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Co z kartami parkingowymi?
Karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 r. bez względu na
to, na jaki okres zostały wydane tracą ważność z dn. 30 czerwca
2015 r. Co teraz? O tym było 16 czerwca otwarte spotkanie w jeleniogórskiej Książnicy Karkonoskiej, zorganizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Komendę
Miejską Policji oraz Straż Miejską.
Takich spotkań powinno być
dużo więcej – stwierdziła przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, bo ustawa budzi
kontrowersje, ale mam nadzieję, że z czasem każdy zaakceptuje przepisy – mówiła Dorota
Ćwiek.
Karty parkingowe, nawet jeśli
orzeczenie o niepełnosprawności jest wydane na stałe – będą
ważne przez okres 5 lat w przypadku osób, a w przypadku placówek przez 3 lata. Ma to umożliwić weryfikację na wypadek,
gdyby dana placówka przestała
funkcjonować lub osoba, której dotyczy karta parkingowa

umrze – aby ktoś nieuprawniony
nie mógł w jej imieniu wykorzystywać tego dokumentu. Należy
zatem spieszyć się z wnioskiem,
który można złożyć wyłącznie w
placówce MOPS-u.
Ze spisu powszechnego
z 2012 r. wynika, że 15 proc.
jeleniogórzan stanowią osoby niepełnosprawne. Przez
ostatni rok (według nowych
zasad) wydano 1750 kart
parkingowych.
Najwięcej kontrowersji budzi
osobiste stawiennictwo w celu
złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej, pomijając zapisy
znowelizowanej ustawy, poprzez
którą te osoby tracą uprawnienie
do korzystania z tego uprawnienia – mówiła Dorota Ćwiek.
Wniosek należy składać osobiście (w budynku jest winda
oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych), wyjątek stanowią:

dzieci do 16. roku życia oraz
osoby ubezwłasnowolnione, wobec których jest ustanowiony
opiekun prawny lub kurator.
Uczestnicy spotkania poruszali też kwestie dotyczące oceny pracy lekarzy orzekających,
co do których kilka osób miało
zastrzeżenia. – Podejście do pacjenta jest karygodne – grzmiała
jedna z przybyłych. Po długiej
dyskusji ustalono, aby tego typu
sytuacje zgłaszać przewodniczącej zespołu, bądź w oficjalnej
skardze.
Tekst i fot. Przemek Kaczałko

LSON

BIULETYN DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON
Wydawca: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Współpraca: Stowarzyszenie „Działajmy Razem” TRIANON PL Cieszyn, Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Redaktor Naczelny: Robert Zapora Sekretarz redakcji: Bożena Bryl-Chrząszcz
Redakcja: Andrzej Grzelak, Elżbieta Schubert, Tadeusz Siwek, Leszek Kosiorowski, Monika Żak (koordynator projektu), Damian Kostka,
Przemysław Kaczałko, Jerzy Ogonowski, Andrzej Koenig, Piotr Konieczyński, Magda Weidner – dziennikarka Gazety Lubuskiej, Daria Zawadzka
Adres wydawcy i redakcji: 58-500 Jelenia Góra, ul. Osiedle Robotnicze 47A, tel. 75 75 242 54 tel./fax 75 75 231 83,
e-mail: ntit-gazeta@o2.pl
Skład i druk: AD REM, 58-500 Jelenia Góra, ul. Okrzei 12, tel. 75 75 222 15 Nakład 8000 egz.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega prawo do skracania i redakcyjnego opracowania materiałów przyjętych do druku.

2 TU i TERAZ bezpłatna infolinia  800 700 025

Dla Czytelników NTiT Lidia Geringer de Oedenberg

Równi i równiejsi w UE

Każdego roku Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
opracowuje raport oceniający poczynione postępy na polu
równego traktowania obywateli obu płci w UE. Ocena za rok
2013 nie napawa zbytnim optymizmem.
Pomimo starań Komisji Europejskiej i państw członkowskich
współczynnik wzrostu zatrudnienia kobiet jest nadal niezadowalający. W 2002 r. zaledwie 58,1 procent kobiet pracowało zawodowo,
w 2013 – 62,8 procent. Jak na jedenaście lat programu wyrównywania szans wzrost o 4,7 procent
to bardzo mało. Jeśli ta tendencja
utrzyma się, to cel strategii „Europa 2020” – jakim jest uzyskanie
poziomu 75 procent zatrudnienia
wśród kobiet – osiągniemy dopiero w 2038 r. W tym kontekście, koniecznym jest priorytetowe traktowanie środków na rzecz godzenia
życia prywatnego z życiem zawodowym. Usługi opieki nad dziećmi i osobami starszymi pozostają
bardzo drogie, co nie pozwala na
podjęcie pracy zawodowej w pełnym wymiarze średnio aż 53 procent kobiet.
Według Parlamentu państwa
członkowskie powinny tworzyć i
wspierać finansowo systemy opieki, na które obywatele będą mogli
sobie pozwolić. Warta odnotowania jest także propozycja Parlamentu, by w każdym kraju UE
wprowadzono dziesięciodniowy
płatny urlop ojcowski.
Równe uczestnictwo kobiet i
mężczyzn w rynku pracy mogłoby zwiększyć potencjał gospodarczy UE, dzięki czemu – według
prognoz Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
do 2030 r. PKB na mieszkańca UE
wzrósłby o 12,4 procent.
Kolejną kwestią poruszoną w
raporcie jest trend „płciowego”
zróżnicowania
wynagrodzenia
pracowników, jeśli będzie zmieniał

się w dotychczasowym tempie – to
kobiety i mężczyźni będą zarabiać
na tych samych stanowiskach jednakowo dopiero w 2084 r. Obecnie
kobiety otrzymują w UE średnio o
około 16 procent mniej za godzinę
niż mężczyźni zatrudnieni do tej
samej pracy.
Dysproporcje dotyczą także
osób starszych zagrożonych ubóstwem. W przypadku kobiet problem dotyczy 22 procent spośród
nich, w przypadku mężczyzn –
16,3 procent.
Publikacja pochodzi z oficjalnego bloga L. Geringer de Oedenberg. Przypominamy, że w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych w
Jeleniej Górze znajduje się społeczne biuro europosłanki.

Szczególnie warto zwrócić
uwagę na rolę małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP), które stanowią 99 procent firm europejskich i zapewniają w sektorze prywatnym dwie trzecie miejsc pracy.
Tylko 31 procent przedsiębiorców
w UE stanowią kobiety.
Raport został przyjęty przez
Parlament Europejski 10 marca br.
– 411 głosami za, przy 205 głosach
sprzeciwu i 52 wstrzymujących się.
Posłowie zaapelowali do państw
członkowskich UE o uwzględnienie równouprawnienia kobiet i
mężczyzn w politycznym i budżetowym procesie decyzyjnym, czyli:
– zapewnienie pełnego przestrzegania praw zapisanych w dyrektywie poświęconej zasadom
równości wynagrodzeń i przejrzystości płac;

– odblokowanie w Radzie
dyrektywy
w
sprawie poprawy równowagi
płci wśród dyrektorów niewykonawczych
spółek, których
akcje są notowane na giełdzie i
promowanie uczestnictwa zawodowego kobiet w dziedzinie nauki
i nowych technologii, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych (chociaż kobiety stanowią
niemal 60% absolwentów szkół
wyższych w UE, to stanowią niecałe 33% ogólnej liczby naukowców i
inżynierów);
– zajęcie się problemem utrzymującej się dużej liczby kobiet
wśród osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy, za niską płacę i na niepewnych warunkach oraz poprzez zapewnienie
dobrej jakości usług opiekuńczych
dla dzieci i innych osób niesamodzielnych;
– niezwłoczne ratyfikowanie
przez wszystkie państwa członkowskie i UE (będącą także członkiem Rady Europy) Konwencji o
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy
domowej i promowania międzynarodowej współpracy w zakresie
zwalczania wszelkich form przemocy wobec kobiet.
Najwięcej kontrowersji wywołała zawarta w raporcie propozycja dotycząca prawa kobiet do
decydowania o swoich planach
rozrodczych, które miałoby być
traktowane na równi z prawami
podstawowymi. Konserwatyści i
część Chadecji nie zgodziła się na
takie zapisy i przeforsowała poprawki (powołujące się na Artykuł
168 Traktatu o Funkcjonowaniu
Unii Europejskiej) oddające tylko
w ręce parlamentów narodowych
decyzje w tej sprawie.
Z pozdrowieniami
z Parlamentu Europejskiego
Lidia Geringer de Oedenberg
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Nie zakładam skrajnych scenariuszy
Minęły trzy lata od wprowadzenia w Polsce Konwencji
ONZ o osobach niepełnosprawnych. Co zostało wdrożone, a
co jeszcze nie i dlaczego?
Jarosław Duda: Konwencja
wyznacza dla nas kierunek działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ratyfikacja była
wyraźnym sygnałem - jesteśmy
gotowi i odpowiedzialnie możemy potwierdzić, że gwarantujemy niepełnosprawnym poszanowanie ich praw, gwarancje
uczestnictwa i aktywności. Nie
zatrzymaliśmy się wtedy stwierdzając wyłącznie, że wszystko
już zostało zrobione, ale rozpoczęliśmy kolejny etap budowy
społeczeństwa równych szans.
Zdaje sobie sprawę, że czasem możemy odnieść wrażenie,
szczególnie gdy sprawa dotyczy
indywidualnych rozstrzygnięć,
że może istnieć rozdźwięk pomiędzy systemowymi rozwiązaniami i praktycznym ich realizowaniem. To jest wyzwanie,
które będzie jednym z priorytetów mojej dalszej działalności. W tym zakresie olbrzymią
rolę odgrywać powinny organizacje pozarządowe, których
zaangażowanie w promocje i
gwarantowanie praw osób z niepełnosprawnościami są dla mnie
powodem do dumy. Umiejętne
wykorzystanie możliwości, jakie daje nam przykładowo nowa
perspektywa środków wspólnotowych, pozwoli nam sprawnie
przyjrzeć się i zmienić te obszary
gdzie to konwencyjne spojrzenie
nie jest jeszcze wyraźne. Waż-

