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B ĄDŹ WS PÓŁTWÓRCĄ „GENERACJI”
Zapraszamy organizacje, instytucje, naszych czytelników i inne osoby
do współpracy przy tworzeniu tej gazety. Szczególnie zwracamy się do
osób starszych. Dzielcie się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat
organizowania sobie i innym dobrego życia. Wy właśnie macie tej wiedzy
szczególnie dużo i jest ona najbardziej cenna.
Prosimy o nadsyłanie materiałów z takich dziedzin, jak: aktywność
i edukacja osób starszych, organizacje seniorskie, twórczość, materiały
poradnicze i wszystkie te, które sami chcielibyście tutaj przeczytać.
Zainteresowanych współtworzeniem naszego pisma prosimy
o kontakt na tel. 796 140 648.
Redakcja

Opublikowanie tego wydania Generacji
zrealizowano w ramach projektu Towarzystwa Parytetowej Pracy Socjalnej GPS
z Wilhelmshaven oraz Federacji FOSa,
dofinansowanego ze środków Fundacji
Akcja Człowiek.

Bartłomiej Głuszak

Kraj dla wszystkich?

W

nim roku podjęliśmy też współpracę z kolejnymi dwoma środowiskami - podmiotami prowadzącymi Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowymi
Domami Samopomocy. Obejmują
one wsparciem w sumie kilkanaście tysięcy osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Ich doświadczenia i ocena sytuacji wskazują na szereg palących problemów, które powinny
być rozwiązane.

Niespójne
ustawodawstwo

Podłożem wielu trudności jest
niespójne ustawodawstwo. Wskazuje ono bowiem np. na funkcje
aktywizacyjne Warsztatów Terapii
Zajęciowej, jednocześnie w praktyce uniemożliwiając aktywizację
zawodową. Praktyka pokazuje, że
w dzisiejszej rzeczywistości
uczestnik WTZ wchodząc na rynek pracy, powinien nadal być
wspierany przez WTZ, by zapewnić mu bezpieczeństwo, a docelowo – skutecznie doprowadzić do
faktycznej samodzielności. Rozporządzenie dot. WTZ nakazuje
jednak wraz z podjęciem zatrudnienia zaprzestanie wspierania takiej osoby. Podobnie jest
z możliwościami aktywizacji osób
niepełnosprawnych poprzez sprzedaż wytworzonych przez nie produktów. Wspomniane rozporządzenie pozwala na to na określonych zasadach, jest jednak
sprzeczne z zapisami dot. działalności statutowej odpłatnej, zawartymi w Ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta reguluje funkcjonowanie organizacji pozarządowych, które bardzo często prowadzą Warsztaty Terapii Zajęcio-

NIEPEŁNOSPRAWNI

Wydawać by się mogło, że osoby niepełnosprawne to
jedno z tych środowisk, które przez ostatnie ćwierćwiecze
demokracji wywalczyły sobie największą przestrzeń do życia
na równi z całym społeczeństwem. I rzeczywiście, jeśli spojrzeć na wtedy i dzisiaj, widać różnice. Osoby niepełnosprawne mają dostęp – przynajmniej teoretycznie - do tych
dóbr i usług, co reszta społeczeństwa. Istnieje szereg podmiotów, świadczących profesjonalne usługi (aktywizacyjne,
rehabilitacyjne, edukacyjne i in.) na rzecz osób niepełnosprawnych. Zmieniło się podejście ludzi do tej grupy społecznej, na bardziej otwarte.
porównaniu do wielu wielkich czy wręcz żadnych różgrup
społecznych, nic w standardzie. Trzecie zderzewciąż walczących o swoje prawa, nie – znowu transport. Oczywiście
środowiska osób niepełnospraw- można znaleźć przystosowane bunych należy uznać za skuteczne. sy, wynajmując jednak autobus
Oddając
sprawiedliwość dla większej grupy, bardzo trudno
zmianom, jakie zaszły, należy też o pojazd dostępny dla osób niejednak obiektywnie podejść do pełnosprawnych. Czwarte zderzerzeczywistości. A ona nie jest już nie – bariery architektoniczne.
tak łaskawa – nadal istnieje ogrom Część budynków jest przystosodeficytów,
właściwie
we wana, zdecydowana większość
wszystkich obszarach życia tej jednak – nie. Z tego powodu nasz
grupy, a zwłaszcza osób niepełno- kolega zmuszony był opuścić szesprawnych intelektualnie.
spotkań. Zderzeń było o wiele
W grudniu zeszłego roku na reg
więcej.
więc pozytywnego
zaproszenie Federacji FOSa odbioru Mimo
wielu rozwiązań w naw województwie warmińsko-ma- szym regionie,
nasz kolega opuzurskim gościła grupa działaczy ścił go rozczarowany.
społecznych z całej Polski, pracujących z osobami starszymi oraz
To oczywiście tylko przykład.
niepełnosprawnymi. Wśród nich Ale jakże znamienny. I patrząc
był aktywny społecznik ze Śląska, z perspektywy co najmniej regiojednocześnie osoba na wózku in- nu, trzeba przyznać, że to wierzwalidzkim. Pierwsze zderzenie chołek góry lodowej. Jednym
z rzeczywistością nastąpiło na z głównych kierunków pracy Fedworcu w Olsztynie. Konduktor deracji FOSa w ostatnich latach
nie udzielił pasażerowi pomocy jest dążenie do systemowej popraprzy wysiadaniu, twierdząc że to wy sytuacji osób niepełnosprawjest rola opiekuna. Pomocy udzie- nych. W tym celu prowadzimy
lił dopiero taksówkarz. Kolejne dialog i podejmujemy współpracę
zderzenie to hotel. Okazuje się, że z kolejnymi środowiskami osób
hotele dostępne dla osób niepełno- niepełnosprawnych i działającymi
sprawnych są o wiele droższe od na ich rzecz. W ramach Federacji
grupa branżowa organizacji
tych niedostępnych, mimo nie- działa
osób niepełnosprawnych. W ostat-

NIEPEŁNOSPRAWNI

wej. Wyobrażam sobie, że WTZ
mogłyby być o wiele skuteczniejsze, gdyby oficjalnie - na określonych zasadach - mogły
sprzedawać produkty, do wytworzenia których zatrudniałyby osoby niepełnosprawne. Oczywiście
to kwestia dyskusji, ale warto, by
taka dyskusja – z rzeczywistą reprezentacją
środowisk osób
nosprawnych, miała miejsce.
Nieścisłości bowiem jest więcej, również na poziomie codziennej pracy ww. podmiotów. Nie
funkcjonują jasne standardy pracy,
niespójna jest dokumentacja, jak
też podejście poszczególnych jednostek administracji publicznej do
kontroli placówek pracujących
z osobami niepełnosprawnymi.

Gdzie to
systemowe podejście?

Trudno oprzeć się wrażeniu,
że działania na rzecz osób niepełnosprawnych – tak na poziomie
krajowym, jak i regionalnym – są
zintegrowane i spójne. Dobitnie
świadczą o tym dwa przykłady. Po
pierwsze niepokojące jest zbliżenie się w swym oddziaływaniu
Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej, gdy w teorii powinny
one uzupełniać się. Rzeczywistość
jednak jest taka, że często konkurują ze sobą o pozyskanie osób do
swych placówek. Jest to m.in.
konsekwencją drugiego przykładu,
a mianowicie niespójnego umiejscawiania kolejnych jednostek
WTZ i ŚDS. Obecnie sytuacja
wygląda tak, że są społeczności
lokalne, gdzie jest wręcz przesyt
tych jednostek jest tak dużo, że
rzeczywiście dochodzi do „walki”
o klienta. Jednocześnie jest wiele
społeczności, gdzie nie ma
Warsztatów Terapii Zajęciowej
czy Środowiskowego Domu Samopomocy, mimo rzeczywistych
potrzeb. Wynika to zapewne
z wielu czynników – niezorganizowania środowisk osób niepełno-

sprawnych w danej społeczności
lokalnej, słabej siły przebicia danej społeczności, ale też braku
systemowego podejścia – co dzieje się właściwie w skali całego
kraju. Ale fakt pozostaje faktem,
prowadząc do smutnej refleksji –
że pieniądze nas, podatników nie
zawsze są kierowane do najbardziej potrzebujących.

Usamodzielnienie
w praktyce

Wkraczamy tu w obszar wyzwań, przed którymi obecnie stoimy – jako kraj, jako jego obywatele, a więc zarówno administracja publiczna, jak i środowiska
osób niepełnosprawnych. Jedno
z nich, coraz częściej postulowane, to mieszkalnictwo chronione.
Może ono w sposób rzeczywisty
zwiększyć samodzielność osób
niepełnosprawnych - jest jednak
w powijakach. Pozytywne przykłady to niestety jaskółki. Federacja FOSa w os- tatnich latach
organizowała wizyty studyjne do
Stargardu Szczecińskiego czy też
Łodzi, gdzie funkcjonują mieszkania chronione – w pierwszym
przypadku dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w drugim dla osób z chorobami
psychicznymi. Na Warmii i Mazurach jest ich niewiele, dobrym
przykładem są mieszkania dla
osób niewidomych, prowadzone
pod auspicjami Polskiego Związku Niewidomych. Wszystkie
wskazane przykłady to mieszkania
chronione, prowadzone przez organizacje pozarządowe. Powstały
dzięki oddolnemu zaangażowaniu
i determinacji społeczników. Do
rozwiązania systemo- wego, czyli
powszechnego, niezbędna jest jednak współpraca administracji publicznej. Ważną rolę do odegrania
mają tu samorządy, które dysponują zasobami pozwalającymi na
uruchomienie mieszkań chronionych. Przykładem ta- kiego pozytywnego zaangażowania i współ-

pracy samorządu z oranizacją pozarządową jest wspomniany Stargard Szczeciński.

Zmiana w samym
środowisku

Nie wystarczy jednak sama
wola współpracy, posiadanie zasobów lokalowych i środków finansowych. Jest jeszcze jeden
ważny element – otwartość na
zmianę. To wyzwanie, które stoi
przed samym środowiskiem osób
niepełnosprawnych, a przede
wszystkim przed rodzicami osób
z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wyzwaniem tym jest
„wypuszczenie” dzieci do własnych mieszkań. Artykułują to sami rodzice, w tym ci świadomi,
aktywnie działający w organizacjach działających na rzecz osób
niepełnosprawnych. Wiemy, że
nadchodzi ten czas. Zdajemy też
sobie sprawę, że to my powinniśmy zrobić pierwszy krok i pozwolić opuścić gniazdo rodzinne.
W ten sposób damy najlepszy
przykład, ale nie jest to łatwe.
Skoro ci aktywni i świadomi rodzice borykają się z takimi problemami, pozwala to wyobrazić
sobie, jaka zmiana i jak żmudny
proces do niej prowadzący jeszcze
nas czeka.

I znowu spójność

Patrząc z perspektywy potrzeby wprowadzenia systemowej,
czyli trwałej zmiany dot. środowisk osób niepełnosprawnych, zastanawia mnie jeszcze jeden fakt.
W przypadku wielu środowisk
osób niepełnosprawnych nie zorganizowano (ani oddolnie, ani odgórnie) przestrzeni współpracy.
Oczywiście, są porozumienia organizacji osób niepełnosprawnych, jak Sejmiki Osób Niepełnosprawnych, są też aktywne organizacje o charakterze rzeczniczym. Nie ma jednak wspólnej
przestrzeni w wymiarze ogólnopolskim np. dla Środowiskowych
Domów Samopomocy czy też

Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Aż się prosi, by spotkać te środowiska. Wymienić się doświadczeniami, sformułować propozycje
rozwiązań, współpracować z partnerami publicznymi przy kreowaniu ustawodawstwa. Przecież
w skali kraju to ogromna grupa
osób – niepełnosprawnych, ich rodzin, znajomych, pracowników
i wolontariuszy.
Federacja FOSa od dłuższego
czasu próbuje wprowadzać zmianę w tym środowisku. Wiele tek-

stów w tym numerze Generacji jest tego dowodem. Szkoła
Animatorów Społecznych pracujących w środowiskach osób
niepełnosprawnych, sylwetki konkretnych osób bardzo aktywnych
w swych społecznościach i inne –
pokazują, że można. Dobrym znakiem są też powstające m.in. przy
wsparciu Federacji FOSa Forum
Środowiskowych Domów Samopomocy i sieć Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Miejmy nadzieję – ja
w to wierzę – że w naszym woje-

wództwie proces integracji,
współpracy się powiedzie i przełoży się na poprawę sytuacji osób
niepełnosprawnych.

Bartłomiej Głuszak

Autor jest prezesem Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
FOSa oraz wiceprezesem Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, wieloletnim praktykiem w zakresie
budowy partnerstw.

