
się uczyć, nie będzie sobie dawał rady 
we współczesnym świecie. Dzisiaj anal
fabetą jest osoba, która nie umie się 
uczyć, bo nie tylko stoi w miejscu, ale 
się cofa, zostaje spychana na margines 
życia społecznego.

Dr Joanna Lustig z Uniwersytetu 
Ś ląskiego mówiła o „W olontariacie 
osób starszych”. Badania na temat wo
lontariatu są prowadzone od 2001 r. na 
z le c e n ie  S to w a rz y s z e n ia  K lo n - 
-Jawor. Na podstaw ie  tych badań 
w roku 2010 było 10 proc. działających 
na zasadzie  w olontaria tu  w ogóle, 
a w grupie  w iekow ej 55+ rów nież
10 proc. W ciągu tych dziesięciu lat 
w grupie 55+ największe zaangażo
wanie było w 2005 r. i wyniosło 20,7 
proc., kolejne trzy lata to stopniowy 
spadek. Dane z 2010 r. wykazują, że 
w grupie 55+ poziom zaangażowania 
w działania wolontarystyczne wynosi
10 proc., czyli jest taki jak w 2001 r.

Na poziomie lokalnym, krajowym 
i m iędzynarodowym są realizowane 
programy aby zainteresować wolonta
riatem również ludzi starszych.

Rok 2011 jest ogłoszony Europej
skim Rokiem Wolontariatu. Z inicjatywy 
Komisji Europejskiej został zorganizo
wany mobilny pawilon wolontariatu, 
który od 1 do 14 września prezento
wał swoją działalność w Warszawie.
8 września 2011 został poświęcony wo
lontariatowi seniorów. Koordynatorami 
tego dnia były Centrum Inicjatyw Senio- 
ralnych z Poznania oraz Ogólnopolska 
Federacja Stowarzyszeń Uniwersyte
tów III wieku z Nowego Sącza.

Niestety starość wiąże się z brakiem 
sprawności, przewlekłymi chorobami 
i koniecznością leczenia w oddziałach 
geriatrycznych, których od roku 2008 
ciągle ubywa.

Ciekawie i z dozą humoru o trudnym 
problemie leczenia pacjentów starych 
przy braku oddziałów geriatrycznych, 
trudnościach i brakach finansowych 
mówiła dr Anna Witiuk-Misztalska ze 
Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

Wymowne są dane, które przedsta
wiła. Na 120 tys. lekarzy w Polsce jest 
tylko 200 geriatrów. W ciągu ostatniego 
stulecia średnia długość życia wydłuży
ła się dwukrotnie z 40 do 80 lat. Liczba 
starych osób w Polsce dramatycznie 
wzrasta, szacuje się, że w 2030 r. 
co czwarty obywatel będzie w wieku 
geriatrycznym.

Św iatow a O rganizacja  Zdrow ia 
(WHO) określiła, że starość zaczyna 
się po 65 roku. Ale łagodny spadek 
sprawności we wszystkich obszarach 
następuje już po 40 roku życia. Geriatria 
nie zmierza do wydłużenia życia, ale 
do tego, aby życie możliwe było w jak 
najlepszej sprawności -  zakończyła dr 
Anna Witiuk-Misztalska.

Gościem specjalnym była siostra 
M ałg o rza ta  C h m ie lew ska , która  
w sposób niezwykle zajmujący opisała 
specyfikę życia w DPS prowadzonych 
przez wspólnotę, które opiera się na 
współpracy, zaangażowaniu w życie 
domu mieszkańców. Szczególnym za
grożeniem dla tych DPS są wytyczne 
Unii Europejskiej, które może gwaran
tują wyższy standard lokalowy, ale na 
drugi plan spychają człowieka. W tych 
domach nie ma poczucia wspólnoty, 
a osobom starszym , schorowanym  
bardzo potrzebna jest bliskość dru
giego człowieka, poczucie, że jest się 
potrzebnym innym.

Dr Ewa Kucharska z Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie scharakteryzowała choro
by, które najczęściej dotykają osoby 
starsze. Często są to schorzenia zło
żone, które czasami są konsekwencją 
wcześniejszych zaniedbań, np. cho
roby układu sercowo-naczyniowego, 
m oczow o-płc iow ego, osteoporoza. 
Współczesna medycyna ma możliwości 
przedłużenia życia, ale należy podej
mować takie działania, aby umożliwić 
funkcjonowanie bez bólu, w jak najlep
szej kondycji.

Dr Andrzej Milczarek z DPS we
Włocławku w swoim referacie opisał 
„Determinanty jakości życia seniorów
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starzenia się i starości
w domu pomocy społecznej”, z których 
jedną niewątpliwie jest dobre zdrowie 
fizyczne i psychiczne, wpływające na 
aktywność osoby starszej. Kolejnymi 
wyznacznikami jakości życia jest byt 
materialny, warunki pracy i rekreacji, 
możliwość rozwoju osobistego, jakość 
stosunków z najbliższym otoczeniem, 
możliwość realizacji dążeń i pragnień.

DPS zgodnie z wytycznymi UE są 
zobowiązane do opracowania indywi
dualnego planu wspierania mieszkań
ca. Powinny także dbać o godne jego 
traktowanie, zapewnić mu intymność, 
n iezależność, respektow anie  praw 
i wolności obywatelskich.

Pewną kontynuacją tego tematu 
było wystąpienie „Pracownik socjal
ny we w spółpracy z osobą starszą 
w instytucjach pomocy społecznej” 
dr. Andrzeja Grudzińskiego z Aka
demii Ignatianum w Krakowie, który 
stwierdził, że zabezpieczająca rola ro
dziny zmienia się i pojawia się potrzeba 
zabezpieczenia społecznego osoby 
starszej przez instytucje społeczne. 
Świadczenia dla osób starszych są 
realizowane przez ośrodki pomocy 
społecznej i domy pomocy społecznej.

Praca socjalna z człowiekiem star
szym to praca podejmowana w ramach 
działań z zakresu pomocy społecznej 
na rzecz seniora, który znajduje się 
w sytuacji trudnej. Może ona przyjąć 
postać działań o charakterze opiekuń
czym, ale także kompensacyjnym lub 
pomocowym. W każdym przypadku 
powinna to być praca o charakterze 
socjalno-wychowawczym. Praca, która 
będzie zmierzała do rozwoju, a także 
pomyślnego starzenia się. Pracownik 
socjalny starzenie się powinien po
strzegać jako fazę rozwojową, a osobę 
starsząjako tę, która może się rozwijać. 
Powinien dostrzegać, podtrzymywać 
i w yzw alać m ożliw ości rozw ojow e 
osób starszych. Nie należy stosować 
przymusu czy presji, ale zachęcać, 
informować, doradzać. Praca socjalna 
powinna być realizowana w atmosferze 
akceptacji, serdeczności, to lerancji 
i szacunku.

Katarzyna B iałożyt z Akadem ii 
Ignatianum, pracownik w Dziennym 
Domu Seniora w Krakowie, scharakte
ryzowała najczęściej występujące „Za
burzenia psychiczne u osób starszych”:

depresję, demencję (otępienie starcze), 
chorobę Alzheimera czy Parkinsona. 
Opisała przyczyny ich powstawania 
i najczęstsze objawy.

Na za koń czen ie  fu tu ry s ty c z n ą  
w iz ję  m iasta p rzy jaznego osobom  
starszym  zaprezentow ała  m gr inż. 
arch. Agnieszka Labus z Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach w prezentacji pt. 
„Miasto XXI stulecia w obliczu starze
jącego się społeczeństwa”. Przewiduje 
się, że miasta w ciągu 50 lat mogą 
się znacznie zmienić, i to nie tylko ze 
względu na zm iany demograficzne, 
ale także zmiany klimatyczne, proces 
globalizacji czy nowinki technologicz
ne. Ponieważ wzrasta liczba osób 
starszych, a maleje młodych, architekci 
i urbaniści zastanawiają się, co zrobić, 
by dostosować miasta do takiej rzeczy
wistości. Współczesne metropolie nie 
są atrakcyjne dla ludzi starszych. Naj
większy problem osoby te mają z mo
bilnością, co w następstwie powoduje 
wykluczenie społeczne. Ideą miasta XX 
wieku było korzystanie z samochodów, 
ideą miasta XXI wieku jest odchodzenie 
od tej koncepcji na rzecz poruszania 
się pieszo czy komunikacją miejską. 
W Europie na XXI wiek kształtują się 
różne wizje miasta, np. compact city 
(miasto zwarte), eco city, age center 
city, gentle city (miasto wrażliwe).