nym i realizowanym zadaniem
jest również wymuszanie stosowania nowoczesnych narzędzi Konwencji, jak uniwersalne
projektowanie, w każdym obszarze działań publicznych. Cieszy
również coraz większa świadomość osób z niepełnosprawnościami, jak i podmiotów publicznych i nie tylko, z pozytywnych
efektów działań wyrównujących
szanse i gwarantujących dostępność, nie tylko fizyczną, dla
wszystkich w podejmowanych
inicjatywach.
Jakie sprawy tej Konwencji
uważa Pan za najważniejsze?
– Konwencja nie jest zdarzeniem na raz, tu i teraz. Nikt odpowiedzialny nie może powiedzieć, że wszystko już zostało
osiągnięte albo nic nie zostało
zrobione. Naszym wspólnym
zadaniem jest dalsza praca nad
procesem zmian, nie tylko prawa, ale przede wszystkim postaw
i świadomości, że wszyscy jesteśmy beneficjentami tej zmiany,
która daje nam pełna integracja.
Z czego wynika znaczne
zmniejszenie w tym roku środków PFRON? ograniczy to
działalność wielu organizacji
pozarządowych, które realizowały projekty przy wsparciu
środków Funduszu? W konsekwencji zuboży to ofertę trafiającą do ON.
– Należy pamiętać, jak jest
budowany budżet PFRON. Pieniądze pochodzące od pracodawców, którzy nie zatrudniają
pracowników niepełnospraw-
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nych są w pełnej wysokości wydatkowane na działania wspierające wiele obszarów aktywności
osób z niepełnosprawnościami.
Największą pulę tych środków
wydatkuje się na wsparcie rynku
pracy osób niepełnosprawnych.
Pozostałe środki dystrybuowane są w części do samorządów
na dofinansowanie realizacji ich
zadań na rzecz niepełnosprawnych, w części wydatkowane
są na realizację programów na
rzecz osób niepełnosprawnych
oraz dzielone pomiędzy organizacje pozarządowe na ich działania dla osób z niepełnosprawnościami. Obserwujemy stałe
zainteresowanie pracodawców
zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników, co skutkuje
koniecznością zapewnia odpowiedniego poziomu środków na
realizację uprawnień pracodawców. Oczywiście nikt nie wyobraża sobie odejścia od udziału
środków PFRON w innych formach wspierania osób z niepełnosprawnościami. Mając takie
możliwości, gdy przykładowo
w ciągu roku dokonają się pewne zmiany poziomów wydatków obligatoryjnych, możemy
podjąć starania o przesunięcie
środków na inne cele i w tym
zakresie prowadzimy na bieżąco
analizy. Dla mnie bardzo ważne jest podkreślenie, że wszystkie środki PFRON-u trafiają do
osób z niepełnosprawnościami.
Doceniając olbrzymią role organizacji pozarządowych będę
podejmował wszelkie działania
wspierające ich działalność, w
sposób który gwarantuje wspar-

cie w pozostałych obszarach aktywności osób z niepełnosprawnościami.
Nowelizacja art. 22 tzw.
Ustawy o rehabilitacji podzieliła środowisko pracodawców
osób niepełnosprawnych. Na
czym, Pana zdaniem, polega
istota tego konfliktu?
– Dyskusja o pieniądzach
zawsze wywołuje emocje ale zawsze trzeba szukać kompromisu
w trudnych sprawach. Przyglądając się wsparciu zatrudnienia
osób niepełnosprawnych należy
podkreślić, że głównym instrumentem zachęcającym do ich zatrudniania jest mechanizm dofi-

nansowań. System ulg pozwala
tym, którzy z rożnych względów
nie zatrudniają niepełnosprawnych, uniknąć konieczności dokonywania wpłat do PFRON.
Należy zawsze rozważać, co jest
dla nas cenniejsze – zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika czy poszukiwanie sposobu
pozwalającego nam od tego zatrudniania odejść. Oba te mechanizmy mogą istnieć obok
siebie, ale wydaje mi się, że ta
dyskusja, która dzieje się w pew-

nym sensie obok działań strony
rządowej (nie mamy projektu legislacyjnego w tym zakresie) pokazuje, że zmiana w tym obszarze jest konieczna. Jej ostateczny
kształt będzie na pewno wynikiem dyskusji wszystkich stron.
Czy już dzisiaj można powiedzieć, jakie korzyści dała
ta nowelizacja? Są obawy, że
zatrudnienie w grupie osób z
umiarkowanym i znacznym
stopniem niepełnosprawności
zmniejszy się.
– Jeszcze nie ma żadnego
konkretnego projektu ale wydaje się, że nigdy nie należy zakładać skrajnych scenariuszy.
Dla moich działań
jednym z priorytetów jest tworzenie odpowiednich
mechanizmów
wspierania
zatrudnienia osób
niepełnosprawnych i zabierając
głos w tej dyskusji
zawsze będę brał
pod uwagę wpływ
zmian na rynek
pracy. Jeszcze raz
odwołam się do
samej istoty ulgi
we wpłatach i postawienia pytania
czy modyfikacja wywoła wyłącznie skutki negatywne na rynku
pracy czy może być zupełnie
inaczej.
Organizacje pozarządowe,
które realizują projekty finansowane ze środków PFRON,
skierowane do osób niepełnosprawnych podnoszą, że największym problemem jest brak
ciągłości projektów. Rodzi to
spore kłopoty: choćby takie,
że pracownicy do obsługi tych

projektów zatrudniani są na
tzw. umowy śmieciowe (krótkoterminowe). W przypadku
projektów wieloletnich, z zagwarantowanym finansowaniem, można byłoby zatrudnić
te osoby na umowach o pracę. Jakie działania podejmuje
Pana resort, by to zmienić? Czy
istnieje możliwość utrzymania
ciągłości najbardziej perspektywicznych projektów?
– Działania projektowe zawsze cechują się pewnym zakresem czasowym i zadaniowym.
Być może warto odwrócić tę
dyskusję i zapytać, jak wykorzystać doświadczenia realizacji projektów w rozwiązaniach
systemowych? Nie oznacza to
odbierania zadań i środków organizacjom ale otwiera pole do
rozważań nad wprowadzeniem
stabilnych form ich finansowania. Do tej dyskusji zachęcam.
Potwierdzam, że przyglądamy
się sytuacji finansowej PFRON
tak, aby móc rozpocząć proces
zmian sprzyjający realizacja zadań przez organizacje pozarządowe.
Rola organizacji pozarządowych w realizacji działań na
rzecz osób z niepełnosprawnościami zasługuje na najwyższe
uznanie i nie wyobrażam sobie
ich braku w systemie wsparcia.
Czy istnieje możliwość
ujednolicenia kryteriów oceny
projektów? Zdarza się, że projekt, który jest oceniany przez
dwóch różnych ekspertów,
otrzymuje znacznie różniące
się od siebie oceny?
– Zachęcam do dyskusji w
tym zakresie i do wspólnego
wypracowywania zmian, które
będą sprzyjały w realizacji dobrych projektów.
Redakcja
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Senior na czasie – edycja III”: warsztaty motywująco – integrujące

Spotkanie przed ważnym kursem

Ponad 30-osobowa grupa seniorów i osób z niepełnosprawnością wzięła udział w trzydniowych warsztatach motywująco – integrujących w jednym z obiektów hotelowych Kotliny
Jeleniogórskiej. To ważny etap przygotowań do czteromiesięcznego kursu komputerowego, który na dniach rozpocznie się w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
Grupa podzielona była na
trzy dziesięcioosobowe zespoły,
które przez trzy dni pod kierunkiem psychologów, przygotowywały się do kursów komputerowych, rozpoczynających się
w Karkonoskim Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych od końca
czerwca.