FOSa na rzecz niepełnosprawnych

Organizacje Federacji FOSa działające na rzecz osób niepełnosprawnych
ul. 3-go Maja 10, 19-300 Ełk
tel: 87 629 0260, elk@caritas.pl
Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
w Olecku
ul. Aleja Zwycięstwa 3A, 19-400 Olecko
tel. 87 523 9965, wube1@wp.pl
Polskie Stowarzyszenie Osób Uposledzonych Umysłowo w Elblągu
ul. 1 Maja 1, 82-300 Elbląg
tel.: 55 233 7593, zk.elblag@psouu.org.pl
Elbląska Rada Konsultacyjna
Osób Niepełnosprawnych
ul. Związku Jaszczurczego 15,
82-300 Elbląg, tel. 55 232 6935,
erkon@softel.elblag.pl
Integracyjny Klub Sportowy
„ATAK” w Elblągu
ul. Robotnicza 68, 82-300 Elbląg
tel. 55 642 4255, iksatak@interia.pl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
w Morągu
Plac Jana Pawła II 1, 14-300 Morąg
tel. 89 757 6360, tpdmorag@wp.pl
Stowarzyszenie na Rzecz chorych
z Chorobą Nowotworową „Promyk”
w Giżycku
ul. Pionierska 11, 11-500 Giżycko
tel. 87 428 4171, nzopdg@wp.pl
Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy
Humanitarnej
im. Św. Łazarza LAZARUS
ul. Skrzydlata 15A, 82-300 Elbląg
tel./fax: 55 642 7005

lazaruselblag@poczta.onet.pl
Stowarzyszenie Wspomagania
Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Dębowe Wzgórze"
Szymanowo 2, 14-300 Morąg
tel. 89 757 4569
stow@debowewzgorze.pl
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym(PSOUU) w Iławie
ul. 1-go Maja 5a 14-200 Iława,
tel. 89 649 7949
zk.ilawa@psouu.org.pl

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń
w Braniewie
ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo

ORGANIZACJE

Federacja FOSa zrzesza szereg organizacji pozarządowych, których misją
jest niesienie różnego rodzaju pomocy
i wsparcia osobom niepełnosprawnych
w województwie warmińsko-mazurskim. Poniżej prezentujemy nazwy i dane kontaktowe tych organizacji:
Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych
ul. Przemysłowa 12/34, 11-130 Orneta,
tel. 55 242 1383, wtz-oswon@neostrada.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków
Komunikacyjnych "Promyk”
w Szczytnie
ul. Pasymska 21a, 12-100 Szczytno
tel. 89 623 1226
Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej
„Palium” w Piszu
Dr Wł. Klementowskiego 8, 12-200 Pisz,
tel. 87 425 2624, babrosty@wp.pl
Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób
Niepełnosprawnych w Elblągu
ul. Rzeźnicka 14 B i C, 82-300 Elbląg
tel. 55 648 6935, utwion.elblag@wp.pl
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Opieki Paliatywnej
w Bartoszycach
ul. Marksa 10, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 0961, martelia2@wp.pl
Caritas Diecezji Ełckiej

tel./fax. 55 244 1365,
pomocnadlon.braniewo@gmail.com
Bank Żywności w Olsztynie
ul. Artyleryjska 17, 10-165 Olsztyn
tel. 89 535 87 25
bz.olsztyn@bankizywnosci.pl
Regionalne Centrum Wolontariatu
w Elblągu
ul. Zw.Jaszczurczego 17 pokój 26
82-300 Elbląg, tel/fax: 55 235 1885
elblag@wolontariat.org.pl
Elbląski Bank Żywności w Elblągu
ul. Stefczyka 7-8, 82-300 Elbląg
tel. 55 648 6611 , bzelblag@wp.pl
Zapraszamy do zapoznania się
z działalnością organizacji na stronach
www organizacji oraz Federacji FOSa.

Łukasz Czarnecki - Pacyński
Animatorzy środowisk osób niepełnosprawnych,
uczestnicy tegorocznej edycji Szkoły Animatorów
Społecznych, spotkali się w Zalesiu koło Barczewa.

Animatorzy środowisk osób niepełnosprawnych

fot. Ł. Czarnecki - Pacyński

OSOBY

Jednym ze skuteczniejszych instrumentów rozbudzania aktywności
społecznej i gospodarczej
w małych społecznościach
są organizacje pozarządowe,
które pełnią rolę liderów, inicjatorów zmian. Albo po prostu angażują się w ważne
sprawy, dla których nie starcza już „mocy przerobowych” administracji państwowej czy samorządowej.
Ich działania są na pewno
bardziej efektywne, jeżeli są świadomie planowane i jeżeli prowadzą je odpowiednio przeszkoleni

Karol Armknecht po maturze w 2003 roku zaangażował się w staż absolwencki
w świetlicy terapeutycznej
w Iławie oraz w tamtejszym
Powiatowym Środowisko-

ludzie. Potrzebną wiedzę i umiejętności oferuje im Szkoła Animatorów Społecznych (SAS) prowadzona przez Federację Organizacji
Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. Organizuje ona tzw. SASy branżowe.
Kilka lat temu zrealizowana została Szkoła Animatorów Społecznych pracujących w środowiskach
osób starszych, rok 2012/2013 stoi
zaś pod znakiem animacji środowiska osób niepełnosprawnych.
To jedno z działań Federacji FOSa, wpisujących się w systemowe
podejście do wzmocnienia środowisk osób niepełnosprawnych.

W lipcu 2013 r. animatorzy,
beneficjenci tegorocznej edycji
SAS, zorganizowanej wspólnie
z partnerem niemieckim GPS oraz
Stowarzyszeniem CAL, zakończyli edukację. Ich aktywność
i kreatywność w inicjatywach na
rzecz osób niepełnosprawnych zainspirowały nas do zaprezentowania Państwu animatorów absolwentów Szkoły Animatorów
Społecznych środowisk osób niepełnosprawnych, na tle organizacji, w których działają oraz
prowadzonych przez nich zadań,
w tym projektów animacyjnych.

Karol Armknecht

rola. Ten dom dziennego pobytu
jest ośrodkiem dla osób dorosłych
z zaburzeniami psychicznymi,
niepotrzebujących całodobowej
opieki lekarskiej. Pracownicy ośrodka pisują projekty na konkursy
organizowane przez Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki.
Korzystają też ze wsparcia ze
strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Jednym z takich projektów
jest Klub Aktywności Dla Osób
Starszych i Osób Niepełnosprawnych. W jego ramach organizowane są popołudniowe zajęcia dla
uczestników z terenu Iławy. „Zawsze pamiętaj, że pracujesz
z człowiekiem. którego trzeba
wysłuchać, żeby mu pomóc” –
mówi pan Karol.

wym Domu Samopomocy.
I ani się obejrzał, jak minęło
mu w tej pracy dziesięć lat.
W międzyczasie skończył historię na UWM-ie i zdobył
uprawnienia pedagogiczne.
Ale ani przez chwilę nie pomyślał nawet o porzuceniu
pracy w ŚDS. „Mogę powiedzieć, że to moje powołanie”
– mówi z satysfakcją. Od
2007-go roku jest także
członkiem Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego PROMYK.
ławski ŚDS działa dość
prężnie już trzynaście lat.
Z tego sześć z udziałem pana Ka-
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Elżbieta Basiukiewicz
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Elżbieta Basiukiewicz
przez trzydzieści lat pracowała jako krawcowa. Potem
skończyła szkołę policealną
na kierunku terapii zajęciowej i trafiła do Szkoły
Animatorów Społecznych
oraz do Elbląskiej Rady
Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych.

RKON zrzesza organizacje z całego województwa warmińsko–mazurskiego. Wśród wielu jego projektów
jest „Praca = Samodzielność”, realizowany w Olsztynie i w Elblągu we współpracy z niemieckimi
partnerami. Adaptację na rynku
pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną i słuchową oraz
osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi wspiera tu cały
zespół: psycholog, doradca zawodowy, lekarz medycyny pracy
oraz trenerzy pracy. Po zakończeniu szko- lenia pracownicy ERKON-u szukają absolwentowi
zatrudnienia. „Niestety dość często szybko zniechęcają się, kiedy
przerastają ich trudności - nam
wydawałoby się - niewielkie. Tak
więc wciąż ich motywujemy.” –
opowiada pani Elżbieta.
W poprzednim, pierwszym

Agnieszka Brudzińska

fot. Ł. Czarnecki - Pacyński
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Agnieszka Brudzińska
Skończyła Wydział Oligofrenopedagogiki na UWM oraz
różne kursy, uczące jak pracować z osobami niepełnosprawnymi. Pracuje jako
Instruktor Terapii Zajęciowej
w Polskim Stowarzyszeniu
Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU)
Koło w Biskupcu. Prowadzi

wane z PFRON, poprzez Starostwo Powiatowe oraz z różnych
projektów unijnych.
PSOUU realizuje dużo projektów animacyjnych. Prowadzi
Wczesne Wspomaganie i Wczesne Usprawnianie Rozwoju dla
dzieci, Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczy do
25 roku życia, Obiekt Rehabilitacyjno - Mieszkalny i Zakład Aktywności Zawodowej. W przyszłości Koło w Biskupcu planuje
utworzyć Środowiskowy Dom
Samopomocy dla osób z głębszą
niepełnosprawnością, a także
Spółdzielnię Socjalną.
Pani Agnieszka czuje się tam
potrzebna. Uważa tę pracę za
swoje powołanie życiowe. „Te
osoby są takie wdzięczne, miłe
i bardzo dobrze się z nimi współpracuje. Czasami są chwile załamania, ale ogólnie daje ta praca
wielką satysfakcję.”

OSOBY

tam Pracownię Gospodarstwa Domowego w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
czestnikami
zajęć
w pracowni jest pięć
osób niepełnosprawnych intelektualnie, niektóre z różnymi sprzężeniami, czyli nałożeniem się
kilku niepełnosprawności oraz
upośledzone umysłowo. Na co
dzień zajmują się wszystkim tym,
co powinni mieć uczestnicy
warsztatów opanowane w życiu
codziennym. Czyli: przygotowywanie posiłków, dbanie o własną
higienę itd. Potem przychodzi
czas na Trening Mieszkaniowy,
który daje orientację, na czym polega funkcjonowanie w życiu. Jego uczestnicy mieszkają przez
tydzień w budynku przystosowanym do ich niepełnosprawności.
I tutaj naprawdę wszystko zależy
od nich. Te warsztaty są finanso-

projekcie tego typu pt. „Indywidualne Ścieżki Zatrudnienia”, realizowanym wraz z Fińskim
Centrum Rehabilitacyjnym PETREA, pracę znalazło 78% jego
beneficjentów – osób długotrwale
bezrobotnych po 45 roku życia,
w tym osób z niepełnosprawnościami. Wypracowany wtedy Model Zatrudnienia Wspomaganego
dla tej grupy osób pn: „Wiek Gorącego Ziemniaka”, zdobył
I miejsce w Konkursie Komisji
Europejskiej. Wiele krajów Unii
jest już zainteresowanych wdrażaniem tego modelu.
Oprócz tego ERKON prowadzi także poradnictwo prawne,
obywatelskie i specjalistyczne, finansowane m.in. ze środków
PFRON. Wydawana przez tę organizację gazeta pt. ”Razem z Tobą”, obejmuje swoim zasięgiem
cały kraj.

Bożena Chrostowska

O

Grażyna Chrypo
ce zrezygnowała jednak
z prezesury, aby nadal bez
przeszkód prowadzić Warsztat Terapii Zajęciowej, który
jest głównym, statutowym
celem działania OSWON.
czestniczy w nim trzydziestu niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców
miasta i gminy Orneta, którzy nie
mają zbyt dużych szans na tutejszym rynku pracy, będąc na poGrażyna Chrypo zaczyna- ziomie kilkuletniego dziecka.
ła w latach 90-tych od pro„Postawiliśmy więc na rehabilitawadzenia Warsztatów Terapii cję społeczną” - mówi pani GraZajęciowej w Spółdzielni Inżyna – „Bo jak tu podjąć pracę
walidów WARMIA w Ornecie. zawodową, kiedy się nie umie
W roku 2003 założyła, wraz
skasować biletu w autobusie albo
z grupą znajomych, Orneckie nawet podpisać listy obecności
Stowarzyszenie Wspierania
w zakładzie pracy?!” Na terenach
Osób Niepełnosprawnych
popegeerowskich w okolicach Or(OSWON) i została jego
nety trzeba niektórych uczestnipierwszym prezesem. Wkrót- ków WTZ uczyć nawet posłufot. Ł. Czarnecki - Pacyński
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Specjalnie unikam używania
określenia: „zaburzenie”” –
mówi pani Bożena.
sób z taką diagnozą wciąż
przybywa. Do wielu problemów tej grupy można m.in. zaliczyć: trudności z dostępem do
studiów wyższych oraz do rynku
pracy, a także wciąż niską świadomość społeczną dotyczącą tego zaburzenia. Często są to ludzie
utalentowani, o wysokim ilorazie
Bożena Chrostowska jest inteligencji i bardzo ciekawych zainwykładowczynią UWM. Głów- teresowaniach. Na UWM wciąż manie zajmuje się pedagogiką
ło jest studentów z Zespołem
społeczną oraz komunikacją Aspergera, z autyzmem. Aby to
i terapią w pracy socjalnej.
zmienić Bożena Chrostowska przySama od ponad dwudziestu
gotowała kilka inicjatyw, działając
lat wychowuje dziecko z Ze- wspólnie z Biurem ds. Studentów
społem Aspergera. „Kluczem Niepełnosprawnych, Teatrem Studo powodzenia terapii takich denckim Cezar, Wydziałem Nauk
osób jest zrozumienie ich
Społecznych UWM oraz z osobami
odmienności neurologicznej. z autyzmem i ich rodzinami.