Miasto zwarte charakteryzuje się 
b liskośc ią  w szystk ich  potrzebnych 
funkcji i brakiem zapotrzebowania na 
rozbudow aną  in frastruktu rę . Może 
zaspokoić potrzeby mieszkańców bez 
konieczności podróżowania, z łatwym 
dostępem  do w szystk ich  ważnych 
obiektów użyteczności publicznej

Miasto wrażliwe to szeroka oferta 
różnych typów zabudowy m ieszka
niowej, to także zapewnienie opieki 
na różnym etapie życia i konieczność 
projektowania tzw. elastycznych miesz
kań, tzn. dostosowanych do człowieka 
na różnym etapie w życiu.

Kończąc konferencję, prof. Zych 
przywołał słowa Danuty Hubner, która 
mówiła, że starzejemy się w starych 
domach ze starymi ideami. Starzenie 
się to nie tylko problem demograficzny, 
opiekuńczy, ale także problem społecz
ny i, jak się okazuje, architektoniczny.

Jolanta Kołacz

Fundacja M ich ae la  J. Foxa na rzecz badań 
nad chorobą Parkinsona uczestniczy w pro
jekc ie , którego celem  jest przyspieszenie  
znalezien ia  lekarstw a na tę chorobę.

Ujarzmić 
parkinsona

Fundacja konsekwentnie re
alizuje swoje cele poprzez 
im prezy i kam panie in fo r

macyjne z udziałem osób publicznie 
znanych oraz silnie ukierunkowany 
program badań połączony z aktyw
nym zaangażow aniem  naukowców 
i pacjentów z chorobą Parkinsona, 
uczestników badań klinicznych, także 
liderów biznesu, darczyńców i wolon
tariuszy z całego świata. Nawiązując 
e fe k ty w n ą  w spó łp racę  z lide ram i 
przemysłu, naukowcami akademickimi 
oraz fundatoram i badań rządowych, 
zwiększa świadomość społeczną na 
temat tej choroby. Dzięki swoim inicja
tywom i przedsięwzięciom pozyskała 
niebagatelne środki, przez co mogła 
ufundować badania o wartości ponad 
250 min USD.

Mark Parker, prezes firm y Nike 
aktywnie popierający ideę e fektyw
nej walki z parkinsonem, był obecny 
w roku 1988 na planie „Podróży do 
przyszłości II”.

L e g e n d a rn e  b u ty  N IK E  MAG 
w filmie nosił w  2015 r. Marty McFly, 
główny bohater grany przez Michaela 
J. Foxa. Te buty istniały jednak tylko 
w filmie.

W p o rozum ien iu  z film o w cam i 
i producentem wykonawczym narodził 
się pom ysł stw orzen ia  „zag in ione j 
sceny” filmu, w której dr Brown stara 
się „dopasować” M arty’ego do rze
czywistości roku 2015. Powstał film 
w trzech wersjach: 60 i 90-sekundowej 
oraz dwum inutowej, reklam ujących 
właśnie buty NIKE MAG 2011 z elek
tronicznymi wiązaniami. To pierwsze 
dające się wielokrotnie zasilać obuwie 
jest w ierną repliką oryginalnej wersji 
z „Powrotu do przyszłości II” . Firma 
Nike wystawiła na aukcję 1500 par, 
a zyski netto zas ilą  konto Fundacji 
Michaela J. Foxa, by mogła realizo
wać swoją misję. Buty wystawiono na 
sprzedaż w serwisie eBay, pod adre
sem http://nikemag.eBay.com, aukcja 
potrwa do 18 września.

IKa
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Konferencja Razem 
Sprawniej w Katowicach

Jak zwiększyć szanse osób niepełnosprawnych na zatrud
nienie, jak zachęcić pracodawców do zatrudniania osób 
z n iepełną sprawnością -  to główne tematy konferencji 

RAZEM SPRAWNIEJ, która była inauguracją projektu Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Katowicach „W poszukiwaniu pracy -  alternatywne 
formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych”. Jest on dofinansowany 
ze środków EFS.

15 grudnia 2011 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach spotkali się liczni pracodawcy, przedstawi
ciele instytucji rynku pracy, ośrodków pomocy społecznej, mediów 
oraz osoby niepełnosprawne zainteresowane podjęciem pracy. Była 
to okazja do zbliżenia środowiska pracodawców, zwłaszcza tych 
z otwartego rynku pracy, oraz poszukujących zatrudnienia niepeł
nosprawnych. Uczestnicy zyskali wiedzę na temat zmian w polskim 
prawie, korzyści, jakie można uzyskać za pośrednictwem PFRON 
czy wsparcia podmiotów zajmujących się na co dzień problematyką 
niepełnosprawności.

Główne cele projektu to:
-  wzrost świadomości i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia 

i korzyści płynących z zatrudniania tej grupy osób,
-  zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach aktywizacji 

zawodowej tych osób,
-  integracja środowisk osób z niepełnosprawnością i ich praco

dawców celem ułatwienia między nimi przepływu informacji.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań:
-  kampanię w prasie, radiu, telewizji promującą przykłady dobrych 

praktyk w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością,
-  stworzenie portalu internetowego z giełdą pracy, forum i bazą 

wiedzy dotyczącej problematyki niepełnosprawności i rynku 
pracy, pod adresem www.sprawni-niepelnosprawni.pl,

-  publikację podręcznika dobrych praktyk.

Ważnym elementem projektu będzie informacja i promocja alter
natywnych form zatrudnienia, takich jak telepraca, elastyczne formy 
zatrudnienia (np. job-sharing, job-rotation), umowy cywilnoprawne, 
freelancing.

Prelegentami części prezentacyjnej byli: poseł Marek Plura 
(w formie telekonferencji, przebywał bowiem w Sejmie), Beata Czop -  
kierownik działu pomocy publicznej Śląskiego Oddziału PFRON, Jan 
Zieliński -  pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych z Urzędu Mar
szałkowskiego Województwa Śląskiego, Karolina Stokłosa-Piętoń
-  dyrektor ds. pośrednictwa pracy Polskiej Organizacji Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych oraz Łukasz Strączek -  dyrektor Centrum 
Integracja w Katowicach. Założenia projektu „ W poszukiwaniu pracy
-  alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych” przed
stawiła jego koordynatorka Aleksandra Skalec.

W części panelowej, prowadzonej przez red. Beatę Tomanek 
z Radia Katowice, zaprezentowano historie osób aktywnych zawo
dowo oraz doświadczenia pracodawców zatrudniających niepełno
sprawnych w swoich przedsiębiorstwach. Jedną z nich była Magda 
Kulus -  doktorantka Uniwersytetu Śląskiego, autorka książki „Blondyn
i blondyna”, która na spotkanie przybyła ze swoim nieodłącznym 
asystentem -  psem Igorem. Zaproszenie przyjęła również Karolina 
Kozłowska, która mimo choroby skazującej ją  na wózek jest wykła
dowcą fizjoterapii. Był również Piotr Czarnota -  absolwent politologii, 
pracownik katowickiego Centrum Integracja, zaangażowany m.in. 
w pomoc osobom po uszkodzeniu rdzenia kręgowego.

IRCa

Jak artyści łączą niepełnospraw ność ze sztuką i hum o
rem , można było przekonać się 7 grudnia b r ., oglądając  
program  kabaretu „Drzew o a ga da” w B iblio tece Ś lą 
sk ie j, na spotkaniu z okazji M iędzynarodow ego Dnia 
Osób N iepełnospraw nych.

Z dystansem 
o niepełnosprawności

Było to spotkanie informacyjno-konsul- 
tacyjne pod hasłem „Jeśli pomagać, 
to wspólnie”. Zaprezentowano na nim 

m.in. oferty pracy i szkoleń dla osób niepełno
sprawnych, zaś swoje działania przedstawiły 
zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii 
zajęciowej z terenu województwa śląskiego.