To ważny etap przygotowania do czteromiesięcznego kursu
komputerowego, prowadzonego
w trzech grupach:
I grupa dla początkujących –
zapoznanie się z komputerem,
obsługa internetu z nauką umiejętności obsługi bankowości
elektronicznej, założenie i prowadzenie adresu e-mail.
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II grupa dla zaawansowanych
– którzy w poprzednich dwóch
edycjach „Seniora na czasie”, poznali już tajniki pracy przy komputerze i mogą rozszerzyć zakres
swojej wiedzy.
Do III grupy weszli początkujący komputerowcy z wadami wzroku, którzy w czasie
kursu mają szansę nauczyć
się obsługi komputera przy
użyciu specjalnego programu,
umożliwiającego bezwzrokową
lub wspomaganą pracę z tym
sprzętem. To pierwsza taka inicjatywa w III edycji projektu,
który znalazł dofinansowanie

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Jak zwykle w ostatnim dniu warsztatów
integracyjnych ich uczestnicy zaprezentowali trzy atrakcyjne programy kabaretowe
nagrodzone gromkimi brawami. Był też czas
na wspólne śpiewanie, rozmowy, wzajemne
poznanie czyli szeroko pojętą integrację.
Tekst i fot: Łukasz Muraszko

Warto przypomnieć, że dziesięciostanowiskowa pracownia komputerowa w
KSON-ie, to również efekt dofinansowania tego resortu sprzed trzech lat, dzięki
czemu ponad 250 osobom umożliwiono
szkolenia z zakresu obsługi komputera.
Wielu spośród nich działa społecznie
w organizacjach zrzeszonych w KSON-ie, Polskim Związku Niewidomych oraz
w Polski Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, a także w innych organizacjach pozarządowych.

Pomogą odnaleźć się osobom
niepełnosprawnym
Od lipca w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
– Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku rozpocznie projekt pod nazwą „Bez barier – aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.
– Aktywizować będziemy niepełnosprawności w przedziaosoby z orzeczeniem o stopniu le wiekowym między 18 a 60 rokiem życia i nieaktywne zawodowo – informują autorzy projektu.
– Chcielibyśmy, aby uczestnictwo w zajęciach zaowocowało
nie tylko pozyskaniem pracy, ale
aby osoby niepełnosprawne integrowały się ze społeczeństwem
oraz nawiązały nowe kontakty i
przyjaźnie, a także nabrały większej pewności siebie i uzyskały
konkretne efekty w postaci znalezienia pracy – dodają.

Zajęcia odbywały się będą w
ramach warsztatów i trwać będą
pięć dni w pomieszczeniach sanatorium MSWiA w Cieplicach
(ul. Cieplicka 69-71) Program jest
bardzo atrakcyjny i oprócz doradcy zawodowego obecny będzie
także psycholog, który zapozna
uczestników z metodami ułatwiającymi podjęcie pracy zawodowej.
Szczegółowych
informacji
można zasięgnąć dzwoniąc do
sekretariatu KSON-u pod nr telefonu 75 75 24 254 lub pisząc
na adres e-mail: biur@kson.pl.
Do dyspozycji zainteresowanych
pozostają także wolontariusze
KSON– u i Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku– u pod adresem: ul. Osiedle Robotnicze 47a
w Jeleniej Górze.
M.D.
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Po morzach i oceanach pływały statki, noszące imiona naszych miast

Morskie opowieści
w KSON-ie
– Na spotkaniu Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku gościliśmy kapitana żeglugi wielkiej Ryszarda Bilskiego – mówi
Mirosława Jośko, wiceprezes jeleniogórskiego Stowarzyszenia. To kolejne spotkanie z cyklu wspomnień jeleniogórzan
o swojej drodze życiowej.
Kapitan Ryszard Bilski przypomniał czasy, gdy uczniowie
jeleniogórskich szkół, zafascynowani morskimi przygodami,
inspirowani twórczością Karola Borhardta i Konrada Korzeniowskiego, marzyli o pracy
na morzu. Z tego okresu wielu
z nich podejmowało studia w
Szkołach Morskich w Szczecinie
i Gdyni. Pan Ryszard ukończył
Gdyńską po odbyciu 3-letniej
służby w marynarce wojennej na
dużych ścigaczach.
Po 19. latach pracy w Polskich
Liniach Oceanicznych był zmuszony podjąć pracę u armatorów zagranicznych. Zaczynał od
młodszego marynarza (chłopca pokładowego) a przeszedł
na emeryturę w ubiegłym roku
jako kapitan żeglugi wielkiej po
44. latach pracy na morzu. Pracował na różnych typach statków: drobnicowcach, zbiornikowcach, promach pasażerskich
a kończył karierę w sektorze
wydobywczym ropy naftowej
i gazu (Offshore). Opowieść o
swoich podróżach po morzach i
oceanach świata ilustrował zdjęciami, odpowiadał na pytania
zapowiadając kolejne spotkania
w KSON-ie.
„Dolny Śląsk wrasta w morze” to akcja, którą w latach 80

ubiegłego stulecia prowadzono
w celu zainteresowania społeczeństwa gospodarką
morską – Polskie Linie Oceaniczne i Polska
Żegluga Morska należały do największych
światowych armatorów.
Wielu statkom nadawano nazwy miejscowości
lub nazw geograficznych. Pływały m.in.
statki: MS Jelenia Góra,
MS Cieplice, MS Karpacz, MS Świeradów
Zdrój, MT Karkonosze,
MT Sudety, a do dzisiaj eksploatowany jest
jeszcze MT Szrenica.
Wiele zakładów pracy
patronowało „swoim”
statkom
utrzymując
kontakt z ich załogami.
Wspomnienie tamtych
wspaniałych
czasów
prezentują zdjęcia niektórych z wymienionych statków. Wkrótce
kolejne spotkanie z jeleniogórzanami – ludźmi
morza.
Więcej o karkonoskiej flocie na stronie
www.kson.pl w zakładce
e-gazeta.
Tekst i fot. KSON
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Za nami mityng w trójboju siłowym
„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli
nie będę mógł zwyciężyć, niech
będę dzielny w swym wysiłku”
– są to słowa przysięgi olimpijskiej wypowiadane przez
zawodników Olimpiad Specjalnych podczas uroczystego
otwarcia zawodów sportowych.
Nie inaczej było w piątkowy
wieczór (22 maja) w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny w
centrum Wisły podczas otwarcia „X Ogólnopolskiego Mitingu w trójboju siłowym Olimpiad Specjalnych Wisła 2015”.
Niepełnosprawność intelektualna (obniżenie poziomu rozwoju intelektualnego) – to zaburzenie rozwojowe polegające na
znacznym obniżeniu ogólnego
poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy deficyt w zakresie zachowań
adaptacyjnych w szczególności
niezależności i odpowiedzialności.
Głównym celem Olimpiad
Specjalnych jest wspomaganie
rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez
zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie
sportowym. Drugim, równie
ważnym celem jest zwiększenie
świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy na temat
możliwości osób z tą formą niepełnosprawności.
W naszym kraju sportem
niepełnosprawnych intelektualnie zajmuje się stowarzyszenie
Olimpiady Specjalne Polska,
którego ambasadorem jest tenisista Łukasz Kubot.
W ruchu Olimpiad Specjalnych w Polsce trenuje obecnie
ponad 17 tysięcy zawodników,

zrzeszonych w 507 klubach, w
18 oddziałach regionalnych.
Zawodnicy do wyboru mają 24
dyscypliny sportowe (w sportach letnich i zimowych). Rocznie, prócz regularnego cyklu
treningowego, Stowarzyszenie
Olimpiad Specjalnych Polska
organizuje ponad 260 imprez
sportowych i zawodów.
W tym roku 25 lipca w Los
Angeles podczas ceremonii
otwarcia Światowych Igrzysk
Olimpiad Specjalnych zapłonie
tzw. ogień nadziei. Wśród zawodników z całego świata nie
zabraknie również reprezentantów Polski. Talenty sportowe poszukiwane są na licznych zawodach, turniejach czy mityngach
rozgrywanych w całej Polsce.
W dniach 22 – 24 maja w sali
gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w centrum Wisły odbywał
się ogólnopolski mityng w trójboju siłowym, organizowany
przez Olimpiady Specjalne Polska. W imprezie wzięli udział
zawodnicy i zawodniczki reprezentujący regionalne oddziały

Olimpiad Specjalnych z całego
kraju wraz z trenerami oraz kibicującymi im członkami rodzin
i przyjaciół.
Trójbój siłowy to konkurencja sportowa polegająca na wyciskaniu sztangi leżąc, przysiadzie
za sztangą na barkach, martwym
ciągu lub w wybranej przez zawodnika jednej z wymienionych
konkurencji.
Uroczysta ceremonia otwarcia miała miejsce w piątek w
wiślańskim amfiteatrze im. Stanisława Hadyny. W sobotę zmagania odbywały się od godziny 9.
do godziny 18., a w niedzielę dokończono je w godzinach przedpołudniowych. Po uroczystej
ceremonii zakończenia zawodnicy wraz z towarzyszącymi im
osobami rozjechali się do swoich
miejscowości. W mityngu wzięło udział 65 zawodników.
Dzięki takim imprezom Stowarzyszenie przełamuje stereotypy, przyczynia się do lepszego
zrozumienia, akceptacji i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Andrzej Koenig
niewidomy
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Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie
Koło Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gorzowie
Wlkp. od czterech lat organizuje obchody Dnia Godności
Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie w Gorzowie Wlkp.
Dzień Walki z Dyskryminacją
Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest 5 maja i połączony jest z Dniem Godności
Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną.
Każdego roku w Gorzowie
Wlkp., mają miejsce dwa wydarzenia: spotkanie z rodzinami
i osobami niepełnosprawnymi,
władzami miasta i województwa
w Teatrze im. Juliusza Osterwy.,
a także spotkanie z mieszkańcami miasta i gmin ościennych
na Starym Rynku. Występ niepełnosprawnych aktorów oraz
spotkanie na stałe wpisały się w
kalendarium imprez organizowanych w Gorzowie Wlkp. W
2015 roku zadanie to zostało zlecone i współfinansowane przez
Zarząd Województwa Lubuskiego pod nazwą „Gorzów - miastem akceptacji”.
W tym roku w Teatrze im.
Juliusza Osterwy wystawiony został spektakl pod tytułem
„Pięknie Żyć”. Na scenie wy-