U

„Stacja Autyzm na UWM” to
wystawa grafik komputerowych
Józka Budnego, 10-letniego chłopca
z autyzmem, do której dołączono instalację pt. „Mity i Fakty o Autyzmie”, opartą na osiągnięciach brytyjskiego National Autistic Society.
Plakat promujący to działanie przygotował grafik z Zespołem Aspergera, który chce pozostać anonimowy.
Drugim działaniem było
utworzenie na internetowej stronie
Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych UWM oddzielnej zakładki dla niepełnosprawnych kandydatów, informującej ich o tym,
do czego mają prawo i z jakich
udogodnień mogą skorzystać na
etapie rekrutacji.
„Wciąż panuje wielkie niezrozumienie problemów osób z tą odmiennością neurologiczną. Pozostało
jeszcze wiele do zrobienia w kwestii
przełamywania stereotypów” – mówi p. Bożena Chrostowska.
giwania się nożem i widelcem.
Teraz każdego roku jadą
z OSWON-em nad morze, gdzie
uczą się między innymi także
rozsądnego gospodarowania swoim kieszonkowym.
OSWON pisze projekty do
Powiatu Lidzbarskiego i do samorządu Ornety. Jednym z nich był
Marsz Godności, zorganizowany
w czerwcu 2013r. z okazji 700-lecia Ornety. Pod hasłami: „Szacunek”, „Równouprawnienie”, „Tolerancja”, „Równość”, „Solidarność” szły w nim, wraz z orneckimi niepełnosprawnymi, władze
miasta, szli orneccy leśnicy, szło
orneckie przedszkole i kilka tamtejszych szkół. Razem ponad
pięćset osób.
„Moim sukcesem byłoby
przełamanie stereotypu, że osoba
niepełnosprawna, to osoba bierna,
wykluczona ze społeczeństwa” mówi Grażyna Chrypo.

Izabela Drozd-Giejda
w Szczytnie. Musi być zawsze pod telefonem. Bo
wciąż zdarzają się sytuacje,
które wymagają jej natychmiastowej reakcji.
dlaczego PROMYK?
Może chodzi tu o promyk nadziei, jaką daje rehabilitacja prowadzona przez dwie placówki stowarzyszenia. Do Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnego uczęszczają dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. Niepubliczne Przedszkole Specjalne zapewnia profesjonalną opiekę niepełnosprawnym maluchom. Wiele
z nich cierpi na wrodzoną niepełnosprawność intelektualną.
Pani Iza sama ma różne problemy zdrowotne, nie traci jednak
czasu na narzekania. „W życiu
prywatnym przeszłam wiele nega-
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Izabela Drozd – Giejda
prowadzi biuro Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej oraz Osobom Pokrzywdzonym w Wyniku Wypadków
Komunikacyjnych PROMYK

Agnieszka Fatyga
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skać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ich chorego oraz
zasiłki pielęgnacyjne dla niego.
Zdobywa dofinansowania na
sprzęt rehabilitacyjny dla pacjentów oraz szkoli swoich pracowników na temat opieki paliatywnej.
Zajęcie się opieką paliatywną
to była świadoma decyzja pani
Agnieszki. „Starasz się nie przekraczać bariery: pacjent – pracownik. A z drugiej strony,
bywając u chorego, zżywam się
z nim i z jego rodziną. I po jego
odejściu jest naprawdę ciężko. Ale
muszę być z nimi”.
Czy ta praca to jej życiowe
powołanie? „Coś w tym jest.
Świetnie się w tym odnajduję i jestem tu potrzebna. Moi pacjenci
naprawdę potrzebują wsparcia, tego, że ktoś ich podtrzyma na duchu i pomoże im funkcjonować
do samego końca”.

OSOBY

Opieka nad nimi to najczęściej, przede wszystkim,
uśmierzanie bólu towarzyszącego ich chorobie.
dąc do pacjenta musisz
wejść do niego z uśmiechem i nastawić go pozytywnie do
życia – mówi pani Agnieszka.
Niektórzy, po zakończeniu chemioterapii, pozostają w łóżku.
Trzeba wtedy utrzymać krążenie
krwi w ich organizmach i zapobiegać powstawaniu różnych powikłań. Inni pomału wracają do
"Staram się często
uśmiechać do moich pacjen- sprawności fizycznej i życiowej.
tów” – mówi Agnieszka FatyHospicjum jest prowadzone
ga, fizjoterapeutka z Hosprzez Stowarzyszenie Na Rzecz
picjum Domowego w Giżyc- Chorych z Chorobą Nowotworoku, która zajmuje się opieką wą PROMYK, które powstało
paliatywną. Niektórzy z jej
w Giżycku w roku 2004. Jego
podopiecznych są już w sta- pracownicy opiekują się chorymi
dium agonalnym. Ich odejw Giżycku i w Węgorzewie. Stoście z tego świata jest
warzyszenie pomaga też rodzinom
kwestią kilku tygodni.
odnaleźć się w tej sytuacji, uzy-

tywnych rzeczy. I praca jest teraz
dla mnie takim „kopem do życia”.
Bo bez niej to bym siedziała
w domu i płakała.” Współorganizowała dwa koncerty charytatywne oraz loterię dla swoich
podopiecznych.
Oprócz wykonywania pracy
fundraisera była już p. Iza koordynatorem w dwóch dużych projektach inwestycyjnych. Swój
ośrodek rozbudowali ze środków
RPO Infrastruktura Społeczna.
Solary, dzięki którym znacznie
potaniała produkcja ciepłej wody
potrzebnej przy rehabilitacji, założyli ze środków pozyskanych
z UE. Obecnie jest pani Iza asystentem koordynatora kolejnego
projektu „Praca 50+”. Stowarzyszenie PROMYK oferuje wsparcie przy poszukiwaniu pracy
kobietom do 60-go i mężczyznom
do 65-go roku życia.

Grzegorz Kisiel
przez rozmowę. W ten sposób wspieram ich, zmieniając ich nastawienie do problemów jakimi są dotknięci.”
– mówi pan Grzegorz.
ednostka, w której pracuje, wspiera mieszkańców
miasta i gminy Młynary. Od
2008r. realizuje projekt "Aktywniej w Życiu" współfinansowany
ze środków EFS w ramach POKL
Priorytet VII „Promocja integracji
społecznej”. Jego celem jest
Grzegorz Kisiel jest mazwiększenie aktywności i integragistrem fizjoterapii w Miejcji mieszkanek i mieszkańców
sko-Gminnym Ośrodku
miasta i gminy Młynary. BenefiPomocy Społecznej w Młycjentami tego projektu są osoby
narach, gdzie świadczy spe- w różnym wieku, korzystające
cjalistyczne usługi opiekuń- z pomocy ośrodka: bezrobotne,
cze dla osób z niepełnspraw- niepełnosprawne, nieaktywne zanością. „Pomagam tym luwodowo, a także zagrożone wydziom nie tylko przez rehabi- kluczeniem społecznym.
litację ruchową, ale także
Podczas fizjoterapeutycznej
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rehabilitacji trzeba poświęcić
uwagę nie tylko wykonywaniu
ćwiczeń fizycznych. Dla pacjenta
równie ważna jest sama rozmowa
z jego terapeutą – mówi pan
Grzegorz: „Podczas mojej edukacji na wyższych uczelniach miałem bardzo dużo zajęć w różnych
ośrodkach, w których przebywały
dzieci, młodzież, osoby dorosłe
z różnymi stopniami niepełnosprawności, od stanów lekkich do
naprawdę ciężkich. Te osoby często były smutne, czuły się opuszczone przez rodzinę. Tak
więc przebywając z nimi, starałem
się nawiązać jak najlepszy kontakt, chciałem, żeby te osoby mi
zaufały. I często się to udawało. Z takim samym nastawieniem
podejmowałem pracę w MGOPS-ie. Moi podopieczni naprawdę potrafią się szczerze
uśmiechać, jeśli tylko poświęcisz
im siebie.”

do wejścia na rynek pracy.
Anna Kuropatwa-Śniegoń nych
Inny, właśnie rozpoczęty, projekt

robik i jeszcze prowadzi
przedstawienia teatralne.
ej podopiecznymi są
przede wszystkim osoby
niepełnosprawne intelektualnie
oraz cierpiące na choroby psychiczne. Śpiewanie jest formą terapii, która aktywizuje ich do
życia. Poza tym działa też na nich
relaksująco. Trzeba jednak zawsze
uważnym okiem spoglądać, czy
któryś z uczestników nie ma akurat gorszego dnia albo nie jest troAnna Kuropatwa – Śnie- chę za bardzo podekscytowany.
goń zawsze chciała pomagać Pani Ania studiuje na czwartym
ludziom. Ta absolwentka kla- roku Edukacji Artystycznej
sy fortepianu w szkole muUWM. Obserwowane przez nią
zycznej pracuje
zmiany zachodzące pod wpływem
w Środowiskowym Domu
muzykoterapii w umysłach jej
Samopomocy BARKA
podopiecznych stały się tematem
w Olsztynie jako muzyk-tera- jej pracy magisterskiej.
peuta. Wraz z uczestnikami
Ważnym elementem terapii
zajęć śpiewa, gra na instruprowadzonej w ŚDS BARKA jest
mentach, ćwiczy taniec, aeprzysposabianie jego podopiecz-
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ma na celu integrację środowiska
osób niepełnosprawnych w Olsztynie. Terapeuci oraz uczestnicy
ŚDS BARKA będą przygotowywali w Radiu Olsztyn audycje
z udziałem pracowników socjalnych, psychologów, psychiatrów
i innych zaproszonych gości. Do
tego dojdą artykuły publikowane
w Gazecie Olsztyńskiej, Naszym
Olsztyniaku oraz strona na Facebooku. Ci bardziej utalentowani
artystycznie podopieczni ŚDS będą też mieli możliwość zaprezentowania swojej twórczości
muzycznej w radiu oraz prac plastycznych na fotografiach publikowanych w gazecie.
Prowadzące ŚDS BARKA
Stowarzyszenie „Nie Lękaj Się”
rozpoczęło też realizację drugiego, podobnego projektu pt. „Dom
Pomocy Społecznej”.

Irena Krupska

Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu jest
dzienną placówką terapeutyczną dla osób dorosłych
z zaburzeniami psychicznymi. Irena Krupska od kilku
lat pracuje tu na stanowisku
Starszego Instruktora Terapii, prowadząc zajęcia w Sali

Muzyczno – Teatralnej: „Wykorzystuję tutaj swoją pasję
do tańca, muzyki i teatru.
Droga, którą wybrałam, nie
jest przypadkowa. Od dawna
pragnęłam połączyć nurtującą mnie potrzebę niesienia
pomocy innym ze swoim artystycznym hobby. I udało
się” – mówi z satysfakcją.
odopieczni Domu Samopomocy zdobywają przydatne w życiu umiejętności w Sali
Plastycznej, Zielarsko – Ogrodniczej, Kulinarnej, Rehabilitacyjnej
i Fotograficzno – Informatycznej.
Terapia prowadzona jest także
w Sali Wyciszenia i w Sali Doświadczania Świata.
Placówka w Suszu jest
w głównej mierze finansowana ze
środków Warmińsko – Mazurskie-
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Katarzyna Pawlak
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Katarzyna Pawlak, psycholog i muzykoterapeuta,
jest od marca 201 3r. kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kwietniewie. Prowadzące
go Elbląskie Stowarzyszenie
Organizatorów Pomocy Społecznej organizuje opiekę dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle psychicznie chorych oraz dla

zyki i muzykoterapii. Założony
przez nią zespół wokalny „Nadzieja” wziął niedawno udział
w Koncercie Radości i Nadziei na
zamku w Nidzicy.
W 2013r. ŚDS w Kwietniewie
otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na projekt „Wyrazić Siebie Na
Szlaku i Na Scenie”. Zmotywuje
on kadrę Domu do lepszej pracy,
a jego podopiecznym pozwoli
uczestniczyć w: Klubie Rowerowym DYNAMO, Klubie Teatralnym MASKA, Warsztatach Fotograficznych oraz Warsztatach Plastycznych. We wrześniu trzydziestu beneficjentów, którzy
rzadko bądź nigdy nie wyjeżdżali ze swojej wioski, pojedzie
na plenerowy warsztat fotograficzno – plastyczny.
Pani Kasia codziennie dojeżdża do pracy 80 km: „Czuję, że ta
praca to moje życie. Dzięki mojemu zaangażowaniu parę osób wyszło już w życiu na prostą.”
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osób niepełnosprawnych intelektualnie i/lub fizycznie.
rzedtem pracowała z takimi osobami w Polskim
Stowarzyszeniu na rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym koło w Elblągu. Jednak na wsi jest
inaczej: „Te środowiska były latami bardzo zaniedbane, ludzie od
pokoleń borykają się tu z wieloma
problemami”. Dzięki otwarciu
ŚDS pojawiła się szansa na zmianę tych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, patologicznych
postaw życiowych. Oczywiście,
jeśli lokalna społeczność zechce
z niej skorzystać. Na razie wielu
uważa, że ten, istniejący od
dwóch lat, ośrodek jest „dla pijaków albo dla wariatów”. Aby to
zmienić, ŚDS organizuje w połowie lipca - w porozumieniu z panią sołtys - duży festyn integracyjny dla całej gminy.
Pani Kasia nie porzuciła mu-

go Urzędu Wojewódzkiego.
Oprócz tego realizuje różnego rodzaju projekty finansowane ze
źródeł krajowych oraz unijnych.
Ostatni z nich, rozpoczęty 21 maja
2013 roku „Sąsiad Jak Rodzina”
i finansowany ze środków FOSA
ma na celu integrację mieszkańców okolicy i podopiecznych
ŚDS. Dzięki dobrej diagnozie środowiskowej określono powody
zaburzeń w relacjach pomiędzy
mieszkańcami Domu i ich sąsiadami – mieszkańcami Susza, po
czym rozpoczęto proces naprawiania tych relacji. Pierwszym krokiem był zorganizowany przez
ŚDS piknik, podczas którego jego
podopieczni po raz pierwszy spotkali się ze swoimi sąsiadami „na
gruncie towarzyskim”.