Spotkanie było też okazją do skorzystania 
z bezpłatnych porad w sprawach dotyczących 
życia codziennego osób z niepełnosprawnością. 
Można było uzyskać informacje m.in. z zakresu 
rehabilitacji medycznej, dostępnego wsparcia 
finansowego, zawodowego i prawno-podatko
wego.

-  Staramy się robić różnego typu spotkania
i imprezy skierowane do osób niepełnospraw
nych. Ta dzisiejsza to swego rodzaju dzień 
otwarty, mnóstwo informacji, różnego rodzaju 
porad związanych ze zdrowiem, podatkami, re
habilitacją czy sytuacjąosób niepełnosprawnych 
na rynku pracy. Chcemy, aby to były cykliczne 
spotkania, by każdego roku coraz więcej osób 
z nich korzystało, wychodziło z domu i dowiady
wało się o perspektywach związanych z własnym 
zdrowiem i rozwojem zawodowym -  powiedziała 
Barbara Daniel, dyrektor W ydziału Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego.

W ydarzeniu tow arzyszyła wystawa prac 
osób niepełnosprawnych oraz kiermasz przed
św iątecznych w yrobów  wykonanych przez 
osoby niepełnosprawne. Wystąpił także kabaret 
„Drzewo a gada” -  grupa tworzona przez osoby 
niepełnosprawne. To niezwykły kabaret, który 
bawi i szokuje dystansem do siebie i swojej 
niepełnosprawności. Tworzy go dwóch młodych 
mężczyzn, Patryk Laksa oraz Jakub Nowrotek, 
którzy sami siebie określająjako „młodych ludzi 
z oryginalnie ukształtowanymi kończynami dol
nymi” . Patryk choruje na dziecięce porażenie 
mózgowe, Jakub cierpi na szpotawość stóp.

M iędzynarodowy Dzień Osób N iepełno
sprawnych ustanowiony został w 1992 r. przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Jego obchody m ają służyć 
zwiększeniu świadomości korzyści płynących 
z integracji osób niepełnosprawnych we wszyst
kich obszarach życia społecznego, politycznego, 
gospodarczego i kulturalnego.

Info: niepelnosprawni.slaskie.pl, 
oprać. IRCa
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Jak o studentach, to w Krakowie!
O zm ianach w praw ie dyskutowano 15 listopada w Krakowie podczas V Konferencji „P ełno(s)praw ny student” zorganizow anej przez 
Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w  M iędzynarodow ym  Centrum Kultury na Rynku G łównym . Praktyczne konsekw encje zm ian  
w obow iązującej od października ustaw ie o szkolnictw ie wyższym m ają spraw ić, że uczelnie będą bardziej otw arte na potrzeby stu
dentów z niepełnospraw nością.

Lata starań
Na konferencji nowelizację ustawy 

zaprezentowali Andrzej Kurkiewicz 
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż
szego i Aleksander Waszkielewicz
z Fundacji Instytut Rozwoju Regional
nego. Od wielu lat jednym z głównych 
celów Fundacji jest zwiększanie dostę
pu do szkolnictwa wyższego dla osób 
niepełnosprawnych. Dzięki aktywności 
środowiska, także poprzez dorobek po
przednich czterech konferencji zorgani
zowanych przez FIRR, zebrana została 
dostateczna ilość istotnych informacji 
na temat problemów, zjakim i boryka się 
ta grupa studentów. Zmiany w ustawie 
są ukoronowaniem wieloletnich starań
i pracy najbardziej konsekwentnych
i zdesperowanych reprezentantów nie
małego środowiska; liczbę studentów 
z niepełnosprawnością szacuje się na 
około 20 tysięcy.

Dobre wzory...
...zza oceanu przedstawił na kon

ferencji Jeffrey Vick, konsul Stanów 
Zjednoczonych. Jego prelekcja do
tyczyła praktycznego zastosowania 
zapisów o wyrównywaniu szans osób 
n iepełnosprawnych w USA. Swoim 
doświadczeniem podzieliła się rów
n ież M olly S iro is  z U n iw ersyte tu  
w Oregonie, która od 20 lat zajmuje 
się niepełnosprawnością i edukacją 
w szkolnictwie wyższym. Kinga Dam- 
nicka z Fundacji Instytu t Rozwoju 
Regionalnego zaprezentowała wyniki 
badań na tem a t dob rych  p rak tyk  
w dziedzin ie wykorzystania  dotacji 
na kształcenie studentów niepełno
sprawnych. Odbył się również panel 
dyskusyjny p rzedstaw ic ie li uczeln i 
wyższych o alternatywnych źródłach 
finansowania dzia ła lności na rzecz 
zwiększania dostępności uczelni dla 
osób niepełnosprawnych oraz prezen
tacja dobrych praktyk w umocowaniu 
pełnom ocników  ds. osób n iepe łno
sprawnych w strukturach uczelni.

Zmiany
Do obowiązków uczelni wpisane 

zostało stw arzanie  n iepe łnospraw 
nym warunków do pełnego udziału 
w procesie kształcenia i w badaniach

naukowych. Student niepełnospraw
ny musi mieć taki sam statut i równy 
dostęp do kształcenia, jak pozostali 
studenci, a sale wykładowe i labora
toria m ają być dostosowane do ich 
potrzeb. Uporządkowano także kwestie 
finansowania kształcenia i rehabilitacji 
leczniczej niepełnosprawnych studen
tów, dotacje będą mogły otrzymać także 
uczelnie niepubliczne i obejmą również 
doktorantów.

Uczestniczący w spotkaniu Tomasz 
Jakubiec, student z niepełnosprawno
ścią europeistyki w Śląskiej Wyższej 
Szkole Zarządzania im. Gen. Jerzego 
Ziętka w Katowicach, przewodniczą
cy i rzecznik studenckiego koła na 
rzecz osób z niepełnosprawnością, 
tak skomentował zmiany: -  Ustawa 
powinna pomóc w wielu kwestiach. 
Najważniejsza to większe pieniądze 
dla studentów niepełnosprawnych -  nie 
tylko na stypendia, ale także na wyjazdy 
naukowe czy zajęcia dodatkowe. Druga 
kwestia to opiekun -  jeśli student nie
pełnosprawny będzie tego wymagał, to 
uczelnia powinna go zapewnić.

Koniec życia pod kloszem?
Na istotną regulację zwrócił uwagę 

jeden z gości konferencji -  poseł Marek 
Plura. — Do tej pory studenci studiujący 
na kilku kierunkach mogli korzystać 
z kilku stypendiów, na każdym kierun
ku osobno. Od roku akademickiego 
2011/2012, m imo protestów  części 
środowiska, osoba taka może otrzy
mywać stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych tylko na jednym, 
wskazanym przez siebie kierunku stu
diów. Kończy się życie pod kloszem 
studentów z niepełnosprawnością na 
uczelni. Myślę, że potrzebne są takie 
rozw iązan ia , które pozw olą  im na 
przejście z aktywności studenckiej na 
aktywność zawodową, do życia zależ
nego od efektów ich własnych działań
i umiejętności.

Patronat honorowy nad konferencją 
sprawowała Barbara Kudrycka, minister 
nauki i szkolnictwa wyższego. Odczy
tany został także list do uczestników, 
który skierowała do nich małżonka 
prezydenta RP, Anna Komorowska.

Marek Ciszak

Wyrównywać edukacyjne szanse

2 grudnia we Wrocławiu odbyła się konferencja rzecznika praw obywa
telskich Ireny Lipowicz i prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza 

pt. „Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnością. 
Dylematy, doświadczenia, dobre praktyki”.

Konferencja, w której brali udział eksperci, składała się z dwóch paneli 
tematycznych zakończonych dyskusją. Pierwszy obejmował opis modeli 
kształcenia osób z niepełnosprawnością -  edukacja włączająca, integra
cyjna, specjalna. Drugi dotyczył rozwiązań prawnych, instytucjonalnych 
i organizacyjnych sprzyjających wyrównywaniu szans edukacyjnych osób 
z niepełnosprawnością.

Konferencja była również transmitowana na stronach internetowych 
organizatorów. Internauci po każdym z paneli mogli zadawać ekspertom  
pytania.