stępowało 77 osób niepełnosprawnych: dzieci i młodzieży
oraz dorosłych, wraz z 25 pracownikami z kilku placówek:
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego placówki Koła PSOUU w Gorzowie Wlkp., Zespołu Kształcenia
Specjalnego nr 1 w Gorzowie
Wlkp., Ośrodka Rehabilitacyjno
– Edukacyjno – Wychowawczego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Drezdenku
placówki Koła PSOUU w Gorzowie Wlkp., Środowiskowego
Domu Samopomocy w Starym
Kurowie, Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w
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Strzelcach Krajeńskich, Środowiskowego Domu Samopomocy
w Międzyrzeczu, Środowiskowego Domu Samopomocy Koła
PSOUU w Gorzowie Wlkp., Powiatowego Ośrodka Wsparcia
„Razem Raźniej” w Skwierzynie,
Zespołu Szkół Specjalnych nr 14
w Gorzowie Wlkp.
Podczas przedstawienia można było doświadczyć różnorakich emocji. Kogoż bowiem
nie wzruszy opowieść o miłości, którą zobaczyć można było
w przedstawieniu pod tytułem
„W miłości nie ma równości”,
czy nie rozbawi występ dzieci w
przedstawieniu pod tytułem „Na
straganie”? Kto się nie zatrzyma
nad słowami piosenki Stanisława Sojki wyśpiewanymi przez
niepełnosprawną panią Sylwię
Golczyk, a tekst nabrał innego
wymiaru:
„To samo niebo mamy nad głowami,
To samo słońce promieniami darzy,
Tak samo kochać chcemy, chcemy
być kochani
Więc nie bój się, nie bój się zobaczyć
Zobacz we mnie człowieka
Ja na litość nie czekam
Tak jak Ty, jestem i przemijam
Zobacz we mnie człowieka
Zobacz, uwierz - nie zwlekaj

Bądźmy razem w tej podróży
Ty i ja”
Drugie wydarzenie zostało
zorganizowane przy współpracy
z Akademią Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. Impreza
odbyła się 9 maja na Bulwarze
Zachodnim a otworzyli ją: Prezydent Miasta Jacek Wójcicki i
Przewodnicząca Zarządu Koła
PSOUU Beata Piwowarska.
Na scenie wystąpił zespół muzyki reggae KDB, przy którym
bawili się licznie zgromadzeni
mieszkańcy naszego miasta, nie
zabrakło także scenicznych występów beatboxerów.
Ogromnym
zainteresowaniem i sympatią uczestników imprezy cieszyli się strażacy, którzy
demonstrowali ratowanie osób
poszkodowanych z wraku samochodu oraz uczyli, jak zachować
się w razie pożaru. Studenci i
wykładowcy AWF w Gorzowie
przygotowali liczne konkurencje
sprawnościowe dla dzieci małych i trochę większych. Ponadto
mieszkańcy mogli nieodpłatnie
skorzystać z porad dietetyczki,
fizjoterapeuty, wziąć udział w
badaniu poziomu cukru we krwi
i wykonać analizę składu ciała.
Do świetnej zabawy organizatorzy dołączyli mieszkańcom
przepyszną grochówkę, która
wydawana była nieodpłatnie –
za jeden uśmiech. Dodatkowo,
również darmowo, pan Jarosław
Marciniak z Fabryki Aktywności
Młodych częstował uczestników
watą cukrową.
Koło PSOUU w formie występów w Teatrze oraz happeningu
stara się przybliżyć mieszkańcom
problem
niepełnosprawności
intelektualnej i minimalizować
wykluczenie społeczne, które tę
grupę osób dotyka. Organizatorzy bardzo dziękują sponsorowi –
firmie Enea Operator oraz AWF
Gorzów za współpracę, a także
wszystkim artystom za zapał i
występy.
D. Pilecka

Doktor Iza…
W dniu 12 maja odeszła od nas doktor nauk medycznych, specjalista chorób oczu – Izabela Barczyk. Żegnało ją kilkaset osób a pośród nich, oprócz rodziny, koleżanki i koledzy lekarze, pielęgniarki i bardzo liczni Jej pacjenci. Wspomnienie o Zmarłej, wyjątkowo
ciepłe i refleksyjne, wygłosił ksiądz prałat Józef Stec. Mszę żałobną
sprawował proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski i
św. Franciszka z Asyżu ks. Grzegorz Niwczyk. Pośród zebranych
była również delegacja Cechu Rzemiosł Różnych ze sztandarem.
Doktor Barczyk trafiła do
jeleniogórskiego szpitala z tzw.
nakazu pracy w roku 1959.
Okulistyki uczyła się od ówczesnego ordynatora, doktora Hindesa. Wkrótce została ordynatorem oddziału okulistycznego
cieplickiego szpitala, w którym
pracowała przez ponad 20 lat.
Była prekursorką w dziedzinie chirurgii okulistycznej i to
dzięki jej energii i umiejętnością w Szklarskiej Porębie powołano pierwszą w kraju prywatną klinikę mikrochirurgii
oka – „WZROK”. W klinice tej
leczono choroby oczu według
metody prof. Fiodorowa z Nowosybirska, gdzie doktor Izabela z zespołem Polskich lekarzy
przebywała na specjalistycznym
szkoleniu. Klinikę „Wzrok” została przeniesiona w 2010 roku
do Centrum Medycznego w
Karpaczu. Doktor Izabela Barczyk w ciągu swojej kariery
lekarskiej wykształciła ponad
dwudziestu okulistów, a gdy w
świecie medycznym mówiło się
o niej, zawsze to były ciepłe akcenty podkreślające Jej Niespożytą Energię w trosce o pomoc
potrzebującym.
– Doktor Iza to odchodząca
już do historii „Judymów” lekarka, przyjaciel i człowiek dla
którego dobro pacjenta było

rzeczą pierwszorzędną – wspomina dyrektor Centrum Medycznego w Karpaczu dr. Grzegorz Gąszczyk.
Miło też wspominają doktor
Izę niepełnosprawni z różnych
organizacji grupujących inwalidów wzroku. Wielokrotnie,
jak wspominają pacjenci zrzeszeni w KSON-ie, przyjmowała
na badania i leczenie w swoim
gabinecie ludzi ubogich i nie
zdarzyło się by mieli okazję
jej zapłacić za wizytę lekarską.
Doktor Izabela Barczyk pozostawiła męża Jerzego, synów z
rodzinami i czworo ukochanych wnucząt, a przede wszystkim wielu, wielu pacjentów,
którzy na zawsze zapamiętają Ją
w swojej pamięci.
Łukasz Muraszko
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Dla chorego chłopca udało się zebrać 8600 złotych, ale to nie wszystko!

Wybiegali dla Kuby nowy sprzęt!
Pokonali 5 km przez Wzgórza Piastowskie. Metę przekraczali z uśmiechem. Bo nie chodziło o rywalizację, ale o to, by
dobrze się bawić i pomóc choremu siedmioletniemu Kubie.
W ostatnim numerze zapowiadaliśmy wyjątkowy bieg
„Pięć na Siedem”, którego inicjatorami byli Alicja Szarowar
i Bartek Borowiec. Celem jego
było zebranie pieniędzy na niezbędny dla chorego Kuby asystor kaszlu. Sprzęt ten niestety
do najtańszych nie należy. Kosztuje ponad 20 tys. zł.
Przypomnijmy, że chłopczyk
od jedenastego miesiąca życia
choruje on na Zespół Guillaina-Barrégo-Strohla, przypadłość,
która w wielkim skrócie poważnie uszkadza nerwy.
Chętnych do pomocy nie
brakowało! Każdy podczas akcji mógł wrzucić pieniądze do
puszki, wziąć udział w atrakcyjnych licytacjach, na których
do zdobycia był m.in. koszulka
z autografami obecnych mistrzów Polski – koszykarza-

mi Stelmetu Zielona Góra.
Na starcie stanęli zarówno młodzi, jak i starsi. Biegacze, rowerzyści...spacerowicze. Punktualnie
o godzinie 12.00 wystartowali.
Trasa wiodła przez piękny las, a
do pokonania było 5 km. Na mecie na wszystkich czekał uradowany Kuba Krysiak.
Jak poinformowali organizatorzy, podczas zbiórki udało
się zebrać ponad 8,600 zł. A dodatkowo w tym samym czasie,
kiedy odbył się bieg w Ochli,
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pieniądze zbierane były także
podczas Półmaratonu Solan, a
dzień później w trakcie biegu w
Wolsztynie.

–

Nowiutki, funkcjonalny, lekki asystor kaszlu jest
już u Kuby – poinformowali
wszystkich niedawno na Facebooku organizatorzy. – To
komfort i bezpieczeństwo, a
przede wszystkim niezależność
w ochronie zdrowia dla Jakuba
i jego rodziców. Mimo, że procedury końcowe jeszcze trwają, to producent już dostarczył
urządzenie. Za zrozumienie i

serce dziękujemy. I
każdemu kto dołożył choćby małą cegiełkę w tym przedsięwzięciu wielkie
dzięki – dodali.
Po raz kolejny
udowodniono, że
można! W naprawdę świetny
sposób zorganizować zbiórkę
i połączyć dobrą zabawę z dobrymi uczynkami. Gratuluje-

my organizatorom i wszystkim
uczestnikom akcji.
Tekst i fot. Magda Weidner
dziennikarka Gazety Lubuskiej

Paryż w „pigułce”? Dlaczego nie!