Rafał Rocki
wszędzie, udzielać się, poznawać ludzi, bawić się życiem i spełniać marzenia nie
tylko swojeB
awodowo jest przedstawicielem firmy ortopedycznej Balian, która, jak mówi
pan Rafał: „Nie wciska klientowi
sprzętu, tylko dobrze go dobiera
i dopasowuje”. Taka „sportowa”
postawa w biznesie ma związek
z pozazawodową aktywnością
Rockiego, który jest członkiem
polskiej kadry narodowej rugby
na wózkach. Drużyna z Chrzypska
Wielkiego (wielkopolska siedziba
firmy Balian) zdobyła w zeszłym
roku Mistrzostwo Polski, a Rocky,
jak nazywają go koledzy na boisku, został przy tym jednym
z pięciu najlepszych zawodników
Polskiej Ligi Rugby Na Wózkach
2012. Przyświeca im motto wzięte
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Rafał Rocki, biznesmen
i sportowiec, po urazie kręgosłupa porusza się na wózku inwalidzkim. Pomaga
odnaleźć się w życiu osobom podobnie poszkodowanym, które trzeba wspierać
w próbach usamodzielnienia
się. Jego motto to: łamać
wszelkie barieryB. być

Aleksandra Rytlewska
fiła do PSOUU Iława, stwierdziła: „Tutaj naprawdę czuję
się właściwym człowiekiem
na właściwym miejscu”.
óżne formy rehabilitacji
społecznej i zawodowej
poprawiają jakość życia osób niepełnosprawnych oraz zwiększają
ich niezależność. Przestają one
wtedy potrzebować nieustannej
opieki i pomocy. Niepełnosprawność członka rodziny powoduje
masę, trudnych do wyobrażenia,
Aleksandra Rytlewska,
problemów. Polskie Stowarzyszeabsolwentka oligofrenopeda- nie na Rzecz Osób z Upoślegogiki na UWM, już w liceum dzeniem Umysłowym koło w Iłapracowała w różnych organi- wie jest jedyną organizacją pozazacjach, placówkach i prorządową w powiecie, która pomajektach pomocowych (szpita- ga rodzicom niepełnosprawnego
le, PCK, Warsztaty Terapii
dziecka uzyskiwać pomoc w zasiłZajęciowej, Dom Pomocy
kach, dofinansowaniach, probleSpołecznej itp.) jako wolonmach prawnych i życiowych itd.
tariuszka. Kiedy w 2011 r. tra- Dzieci mogą skorzystać z konsul-

R

od Paulo Coelho: „skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód”.
Poza występami na światowych arenach jest też Rocki instruktorem i osobą pierwszego
kontaktu z ramienia Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, której podopiecznych uczy techniki jazdy na
wózku oraz zaraża ich swoją
sportową pasją, rugby na wózkach. Angażuje się też mocno
w Gdańskim TPD w usprawnianie
i integrację dzieci z niepełnosprawnościami, które poruszają
się na wózkach inwalidzkich. Ten
urodzony sportowiec znajduje też
jeszcze czas na nurkowanie.
W tej intensywnej aktywności
wspiera Rocky’ego jego rodzina.
Jest szczęśliwym mężem i tatą 5letniej Victorii, dziewczyny jego
życia. „To dzięki nim mam siłę do
realizacji swoich celów” – mówi
ten człowiek sukcesu.
tacji lekarzy specjalistów. Ich rodzice mają dostęp do psychologa,
prawnika, pracownika socjalnego
- tak bardzo potrzebny, kiedy
trzeba poradzić sobie z wieloma
problemami, związanymi z wychowywaniem dziecka, mającego
kłopoty z adaptacją w środowisku.
Na bezpłatne zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dojeżdżają do
PSOUU dzieci nie tylko z miasta
Iława, ale też z gminy Iława i powiatów ościennych - czasem nawet 30 km.
Dzieci starsze i młodzież mogą skorzystać z pomocy Zespołu
Rehabilitacyjno – Terapeutycznego, w którym pracują: psycholog,
logopeda, fizjoterapeuci, terapeuci
zajęciowi oraz inni specjaliści.
PSOUU Iława prowadzi też od
ponad 20 lat Warsztat Terapii Zajęciowej z myślą o reintegracji
społeczno – zawodowej jego
uczestników.

Dorota Sawicka pracuje
w Szpitalu w Elblągu jako terapeuta zajęciowy na oddziale pobytu dziennego dla
osób z problemami psychicznymi. Jest przede
wszystkim artystką, która
tworzy biżuterię, maluje obrazy na płótnie i na szkle,
wykonuje decoupage – bliskie są jej właściwie wszystkie techniki plastyczne.
Jedynie garncarstwem nie
może zajmować się zbyt często, nie mając odpowiedniego warsztatu wyposażonego
w piec do wypalania wyrobów z gliny.
Wielką pasją Sawickiej jest
pisanie ikon. Tej starej sztuki nauczyła się w Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie. Jesienią 2012r. była w Elblągu wystawa jej prac, dobrze przyjęta przez
tamtejszą publiczność. Tę wielką
pasję do sztuki przekłada pani
Dorota na swoją pracę terapeutyczną, oferując pacjentom różne
akkolwiek osoby dotknięte różnego rodzaju niepełnosprawnościami, czy to fizycznymi czy intelektualnymi w różnym stopniu, nie są szczególnie
widoczne w naszym życiu, to sta-

formy terapii poprzez sztukę. Jej
podopieczni malują, zajmują się
papieroplastyką, metaloplastyką,
wytwarzają biżuterię ze sznurka,
z korali. „Dorota jest osobą tak
kreatywną, że zawsze z niczego
zrobi coś pięknego.” – mówi jej
koleżanka i partnerka projektowa
Elżbieta Basiukiewicz.
Obie panie, uczestniczki
Szkoły Animatorów Społecznych,
napisały wspólnie projekt utworzenia w Elblągu ogrodu do horticuloterapii, czyli przywracania
zdrowia przy pomocy tzw. Zielonej Terapii. Ogród zaprojektowała
pani Dorota, a terenu w centrum
Elbląga użyczył Caritas Diecezji
Elbląskiej. Do ogrodu zaproszono
uczestników
Środowiskowego
Domu Samopomocy w Elblągu,
który mieści się na drugim piętrze
budynku w samym centrum miasta – gdzie nie ma nic zielonego
wokół. Ogrodowe klomby są na
wysokości 120 cm, dzięki czemu
nowią one 10% całej populacji.
Trudno zatem przecenić wagę
pracy przedstawionych wyżej animatorów środowisk osób niepełnosprawnych i całej rzeszy innych wolontariuszy i pracowni-

Wizyta Animatorów Społecznych w Wilhelmshaven fot. archiwum SAS

osoby na wózkach mogą sadzić na
nich rośliny i opiekować się tymi
uprawami. W tym zielonym terenie dobrze spędza się czas na
świeżym powietrzu w samym
centrum Elbląga.
„W ramach Szkoły Animatorów Społecznych połączyłyśmy
kilka elementów” – cieszy się
Dorota Sawicka. „Dzięki współpracy z Klubem Seniora działającym przy elbląskim Caritas mamy
też integrację osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi,
co jest ważnym elementem terapii
tych pierwszych.
Wciąż panują stereotypy na
temat osób niepełnosprawnych
psychicznie, niesprawnych intelektualnie, że są one niebezpieczne dla otoczenia. A tutaj mamy
integrację z osobami w pełni
sprawnymi. Na terenie ogrodu
wszyscy zaczęli wspólnie pracować. Nasi podopieczni poczuli się
w nim gospodarzami, odpowiedzialnymi za swój ogród.”
ków działających na rzecz umożliwiania niepełnosprawnym funkcjonowania w społeczeństwie.
Oczywiście jest to możliwe w takim zakresie, na jaki pozwala stopień ich niepełnosprawności.
Łukasz Czarnecki-Pacyński

Autor jest dziennikarzem, któremu
bliskie są problemy osób niepełnosprawnych. Przez kilka lat
współpracy z magazynem „ Sport
Niepełnosprawnych” pisał o niezwykłych osiągnięciach sportowców, którym wózek inwalidzki nie
przeszkadza w braniu udziału
w zawodach tanecznych czy nawet
w obsłudze żaglowca na pełnym
morzu. „ Ci ludzie naprawdę chcą
i naprawdę mogą wiele zdziałać,
kiedy tylko da im się taką możliwość. Więc dajmy im tę możliwość. ” – mówi.
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Dorota Sawicka

Edyta Chodań

Szukając pracy

posiadam pewne ograniczenia czego ukryć się nie da. Przemieszczanie się zajmuje mi więcej
czasu, pewne rzeczy robię inaczej
niż osoby sprawne, w innych czasem potrzebuję pomocy. Nie
oznacza to jednak, że radzę sobie
gorzej. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że ze względu na
problemy z poruszaniem się nie

O

fot. Justyna Chodań
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Jestem osobą niepełnosprawną ruchowo, od dzieciństwa poruszam się
o kulach. Trzy lata temu
skończyłam studia i poza odbytym stażem nigdy nie pracowałam zawodowo. Od
półtora roku - z przerwą na
bezpłatną praktykę - czynnie
poszukuję zatrudnienia.

Niepełnosprawnemu trudniej czy inaczej?

Z niepowodzeń staram się wyciągać wnioski, aby nie powielać wcześniejszych błędów

becnie pracy jeszcze nie
mam, jednak myślę, że
nie jest to spowodowane moją
niepełnosprawnością lecz czasem,
kryzysem w jakim się znajdujemy.
Ów kryzys gospodarczy zapewne
spowodował, że o pracę jest trudno, niezależnie od tego czy jest
się osobą w pełni sprawną, czy też
z niepełnosprawnością. Znam
wiele osób pełnosprawnych, które
pozostają bez pracy znacznie dłużej niż jest to w moim przypadku.
Czy jest mi trudniej niż osobie
pełnosprawnej szukać pracy? Fizycznie być może tak, ponieważ

mogę wykonywać każdego rodzaju pracy. Skupiam uwagę na takich ofertach prac, które są dla
mnie dostępne.
O ile istnieją różne bariery, na
które nie mam znaczącego wpływu, o tyle moje własne bariery
psychiczne jestem w stanie eliminować i robię to. Czas spędzony
na poszukiwaniu pracy, niezależnie od tego czy szybko zaowocuje
on znalezieniem zatrudnienia czy
też nie, z pewnością jest sprawdzianem mojego charakteru i uczy
mnie cierpliwości.
Kiedyś będąc świeżo po stu-

diach sądziłem, że z ukończonym
dość dobrym kierunkiem i głową
na właściwym miejscu, pomimo
niepełnosprawności, szybko znajdę pracę i zacznę być w pełni niezależna. W rzeczywistości okazało się inaczej. Szybko zrozumiałam, że na wszystko potrzebny
jest odpowiedni czas.
Od strony „technicznej” moje
poszukiwania pewnie nie różnią
się zbyt wiele od działań osób
w pełni sprawnych. Tak samo
czytam ogłoszenia, zamieszczam
własne, pytam znajomych, przeglądam te same strony internetowe, co inni, roznoszę dokumenty
aplikacyjne do potencjalnych pracodawców. Wymaga to dużej
konsekwencji i wielokrotnego pukania do tych samych drzwi, tak
samo jak w przypadku osób
w pełni sprawnych.
Wychodząc z rozmów kwalifikacyjnych zastanawiałam się,
o co tak naprawdę chodzi pracodawcy tak naprawdę. Czy odmawiając mi przyjęcia do pracy nie
odpowiada mu mój zasób wiedzy,
czy może przeszkadza mu moja
niepełnosprawność?
Większość rozmów kwalifikacyjnych kończy się stwierdzeniem: „Ma Pani świetne kwalifikacje, ale nie tego szukamy.”
Prawdopodobnie jeszcze nie jeden
raz usłyszę podobne stwierdzenia, ale na szczęście dla siebie
łatwo nie poddaję się.
Jestem przekonana, że nadejdzie kiedyś taki czas, że otrzymam szansę pracowania.
Autorka to młoda, ambitna, pozytywnie nastawiona do życia osoba, aktywnie poszukująca pracy.