Podczas konferencji zaprezentowano działania podejmowane we 
Wrocławiu na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wręczono certyfikaty 
programu „Wrocław bez barier”. Otrzymali je: Klub Śląsk Wrocław, Paweł 
Parus -  prezes Klubu Niepełnosprawnych Kibiców Śląska Wrocław, Poli
technika Wrocławska oraz Integracyjny Punkt Przedszkolny Blue Kangaroo.

Dla zainteresowanych szerzej tą tematyką na stronie www.rpo.gov.pl 
znajduje się odnośnik do materiałów przygotowanych w ramach prac Ko
misji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy RPO.

Kat
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Operacje w łonie Podsumowanie pierwszego
matki leczą
19 listopada w Centrum Rozwoju Dziecka w Kato
w icach przy ul. U łańskiej 5A odbyła się konferencja
i drugie spotkanie dzieci z rozszczepem kręgosłupa 
operowanych p ren ata ln ie , ich rodziców i lekarzy. 
Organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja SPINA  
dzia ła jąca na rzecz osób z rozszczepem kręgosłupa
i w odogłow iem .

Dominika Madaj-Solberg, prezes funda
cji SPINA: -  Zaburzona motoryka, problemy 
z układem moczowym, wodogłowie wymagające 
zastawkowania to problemy, z którymi nasze 
dzieci borykają się na co dzień. Ich życie nie 
jest łatwe, ale nie pozbawione sensu i radości. 
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców oraz 
przy odpowiednim wsparciu specjalistów mają 
ogromną szansę na zdrowe życie i osiąganie 
sukcesów.

Jedyną w Europie placówką przeprowadza
jącą operacje zamknięcia rozszczepu kręgosłu
pa w łonie matki jest Klinika w Bytomiu. Dzieci 
operowane prenatalnie stanowią wyjątkową 
grupę, gdyż operacja przeprowadzona przed 
narodzinam i była już  dla nich początkiem  
lepszego życia. Konferencja i spotkanie dzieci 
operowanych prenatalnie to wydarzenie, które 
ma na celu także popularyzowanie metody za
mknięcia rozszczepu kręgosłupa w łonie matki, 
będącej osiągnięciem śląskich lekarzy na skalę 
światową.

Poseł Marek Plura: -  Sukces śląskich 
lekarzy stanowi dziś o sukcesie setek pol
skich rodzin, których pociechy przyszły na 
świat bez przepukliny oponowo-rdzeniowej, 
zoperow anej w bezp iecznym  łon ie  matki. 
Dzięki temu m ożliwe było nie tyko zaosz
czędzenie pieniędzy na niepotrzebne dalsze 
leczenie, ale przede wszystkim możliwe stało 
się zaoszczędzenie bólu i trudu związanego 
z niepełnosprawnością dzieci. Kilka m iesię
cy temu podawałem ten przykład ministrowi 
Arłukowiczowi jako jedno ze skutecznych narzę
dzi przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 
Cieszę się, że dziś mogę o tym rozwiązaniu
i o jego programowym zastosowaniu rozmawiać 
z Bartkiem jako ministrem zdrowia. Jestem prze
konany, że operacje prenatalne uda się wkrótce 
upowszechnić w innych ośrodkach w kraju. Nie 
mniej ważne sąjednak działania pozamedyczne 
sprawiające, że sprawniejsze staje się nie tylko 
dziecko, ale cała rodzina. I tu niezastąpiona rola 
Fundacji SPINA, która tworzy i upowszechnia 
program adekwatnej, domowej opieki i pielęgna
cji dla dzieci żyjących z przepukliną. Fundacja 
jednocząca rodziców skupia też psychologów, 
pedagogów i innych specjalistów w jedno ro
dzące się właśnie centrum kompleksowego 
wsparcia. Z mojej strony tej inicjatywie na pewno 
wsparcia nie zabraknie.

Puma

W  listopadzie 2011 m in ą ł pierwszy rok d z ia ła 
nia naszego projektu „Art M ade Man -  Sztuka 
czyni c z ło w ie k a -T e ra p ia  poprzez tan iec, sztukę
i rę k o d z ie ło ” . W  końcu roku pro jekt w szed ł 
w decydującą fazę i rozpoczęła się realizacja  
warsztatów z udziałem  osób niepełnosprawnych  
oraz innych osób zagrożonych w ykluczeniem  
społecznym .

W projekcie bierze udział kilka państw i już w listopadzie
2011 r. pierwsze warsztaty rozpoczęły się we Włoszech

i Bułgarii. W grudniu do realizacji warsztatów przystąpiła 
strona polska. Warszawskie spotkanie koordynacyjne projektu, które 
miało miejsce w październiku 2011 r., było okazją do zapoznania się 
przedstawicieli partnerstwa z metodologią i praktycznym zastosowa
niem zintegrowanego modelu ARTeterapii w rehabilitacji. Stronę polską 
reprezentował Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spół
dzielni Niewidomych oraz Warsztat Terapii Zajęciowej „Na przedwiośniu”, 
w którym rozpoczęły się już warsztaty.

Głównym celem projektu jest zbadanie, na przykładzie kilku państw, 
skuteczności zastosowania ARTeterapii jako narzędzia rehabilitacji i rein
tegracji. Testowany zintegrowany model składa się z trzech elementów: 
warsztatów tanecznych, warsztatów plastycznych i rękodzieła. Liderami
i prekursorami tego modelu są Włosi i to przez nich prowadzone były 
pierwsze zajęcia.

Instruktorzy ze stowarzyszenia Art Therapy Italiana i ReLeGeART 
przeszkolili przedstawicieli partnerów projektu, którzy zajęli się już wdra
żaniem tej metody w swoich państwach.

Stowarzyszenie EURO-TRAINING ze Starej Zagory jest odpowie
dzialne za realizację projektu w Bułgarii. Na Litwie zajęcia poprowadzi 
Fundusz Inicjatyw Społecznych z Kowna. We Włoszech zajęcia będą

-  Opisywane w książce „Przełom  -  s ię ” ludzkie losy m ogłyby posłużyć za sce
nariusz niejednego wstrząsającego film u -  m ówi b iblio tekarka z Bydgoszczy 
Krystyna S kiera . -  Ta książka z pewnością będzie dla w ie lu  drogowskazem , 
jak  żyć -  tw ierdzi w ikariusz generalny D iecezji Bydgoskiej ks. dr Bronisław  
Kaczm arek.

Bohaterami i autorami książki Fundacji Arka z Bydgoszczy 
„Przełom -  się" są poławiacze przełomów. To ludzie, którzy 
odpowiedzieli na konkurs rozstrzygnięty 11 października br. 

w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim. W swoich tekstach porusza
ją  sprawy bliskie każdemu człowiekowi, a więc problemy dzieciństwa, 
syndromu odrzucenia, walki ze słabościami i brakiem zaufania, a także 
oswajaniem bólu i ciemności. Mimo trudnych tematów jest w nich dużo 
optymizmu i nadziei.

Maria Szmuda z Gorzowa Wlkp. wyznała: „Dotarło do mnie, ile jeszcze 
mam”, a Zenon Miszewski z Ustki zrozumiał, po co żyje. Z kolei Arkadiusz 
Zając z Solca Kujawskiego napisał: „Dzięki kontaktowi z niemieckimi 
studentami i stypendystami z innych krajów nie skupiam się wyłącznie na 
swoich własnych problemach, które - ja k  się okazało -  nie są największe”.

Książka pełna jest wyznań ludzi zwykłych, których życie okupione 
zmaganiem z niemocą czyni ich niezwykłymi i pokazuje innym, jak się nie 
poddać okrutnemu niejednokrotnie losowi. Przełomy, jakich doświadczyli 
konkursowicze, są inspirującym materiałem do przemyśleń nad życiem 
każdego z nas.