Stowarzyszenie „Działajmy Razem” w Cieszynie organizuje sześciodniowa wycieczkę do jednego z najchętniej odwiedzanych
miast w Europie. Planowany termin to 15-20.09.2015 roku.
Ramowy program wyjazdu: I dzień – wyjazd z Polski w
godzinach
popołudniowych;
nocny przejazd przez Niemcy,
II dzień – przyjazd do Paryża –
zwiedzanie miasta komunikacją
miejską: wzgórze Montmartre,
bazylika Sacre-Coeur, Pola Elizejskie, spacer „zapoznawczy” z
miastem; obiadokolacja, przejazd do hotelu, nocleg; III dzień
Więcej o wycieczce:
Stowarzyszenie
„Działajmy Razem”
ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
33 445-70-11
dzialajmyrazem@wp.pl

– po śniadaniu przejazd do centrum Paryża – wyspa Cite z katedrą Notre-Dame, biznesowa
dzielnica La Defense, centrum
Pompidou, Dzielnica Łacińska (Sorbona, Panteon, ogrody
Luksemburskie), przejazd przez
dziedziniec Louvru, najsłynniejsza wieża świata – Wieża Eiffla,
obiadokolacja, nocleg; IV dzień
– śniadanie i przejazd do Wersalu – zwiedzanie; powrót do Paryża: muzeum perfum Fragonard
(możliwość zakupu perfum),
Opera Paryska, Plac Vendome,
rejs po Sekwanie, obiadokolacja, nocleg; V dzień – śniadanie
i ostatni spacer po Paryżu, czas
na zakupy i wyjazd w stronę Polski; VI dzień – Powrót do Polski

w godzinach porannych. Cena:
1.400 zł/osoba (przy minimum
40 osobach płatnych).
Cena zawiera: transport autokarem klasy LUX, opiekę pilota – przewodnika, 3 noclegi w
hotelu ** pokoje 2-, 3-osobowe, 3
śniadania kontynentalne, 3 obiadokolacje, bilety: wieża Effla, rejs
statkiem po Sekwanie, Wersal,
bilet na komunikacje miejską,
ubezpieczenie.
Stowarzyszenie „Działajmy Razem”
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Nowoczesna technologia komórkowa dla niepełnosprawnych

Nie bój się smartfona

Jaki telefon wybrać? Z dużym wyświetlaczem? A może starego
typu, z klawiaturą? Robert Walaszek – przedstawiciel jednej z
sieci telefonii komórkowych na spotkaniu Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku w KSON-ie pokazał niewidomym i niedowidzącym
nowoczesne zaplecze telefonii komórkowej oraz stacjonarnej.
– Nie bójmy się nowej technologii – podkreślał Robert Walaszek
na spotkaniu. – Przy dzisiejszych
możliwościach technicznych, jesteśmy w stanie tak przystosować
telefon, aby każdy człowiek – czy
młody, czy ten trochę starszy,
mógł sprawnie i bez problemu z
takiego sprzętu korzystać. Dzięki
specjalnym, darmowym programom – nakładkom stabilizującym
obraz, dużym ekranom i czcionce
o wielkości ponad 1 cm, inwalidzi wzroku nie muszą się ograniczać do telefonów klawiszowych, a
wręcz powinni wychodzić naprzeciw nowoczesności i posługiwać
się nawet smartfonami, które przy
odpowiedniej taryfie można otrzymać nawet za darmo, lub przysłowiową złotówkę.
Gość spotkania pokazał kilka
telefonów, które mogą być użytkowane przez osoby z zaburzeniami
widzenia. Jeden z nich może być
wykorzystywany również jako telefon stacjonarny i ma zasięg do
500 m! Pozostałe to telefony z dużą
klawiaturą i przyciskiem, który ma
za zadanie wezwać pomoc. Były
również smartfony, które mają

bardzo dużą rozdzielczość ekranu,
możliwość powiększenia liter, a
także możliwość wgrania programów przetwarzających np. pismo
na mowę.
Poniżej przedstawię pokrótce
dwa modele smartfonów, które
mają bardzo dużą rozdzielczość
ekranu oraz możliwość powiększenia czcionki nawet do wielkości
ponad 1 cm.
Pierwszym z takim telefonów
jest Samsung Galaxy S4. Samsung
Galaxy S4- ma bardzo duży i, co
ważne, czytelny ekran, dobry procesor, nie zawiesza się przez pamięć operacyjna 2 GB, co pozwala
na instalację dużej ilości aplikacji.
Ma możliwość obsługi jedną ręką i
dobry aparat.
Drugi to Sony Xperia Z3, który
oprócz tych wszystkich zalet, które
posiada Samsung Galaxy S4, ma
dużo większą pamięć operacyjną
– 3GB, więc możemy zainstalować
większą ilość aplikacji i nie będzie
miało wpływu na pracę telefonu.
Ma też bardzo dobry głośnik, który przy aplikacjach przetwarzających tekst na mowę ma ogromne
znaczenie.
Poniżej przedstawię kilka aplikacji, które mogą być
pomocne w codziennym
korzystaniu z telefonu.
Koala Phone jest prostym programem, zaprojektowanym dla początkujących użytkowników,
niedowidzących i osób
starszych. Poprzez zmianę
napisów i „przycisków” w
telefonie na duże i czytelne,
Jest wiele aplikacji (płatnych i bezpłatnych), ułatwia osobom starszym i
ułatwiających korzystanie ze smartfonów. niedowidzącym codzienne
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W nowoczesnych smartfonach
można powiększyć cyfry, dzięki
czemu nie ma problemów z wybraniem właściwego numeru.

korzystanie z urządzenia. Użytkownicy mogą skorzystać z dwóch
odsłon aplikacji: bezpłatnej – trochę okrojonej, oraz płatnej – rozszerzonej (koszt zakupu to 23,93
zł). Zużywa mało pamięci, przez
co nie zawiesza się. Prosta w obsłudze, a w wersji płatnej oprócz
kontaktów i sms, obsługuje także
budzik, latarkę, a nawet Skype ‘a
czy nawigację GPS.
„Lupa” – powiększa tekst
„Blind – Droid Walnet – bardzo ciekawa aplikacja. Czyta wartość pieniądza i jego walutę po zeskanowaniu aparatem.
„The Voice” – zmienia obraz
kamery na głos, tzw. „wirtualna
rzeczywistość”. Idąc z telefonem
przy zbliżaniu się np. do drzwi lub
biurka, wydaje określone dźwięki,
przez co chroni nas przed upadkiem, czy zderzeniem.
„Talk Back” – zmienia tekst na
mowę. Zamontowany fabrycznie
w większości urządzeń. Odczytuje
na głos wszystkie operacje wykonywane na telefonie.
Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać w salonach
operatorów telefonii komórkowej,
można też posiłkować się informacjami pozyskanymi w internecie.
Należy także pamiętać, że osoby
mające na orzeczeniu o stopniu
niepełnosprawności kod 04-O
mają szansę na spore zniżki w abonamencie telefonicznym. Należy
iść z duchem czasu, do czego gorąco zachęcamy.
Agata Grajewska

Wielu się wydaje się, że jak siedzi na wózku, to nic nie może. Nieprawda!

Paulina: marzenia uskrzydlają

Niepełnosprawność ogranicza
marzenia? Nic bardziej mylnego! Udowodniła to ostatnio
Paulina, która pojawiła się
wysoko nad ziemią i skoczyła
ze spadochronem z wysokości 2.900 metrów. Wydarzenie
to dodało Paulinie energii do
dalszych działań. – Może teraz
jeszcze polecę paralotnią, albo
zanurkuję – mówi.
Pamiętacie Paulinę Wybieracką? Opisywaliśmy ostatnio,
jak sama rozkręciła akcję zbierania nakrętek na nowy wózek.
Akcja nadal trwa. Paula nie
poddaje się, chociaż do realizacji celu brakuje jeszcze kilka tysięcy złotych... 31-latka wierzy,
że w końcu nadejdzie ten dzień,
że nie będzie „gubić już śrubek”
i prosić o to, aby ktoś ją gdzieś
podwiózł, bo wózek odmówił
posłuszeństwa. To jedno z największych marzeń zielonogórzanki, ale jak każdy gdzieś w
głębi skrywają się mniejsze marzenia, jednak równie ważne.
Od kilkunastu lat Paulina
wyobrażała sobie, jak wznosi
się nad ziemią. Skoczyć ze spadochronem będąc osobą niepełnosprawną? – To nie jest
możliwe – stwierdza większość.
Tak też wiele razy słyszała zielonogórzanka. Jednak pewnego
dnia postanowiła zdradzić swoje marzenie znajomej. – Często ze sobą rozmawiamy i jakiś
czas temu Paula przyznała mi,
że chciałaby skoczyć – przyznaje pani Angelika. – Nie zastanawiając się ani chwili dłużej,
napisałam w odpowiednie miejsce i otrzymałam odpowiedź,
że nie ma najmniejszego problemu – dodaje. – Krzyczałam
i płakałam ze szczęście, gdy to
usłyszałam – przyznała Paulina.