Barbara Kułdo

Choć już życia popołudnie, jest cudnie1

Mój przyjaciel Wolfgang Preis
jaciółmi turystyki rowerowej, nie
pracuje z młodzieżą jako trener,
nie może prowadzić auta, wymaga całodobowej opieki. Niejednokrotnie „odwiedza” boisko i z nos-

cery, a ja kocham jego specyficzny
chód. Mimo niepełnosprawności
lubi gotować i z dumą przyrządza
świetne dania, sałatki. Oczkiem
w głowie jest ogródek na tarasie.
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Jest powiedzenie, że „radość dzielona z innymi jest
podwójną radością”. Przekazując to tak bardzo pozytywne uczucie innym osobom
sprawiamy, że i one czują się
radosne i szczęśliwe. W moim życiu doświadczyłam tego, że warto dzielić się
radością, ale także miłością.
Niniejszy artykuł pełen tych
uczuć kieruję do niektórych
niepełnosprawnych seniorów, którzy – być może –
stracili już nadzieję na jakieś
lepsze jutro.
ochani, życie jest piękne, a miłość uskrzydla,
zwłaszcza kiedy jesteśmy emerytami! Jestem po uszy "zakochana"
w niepełnosprawnym mężczyźnie!
Mój przyjaciel, Wolfgang
Preis, bo o nim mowa, mieszka
w Walluf, w jednym z najpiękniejszych regionów Niemiec – Rheingau. Z wykształcenia inżynier
budownictwa, były trener piłki
nożnej. To jeszcze młody, 69 - letni mężczyzna, który osiem miesięcy temu przeszedł udar mózgu.
Jest lewostronnie sparaliżowany,
a więc niewładna jest lewa część
twarzy, ręka i noga, ma epilepsję
oraz zaburzoną mowę. Myli się
jednak ten, kto myśli, że przez
swoją niepełnosprawność stał się
mniej atrakcyjny, zakompleksiony.
Z nową dla niego sytuacją pogodził się bardzo szybko. Co
prawda sparaliżowana lewa ręka,
powłóczenie nogą, od czasu do
czasu niespodziewany upadek,
zminimalizowały jego aktywność
fizyczną. Nie uprawia już z przy-

fot. autorki
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Chętnie bierze udział w spotkaniach z najmłodszymi.
talgią obserwuje grające dzieci.
Rozkoszując się zapachem lawenNajmłodsi bardzo go lubią, za- dy i róż z przyjemnością degustuje
praszają na szkolne imprezy. Mi- każdego wieczora lampkę różowemo niepełnosprawności chętnie go wina Weissherbst. Jego niepełbierze udział w spotkaniach z ni- nosprawność sprawiła, że więź
mi, przekazując swoje doświad- między nami jeszcze bardziej się
czenie i zasady gry w piłkę nożną. zacieśniła. Jesteśmy sobie bardziej
Uczestniczy w szkolnych zawo- bliscy i potrzebni.
dach piłkarskich jako juror, a także
Kochani, wierzę, że moja
bierze czynny udział w regional- „dzielona” osobista dygresja spranych wycieczkach. Opanowany, wiła Wam radość. A na razie, jak
zrównoważony i pozytywnie na- śpiewa Maryla Rodowicz - fruwastawiony do otaczającej go rzeczy- ją motyle, kołyszą nas noce, choć
wistości. Niezwykle pedantyczny. już życia, psiamać, popołudnie,
To także bardzo ciepły człowiek, jest cudnie, jest cudnie.
pełen humoru. Jego dewiza: „spokojnie, rozważnie, pozytywnie…”. Autorka jest nauczycielką na
Udziela się, pomaga otaczającym emeryturze. Aktywnie działa na
go ludziom. Uwielbia długie spa- rzecz dzieci, młodzieży i starszych.

Krystyna Sałak

Waldka droga do samodzielności
Osoby z niepełnosprawnością stanowią w Polsce,
według danych Głównego
Urzędu Statystycznego, 1 0%
społeczeństwa. Jedną z nich
jest Waldemar Maćko.
aldek ma 28 lat.
Mieszka w małej popegeerowskiej wsi w gminie Miłakowo. Urodził się z mózgowym
porażeniem dziecięcym, charakteryzującym się niedowładem połowiczym lewostron- nym kończyny
górnej i dolnej. Sytuacja materialna rodziny nie była najlepsza, ale
nigdy nie brakowało w niej miłości i ciepła. Jak mówi mama:
w rodzinie od małego był traktowany „normalnie”. Z powodu
ograniczeń związanych z niepełnosprawnością, przed pójściem do
szkoły został skierowany na badania do Poradni PsychologicznoPedagogicznej, która wydała opinię o potrzebie kształcenia
w szkole specjalnej.
Waldek rozpoczął więc naukę, w znajdującym się blisko jego miejsca zamieszkania Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie. Do szkoły dojeżdżał szkolnym autobusem,
więc codziennie po lekcjach wracał do domu. Sytuacja się zmieniła, gdy po skończeniu tej szkoły
rozpoczął dalszą naukę w specjalnej szkole zawodowej w Olsztynie. Zamieszkał w internacie
i tylko na weekendy przyjeżdżał
do domu.
Niestety nie mógł odnaleźć
się w nowym miejscu, nie widział też sensu dalszej nauki i dlatego będąc już w trzeciej klasie,
porzucił szkołę. Widział w sobie
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bowiem człowieka niepełnosprawnego, siedzącego w domu, żyjącego z renty, któremu praca jest
niepotrzebna, bo po pierwsze: po
co pracować, jak ma się rentę,
a po drugie: kto przyjmie do pracy
taką osobę jak on, gdy tyle osób
pełnosprawnych jest bez pracy.
Waldek pozostawał w domu pół
roku, gdy jego mama, nie mogąc
poradzić sobie z jego bezczynnością, w marcu 2006 roku złożyła

projektu PFRON „Gotowi do
pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia”, w szkoleniu, a od 15
czerwca podjął pierwszą praktykę
w Spółdzielni Inwalidów „Mazurska” w Morągu.
Od tego czasu Waldek zapragnął dla siebie czegoś więcej niż
bycie całe życie biernym rencistą.
Rozbudzone przez kadrę WTZ,
aspiracje do sięgania wyżej, wy-

Waldemar Maćko chętnie pracuje na komputerze

podanie o przyjęcie syna do
Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Waldek do Warsztatu został
przyjęty z dniem 1 lipca 2006 roku. Początkowo trudno mu było
przystosować się do nowej sytuacji, do panujących zasad i obowiązującego regulaminu. Wykazywał negatywną postawę co do rejestracji w Urzędzie Pracy, uczestnictwa w szkoleniach oraz
podjęcia zatrudnienia. Jednak
w miarę pobytu w warsztacie, jego nastawienie zmieniało się
i w marcu 2007 roku zarejestrował się w Urzędzie Pracy jako
osoba poszukująca pracy. Miesiąc
później uczestniczył, w ramach

fot. archiwum WTZ Morąg

tyczania sobie coraz wyższych
celów zaczęły kiełkować. Waldek
zapragnął skończyć szkołę zawodową, którą tak nierozważnie, na
ostatnim roku, porzucił.
Przy wsparciu kadry Warsztatu, złożył podanie o ponowne
przyjęcie do III klasy szkoły,
w której wcześniej się uczył. Niestety marzenia o skończeniu szkoły zawodowej nie spełniły się,
ponieważ badania psychologiczne
zrobione po przyjęciu do szkoły
wykazały, iż rozwój intelektualny
Waldka jest w granicach normy,
więc nie kwalifikuje się do nauki
w tej szkole. Smutek z powodu
niemożności skończenia szkoły

przeplatał się z radością, iż lata
rehabilitacji przyniosły skutek
i Waldek nadrobił opóźnienia
w rozwoju intelektualnym. Początkowo niemożność ukończenia
szkoły trochę go przybiła. Znowu
miał trudności w odnalezieniu się
w społeczności WTZ, które szybko pokonał.
Podczas pobytu w Warsztacie,
Waldek uczestniczył w terapii zajęciowej w pracowni rzeźby, komputerowej i stolarskiej. Opracowany przez Radę Programową
WTZ jego Indywidualny Program
Terapii obejmował ponadto zajęcia z fizykoterapeutą, psychologiem oraz zajęcia dodatkowe

z Hanią, również uczestniczką
Warsztatu, która ponad rok temu
opuściła Warsztat z powodu podjęcia pracy. Rodzina Waldka nie
miała problemu z zaakceptowaniem ich związku, uznając jego
prawo do szczęścia, samostanowienia, układania życia po swojemu. Rodzina Hani zaś nie od razu
zaakceptowała ich związek. Rzucająca się w oczy niepełnosprawność Waldka powodowała, iż
widzieli w nim przede wszystkim
inwalidę, któremu trzeba pomagać, a nie odpowiedzialnego mężczyznę, którym niewątpliwie stał
się. Nawet zdobycie przez Waldka
prawa jazdy nie spowodowało

sklep z częściami motoryzacyjnymi w Morągu, od 1 lipca 2013 roku stał się miejscem jego
pierwszej pracy. Idąc na praktyki,
dostał szansę pokazania się z jak
najlepszej strony i z tej szansy
skorzystał. Po półrocznym okresie
odbywania praktyk, pracodawca
zaproponował mu zatrudnienie.
Waldek 30 czerwca opuścił
Warsztat, ale było to pożegnanie
radosne, ponieważ jemu się "udało". Jak każdy z uczestników odchodzących z Warsztatu z powodu podjęcia pracy, w oczach
kolegów stał się kimś ważnym,
lepszym, wzorem, do którego będą oni teraz dążyć.
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Od trzech lat Waldek spotyka się z Hanią, byłą uczestniczką Warsztatu

między innymi w Kole Szachowo-Warcabowym.
Waldek zawsze chętnie
uczestniczył w życiu Warsztatu:
spotkaniach okolicznościowych,
dyskotekach i wycieczkach. Był
osobą lubianą, zarówno przez kolegów jak i koleżanki. Jak każdy
chłopak w jego wieku on także
pragnął mieć kogoś bliskiego. Mimo widocznej niepełnosprawności
był atrakcyjnym chłopakiem, więc
ze znalezieniem dziewczyny nie
miał problemu. "Chodził” najpierw z jedną, potem z drugą i kolejną dziewczyną z Warsztatów.
Od trzech lat spotyka się

zmiany ich nastawienia. Jednak
Waldek i Hania, świadomi swoich
praw, nie poddali się tak łatwo. Są
nadal razem, a także myślą
o wspólnym zamieszkaniu.
Waldek bardzo odpowiedzialnie podchodzi do życia. Liczy się
z konsekwencjami swoich decyzji.
Nie oczekuje, że coś samo przyjdzie, że rodzice mu dadzą. Chce
sam zapracować na swoje utrzymanie, być osobą niezależną. Wie,
że każdy powinien pracować, on
także, dlatego chętnie uczestniczył
w praktykach organizowanych
przez Warsztat.
Ostatnie miejsce praktyk –

fot. archiwum WTZ Morąg

To historia mężczyzny z niepełnosprawnością, który dzięki
wsparciu i konsekwentnemu dążeniu do celu stał się aktywną, samodzielną życiowo osobą. Tak
więc niepełnosprawność nie musi
ograniczać. Wystarczy nie skupiać
się na ograniczeniach, lecz na
swoich zasobach, korzystać ze
wsparcia oferowanego przez bliskich i różne instytucje oraz korzystać ze swoich praw - praw
człowieka i obywatela.

Autorka jest działaczką na rzecz
osób niepełnosprawnych, założycielką i kierowniczką Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Morągu.

Marta Hajkowicz
Łacińskie słowo "lacrimosa" kojarzy się ze smutkiem, łzami, ale i z pięknem muzyki Mozarta.
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Kto podciął im skrzydła?

Praktycznie w każdym
środowisku można znaleźć
lidera, który zbierze i zachęci
do działania innych. Jednak
i w takiej grupie zapał się
wypali, gdy inicjatywa nie
ma wsparcia z zewnątrz. Najczęściej chodzi o wsparcie
finansowe, bo bez pieniędzy
trudno zorganizować coś
profesjonalnego.

codziennego. Postanowili działać
razem. Miasto udostępniło im pomieszczenie w jednym ze swoich
budynków przy ul. Moniuszki,
w którym zaczęli prowadzić świetlicę integracyjną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej. Spotykali się, rozmawia-

z Joanną Kowalczyk i Bożeną Plażuk zaczęły "rozkręcać" działalność
świetlicy. Propagowali różne formy
i możliwości spędzania wolnego
czasu w towarzystwie młodych
osób z pasją. Nawiązali współpracę
z Urzędem Pracy w Braniewie, pozyskali do pomocy stażystów

P

rzykładów nie trzeba długo szukać. Oto jeden
z nich: Stowarzyszenie "Lacrimosa" w Braniewie, które pracowało
na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
Obecnie jest ono w stanie zawieszenia działalności.
Lacrimosa to najpiękniejsza
i najbardziej znana część Requiem W.A. Mozarta. Jednak nie
o muzykę tutaj chodzi, chociaż pośrednio doprowadziła do powstania
Stowarzyszenia "Lacrimosa". Taką,
a nie inną nazwę nadał stowarzyszeniu Wiesław Drygiel, który pod
koniec ubiegłego wieku był zafascynowany twórczością szwajcarskiej grupy muzycznej Lacrimosa.
Jej muzyka to wiele nastrojów: radość, szczęście, miłość, ale i smutek, rozpacz, żal. Przejmująca
i tragiczna, tak jak ludzkie losy.
Postanowili działać razem
Lacrimosa, która powstała
w 2003 roku w Braniewie zajmowała się także "ludzkimi losami".
Prowadziła działalność na rzecz
osób wykluczonych, w tym niepełnosprawnej młodzieży. Ludzie, którzy założyli stowarzyszenie, byli
w większości rodzicami niepełnosprawnych dzieci. Mieli dość samotnej walki z problemami dnia

Chętnie zaangażowali się w organizację Rodzinnej Majówki, wymyślonej przez
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych.
fot. archiwum "Lacrimosa"

li, mieli plany. Zabrakło pieniędzy
na ich realizację. Działacze zaczęli
się wykruszać. Nie było lidera.
Funkcjonowanie stowarzyszenia zamarło. Na szczęście - jak się okazało - tylko na chwilę.
Była nowa, z pomysłami
Na przełomie 2008 i 2009 roku
pojawiła się Agnieszka Szydłowska, obecna prezes Stowarzyszenia
Lacrimosa. Sama jest mamą dziecka z dysfunkcją autystyczną. Też
miała problemy, szukała pomocy,
grupy wsparcia. Ktoś skierował ją
do stowarzyszenia. Przyszła i została na dłużej. Była nowa, ze świeżymi pomysłami. Wspólnie m.in.

i wolontariuszy – ludzi, którzy byli
otwarci na drugiego człowieka.
Świetlica funkcjonowała popołudniami. Wtedy, kiedy zamykane są
szkoły i inne ośrodki, w których
mogli spędzać czas ich podopieczni. Organizowali Andrzejki, Mikołajki i inne spotkania tematyczne.
Wspólnie się bawili. Chętnie zaangażowali się w organizację Rodzinnej Majówki, wymyślonej przez
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych. Do plenerowej zabawy
przyłączyło się potem wielu innych
przyjaciół. Festyn uatrakcyjnili
swoją obecnością przedstawiciele
służb mundurowych. Policja, straż