„Przełom -  się" to siódme wydawnictwo Fundacji Arka Bydgoszcz, 
także przełomowe, bo zupełnie inne niż sześć jego poprzedniczek. Wy
różnia je szata graficzna oraz dostępność w wersji dźwiękowej. Całość 
zaprezentowano na spotkaniu ok. 70 laureatów konkursu w Pieczyskach 
kolo Bydgoszczy. Ze 106 prac, jakie napłynęły do organizatorów, kapituła, 
w której zasiedli dziennikarze, psycholog i lekarz, szczególnie wyróżniła 
Annę Kokot z Przeźmierowa, Marię Golonkę z Sosnowca, Jarosława
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roku działania projektu
ART MADE MAN

prowadzone przez Art Therapy Italiana i ReLeGeART aż 
w 3 miastach -  Ankonie, Tivoli i Perugii. Partnerzy z Hiszpanii 
i Uniwersytet Wschodniej Anglii opiekują się projektem pod 
względem merytorycznym i informatycznym.

Półmetek realizacji projektu jest okazją do dokonania 
wstępnej oceny jego realizacji. Po pierwszych zajęciach, 
które zostały przyjęte z dużym entuzjazmem przez uczest
ników, możemy być pewni, że nowy zintegrowany model 
Arteterapii jest ciekawym narzędziem rehabilitacji i reintegra
cji osób niepełnosprawnych. O jego szerszym stosowaniu 
zadecydują efekty realizacji całego projektu oraz wsparcie

finansowe pochodzące 
ze środków publicznych 
lub udział wolontaria
tu. Na razie obejmuje 
on swoim dzia łaniem  
grupę około 200 osób 
n ie p e łn o s p ra w n y c h
i em igrantów  w kilku 
państwach, ale może 
wkrótce być zastoso
wany w szerszej skali.

Projekt realizowany 
przy w sparc iu  fin a n 
sowym Komisji Euro
pejskiej zakłada -  oprócz warsztatów -  realizację spotkań 
koordynacyjnych w Kownie na Litwie w marcu 2012 r., 
w Bułgarii w czerwcu oraz spotkania podsumowującego 
połączonego z wystawą w Bolonii we Włoszech (wrzesień
2012 r.). Związek Rewizyjny na spotkaniach reprezentuje 
prezes jego Zarządu -  Jerzy Szreter oraz Hubert Pora -  
koordynator projektu.

Osoby i podmioty zainteresowane zapoznaniem się 
z postępami projektu i efektami końcowymi w formie m.in. 
podręcznika proszone są o kontakt z jego koordynatorem 
poprzez email: hubert@ao2.pl lub telefoniczny na numery 
stacjonarne Związku: 22 828 46 96, 827 86 80.

Hubert Pora
Koordynator projektu

Poławiacze przełomów
Andrasiewicza z Łodzi, Martę Borek 
z Krakowa i Arkadiusza Zająca z Solca 
Kujawskiego.

To ich teks ty  o tw ie ra ją  ponad 
170-stronicowy tom, przedstawiony 
na specjalnej konferencji, w której 
uczestniczyli: pełnomocnik ds. osób 
niepełnosprawnych przy prezydencie 
Bydgoszczy Andrzej Ofczyński, dy
rektor MOPS w Bydgoszczy Renata 
Dębińska i jej zastępca Ewa Taper, 
sekretarz Koronowa Ewa Sosnow
ska, w ikariusz generalny D iecezji 
Bydgoskiej ks. Bronisław Kaczmarek, 
dyrektor Bydgoskiego Domu Wydaw
niczego Margrafsen Maria Sęska oraz 
gospodarz spotkania, kierownik WDW 
„Żagiel” Eugeniusz Podbielski.

Wszyscy podkreślili, że różnorod
ność przełomów życiowych pokaza
nych w książce jest zaskakująca. -  Ta 
pozycja powinna być obowiązkową 
lekturą na studiach psychologicznych
i pedagogicznych, bo zawiera takie 
mądrości, których student nie znajdzie nigdzie, tylko w praw
dziwych ludzkich historiach -  powiedziała psycholog Anna 
Strojny, która zasiadała w kapitule konkursu.

Spotkanie w Pieczyskach to nie 
tylko konferencja poświęcona wyda
niu książki czy wykład psychologa, 
ale też integracyjne warsztaty foto
graficzne, aktorskie i dziennikarskie, 
które pozwalały doświadczać kolej
nych przełomów pod okiem fotografa 
Janusza Michalskiego z Bydgoszczy, 
aktora Teatru Śląskiego z Katowic 
Zbigniew a W róbla i dz ienn ikark i 
z Gorzowa Wlkp. Hanny Kaup.

Warsztaty, które miały swoją siód
mą edycję, zamknęły w całość działa
nia osób niepełnosprawnych, którym 
zależy na burzeniu murów między ich 
światem i światem ludzi zdrowych. 
Ci ludzie chcą -  jak Anna Kokot -  
nie czekać w życiu na przełomy, ale 
sami je odnajdywać i wabić do siebie. 
W  ten sposób łatwiej poszukiwać mi
łości, przyjaźni i sposobów na życie.

K o n ie czn ie  s ię g n ijc ie  po to 
wydawnictwo. Dajcie się wciągnąć 
w sidła poławiaczy przełomów.

Tekst powstał w czasie warsztatów dziennikarskich.
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Wykracza poza w szelkie gran ice, ła m ie  I 
każde stereotypowe m yślenie o ludziach  
„trzeciego w ieku” -  Zofia Książek-Bregu- 
łow a , żołnierz Powstania W arszaw skie
go, oc iem niała  aktorka 14  m arca będzie 
obchodziła 92 rocznicę urodzin i 62 -lec ie  
pracy artystycznej.

Ż yciorys i dokonania Pani Zofii 
to świadectwo historii, hero
icznych czynów  pokolenia 

Kolumbów, walki o przetrwanie i godne, 
twórcze życie mimo kalectwa.

Młoda adeptka legendarnego pod
z iem nego  Państw ow ego Insty tu tu  
Sztuki Teatralnej zam iast na scenę 
trafiła na barykady walczącej stolicy. 
C iężko ranna w Powstaniu, prawie 
całkowicie utraciła wzrok. Późniejszy 
pobyt w obozie jenieckim w Oberlangen 
w Niemczech pogłębił jedynie kalectwo. 
Szczęśliwym trafem udało się jej -  po 
wyzwoleniu obozu przez II Pułk Dywizji 
Pancernej gen. Maczka -  wyjechać do 
Edynburga w Szkocji na konsultacje do 
znamienitego okulisty, profesora Jana 
Ruszkowskiego, który w szpitalu im. 
I. J. Paderewskiego po kilku operacjach 
uratował jej cząstkę widzenia w jednym 
oku.

Tam poznała swojego przyszłego 
męża, utalentowanego skrzypka, Wło
dzimierza Bregułę. Wielkiego, najbar
dziej oddanego Przyjaciela, największą
i jedyną miłość swojego życia.

Po ich wspólnym powrocie do kraju 
dostała angaż w Państwowym Teatrze 
Ziem i Opolskiej. Przez krótki okres 
spełnia się jako aktorka, gra na scenie

i w radiu. Pozostały z tamtych lat liczne 
jej nagrania i zdjęcia z wielu ról. Po 
przeniesieniu do teatru w Katowicach 
niestety dobra passa kończy się. Na 
rolę czeka wiele lat! Wyśnione i wyma
rzone aktorstwo wciąż było o krok za 
daleko... Przed załamaniem ratowały 
ją  setki koncertów żywego słowa i spo
tkania z młodzieżą.

W wieku 54 lat nagle zaczęła two
rzyć poezję. Wiersze sfruwały do niej 
lawinowo: o powstańczej Warszawie
i heroizmie walczących, o gehennie 
obozów i walce o życie i przetrwanie, 
zebrane w tomiku „Śpiewam mój ból". 
A potem przejm ujące m iłosne liryki 
poświęcone zmarłemu nagle mężowi
i urzekające, rozjarzone stubarwnie 
wiersze opisujące dar niezwykły -  poza- 
zmysłowego widzenia w tomikach „Nie 
płacz Antygono”, „Cykada na smyczku”, 
„W tym istnieniu drugim”, także tomiku 
opowiadań „Zamiast świateł rampy” oraz 
w 2011 r. w autobiografii „Moje losy”.

M iał rację W łodzim ierz Breguła, 
zapewniając przyszłą żonę: „Będziesz 
jedna, jedyna...” I miała rację Barbara 
Czajkowska, tak właśnie tytułując książ
kę o niej wydaną w 1995 roku, bo ponad 
półwieku później możemy potwierdzić, 
że jest „jedna, jedyna”.