– Nie wierzyłam, że to się stanie,
że będę mogła zrobić coś tak dla
mnie ważnego, że to się uda –
przyznaje podekscytowana.
6 czerwca był jednym z najszczęśliwszych dni w życiu Pauliny i to dzięki pani Angelice,
skoczkom z Aeroklubu Ziemi
Lubuskiej i firmie SkyKrawiec.
Na lotnisku w Przylepie pojawili się jej najbliżsi przyjaciele.
Zestresowani i lekko przerażeni. – Odwagi, to można się uczyć
właśnie od Pauliny. Szalona
dziewczyna – mówili. – I proszę
zobaczyć, jakie to będzie dla nas
– chorych ważne. Bo przecież
niejednemu wydaje się, że jak
już siedzi na wózku, to nic nie
może, nie ma w jego życiu nawet
odrobiny miejsca na szaleństwo.
A tu proszę. Można? Można! –
dodał Sebastian, chłopak Pauliny, który choruje na SM i również porusza się na wózku.
Uśmiech przez cały czas
przygotowań nie znikał z twarzy 31-latki. – Nie wierzę, no
po prostu nie wierzę. Jestem tak
podekscytowana, że z wrażenia
chciałabym zejść z wózka – mówiła z radością w głosie. – Trzeba mocno wierzyć i mieć przy

sobie kochających ludzi, wtedy
góry można przenosić.
Gdy samolot wzbijał się do
góry, w oczach Paulina nawet
na chwilę nie pojawiło się przerażenie. Zdenerwowanie? Nie
było nawet o nim mowy. Radość
przysłoniła wszystko! – Nie jest
ważne, czy chodzi się o kulach,
czy jest się niewidomym, zdrowym, czy chorym – marzenia się
spełniają!
Zielonogórzanka skoczyła z
wysokości 2.900 metrów z prędkością 157 km/h. – Zdarza się,
że skaczemy z osobami niepełnosprawnymi – tłumaczy Arnold Schneider ze SkyKrawiec.
– Jest to oczywiście inny skok,
ale do każdego podchodzimy indywidualnie. Przy osobach chorych najważniejsze jest, aby ich
dodatkowo nie uszkodzić. Nie
jest to dla nas wielki ewenement,
bo skakać każdy może. Dzięki
tandemom, możemy pokazać
ludziom, że można. Że to, że są
przykuci do wózka, nie stanowi
ograniczenia – dodaje instruktor.
Tekst i fot. Magda Weidner
Gazeta Lubuska
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Bariery w budynkach użyteczności publicznej

Im nowsze, tym lepsze

Od wzorowego rozwiązania w
Nadleśnictwie Śnieżka w Kowarach po totalne bariery w
urzędach miast Karpacz i Kowary. Sprawdziliśmy, czy, a jeśli tak, to jak, poradzono sobie
z usuwaniem barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej w Karkonoszach.
Podjazdy przydałyby się w
urzędach miast w Karpaczu i
Kowarach. W Karpaczu strome
schody do siedziby władz tego
zamożnego miasta kontrastują
z pobliskim deptakiem, który
jest bardzo wygodny dla osób na
wózkach.
Jak mówi burmistrz Radosław Jęcek, ułatwienia dla niepełnosprawnych zostaną zaprojektowane przy okazji rozbudowy
urzędu. Na razie nie wiadomo,
jak ona będzie wyglądać. W grę

Budynek Nadleśnictwa w Kowarach może stanowić wzór dla wielu gospodarzy obiektów użyteczności publicznej, pod względem ułatwień dla osób
niepełnosprawnych.

wchodzą dwa warianty: poszerzenie głównej siedziby Urzędu
Miasta lub wyburzenie drugiego, sąsiedniego, mniejszego
i postawienie w jego miejscu nowego, większego.
Dostosowana do potrzeb
niepełnosprawnych będzie
nowa siedziba Straży Miejskiej przy ul. Obrońców
Pokoju. Podobnie będzie z
komórką zajmującą się zarządzaniem kryzysowym,
która także znajdzie swoje
miejsce w nowych pomieszczeniach przy ul. Obrońców
Pokoju.
Warto przypomnieć, że
poprzedni burmistrz Karpacza Bogdan Malinowski planował przenieść na
ul. Obrońców Pokoju cały
Urząd Miasta. Jego następca Radosław Jęcek uważa,
że nie warto tego robić.
Do urzędu miasta w Karpaczu prowadzą Główną siedzibą samostrome schody. Ułatwienia dla osób niepełrządu pozostanie budynek
nosprawnych zostaną zaprojektowane przy
okazji planowanej przebudowy budynku. przy ul. Konstytucji 3 Maja.
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Łatwiej na policję

Burmistrz Kowar Bożena Wiśniewska nie ukrywa, że nie ma
mowy o dostosowaniu do potrzeb inwalidów wejścia do ratusza. Miasto nie jest zamożne i
musi wydawać pieniądze na cele,
które dotyczą możliwie największej liczby ludzi.
Dlatego w grę wchodzi ułatwienie dostępu na Komisariat
Policji w Kowarach. Jest utrudniony, zwłaszcza zimą, na co
skarżą się matki z małymi dziećmi w wózkach. Burmistrz Wiśniewska mówi, że starania o
poprawę sytuacji rozpocznie od
oceny technicznej możliwości
budowy podjazdu. Od jej wyników zależne są dalsze kroki.
Podjazd przyda się też w kowarskim Miejskim Ośrodku
Kultury. Jest w planie, podobnie
jak winda.

Tu jest najlepiej

Jako wzór rozwiązań dotyczących inwalidów można wska-

zać Nadleśnictwo Śnieżka w
Kowarach. Tu niepełnosprawni
na wózkach i rodzice z małymi
dziećmi w wózkach mogą nie
tylko skorzystać z wygodnego
podjazdu, ale mają także ułatwione dotarcie do niego. Usytuowano go bowiem tuż obok
miejsca parkingowego – koperty. Od razu widać, że projektant
potraktował potrzeby inwalidów
priorytetowo.
Wygodny podjazd zapewnili
ludziom na wózkach także architekci nowej przychodni zdrowia z apteką i ośrodkiem pomocy społecznej w Mysłakowicach.
Od parkingu wprawdzie jest nieco dalej, niż pod Nadleśnictwem
Śnieżka, ale za to podjazd jest
znacznie krótszy.
Dość długi podjazd z parkingu prowadzi do drzwi przychodni zdrowia w Szklarskiej Porębie.
Jest jednak nierówny, pokryty
naturalną nawierzchnią, z pewnością warto go wyrównać i
przykryć czymś twardym i trwałym np. kostką lub asfaltem.

Drewno pod Szrenicą

W Urzędzie Miasta Szklarskiej Poręby poradzono sobie z
ułatwieniem dostępu prostymi
środkami: zamontowano drewniany podjazd.
W Podgórzynie od niedawna działa, w wyremontowanym
budynku, Centrum Aktywności

Wygodny podjazd do przychodni zdrowia z apteką i ośrodkiem pomocy
społecznej w Mysłakowicach.

Lokalnej. Od frontu nie ma podjazdu, ale od tyłu – tak. Wszystko byłoby w porządku, gdyby
przy głównym wejściu była na
ten temat informacja. Jeśli ktoś
nie wie o podjeździe z drugiej
strony, skąd ma się o tym dowiedzieć?
Taka wizualna informacja nie
jest za to potrzebna w Urzędzie
Gminy Starej Kamienicy, gdzie
inwalida ma z parkingu do podjazdu kilka metrów. Znacznie
dłuższy odcinek musi pokonać
w Centrum Zdrowia w Karpaczu.
W porównaniu z sytuacją
sprzed kilku lat, dostępność budynków użyteczności publicznej
poprawiła się zdecydowanie.
Podjazdy stają się normą, a ich

Prosty środek zastosowano w Szklarskiej Porębie –
drewniany podjazd. Niestety, jest trochę stromy.

brak – wyjątkiem. Nie znaczy to,
że sytuacja jest dobra. O ile bowiem niepełnosprawny w większości miejsc nie ma problemu
z dostaniem się do budynku, to
potem jest dosłownie uziemiony. Powodem jest brak wind. Zamontowane są właściwie tylko w
placówkach specjalistycznych,
zajmujących się niepełnosprawnymi i osobami starszymi. Wyposażenie w windy budynków
jest bardzo kosztowne, więc
trudno spodziewać się pod tym
względem szybkiego przełomu.
Jeśli jednak podjazdy mogły stać
się normą, choć kiedyś należały
do rzadkości, to i windy mogą,
przynajmniej w budynkach, które dopiero są projektowane.
Tekst i fot: Leszek Kosiorowski

Długi i nierówny podjazd z parkingu do drzwi przychodni zdrowia w Szklarskiej Porębie. Przydałoby się pokryć
go np. kostką betonową.
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Dzięki inicjatywie działaczy jeleniogórskich organizacji pozarządowych…