Wiem, że to dziwnie brzmi, ale taka
jest rzeczywistość. Ludzie są zmęczeni, zaganiani, zestresowani. Szukają pracy albo muszą dbać o to,
żeby jej nie stracić. W takim świecie nie ma miejsca na działanie
w stowarzyszeniu bez pieniędzy
i perspektyw – tłumaczy.
Koniec działalności?
Po 10 latach od założenia, Stowarzyszenie "Lacrimosa" w Braniewie funkcjonuje już tylko na
papierze. - Nie prowadzimy działalności, bo nie mamy za co i nie mamy z kim – mówi Agnieszka
Szydłowska. - Zastanawiam się na-

Agnieszka Szydłowska, prezes Stowarzyszenia "Lacrimosa" pokazuje
prospekt ośrodka PSOUU w Biskupcu. Taki ośrodek chciałaby stworzyć
w Braniewie.
fot. M. Hajkowicz

ma w najbliższej okolicy zbyt wielu
miejsc, gdzie taki chory człowiek
mógłby spędzać czas. Np. na wakat
w Warsztatach Terapii Zajęciowej
trzeba długo czekać. Na prywatne
zajęcia raczej niewielu ma pieniądze. Prezes Agnieszka Szydłowska
jeszcze nie straciła nadziei. Marzy
się jej ośrodek rehabilitacyjny dla
dzieci i młodzieży połączony
z Warsztatami Terapii Zajęciowej
dla dorosłych. I nawet mogłaby na
jego działalność zdobyć pieniądze,
ale tym razem nie ma lokalu. - Już
się dowiadywałam. Ani miasto, ani
powiat nie dysponują budynkiem,
który mogliby przekazać na działalność takiego ośrodka – mówi
i z nadzieją w głosie dodaje: a może dzięki temu artykułowi znalazłby się sponsor, który chciałby nas
wspomóc i z jego pomocą rozwinęlibyśmy skrzydła? Warto dodać, że
chodzi nie tylko o pomoc materialną. W stowarzyszeniu mile widziane będą osoby, które zaangażują się
w jego działalność. - Może potrafią
pisać projekty, może chcieliby poprowadzić jakieś zajęcia – wylicza
prezes A. Szydłowska.
Czy warto pomóc Stowarzyszeniu
"Lacrimosa" w Braniewie, które na
swoim koncie nie ma spektakularnych osiągnięć? Stowarzyszeniu,
które, mogłoby się wydawać, nie
potrafi odnaleźć się w obecnej sytuacji i samo jest sobie winne? Łatwo
wydawać takie opinie, ale kto chociaż raz próbował zorganizować coś
bez pieniędzy i bez wsparcia z zewnątrz, na pewno nie będzie miał
takich wątpliwości. Stowarzyszenie
"Lacrimosa" w Braniewie będzie
wdzięczne za każdą pomoc. Z szefową Stowarzyszenia: Agnieszką
Szydłowską można skontaktować
się mailowo: asz_11002@ onet. pl
lub pod tradycyjnym adresem: Stowarzyszenie "Lacrimosa", ul. Konarskiego 14/15, 14-500 Braniewo.

wet nad likwidacją "Lacrimosy"dodaje. Ostatecznej decyzji jeszcze
nie podjęli. - Trochę nam szkoda,
bo jest dla kogo działać – mówi
prezes "Lacrimosy". W Stowarzyszeniu mamy 15 osób, ale wiem, że
to mała reprezentacja środowiska.
W samym Braniewie jest przynajmniej kilkadziesiąt rodzin, w których żyją dorosłe dzieci niepełnosprawne. Taki człowiek, który
kończy 18 lat, teoretycznie nie jest
już dzieckiem, w praktyce jednak
trzeba nim się dokładnie tak samo
zajmować, jak nieletnim. A najgor- Autorka jest dziennikarką, obecsze w tym wszystkim jest to, że nie nie pracuje w Telewizji Elbląskiej.
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pożarna, wojsko, każda z tych formacji wystawiła swój sprzęt
i zaprezentowała go zainteresowanym. Mieszkańcy Braniewa odwiedzali stoiska, brali udział w loterii,
z której dochód przeznaczono na
działalność organizacji. Chcieli zebrać pieniądze na wypoczynek
swoich podopiecznych, ale się nie
udało. - To wszystko jest zbyt drogie – mówi Agnieszka Szydłowska.
Kosztowna jest zwłaszcza opieka
nad osobami niepełnosprawnymi,
którym powinno się zapewnić profesjonalnych terapeutów, odpowiednie warunki lokalowe i sprzęt
ułatwiający im kontakt ze światem dodaje pani prezes.
Zła passa Lacrimosy
Pisali projekty, ale jakoś im się
nie udawało. Nie otrzymywali dofinansowania. Po miesiącach starań
przyszła dobra nowina. Starostwo
Powiatowe w Braniewie zaakceptowało ich pomysł dotyczący zorganizowania Spartakiady Integracyjnej.
Dostali pieniądze. Niestety prezes
poważnie się rozchorowała. Musiała iść do szpitala. - Lidera zabrakło,
część naszych członków wyjechała
"za chlebem", inni nie mieli czasu
na organizację imprezy. Musieliśmy
oddać niewykorzystane pieniądze –
mówi Agnieszka Szydłowska. - Nie
mam do nikogo żalu. W Stowarzyszeniu są rodzice chorych dzieci,
którzy na co dzień zmagają się
z problemami. Muszą zarabiać na
chleb. Nie mogą działać na rzecz
"Lacrimosy" kosztem swojego życia – dodaje. Choroba, brak pieniędzy i marazm związany z pogłębiającym się kryzysem w Polsce
i na świecie, doprowadziły do kolejnego zawieszenia działalności.
Stracili pomieszczenia, w których
działała świetlica. - Zgodziliśmy się
na ich oddanie, bo przez kilka miesięcy nic tam nie robiliśmy.
Wszystko przestało funkcjonować
z powodu braku pieniędzy i ludzi –
opowiada Agnieszka Szydłowska.

Marta Kowalczyk

Zbigniew Puchalski bez tajemnic.

Obecnie jest Prezesem
Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych. Wcześniej pracował
jako prokurator, masażysta,
doradca i konsultant, wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób
Niepełnosprawnych oraz
prezes okręgu Polskiego
Związku Niewidomych. Krótko mówiąc – Człowiek Orkiestra, którego warto poznać.
ie jest łatwo namówić
go na zwierzenia.
W końcu to mężczyzna i były
prokurator, który o niszczącej jego
oczy retinopatii woli żartować niż
rozczulać się nad swoją niedolą.
Jest to zgodne z jego filozofią życiową – Niepełnosprawność jako
sposób na życie niektórych osób,
to mnie zawsze wkurzało – mówi.
Trzeba walczyć, bo w życiu jak
się sypie, to wszystko po kolei:
zdrowie, praca zawodowa, pozycja społeczna, zarobki, rodzina,
a czasem też znajomi – dodaje.
Po własnych doświadczeniach
życiowych Prezes ERKON, nieco
humorystycznie, dzieli czas i sposoby funkcjonowania osób tracących wzrok na trzy etapy,
nazywając je z żartobliwą ironią
okresami ślepaka.
Według niego etap pierwszy
to czas użalania się nad sobą i siedzenia w kącie, niepogodzenia
z chorobą - niepełnosprawnością
i niekiedy w związku z tym totalnego olewactwa, co „pieszczotliwie” nazywa fazą „obrzyganej
łajzy”. - Przełomem jest chwila
złapania do ręki tej białej lachy
i zdania sobie sprawy, że jestem
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Zjazd po równi pochyłej i wspinaczka do góry

ślepy. Trochę tak, jak z alkoholikiem. On musi sobie powiedzieć:
jestem alkoholikiem, mam problem z uzależnieniem. Ja musiałem sobie zdać sprawę, że jestem
ślepy i to jest mój problem. Drugi
etap to czas, kiedy osoba z laską
zmienia się z sieroty w buntownika. Fazę tę Zbyszek charakteryzuje jako fazę „na d'Artagnana”.
Faza trzecia „na Łazukę” to czas,
kiedy nasz bohater - wkłada korbę
w tory tramwajowe i idzie w świat
z szacunkiem do samego siebie –
opowiada. Teraz jest ten czas…
- A co było wcześniej? – pytam.
- Wcześniej był Koszalin,
gdzie się urodziłem i Bydgoszcz,
gdzie skończyłem szkołę podstawową i IV LO. Potem był Gdańsk,
gdzie się wyprowadziliśmy z rodzicami, i gdzie na uniwersytecie skończyłem prawo. Wtedy,
w 1974 roku, w Akademii Medycznej w Łodzi stwierdzono, że
stracę wzrok, bo mam retinopatię,

ale wówczas nie zdawałem sobie
z tego sprawy. Robiłem wszystko, co się dało: grałem w nogę,
w siatkówkę, biegałem, zrobiłem
aplikację i zostałem prokuratorem… w Elblągu. Był rok 1984.
Była też praca w cukrowni
w Malborku i w browarze elbląskim. Początkowo za- burzenia
były uciążliwe, ale postępowały
powoli – najpierw zmniejszał się
zakres obszaru widzenia, pojawiały się problemy z widzeniem,
które nasilały się o zmierzchu
i w nocy, stąd wiele osób posądzało mnie, że udaję – dodaje.
- Potem robiłeś karierę jako
masażysta?
- Rok 1988 i przejście na rentę. Zaczął się „zjazd po równi pochyłej”. Tak to nazywam. Lata
1990-1993, kiedy uczyłem się
w pomaturalnym studium masażu
leczniczego w Bydgoszczy (dla
niewidomych – przyp. autorki).
Stanąłem przed wejściem do
szkoły i zanim wszedłem do środka pomyślałem: „Boże, co ja tutaj
robię?!”. Potem, z czasem okazało
się, że towarzystwo jest przednie,
a wykładowcy empatyczni i profesjonalni. To tu poznałem najlepsze dowcipy o niewidomych.
- Zdradzisz jakieś?
- O nie! Większość to kawały
z podtekstem, w dodatku „świńskie” (śmiech). Ale kontynuując,
od 1993 roku funkcjonuję jako
niewidomy z białą laską, czyli
etap „na Łazukę” (śmiech). Po
powrocie do Elbląga przez 2 lata
pracowałem jako masażysta
w przychodni wojewódzkiej, po
godzinach rehabilitowałem młodzież ze skoliozą kręgosłupa. Pot

bór audiobooków…
- A co według Ciebie jest największym problemem, taką
zmorą osób niewidomych?
- Osoby, które dosłownie siłowo chcą pomagać, ciągnąc mnie
za płaszcz, czy marynarkę przez
przejście. Co gorsza, czasem
znienacka łapią za ramię. Człowiek traci równowagę. Tyle razy
mnie wywrócili, że chyba nie zliczę guzów. Mam też bliznę nad
okiem (łuk brwiowy) po tym jak
wpadłem do studzienki na chodniku przy ul. Traugutta, kiedy
podczas robót drogowych nie była ogrodzona taśmą. Zdarzało się
też, że szedłem bez laski, trzymając rękę na ramieniu przewodnika
(tak powinno się pomagać niewidomym – przyp. autorki), a potem
ludzie pytali mnie o orientację
seksualną (śmiech). Miałem też
sytuację, że gdy wracałem do domu, sąsiadka z balkonu, chcąc pomóc mi oczywiście, krzyczała:
„w prawo, w lewo”! A ja sobie
myślę: A skąd ty kobieto wiesz,

gdzie ja chcę iść?!
- Wyzwanie na przyszłość?
- Zawsze chciałem i dążyłem
do NORMALNOŚCI. Nie jesteśmy „dziwolągami”. Każdemu
może się przydarzyć. Wystarczy
chwila, wypadek, udar. Mam kolegę, rzeźbiarza, stracił wzrok
praktycznie w jedną noc. Trzeba
z tym żyć. Sam miałem wrażenie,
że chodząc po ulicach mam stygmat – taki nocnik na głowie z napisem ZOMO, albo coś w tym
stylu. Nie widziałem, ale miałem
wrażenie, że jak idę ulicą, to
wszyscy na mnie patrzą. Teraz już
tego nie czuję. Ludzie coraz rzadziej ulegają stereotypom i to dobrze. W końcu w naszym mieście
żyje tyle osób chorych, niepełnosprawnych i starszych, że wszyscy powinniśmy być dla siebie
bardziej życzliwi.
Artykuł jest przedrukiem
z Miesięcznika Osób Niepełnosprawnych "Razem z Tobą", wydawanego przez ERKON

Kampania społeczna

„Nic
dla
nas
bez
nas”
Wspólnota Robocza Związków Organizacji So-

cjalnych, koordynująca pracę Polskiego Komitetu
Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, włącza się od lat w działania przeciwdziałające problemom ubóstwa i wykluczenia społecznego.
W 2013 roku została przygotowana kampania
społeczna na rzecz przeciwdziałania ubóstwu:
NIC dla nas BEZ NAS
Według ostatnich badań, ubóstwa w różnym zakresie doświadcza dziś prawie 6 mln Polaków. Ubóstwo dotyczy obecnie nie tylko osób bezrobotnych
czy bezdomnych, ale także rodzin obciążonych kredytami mieszkaniowymi, rosnącej liczby osób pracujących na tzw. „umowach śmieciowych”, rodzin
wielodzietnych itd. Celem kampanii jest zaproszenie
tych ludzi do udziału w procesie tworzenia polityki
i instrumentów pomocy.
Jak pokazują liczne doświadczenia europejskie,

wykorzystanie wiedzy i doświadczeń ludzi cierpiących z powodu ubóstwa, w znacznym stopniu poprawia efektywność środków wydawanych na walkę
z tym coraz poważniejszym problemem społecznym.
Cel kampanii:
• Zwrócenie uwagi na problem ubóstwa i wykluczenia społecznego.
• Pokazanie równych szans wszystkich obywateli.
• Walka ze stereotypami i piętnowaniem społecznym.
• Promowanie solidarności społecznej.
• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
• Zmobilizowanie różnych podmiotów do przeciwdziałania problemowi ubóstwa i wykluczenia społecznego, w kontekście wyrównywania szans
obywateli i integracji międzypokoleniowej.
• Walka z dyskryminacją.
• Uświadomienie odpowiedzialności całego społeczeństwa za walkę z problemem.