Niespełna dwa lata temu, 16 marca 
2010 r. w auli Domu Kultury „Koszutka” 
w Katowicach odbył się Jej Benefis.

Jubilatce towarzyszył przy fortepianie 
w irtu oz  A ntoni B rożek z m uzyką 
Fryderyka Chopina, a uroczystość pro
wadził Jerzy Kuczera, przewodniczący 
Oddziału Związku Artystów Scen Pol
skich w Katowicach.

Przejmującym wykonaniem w ier
szy poetów poległych w Powstaniu 
W arszawskim  złożyła  im hołd jako  
żołnierz powstańczej Warszawy i jako 
prawdziwie wielka artystka i poetka. Jej 
własne wiersze wplecione w montaż 
poetycko-m uzyczny zaprezentowali 
m łodzi wykonawcy ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Słabowidzących i Niewidomych 
w Dąbrowie Górniczej. Dyrektor Ośrod
ka Violetta Trzcina odczytała uroczysty 
Akt Porozumienia, na mocy którego 
Ośrodkowi w kwietniu 2010 r. nadano 
imię Patrona: Zofii Książek-Bregułowej.

Dzięki twórczości Pani Zofii płynie 
ku Warszawie niezwykle pozytywna 
energia ze Śląska. Artystka będąca 
świadkiem historii jest zarazem praw
dziwą „arką przymierza między dawnymi
i młodszymi laty”, prawdziwą świątynią
i skarbem narodowym. I słowa te -  za
pożyczone od wieszcza Adama -  nie są 
w żadnym razie egzaltowane, a jedynie 
są stwierdzeniem faktu -  to właśnie 
tutaj, na Śląsku żyje, tworzy i emanuje 
na nas wszystkich Artystka niezwykła, 
osobowość jedyna i niepowtarzalna.

PS. Zarząd ZASP nadał Zofii Książek-Bregułowej tytuł Honorowego Członka Związku Artystów Scen Polskich, a Zarząd 
Oddziału Śląskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej obdarował Jubilatkę Medalem im. Mariana Mikuty „Zasłużonemu dla 
Kultury Teatralnej”.

13 lipca 2011 r. Rada Miasta Warszawy wyróżniła ją  Odznaką „Zasłużony dla Warszawy”.
W sierpniu 2011 r. w rocznicę Powstania Warszawskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorował 

Zofię Książek-Bregułową prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Iwona Kucharska

_______fot. Ryszard Rzebko

Pozytywna 
energia ze Śląska
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Wielkopolski jubile usz
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50 lat
|tradycji

;tart
■sportowe
■stowarzyszenie

Inwalidów 
IPoznań
I działa od 1961r.

włączamy

i n a r f
i w n o w i  s t o w ju t

S

Romuald Schmidt 
odbiera odznaczenie 
dla poznańskiego „Startu

W  2 0 1 1  roku  p rz y p a 
da ju b ile u s z  5 0 - le c ia  
po ls k ie g o  sportu osób  
n i e p e łn o s p r a w n y c h  
z a p o c z ą t k o w a n e g o  
w  1961 roku w  W ie lk o -

SPORTÓW! STO

pj/prs w°jn ie -  głównie w Poznaniu 
(U /-  podjęto szereg pionierskich 

przedsięwzięć, które zaow ocow ały 
powstaniem struktur organizacyjnych 
sportu osób z dysfunkcjami narządu ru
chu i wzroku. W tamtych latach, w kraju 
zniszczonym wojną, idea wykorzystania 
elementów ćwiczeń sportowych dla ce
lów rehabilitacji była przedsięwzięciem 
odważnym i nowatorskim. Wysunęła 
ją  dr hab. med. Janina Tomaszewska, 
ówczesny adiunkt w poznańskiej Klinice 
Ortopedycznej profesora Wiktora Degi
-  światowej sławy twórcy tzw. polskiej 
szkoły rehabilitacji. Z jej to inicjatywy 
w 1956 r. po raz pierwszy zorganizo
wano turnus rehabilitacyjny dla ampu
towanych w Klinicznym Ośrodku Sana- 
toryjno-Rehabilitacyjnym w Cieplicach 
Śląskich, uzupełniony o próby jazdy na 
nartach. W kolejnych latach pracownicy 
spółdzielni inwalidów zaczęli regularnie 
uczestniczyć w turnusach sportowo-re- 
habilitacyjnych oraz regularnie uprawiać 
różne dyscypliny sportowe.

Pozytywne wyniki aktywności spor
towej jako narzędzia rehabilitacji zawo
dowej szybko zostały dostrzeżone przez 
działaczy spółdzielczych. Pojawił się 
pomysł utworzenia specjalnej komórki, 
której zadaniem miało być prowadzenie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
poprzez różnego rodzaju formy aktyw
ności ruchowej, organizację wycieczek, 
obozów itp. W 1961 r. przy Wojewódzkiej 
Komisji Sportowej Zrzeszenia Spor
towego „Start” w Poznaniu powstała 
pierwsza w Polsce Komisja Wychowania 
Fizycznego i Sportu Inwalidów. Komisja 
pracowała pod przewodnictwem Jana 
Dziedzica, a w jej działalność zaanga
żowani byli m. in. pracownik Kliniki Orto
pedycznej lek. med. Aleksander Kabsch
i Franciszek Laurentowski (późniejsi 
profesorowie -  pracownicy naukowo- 
dydaktyczni poznańskiej WSWF i AWF) 
oraz legendarna postać sportowego 
ruchu spółdzielczego -  inż. Franciszek 
Karłowski („Ojciec Franek” -  wieloletni 
prezes poznańskiego „Startu”).

Podczas spotkania jubileuszowe
go nie można było nie wspomnieć o 
Edwardzie N iem czyku -  w ybitnym  
pionierze polskiego ruchu sportowego
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osób niepełnosprawnych. Działał 
w Stowarzyszeniu ponad 40 lat, był 
jego prezesem w latach 90. W 1963 
roku był w pierwszej polskiej repre
zentacji startującej poza granicami, 
uczestnicząc w I Europejskich Igrzy
skach Inwalidów w Linzu w Austrii. 
N iestrudzenie wyciągał n iepełno
sprawnych z domów, mówiąc im, 
by nie czekali na lepszą przyszłość, 
tylko sami ją  budowali. Miał wiele 
pomysłów, m.in. stworzył znane w całej 
Polsce turnusy rehabiltacyjne „Integra” 
w Wągrowcu, był także pomysłodawcą 
sztafety niepełnosprawnych 
pływaków przez kanał La Man
che w 1994 roku. Był też kore
spondentem „Naszych Spraw”.

Z okazji jubileuszu 50-lecia 
w Poznaniu odbyły się ogól
nopolskie zawody sportowe 
w trzech dyscyplinach -  pły
waniu, bocci i kręglarstwie.
W zię ło  w nich udz ia ł 140 
zawodników niepełnospraw
nych wraz z kilkudziesięcioma 
szkoleniowcami i opiekunami 
z całej Polski.

Zawody połączone zostały 
z uroczystością jubileuszową, 
która odbyła się w sobotę 12 listopa
da w hali sportowej Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza. Na uroczystość 
jubileuszową przybyło kilkaset osób, 
w tym przedstaw icie le  w ładzy pań
stwowej i sam orządowej, instytucji
i organizacji działających na rzecz bądź 
w otoczeniu środowiska osób niepełno
sprawnych i sportu.

Przybyli licznie najważniejsi goście 
jubileuszu -  zawodnicy, trenerzy i pra
cownicy „Startu” -  całe pokolenia ludzi, 
którzy przez pół wieku z entuzjazmem
i poświęceniem tworzyli ruch sportowy
-  autentycznie sensowny, pożyteczny i 
polepszający jakość życia środowiska 
osób z niepełnosprawnością.

W trakcie  u roczystości Tomasz 
Wiktor, dyrektor Departamentu Sportu
i Turystyki, w ręczył Stowarzyszeniu 
„Start” -  w imieniu marszałka wojewódz
twa wielkopolskiego Marka Woźniaka
-  Honorową Odznakę za Zasługi dla 
Województwa Wielkopolskiego.