Promenada Bobru coraz bliżej!
W Karkonoskim Sejmiku Osób
niepełnosprawnych spotkali się
uczestnicy różnych inicjatyw
zagospodarowania rzeki Bóbr.
Przed trzema laty, właśnie z inicjatywy jeleniogórskich organizacji pozarządowych, zrodził
się pomysł odtworzenia historycznych, zapomnianych tras
turystycznych w okolicach „Borowego jaru”, nad którym dominuje pamiątkowa wieża widokowa – popularny „Grzybek”.
Od tego czasu dzięki staraniom wielu ludzi, urzędów i
instytucji trwa proces przywracania funkcji tym atrakcyjnym
i nierzadko zdewastowanym
trasom. Dzięki staraniom Urzędu Miasta Jelenia Góra, przy zaangażowaniu znanego pasjonata
historii miasta Eugeniusza Gronostaja, odtworzono tzw. „Ścieżkę Poetów”. To alternatywna
droga, wiodąca do schroniska
„Perła Zachodu” ponad tradycyjnym szlakiem asfaltowym
wzdłuż lewego brzegu Bobru.
Na spotkaniu mówiono o
potrzebie oddzielenia coraz
większego ruchu pieszych, niepełnosprawnych na wózkach,
„kijkowiczów”, rodzin z dziećmi
od „szalejących” rowerzystów i
rolkarzy. Są takie możliwości i

szeroko omówił je Robert Obaz
– przewodniczący Stowarzyszenia Goduszyn.
Zadania wynikające z potrzeby przyspieszenia przywrócenia tradycyjnej funkcji dla tego
obszaru omówiła Agnieszka
Łętkowska, dyrektor Zespołu
Parków Krajobrazowych, prezentując również wydawnictwa okolicznościowe (broszury,
mapy i foldery).
Eugeniusz Sosnowicz, przewodniczący
Jeleniogórskiej
Promenady Bobru przedstawił
wizualizację przebiegu przedsięwzięcia, za którym opowiedziała
się największa liczba jeleniogórzan w głosowaniu nad budżetem obywatelskim.
Zabezpieczono na ten cel 450
tys. zł, które mogą stanowić tzw.
„wkład własny” do wystąpienia o
środki z Unii Europejskiej. Nad
tym zadaniem pracują specjaliści m.in. z Uniwersytetu Ekonomicznego.
Mariola Jakubów z Urzędu Miasta poinformowała,

że został zlecony projekt wykonania Promenady Bobru z terminem realizacji do końca listopada b.r.
Obecna na zebraniu sierżant
Beata Sosulska – Baron z Komendy Miejskiej Policji z Jeleniej Górze mówiła o potrzebie
uporządkowania ruchu pieszego
i kołowego na tym obszarze, a
także o zjawiskach patologicznych, powodujących dewastację
urządzeń i oznakowań. Podkreślano, że wokół zagospodarowania rzeki Bóbr powinna istnieć
koordynacja między wszystkimi
zainteresowanymi tym przedsięwzięciem, koniecznie z udziałem
właścicieli określonych terenów.
Rzeka Bóbr i zagospodarowanie jej brzegów to niesamowita
okazja do nowej promocji regionu. Nowej o tyle, że byłby to powrót po 70-ciu latach do tradycji
uprawiania spacerów i zapoznania się z turystyką tego terenu.
Łukasz Muraszko
Fot. Archiwum KSON

Na spotkaniu został powołany zespół koordynacyjny, a okierowanie tym zespołem poproszono przewodniczących rady powiatu i miasta: Jerzego Pokoja oraz
Leszka Wrotniewskiego.
Projekt wizualizacji „Promenady Bobru” znajduje
się na Facebooku Stowarzyszenia Promenady Bobru.
Można tam zgłaszać swoje uwagi.
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Jak i kiedy pomóc niewidomemu?
Jednym z najważniejszych elementów rehabilitacji osób niewidomych, ale
i słabo widzących, jest umiejętność samodzielnego poruszania się. Bez opanowania jej występują poważne ograniczenia we wszystkich dziedzinach życia. Nawet to, co jest w pełni dostępne, może być poważnie utrudnione, jeżeli
niewidomy nie potrafi samodzielnie chodzić po ulicach, korzystać ze środków
lokomocji. Słowem – trafić tam, gdzie trafić potrzebuje.
Osoba, która nie nabyła techniki samodzielnego poruszania
się ma utrudniony kontakt zarówno towarzyski (trzeba najpierw podejść po taką osobę do
miejsca zamieszkania, a potem
odprowadzić) ale i w podstawowych czynnościach dnia (zakupy, lekarz, urząd).
Ograniczenia te negatywnie
wpływają na psychikę i nie pozwalają cieszyć się życiem przez
niewidomego i słabo widzącego.
Dorosły człowiek nie może pogodzić się z brakiem niezależności. Żadna „opieka” nie zastąpi
samodzielności. Opieka bowiem
uzależnia niewidomego od osoby opiekującej się. A przecież
każdy boleśnie odczuwa ograniczenia swojej niezależności.
Większość osób, które widzą
nas – niewidomych, bo ja także
nim jestem, uważa, że „niewidomym należy opiekować się i
pomagać mu we wszystkim i zawsze”. Z jednej strony to dobrze,
że ktoś nas dostrzega ale nie
każda pomoc jest dla nas dobra.
Czasem, zanim niewidomy zareaguje na propozycję pomocy, to
już jest po wszystkim i zostajemy np. w innym miejscu niż to,
do którego chcieliśmy dotrzeć.
Dlatego tak ważna jest umiejętność poruszania się samodzielnie, choćby w miejscu zamieszkania. Praktycznie nie
jest możliwe nauczenie się tego
samemu metodą prób i błędów.

Każda osoba niewidoma musi
zrozumieć potrzebę opanowania
tej umiejętności, konieczność
podjęcia niemałego wysiłku i
przełamania uprzedzeń, skrępowania, obaw, strachu, lęku.
Dobrze, jeśli możemy przy tym
liczyć na pomoc naszych najbliższych.
W praktyce nie ma możliwości, aby osoba niewidoma była w
stu procentach samodzielna. Są
takie momenty, że bez pomocy
drugiej osoby jesteśmy bezsilni.
Osoba niewidoma może skorzystać z pomocy drugiej osoby
(tzw. przewodnika niewidomego), specjalnie wyszkolonego
psa przewodnika, korzystać z
dostępnych urządzeń elektronicznych, takich jak np. lokalizator przeszkód i na koniec
przyrządami służącymi tylko
do poruszania się samodzielnie,
czyli krótko mówiąc – białą laską.
Podczas poruszania się osoba niewidoma może skorzystać
z pomocy drugiej osoby (tzw.
przewodnika
niewidomego),
specjalnie wyszkolonego psa
przewodnika, korzystać z dostępnych urządzeń elektronicznych takich jak np. lokalizator
przeszkód i w końcu z przyrządów, które służą tylko do samodzielnego poruszania się, czyli
krótko mówiąc z białej laski. Biała laska jest najpopularniejszym
przyrządem, pomocnym niewi-

domym w poruszaniu się. Mogą
z jej pomocy korzystać zarówno
dzieci, młodzież i osoby dorosłe
bez względu na wiek. Używana
we właściwy sposób staje się niejako „przedłużeniem ręki” osoby
z dysfunkcją wzroku, umożliwiając bezpieczne i samodzielne
poruszanie się. Wysunięta do
przodu chroni nasze ciało przed
przeszkodami, nierównościami terenu, po którym idziemy.
Dostarcza także cennych informacji, takich jak: zmiana nawierzchni z asfaltowej na płytki
chodnikowe, o mijanych punktach orientacyjnych. Jej biały kolor zwraca uwagę przechodniów
i kierowców na to, że jesteśmy
osobami z dysfunkcją wzroku i
informuje, aby w razie potrzeby
udzielić nam pomocy.
Poprawne opanowanie techniki poruszania się przy użyciu
białej laski zapewnia poczucie
bezpieczeństwa, wygodę i samodzielność. Aby to osiągnąć, trzeba przełamać się psychicznie,
uwierzyć w siebie i w to, że na
pewno się uda.
Pamiętajmy, że przemieszczanie się bezwzrokowo trwa nieco
dłużej. I łatwiej o pomyłkę. Ale
każda pomyłka, która dobrze się
skończyła, daje odwagę do podejmowania kolejnych wyzwań.
Czas na spacer.
Andrzej Koenig
Niewidomy
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Rozpoczął się kolejny, letni cykl wypraw i wycieczek dla osób niepełnosprawnych

Turystycznie z KSON-em
W ostatni weekend maja ponad
20-osobowa grupa jeleniogórzan uczestniczyła w wyprawie
integracyjnej w historyczne,
zapomniane trasy turystyczne
w okolice Borowego Jaru. To
pierwsza z tegorocznych, letnich wypraw turystycznych z
Karkonoskim Sejmikiem Osób
Niepełnosprawnych.
Wycieczkę prowadził przewodnik sudecki i piewca historii regionu Antoni Witczak.
Przypomnijmy, że realizowany
obecnie cykl czterech wycieczek, to trzecia edycja projektu
pod nazwą „Wędrówki po zapomnianych trasach turystycznych
Jeleniej Góry”, dofinansowanego
przez Miasto Jelenia Góra.
Podczas
czterogodzinnej, średnio trudnej wyprawie
uczestnicy zwiedzili teren Borowego Jaru, przechodząc od
popularnego „Grzybka”, przez
rewitalizowaną obecnie „Ścieżkę
poetów”, aż do „Perły Zachodu”.

„

Jak powiedział Hans
Christian Andersen: Podróże są jak ożywcza kąpiel dla umysłu, jak rysunek Medei, który sprawia,
że znów jesteś młody.