OSOBY

płynął ze mnie strugami. To była
ciężka praca. W tym samym czasie zacząłem udzielać się w Polskim Związku Niewidomych,
dzięki czemu poznałem wielu
wspaniałych ludzi, miejscowych
społeczników: Ewę Sprawkę, Elę
Szczesiul-Cieślak, Teresę Bocheńską, Jasia Krawczyka.
- A Twoje największe osiągnięcie? Z czego jesteś dumny?
- Synowie. Mam trzech synów.
- A sukces w życiu zawodowym?
- Nagroda „Człowiek bez barier 2004”. Potem też nagroda
Prezydenta Miasta Elbląg. To docenienie mojej pracy na rzecz
niepełnosprawnych, także poradnictwo specjalistyczne przeciw
wykluczeniu społecznemu, coś,
co ty też robisz.
- Tak, ale dziś mówimy o Tobie.
Twój sposób na pozytywne myślenie, masz jakiś?
- Rozmowa. Takie „wygadanie się” przed kimś życzliwym
i sympatycznym. Lubię też czytać
książki, teraz jest taki duży wy-

Krystyna Gut
Hanna Gaul-Koźniewska

Mam dwa światy

Z panią Colleen Turzyńską,
świeżo upieczoną magister ekonomii, spotkałyśmy się w Olsztynie, w budynku przy ulicy Artyleryjskiej, mieszczącym ważne
dla społeczności Warmii i Mazur organizacje pozarządowe.

M

by móc opiekować się chorą, niesłyszącą babcią.
Co Pani sprawia największą
trudność?
Największą trudnością dla
mnie jest bariera komunikacyjna
z osobami słyszącymi, a tym sa-
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Stażystka Federacji FOSa Colleen Turzyńska

oże na początek;
czym się pani obecnie zajmuje?
W chwili obecnej odbywam
staż w Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko–Mazurskiego FOSa.
Jak sobie pani radzi w życiu codziennym będąc osobą
niesłyszącą?
Na co dzień żyję w środowisku osób głuchych, wychowałam
się w niesłyszącej rodzinie. Mimo
to staram się żyć jak każdy normalny człowiek.
Skąd pani pochodzi?
Urodziłam się w Stanach
Zjednoczonych. Przeniosłam się
do Polski, gdzie wychowałam się
w rodzinie zastępczej. Mieszkałam pod Warszawą, a w 2011 roku przeniosłam się do Olsztyna

fot. archiwum ŚDS "Barka"

mym izolacja od ich środowiska.
To też ma wpływ na mój opóźniony rozwój języka polskiego, na
trudności w przyswajaniu wiedzy.
Jaki kierunek studiów pani
skończyła i gdzie? Jak wyglądała organizacja nauki?
Ukończyłam studia magisterskie o kierunku Zarządzanie Finansami na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym
w Siedlcach na Mazowszu w trybie zaocznym. Na każde zajęcia,
wykłady przychodził tłumacz języka migowego. W grupie byłam
jedyną niesłyszącą osobą. Prowadzący zajęcia również był osobą
słyszącą. Gdyby nie pomoc tłumacza, ktory mi pomagał, nie mogłabym uczestniczyć w zajęciach
Jakie ma pani plany na
przyszłość? Co chce pani robić?

Moim największym marzeniem jest wyjazd do Stanów, są
tam bardzo dobre warunki życia
dla osób niesłyszących, ciekawa
kultura osób głuchych. W przyszłości chciałabym projektować,
założyć działalność związaną
z architekturą wnętrz.
Czy trafiła pani na ludzi,
którzy chętnie pomagali pani
w osiąganiu celów, jakie sobie
pani stawiała w nauce?
Tak, część ludzi jest sympatyczna i chętna do pomocy, szanuje mnie taką, jaką jestem.
Zwłaszcza te osoby, które znają
świat niesłyszących i potrafią posługiwać się językiem migowym.
Jak wyobraża sobie pani
świat ludzi słyszących?
Nie mogę sobie go wyobrazić. Urodziłam się osobą niesłyszącą i pogodziłam się z tym.
Mam dwa światy i gdyby nie
świat ludzi głuchych, byłabym
zagubiona i samotna, być może
czułabym się ignorowana przez
osoby słyszące.
Czy w trakcie trwania studiów otrzymywała ani jakiekolwiek wsparcie finansowe?
Oczywiście. PEFRON dofinansował mnie w ramach programu STUDENT II. Środki te
mogłam wykorzystywać na czesne, materiały naukowe, komputer, aparaty słuchowe.
Dziękujemy za wywiad.
Cieszymy się, że mogłyśmy panią poznać.

Wywiad przeprowadziły podopieczne Środowiskowego Domu
Samopomocy „ Barka” w Olsztynie, prowadzonego przez Stowarzyszenie „ Nie lękaj się”.

Agnieszka Nowicka

GPS w niemieckim systemie opieki socjalnej

W

GPS czyli Towarzystwo Parytetowej Pracy Socjalnej prowadzi
centra pedagogiki leczniczej przedszkola i szkoły podstawowe.
Placówki te oferują i realizują indywidualną, celową pomoc i terapię dla dzieci z upośledzeniem
umysłowym, ze szczególnym
uwzględnieniem terapii autyzmu.
Oferuje fachową pomoc dla dzieci
mających szczególne trudności
z przystosowaniem społecznym.
Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością mogą, podobnie jak
dorośli, na życzenie ich rodzin,
mieszkać w grupach mieszkaniowych pod opieką organizacji.
Inną formą pracy GPS jest
prowadzenie warsztatów pracy
dla osób niepełnosprawnych (porównywalnych z polskim ZAZami) oraz przedsiębiorstwa integracyjnego pod nazwą WilSer,
jako firmy komercyjnej, która
otrzymuje z urzędu ds. integracji
dotacje, np. na wyposażenie
w maszyny i urządzenia. Poza
tym jednak przedsiębiorstwo to
samodzielnie wypracowuje środki, które, po pokryciu wszelkich
kosztów, są zyskiem firmy. Obecnie WilSer zatrudnia 30 pracowników, w tym 9 ze znacznym
stopniem niepełnosprawności.

Kolejną formą pracy tej organizacji jest prowadzenie 7 domów
mieszkalnych dla osób wymagających intensywnego wsparcia.
Prowadzony jest nadzór nad wynajętymi mieszkaniami przez
osoby niepełnosprawne, udzielając im tzw. wsparcia środowiskowego (w Polsce to działanie
określane jest mianem mieszkań
treningowych lub chronionych).
GPS należy do struktury Parytetowego Związku Socjalnego,
jednego z sześciu znaczących
w Niemczech związków organizacji pozarządowych. Jest to federacja niezależnych organizacji
socjalnych, zrzeszająca ponad 730
prawnie samodzielnych organizacji pozarządowych z Dolnej Saksonii w Niemczech. Posiada
ponad 1800 oddziałów i kół, i ponad 650 tysięcy indywidualnych
członków oraz ponad 30 tysięcy
aktywnych wolontariuszy, ponad
53 tysięcy pracowników etatowych, 42 centra socjalne w terenie, tworzące lokalne sieci
i organizujące wsparcie dla osób
poszukujących pomocy.
Przedstawienie GPS, partnerskiej organizacji Federacji FOSa
w kontekście niemieckiego systemu świadczeń pomocy społecznej pokazuje, iż polskie organizacje pozarządowe podobnie jak
w Niemczech mogą przejmować
wykonawstwo, być podmiotami
realizującymi świadczenia na
rzecz osób potrzebujących i uprawnionych. Wydaje się, iż
w Polsce również dojrzeliśmy do
tak systemowego podejścia.

Autorka jest koordynatorem
projektów, kierownikiem biura
Federacji FOSa.
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Federacja FOSa od 2006
r. współpracuje z Towarzystwem Parytetowej Pracy
Socjalnej sp. z o.o. pożytku
publicznego z miejscowości
Wilhelmshaven w Niemczech, używającej skrótu
„GPS” od nazwy własnej
Gemeinnützige Gesellschaft
für Paritätische Sozialarbeit.
spółpraca ta głównie
dotyczy działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych.
W wyniku zawartego porozumienia zorganizowano Szkołę Animatorów Społecznych, pracujących
w środowisku osób niepełnosprawnych. Miała miejsce wymiana doświadczeń kadry z organizacji partnerskich, a także opracowano projekty partnerskie, na które pozyskano dofinansowanie.
GPS powstała już w 1968 r.
Obecnie zatrudnia około 1000
pracowników, w tym 160 młodych ludzi w ramach Roku Wolontariatu Socjalnego. Swoją
działalność prowadzi na rzecz
około 1900 osób – klientów
z Wilhelmshaven oraz z powiatów
Friesland i Ammerland. Ściśle
współpracuje z publicznymi podmiotami finansującymi, przede
wszystkim z urzędami socjalnymi
i urzędami ds. młodzieży na poziomie powiatu i kraju federalnego (Dolnej Saksonii).
GPS prowadzi działalność
w następujących obszarach: pomoc integracyjna dla osób niepełnosprawnych, opieka i pielęgnacja osób starszych i potrzebujących, opieka, wychowanie i kształcenie młodzieży, wspieranie
organizacji członkowskich działających w regionie.

Katarzyna Żadziłko
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
w badaniach i programach wojewódzkich
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W jakim kierunku?
Z uwagi na częstość i powszechność występowania,
niepełnosprawność jest jednym z dominujących problemów społecznych
współczesnego świata. Jego
waga wynika ze złożonego
charakteru oraz konsekwencji, jakie powoduje w znaczeniu jednostkowym
i społecznym. Znajduje to odzwierciedlenie w specyficznej
sytuacji życiowej osób dotkniętych niepełno- sprawnością oraz przekłada się na ich
funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym.
Ponadto znaczne zróżnicowanie rodzaju i stopnia niepełnosprawności generuje odmienne bariery
i problemy wymagające odrębnych
działań. Konsekwencją tego może
być większe narażenie osób dotkniętych niepełnosprawnością na
wykluczenie z życia zawodowego,
a także i społecznego.
Podejmowanie skutecznych
działań w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych powinno być poprzedzone badaniami dotyczącymi zarówno możliwości i potrzeb osób
wymagających wsparcia, jak i uwarunkowań zewnętrznych, w jakich
to wsparcie będzie realizowane.
Dlatego też zagadnienia związane
z aktywnością społeczno-zawodową
osób niepełnosprawnych znalazły
się w kręgu zainteresowań badawczych Obserwatorium Integracji
Społecznej (OIS), działającym

w Regionalnym Ośrodku Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie. Jednym
z głów- nych zadań Obserwatorium
jest realizacja badań społecznych,
w oparciu o które wyznaczane są
kierunki wsparcia i propozycje
działań służących ograniczaniu
i rozwiązywaniu różnych problemów społecznych.
W 2011 roku Obserwatorium
zrealizowało badanie pt. „Sytuacja
społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych korzystających z systemu pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim”.
Jego celem było zebranie informacji
dotyczących uwarunkowań społecznych, a także barier i problemów
związanych z funkcjonowaniem
osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym oraz na rynku pracy.
Miało ono charakter badania ilościowego, z zastosowaniem metody wywiadu kwestionariuszowego
i zostało przeprowadzone wśród
209 osób niepełnosprawnych, prawnie będących w wieku produkcyjnym, korzystających ze wsparcia
systemu pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.
Z uwagi na fakt, że zrealizowane prace badawcze w głównej
mierze dotyczyły utrudnień i barier,
jakie napotykają osoby niepełnosprawne w życiu społecznym i zawodowym, w 2012 roku Obserwatorium przeprowadziło badanie
pt. „Uwarunkowania aktywności
zawodowej osób niepełnosprawnych z województwa warmińsko -

mazurskiego”. Tym razem skupiono
się na poznaniu czynników decydujących o powodzeniu osób niepełnosprawnych w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym
rynku pracy, w tym poznaniu uwarunkowań związanych z indywidualnymi zasobami tych osób (np.
wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, warunki życia, samodzielność życiowa) oraz czynników
zewnętrznych, takich jak np. rynek
pracy czy otoczenie społeczne. Zostało ono przeprowadzone wśród
osób niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym rynku pracy pracodawców otwartego rynku pracy
zatrudniających takie osoby.
W oparciu o wyniki badań zrealizowanych przez OIS w latach
2011-2012, sformułowane zostały
rekomendacje dotyczące podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Odnosiły się one
głównie do obszarów aktywizacji
społecznej i zawodowej, edukacji
i kształcenia, świadomości społecznej i wiedzy pracodawców na temat
osób niepełnosprawnych, a także
wsparcia rodziny i najbliższego
otoczenia osób niepełnosprawnych.
W zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej zaproponowano podejmowanie i kontynuowanie projektów aktywizujących
zawodowo osoby niepełnosprawne
(tj.: - szkolenia zawodowe; warsztaty z doradztwa zawodowego;
warsztaty psychologiczne; kształtowanie umiejętności interpersonalnych; przygotowanie do poszukiwania pracy; opracowywanie do-