Zarząd Stowarzyszenia uhonorował
25 osób zasłużonych dla organizacji 
zawodników, trenerów i osób wspierają
cych od lat działalność „Startu”. W części

artystycznej wystąpił m.in. Integracyj
ny Klub Tańców Polskich z Zespołu 
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 
w Poznaniu, pod kierownictwem Jadwigi 
Banaś.

Uroczystość jubileuszowa była oka
zją do zaprezentowania nowego logo 
„Śtartu” -  piątego w 50-letniej historii. 
Logo przypisane jest do hasła „Włą
czamy!” i idzie z duchem czasów epoki 
informatycznej. Nie ma pewności, jak 
długo będzie aktualne, ale goście uro
czystości życzyli Stowarzyszeniu „Start” 
co najmniej 100 lat działalności.

Zawody sportowe jubileuszu 50-lecia 
wsparli: PFRON, PZSN „Start” w War
szawie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Samorząd Województwa Wielkopolskie
go i Urząd Miasta Poznania.

Romuald Schmidt 
Prezes Sportowego 

Stowarzyszenia Inwalidów START 
w Poznaniu 

fot.: „Start” Poznań



Lublinianie ponownie najlepsi
w goalballa

Zwycięski 
zespół 

Lublina I

II Finałow y Turnie j M istrzostw  Polski w G oalballu odbył się 2 8 -3 0  października w hali Aka
dem ii W ychow ania Fizycznego im . Jerzego Kukuczki w Katowicach. Uroczystego otwarcia  
dokonali prof. dr hab. Jan Ślężyński, prorektor AW F Katow ice, oraz Andrzej Kostka, prezes 
firm y L im atherm  Com ponents, jednego z głównych sponsorów im prezy. O rganizatorem  
m istrzostw był W SSiRN „S tart” Katow ice.

Uczestniczyły wszystkie zgło
szone drużyny -  3 kobiet

i 8 mężczyzn. Już po pierw
szym turnieju w Lublinie uczestnicy zo
stali podzieleni na grupy A (6 zespołów) i 
B (2). Grano systemem każdy z każdym, 
natom iast w grupie B obowiązywał 
mecz i rewanż. W sumie rozegrano
20 meczów we wszystkich grupach, 
a czas gry -  zgodnie z przepisami mię
dzynarodowymi -  wynosił 2x12 minut.

Pierwszego dnia imprezy podzielił 
się z nami uwagami Piotr Szymala
-  zawodnik i trener Startu Katowice, 
reprezentant Polski: -  Faworytami tych 
mistrzostw są cztery zespoły -  Biały
stok, Bierutów, Lublin oraz my, ale po 
przegranej z Bierutowem nie widzę 
szans na pierwsze miejsce, ich drużyna 
będzie bliżej obrony tytułu z zeszłego 
roku. Przypomnę, że Start Katowice 
był mistrzem kraju dwa lata pod rząd, 
to jest w 2008 i 2009 roku, w ubiegłym 
roku straciliśm y tytu ł po przegranej 
6:9 z Białymstokiem na rzecz właśnie 
„Bierutowa” Start Wrocław.

Tylko częściowo stało się tak, jak 
przewidywał Piotr Szymala. Jednak dru
żyna Startu Katowice nie obroniła tytułu 
wicemistrza, bo będąc w nienajlepszej 
chyba dyspozycji, zajęła ostatecznie 
dopiero czwarte miejsce. Nie obronił 
też tytułu mistrza „Bierutów” Wrocław, 
bo musiał uznać wyższość zespołu 
z Lublina. Nowi mistrzowie kraju nie do
znali porażki w żadnym meczu; wygrali 
z B iałymstokiem 10:7, z II drużyną 
Lublina 15:5, z Katowicami aż 11:1, 
z II drużyną Katowic 12:2. Jedynymi 
stawiającymi skuteczny opór byli bieru- 
towianie, remisując z nowym mistrzem 
11:11. Od 1995 roku drużyna ICSIR 
Start Lublin I 12 razy sięgała po tytuł 
mistrzów Polski, dopiero w roku 2008

została zdetronizowana przez druży
nę z Katowic. W ubiegłym roku, po 
siedemnastu latach gry w pierwszej 
lidze, tytuł zdobyła po raz pierwszy 
drużyna Start Wrocław „Bierutów”.

Ostateczny układ sił w polskim 
goalballu roku 2011 przedstawia 
się następująco: mistrzem Polski 
została l drużyna Lublina, groma
dząc 19 punktów, bramki 59:26, 
w icem istrzem  W roclaw-B ierutów  
z 16 punktami (57:42), 3. Białystok -
12 (54:19), 4. Katowice I - 9  (44:51),
5. Katowice II -  3, (26:60), 6. Lublin
II -  bez punktu (28:70), 7. Wrocław,
8. Szczecin (oba zespoły z grupy B). 
N ajlepszym i s trze lcam i tu rn ie ju  
zostali: Konrad Andrzejuk, Białystok
-  43 gole, Marek Mościcki, Lublin I
-  39, Daniel Henke, Wrocław Bieru
tów -  24, Marek Lubczyk, Wrocław 
Bierutów -  24, Sylwester Gajek, 
Lublin II -  23.

Robert Prażmo -  trener kadry 
narodowej: -  Patrzę na mistrzostwa 
kraju zawsze z nadzieją, że poziom bę
dzie rósł, że pojawią się nowi zawodnicy. 
Liczę też na drużyny z nowych ośrodków, 
że znajdą się nowi zawodnicy, a co za 
tym idzie, rozwinie się kadra, wzrośnie 
poziom i na arenie międzynarodowej 
zaczniemy odnosić większe sukcesy. 
Widzę zdecydowany rozwój goalballa 
w Polsce, bo na ostatnich mistrzostwach 
Europy grupy C, które odbywały się 
w Białymstoku, zajęliśmy drugie miejsce
i awansowaliśmy do grupy B. Grają 
w nie j d rużyny będące w naszym  
zasięgu i choć trzeba jeszcze ciężko 
pracować, uważam za realny awans do 
grupy A już za rok.

T ro c h ę  w c ie n iu  m ę ż c z y z n  
ro z g ry w a ły  m is trz o s tw a  kob ie ty . 
S ta r to w a ły  z e s p o ły  ze

Szczecina, Lasek i Lublina. Mistrzynia
mi zostały szczecinianki, wygrywając 
9:7 z Lublinem i remisując z Laskami 
12:12. Jak widać choćby tylko po tych 
wynikach, rywalizacja była zacięta. 
Najwięcej bramek zdobyły: Karolina 
Kozak ze Szczecina -  27, Katarzyna 
Janczura, Lublin -  20, Arnika Bukowska, 
Laski -  16, Aneta Wyrozębska, Laski -  
15, Sylwia Łopatin, Szczecin -  8.

II Finałowy Turniej Mistrzostw Polski 
w Goalballu sfinansowany był ze środ
ków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz
twa Śląskiego.

Marek Ciszak
fot. Ryszard Rzebko, Marek Ciszak

„Złote" 
dziewczyny 
ze Szczecina



Mistrzostwa Polski Juniorów 
w goalball

ar

Hala AW F w Katowicach na 
p rzes trzen i n ie s p e łn a  m ie 
s iąca gościła po raz ko lejny  
u schyłku 2011 roku najlepsze  
k ra jo w e  zespo ły  g o a lb a lla .  
Tym  razem  były to M is trzo 
stw a Polski Ju n iorów  w te j 
dyscyplin ie, zorganizow ane  
przez W S S iR N  START Kato
w ice na zlecenie PZSN START 
W a rs za w a , w dniach 1 8 -2 0  
listopada tego roku.

Celem organizacji tego przedsięwzięcia było: wyło
nienie zespołu mistrza Polski juniorów w goalball 
w trzech kategoriach: kobiet, młodzików i juniorów 

w roku 2011, propagowanie tej gry jako skutecznego środka 
rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących, utrwalenie
i dalszy rozwój zdolności motorycznych tej grupy sportowców.