osób, w tym wsparcia finansowego.
Zaproponowane wyżej działania mogą być podejmowane przez
różne podmioty i instytucje działające zarówno na szczeblu lokalnym,
jak i regionalnym. Wyznaczaniem
kierunków działań i ich realizacją
na poziomie wojewódzkim zajmuje
się Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Odbywa się
to w ramach opracowywanych
i wdrażanych wieloletnich programów na rzecz niepełnosprawnych
mieszkańców województwa. Od
1999 roku Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego zrealizował trzy tego typu programy, a
obecnie wdrażany jest „Wojewódzki program wyrównywania szans
i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania
osób niepełnosprawnych na lata
2012-2015”.
Prace nad aktualnie realizowanym Programem poprzedziła analiza aktualnej sytuacji społeczno zawodowej oraz diagnoza problemów i potrzeb tej grupy mieszkańców województwa warmińsko mazurskiego w ramach m.in. zrealizowanych przez Obserwatorium badań. Do opracowania Programu
powołany został Zespół specjalistów i praktyków z zakresu rehabilitacji leczniczej, zawodowej
i społecznej, reprezentujących różne
środowiska, instytucje oraz organizacje pozarządowe. W ramach prac
warsztatowych sformułowano cel
strategiczny: „Osoby niepełnosprawne aktywniej uczestniczą
w życiu rodzinnym, społecznym
i zawodowym oraz są bardziej zintegrowane ze środowiskiem lokalnym”. Aby realizować tak określony cel, zdecydowano się wyznaczyć
działania w ramach aktywizacji zawodowej i integracji społecznej
osób niepełnosprawnych, profilaktyki i ograniczania skutków niepełnosprawności, a także partnerstw na

rzecz osób niepełnosprawnych.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych zawarte w poszczególnych priorytetach programu
mają charakter interdyscyplinarny,
dotyczą wszystkich dziedzin życia.
Dlatego też zakłada się, że będą one
realizowane przy ścisłej współpracy
z instytucjami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami
pozarządowymi, fundacjami oraz
innymi partnerami społecznymi.
Jest to program otwarty, o dużym
stopniu ogólności, co umożliwia
podejmowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych.
Raporty z badań Obserwatorium Integracji Społecznej UM dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
www.portal.warmia.mazury.pl, na
podstronie: Polityka Społeczna,
w zakładce: Obserwatorium Integracji Społecznej, w dziale: Badania i analizy. Zachęcamy Państwa
do lektury.
„Wojewódzki program wyrównywania szans i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz
zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2012-2015” dostępny
jest pod ww. adresem internetowym
na podstronie: Polityka Społeczna,
w zakładce: Programy i projekty.
Obserwatorium Integracji
Społecznej funkcjonuje w ramach
Projektu 1.16 „Koordynacja na
rzecz aktywnej integracji”, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej,
Priorytet I Zatrudnienie i integracja
społeczna PO KL 2007-2013.
Autorka jest pracownikiem Obserwatorium Integracji Społecznej,
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego.
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kumentów rekrutacyjnych; nauka
autoprezentacji). Za ważne uznano
także organizowanie staży i praktyk
zawodowych, a także wspieranie
osób niepełnosprawnych w pierwszym okresie zatrudnienia celem
zwiększenia szans tych osób na
utrzymanie pracy. W celu pomocy
osobom dotkniętym niepełnosprawnością zaproponowano również organizowanie targów pracy i spotkań
z pracodawcami. Zwrócono również uwagę na tworzenie podmiotów ekonomii społecznej wspomagających proces aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wskazano także, że
potrzebni są konsultanci, których
zadaniem byłaby pomoc osobom
dotkniętym niepełnospraw- nością
w kontaktach z pracodawcami. Biorąc pod uwagę kształcenie i edukację, zaproponowano likwidację
barier i zwiększenie dostępności do
instytucji działających w obszarze
edukacji. Zwrócono uwagę na dostosowywanie programów szkoleń
i kursów do potrzeb lokalnego
rynku pracy ale także i możliwości
osób niepełnosprawnych.
Za ważne uznano również podejmowanie działań, których celem
byłoby zwiększenie świadomości
społecznej i wiedzy pracodawców,
a także kadry instytucji rynku pracy
oraz innych podmiotów na temat
osób niepełnosprawnych. Miałoby
się to odby- wać m.in. poprzez organizowanie debat, spotkań, konferencji poruszających zagadnienia
związane ze sposobami, formami,
zasadami, możliwościami i korzyściami wynikającymi z zatrudniania
osób niepełnosprawnych oraz promocję dobrych praktyk. Ponadto
zaproponowano realizowanie szkoleń i udzielanie porad prawnych
z zakresu zasad, form i warunków
zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz
na temat możliwości uzyskania
wsparcia w zatrudnianiu takich

Stefania Michalik-Rosa

W okresie od stycznia do
czerwca bieżącego roku Powiatowy Urząd Pracy, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych
w Bartoszycach uczestniczyły w ogólnopolskim projekcie, ukierunkowanym na
aktywizację społeczną i zawodową bezrobotnych osób
niepełnosprawnych.
a przestrzeni 6 miesięcy
różnorodne działania
kierowane były do grupy 11 osób,
w większości długotrwale bezrobotnych z orzeczonym lekkim lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, bez doświadczenia
i kwalifikacji zawodowych .
Realizatorem przedmiotowego, innowacyjnego projektu pn.
„Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego była
Wspólnota Robocza Związków
i Organizacji Socjalnych WRZOS
z siedzibą w Warszawie, zaś Partnerami w realizacji przedsięwzięcia - Instytut Rozwoju Służb
Społecznych oraz EUROSOZIAL
e. V. - Parytetowe Stowarzyszenie
Współpracy Niemiecko - Polskiej.
Projekt miał na celu wypracowanie, sprawdzenie w praktyce
i upowszechnienie w całym kraju
modelu współpracy instytucji rynku pracy, ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych w świadczeniu usług dla
osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Na terenie kraju utworzono 16
partnerstw lokalnych, które zostały
zaangażowane do zasadniczej fazy
testowania, wypracowanego przez

WRZOS, „Modelu współpracy
ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu
realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej”. W każdym partnerstwie uczestniczyło po dwóch
pracowników ośrodka pomocy
społecznej, powiatowego urzędu

Bartoszyckie Partnerstwo zostało sformalizowane – w dniu 15
stycznia 2013 r. zawarto Umowę
Współpracy Partnerskiej, która
określiła ogólne zasady współpracy między PUP, MOPS i SION
oraz szczegółowe warunki, dotyczące udostępniania na rzecz działań projektowych posiadanych

N
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Na rzecz bezrobotnych osób niepełnosprawnych

Uczestnicy projektu w trakcie zajęć rehabilitacyjnych w SION

pracy i organizacji pozarządowej.
Działalność partnerstw nie wiązała
się z zaangażowaniem dodatkowych nakładów finansowych. Ich
funkcjonowanie opierało się na
połączeniu i - dzięki współpracylepszym wykorzystaniu będących
w dyspozycji partnerów środków
finansowych oraz zasobów kadrowych i rzeczowych.
Na terenie województwa warmińsko – mazurskiego model testowany był przez wspomniane już
wcześniej Partnerstwo Powiatowego Urzędu Pracy (przedstawiciele
- Bożena Florek i Aneta Karpowicz), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (przedstawiciele Anna Żukowska, Stefania Michalik - Rosa) oraz Stowarzyszenia
Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) (przedstawiciele Marlena Kulis, Arkadiusz Stec).

zasobów rzeczowych (sal szkoleniowych, konferencyjnych i rehabilitacyjnych z wyposażeniem,
pracowni terapeutycznych, środków transportu dostosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych),
kadrowych (m.in. psychologów,
pracowników socjalnych, pedagoga, doradców zawodowych, rehabilitantów) i usług (organizacja
prac społecznie użytecznych, staży, szkoleń zawodowych).
Swoje działania Partnerstwo
oparło o wypracowane i przetestowane wcześniej mechanizmy dwulub trójstronnej współpracy, ukierunkowanej na wsparcie oraz aktywizację społeczną i zawodową
różnorodnych grup wspólnych beneficjentów (osoby długotrwale
bezrobotne, młodzież, osoby niepełnosprawne i starsze). Wykorzystanie tych doświadczeń umożli-

Zajęcia w pracowni komputerowej SION

źródłowej, została przygotowana
kompleksowa diagnoza potrzeb
każdego uczestnika, stanowiąca
podstawę indywidualnego planu
wsparcia i umowy z beneficjentem
o uczestnictwie w projekcie.
Na przestrzeni całego okresu
testowania modelu z różnorodnej
oferty w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej skorzystało
11 osób: w szkoleniach zawodowych uczestniczyły 3 osoby,
w pracach społecznie użytecznych
5 osób, staże u pracodawców rozpoczęło 5 kolejnych uczestników,
a 3 osoby podjęły zatrudnienie na
otwartym rynku pracy.
Dużym zainteresowaniem
uczestników projektu cieszyły się
spotkania ze specjalistami. Potwierdzają to w swoich wypowiedziach: „Mocną stroną wsparcia
były spotkania grupy – rozmowy
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z psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym” (Pani Jasia),
„Podobało mi się korzystanie
z różnych form pomocy: prawnej,
psychologicznej i pedagogicznej”
(Pani Małgosia), „Najmocniejszym
punktem w tym projekcie były
rozmowy z psychologiem i pedagogiem” (powiedziała Pani Basia).
W okresie od lutego do
czerwca 2013 r. większość uczestników była również wspierana finansowo. Wielkość wypłaconych
przez PUP, MOPS i SION bezpo-

średnio na ich rzecz świadczeń
pieniężnych wyniosła łącznie prawie 60 tys. zł.
Z obserwacji kadry specjalistycznej projektu, badań ankietowych oraz opinii bezpośrednich
uczestników wynika, że równoległa, kompleksowa oferta realizowana przez trzech Partnerów,
wzmocniła w nich wiarę w możliwość zmiany swojej niekorzystnej
sytuacji zarówno w wymiarze społecznym jak i zawodowym. Miało
to bezpośredni wpływ na poprawę
warunków funkcjonowania ich rodzin, ponieważ podjęcie aktywności na rynku pracy skutkowało
zarówno uzyskaniem dodatkowych
dochodów, jak też poprawą relacji
w gronie najbliższych im osób.
W trakcie realizacji projektu
ukształtowały się również bardzo
pozytywne, bliskie, samopomoco-

we relacje pomiędzy poszczególnymi osobami. Jak mówi Pani
Jasia, jedna z uczestniczek: „Jestem na stażu, mam swoje wynagrodzenie, czuję się pewniej.
Dziękuję za spotkania”. „…Uwierzyłam we własne siły i możliwości. …Wszyscy uczestnicy kursu
byli bardzo koleżeńscy. Starali się
pomóc, jak ktoś miał problem…”
– dodaje Pani Bożenka.
Z kolei współdziałanie PUP,
MOPS i SION wzmocniło i rozszerzyło lokalną ofertę wsparcia
na rzecz bezrobotnych osób niepełnosprawnych uczestniczących
w projekcie. Formuła partnerstwa
umożliwiła wykorzystanie wzajemnego doświadczenia, wiedzy
i posiadanych zasobów. W efekcie
działalności Partnerstwa powstały
wymierne korzyści społeczne
i ekonomiczne. Poprzez pełniejsze, zindywidualizowane dostosowanie usług do potrzeb każdego
z uczestników można było osiągnąć dobre rezultaty w procesie
aktywizacji społeczno - zawodowej. Powstały w trakcie realizacji
przedsięwzięcia interdyscyplinarny Zespół Specjalistów wypracował zasady współpracy i komunikacji pomiędzy członkami Partnerstwa, mające na celu usprawnienie oddziaływań skierowanych
do wspólnych beneficjentów. Wypracowane procedury mogą
w chwili obecnej służyć innym
podmiotom, jako wzorzec przy realizacji podobnych działań. Zauważalne są pozytywne zmiany
w relacjach kadry podmiotów
tworzących Partnerstwo, jak również pracowników z uczestnikami
projektu – stały kontakt zindywidualizował i spersonalizował wzajemne relacje.
Autorka jest dyrektorem MOPS
w Bartoszycach. W pomocy społecznej pracuje od 26 lat. Inicjatorka wielu działań na rzecz
aktywizacji i integracji społecznej.
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wiło, na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku, sprawne przeprowadzenie rekrutacji wyjściowej
grupy 10 osób i rozpoczęcie realizacji kolejnych etapów zaplanowanych działań.
Szczególna sytuacja społeczna
i zawodowa uczestników wymagała kompleksowego, ale równocześnie zindywidualizowanego podejścia do każdego z nich. Dlatego
też, w oparciu o dane z kwestionariusza, wywiadów środowiskowych oraz innej dokumentacji

Terapia zajęciowa w ŚDS "Barka"

Podopieczni placówki uczestniczą w zajęciach nie tylko na
salach i w pracowniach. Jak widać po uśmiechniętych twarzach
wiele przyjemności sprawiła
wszystkim wycieczka do Torunia.
Tutaj obowiazkowe ujęcie przed
Domem Mikołaja Kopernika.

Warsztaty terapii zajęciowej z papieroplastyki. Taka praca wymaga dużego skupienia, ale ile za to potem jest satysfakcji!

Nauka malowania pastelami.
Gimnastyka ogólnorozwojowa z przyborami jest męcząca
Warsztaty plastyczne prowadzoi
można
się zasapać, ale przecież to "samo zdrowie". Warto więc się
ne przez pana Marka Świątectrochę pomęczyć, chociażby dla dobrej sylwetki.
kiego to sama przyjemność.
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