W tej edycji Mistrzostw Polski Juniorów uczestniczyły 
wszystkie wcześniej zgłoszone drużyny, tj. w kategorii kobiet
3 drużyny, w kategorii młodzików 5 drużyn oraz w kategorii 
juniorów 5 drużyn.

W grupach juniorów i młodzików grano systemem „każdy 
z każdym", natomiast w kategorii kobiet grano systemem 
„mecz i rewanż”. W sumie rozegrano 26 meczów, a czas 
gry ze względu na dużą liczbę zgłoszonych zespołów został 
ustalony w kategorii młodzików i kobiet na 2x8 minut, nato
miast w kategorii juniorów 2x10 minut.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał prezes kato
wickiego Startu Henryk Pięta oraz Andrzej Kostka, prezes 
Limatherm Components z Chorzowa, firmy sponsorującej 
tę dyscyplinę sportu i zatrudniającej zawodników śląskiego 
zespołu oraz inne osoby z dysfunkcją wzroku.

W kategorii kobiet zwyciężył zespół z Lasek, przed Szcze- 
cinem i Katowicami.

Królem strzelców w kategorii kobiet została Karolina Ko
zak (Szczecin) -  27 bramek, najwszechstronniejszą została 
Zuzanna Gardocka (Laski), a najlepszym obrońcą -A rn ika  
Bukowska (Laski).

W kategorii młodzików zespoły z Lasek zajęły pierwsze
i trzecie miejsce, a rozdzieliła je drużyna katowicka.

Królem strzelców w kategorii młodzików został Marcin 
Lisowski (Katowice) -  20 bramek, najwszechstronniejszym 
zawodnikiem Łukasz Eitner (Katowice), a najlepszym obrońcą
-  Krystian Kisiel (Laski I).

W kategorii juniorów dominował zespół z Lublina, Katowi
ce ponownie uplasowały się na drugim miejscu, wyprzedzając 
drużynę z Wrocławia.

Królem strzelców w tej kategorii został Marek Mościcki 
(Lublin ) -  34 bramki, najwszechstronniejszym zawodnikiem 
został Konrad Andrzejuk (Katowice), a najlepszym obrońcą
-  Kuba Ogonowski (Lublin).

Tekst i fot.: J.B.
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D O N IC

Damian Kulig 
Start II Wrocław

W Grudziądzu w ostatni w eek
en d  l is to p a d a  o d b y ły  s ię  
IX  D ru ż y n o w e  M is trz o s tw a  
P o ls k i N ie p e łn o s p ra w n y c h  
w P o d n o s z e n iu  C ię ż a ró w .
0  p ry m a t i ty tu ł n a jle p s z e j  
drużyny w P o lsce  ry w a liz o 
w a ło  s ie d e m  klubów  z c a łe j 
Polski. W  składzie każdej p ię 
cioosobowej ekipy była jedna  
zaw odniczka, jeden  jun ior do 
la t 2 3  oraz trzech  s e n io ró w  
w  dowolnym  w ieku. 
R y w a l iz a c ja  p r z e b ie g a ła  
w e d łu g  fo rm u ły  d r. A d am a  
H a le c zk o , a punkty  zdobyte  
przez poszczególnych zaw od
ników danej drużyny były su
m o w a n e . Zw y c ięzcą  zo s ta ła  
d ru żyn a , k tó ra  zd o b y ła  n a j
w ię c e j punktów . B e zp ośred 
nim  organ izato rem  zaw odów  
b y ł P o ls k i Z w ią z e k  S p o rtu  
N ie p e łn o s p ra w n y c h  „ S ta r t” 
w W a rszaw ie , w spółorgan iza
torem  Centrum  R ehab ilitac ji 
im . ks. Biskupa Jana Chrapka 
w Grudziądzu, z prezes Krysty
ną G rabow ską i M iro s ła w e m  
M aliszew skim  na czele. 
M istrzostw a zostały sfinanso- 
wane przez Ministerstwo Sportu
1 Turystyki oraz PFRON. Zawod
nicy walczyli w hali sportowej 
GKS O lim pii Grudziądz, gdzie 
stworzono im dogodne warunki 
zarów no na sa li rozgrzew ki, 
ja k  i na g łów nym  pom oście  
startowym. Startowano w pięciu 
grupach, na jp ierw  pan ie , na
stępnie juniorzy i w pozostałych 
trzech grupach seniorzy.

ie ma silnych na Wrocław!
Ryw a lizac ja  była 

bardzo em ocjo 
nująca i zacięta. 

Najlepszą drużyną okazali 
się podopieczni trenerów  
Jerzego M ysłakowskiego, 
Mariusza Oliwy i Marka Pur- 
czyńskiego ze „Startu” Wro
cław I — 678,000909 pkt.: 
Małgorzata Tomczyk, Michał 
Salam on, S ław om ir Szy
mański, Mariusz Tomczyk, 
Piotr Szymeczek.

O drugie miejsce rywali
zowały drużyny z Koszalina
i drugiej reprezentacji Wro
cławia. Ostatecznie drugie 
m iejsce zajął drugi zespół 
z Wrocławia w składzie Beata 
Jankowska, Kamil Pisarek, 
Andrzej Szatkowski, Bartosz 
Kuriata i Damian Kulig, gro
madząc 659,434345 pkt.

T rzecie  m ie jsce  p rzy 
padło reprezentacji „S tart” 
Koszalin -  642,441658 pkt., 
zd ob y tym i p rzez Kam ilę  
Rusielewicz, Tomasza Ma
jewskiego, Piotra Musiała, 
G rzegorza  Lanzera oraz 
Krystiana Walczaka. Kolejne

miejsca zajęły reprezentacje 
Stowarzyszenia Eurobeskidy 
Łodygowice -  605,409217 
pkt., p ią te  m ie jsce -  go
spodarze m istrzostw Cen
trum Rehabilitacji Grudziądz 
540,794148 pkt. Natomiast 
„Start” Gdynia zdobył szóste 
miejsce -  471,834357 pkt., 
a na siódmym miejscu upla
sowała się Szansa „Start" 
Gdańsk -  239,914621 pkt.

K lasyfikacja  indyw idu
alna nie była prowadzona, 
ale zawodniczki i zawodnicy 
uzyskali bardzo dobre wyniki. 
Wśród zawodniczek Kami
la Rusielewicz ze „S tartu” 
Koszalin zaliczyła 110 kg, 
uzyskując 88,44934 pkt., 
a Magdalena Konior ze Sto
w arzyszenia Eurobeskidy 
Łodygowice wycisnęła 84 kg, 
co dało 82,109138 pkt. Także 
na w yróżnienie zasługuje 
wynik najlżejszej zawodniczki 
-w ażąca tylko 32,1 kg Emilia 
Lipowska z Centrum Rehabi
litacji Grudziądz wycisnęła 55 
kg, co dało jej 72,567266 pkt. 
Haleczki.

Bardzo dobre wyniki uzy
skał Damian Kulig, repre
zentant „Startu” Wrocław II: 
220 kg -  186,718917 pkt., 
wyciskając o 13 kg mniej od 
rekordu Polski należącego 
od 1999 roku do Ryszar
da Tomaszewskiego. Drugi 
z za w o d n ikó w , M a riusz  
Tomczyk, także z W rocła
wia, ale reprezentant pierw
szej drużyny, za zaliczenie 
170 kg uzyskał 180,921966 
pkt. 2 0 -le tn i ju n io r  P io tr 
P iłat z Centrum R ehabi
lita c ji G rudz iądz uzyska ł 
bardzo dobry wynik 117,5 
kg -  123,207851 pkt. przy 
wadze 61,35 kg.

Najlepsze drużyny otrzy
mały puchary, medale oraz 
statuetki i nagrody rzeczowe. 
Sędzią głównym Drużyno
wych Mistrzostw Polski był 
Andrzej O fczyński z Byd
goszczy, a opiekę medyczną 
sprawował lekarz zawodów 
M arcin Koprowski z G ru
dziądza.

Tekst i fot.: 
Grzegorz Leski

Beata Jankowska 
Start II Wrocław  

r X




	Nasze_sprawy_2011_5
	Skany 1-31
	skan nr 10
	skan nr 20
	skan nr 30
	skan nr 31


	Drukuj dokument
	Zamknij dokument
	Zamknij program

	INFO