„
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Warto dodać, że Urząd Miasta
dokłada wszelkich starań, aby
zniszczenia i zaniedbania na zapomnianych trasach turystycznych Borowego Jaru odzyskały
dawną świetność. Wkrótce na
platformach widokowych i w
niebezpiecznych miejscach zamontowane zostaną odpowiednie bariery.

Na trasie spotkaliśmy wiele grup jeleniogórzan i gości, a także turystów zagranicznych. Oznacza to, że Borowy Jar
ze swoimi XVIII- wiecznymi tradycjami
turystycznymi wraca do życia.
Następne wycieczki odbędą się w
lipcu i sierpniu, zawsze w weekend, a
informacje o dokładnych trasach i terminach wycieczek umieścimy na naszej
stronie internetowej www.kson.pl
Również w czerwcu rozpoczął się
projekt pn. „Razem na szlak – aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez
turystykę”. Jest to cykl wycieczek dofinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Wyprawy przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych z ważnym orzeczeniem
o niepełnosprawności. Są to wycieczki
autokarowe z ubezpieczeniem, przewodnikiem i posiłkiem. Każdy wyjazd
jest poprzedzony półgodzinną prelekcją
multimedialną na temat celu wyprawy.
Terminy i trasy będą również dostępne
na stronie internetowej KSON.
M.D.

Koszt udziału w wycieczce wynosi 10
zł od osoby, a zapisy i informacje dostępne są dla Państwa w KSON-ie od
poniedziałku do piątku w godz. 10:00 –
16:00, telefonicznie pod nr 757524254,
a także mailowo pod adresem: biuro@
kson.pl
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Trójwieś. Tutaj też są niepełnosprawni
Był Jerzy Kukuczka, jest Józef Broda czy Adam Małysz
– każdy region w Polsce ma
lub miał swoich ambasadorów. Wymienieni wyżej to
osoby kojarzone z Beskidem
Śląskim, dwie pierwsze dodatkowo związane są z Trójwsią czyli Istebną, Koniakowem i Jaworzynką. Ale to nie
wszystko...
Przez wiele lat na terenie
Trójwsi nie istniała żadna placówka, która by zapewniała stałą formę wsparcia osobom niepełnosprawnym. W 2007 roku
zrodził się w Istebnej pomysł
spotkań nie tylko osób niepełnosprawnych, ale również ich
rodzin, które poczuły chęć niesienia pomocy. Na początku
były to spotkania lokalne, które potem przerodziły się w coś
więcej.
– Efektem było zawiązanie się
grupy osób, która systematycznie uczestniczyła w proponowa-

Warsztaty kulinarne.

Cała grupa.

nych zadaniach. Spowodowało
to integrację w tym środowisku.
Uczestnicy zajęć stopniowo nabywali coraz większych zdolności manualnych i zachowań prospołecznych. Zyskiwali bardziej
pozytywny obraz samych siebie
– mówi jedna z założycielek i
obecna Prezes Stowarzyszenia
„Dobrze, że jesteś” Bogumiła Juroszek.
Do roku 2010 prowadzone
były różnego rodzaju warsztaty:
malarskie. ceramiczne, rękodzielnicze, wyrób biżuterii czy
haftu i kulinarne. Zajęcia były
cyklicznie organizowane cztery
razy w tygodniu. W tym okresie ugruntowała się współpraca
z Nadleśnictwem, Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Dzięki temu, że społeczność lokalna zauważała plusy tego co
się działo z osobami niepełnosprawnymi grupa rozrastała się.
W 2010 roku powstała organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” z
siedzibą w Istebnej, ale swym za-
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sięgiem obejmującym całą Trójwieś.
– Stowarzyszenie to jest owocem wszystkich wcześniejszych
działań, a jego założycielami i
członkami są opiekunowie, rodzice i sympatycy środowiska
osób niepełnosprawnych. Powstało z potrzeby serca osób,
które spotykały się od 2007r na
Dzielcu, aby móc rozszerzać
działalność i pozyskiwać pieniądze na ten cel – dodaje dalej prezes stowarzyszenia.
Dziś na spotkania przychodzi
25 dorosłych osób o różnorodnej niepełnosprawności. Spotkania odbywają się trzy razy w
tygodniu. Przy stowarzyszeniu
działa zespół regionalny, którego
występy odbywają się w kościele katolickim i ewangelickim w
Istebnej, jak i również na terenie
całego Śląska.
Odwiedziliśmy siedzibę stowarzyszenia. W tym dniu odbywały się zajęcia z haftowania,
szydełkowania i zajęcia kulinarne. Uczestnicy uczyli się technik

Zajęcia warsztatowe.

haftowania, ale największe wrażenie zrobił niepełnosprawny
mężczyzna, który własnoręcznie
haftował ozdobne wzory na góralskiej koszuli, w której będzie
występował w zespole regionalnym.
Stowarzyszenie nie jest dofinansowywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON),
ale utrzymuje się głównie z projektów, które realizuje. Duże
wsparcie otrzymuje od Urzędu
Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Nadleśnictwa, wpłat
dobroczyńców oraz z tego, co
uda się członkom rozprowadzić
podczas kiermaszów świątecznych, spotkań integracyjnych i
dni godności.
– Przed ubiegłorocznymi
świętami Bożego Narodzenia
przeprowadziliśmy akcję rodzinnego pieczenia drobnych ciasteczek, do której zaprosiliśmy
wszystkich zainteresowanych.
Jakie było nasze zdziwienie, gdy
podczas pierwszego dnia było
42 cukierników, a podczas drugiego – 46. Z tego wynika, że
mieszkańcy Trójwsi solidaryzują się z nami – powiedziała Pani
Bogumiła.
Można by było napisać jeszcze wiele o tym, co wykonują członkowie stowarzyszenia,

Zajęcia z haftu.

skupieni właśnie tam – wysoko
w górach, gdzie w okresie zimowym jest utrudniony dojazd. Aby dotrzeć na spotkanie
trzeba czasem przekopywać się
przez zaspy śnieżne. Uważam,
że wszystkich, którzy chcą i mają
siłę aby realizować taką działalność należy szanować i wspierać
w pracy.
Każdy kto będzie w okolicach
Istebnej i na własne oczy będzie
chciał zobaczyć to, czym zajmują się górale, zawsze może ich
odwiedzić.
Andrzej Koenig
niewidomy

Zajęcia z haftu (mężczyzna też
potrafi)

Zespół w strojach regionalnych, własnoręcznie wykonanych.
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W Dolnośląskim Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych uczestniczyło 12 drużyn

Były emocje i dobra zabawa
– Zmagania sportowe odbywały się w przyjacielskiej
atmosferze i według zasad fair
play – podkreślali uczestnicy
XIII Dolnośląskiego Turnieju
Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych. Impreza odbyła się
na zielonych boiskach Zespołu
Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim.
Miłym akcentem otwarcia był
występ wokalny zespołu ,,Debiut” działający w ZPEW.
W turnieju wzięły udział reprezentacje dwunastu placówek
z województwa dolnośląskiego i
reprezentacja szkoły z Frydlantu
z Czech. Do rywalizacji zgłosiły się takie drużyny, jak: Radośni Dobroszyce, Atlas Szarocin, Pragnę Zwyciężyć I Jelenia
Góra, Pragnę Zwyciężyć II Jelenia Góra, Liczyrzepa Miłków,
Olimpijczyk Bolesławiec, Olimpijczyk I Bolesławiec, Strzegomka Kąty Wrocławskie, Olimp

Legnica, Junior Milicz, Jeżyk I
Lwówek Śląski, Jeżyk II Lwówek Śląski oraz Frydlant Czechy. Organizatorem turnieju był
Oddział Regionalny Olimpiady
Specjalne Polska – Dolnośląskie,
Zespół Placówek Edukacyjno–
Wychowawczych oraz działający
w placówce klub Olimpiad Specjalnych „Jeżyk”.
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W uroczystym otwarciu
wzięli udział Zbigniew Grześków – wicestarosta lwówecki,
Mariusz Mendocha – naczelnik
Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego, Zbigniew
Malczewski – prezes Fundacji
Pomocy
Niepełnosprawnym
„Płakowice”, Katarzyna Matys
– przedstawiciel Olimpiad Specjalnych Polska – Dolnośląskie
oraz Ala Janz – dyrektor ZPEW
w Lwówku Śląskim.
Zgodnie z zasadami, wszystkie drużyny brały udział w grach
obserwowanych, po których podzielone zostały na cztery grupy.
Odbywały się mecze wg systemu
„każdy z każdym”. Rywalizacja
odbywała się na wysokim poziomie. Rozgrywki okazały się
wyjątkowo emocjonujące, a losy
meczów ważyły się do ostatniej
chwili. Była to próba nerwów
nie tylko dla zawodników, ale i
dla trenerów, którzy na boisku

tracili głos. Po kilku godzinach
zaciętych sportowych zmagań
odbyło się uroczyste zakończenie turnieju i wręczenie medali
oraz nagród rzeczowych. Zwycięzcami ogłoszono wszystkich
uczestników.
Sędzia główny zawodów Marek Najmrodzki ogłosił oficjalne wyniki XIII Dolnośląskiego
Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad
Specjalnych. W Grupie Białej: I
miejsce zdobył ,,Atlas” z Szarocina, II miejsce wywalczył ,,Jeżyk
II” z ZPEW w Lwówku Śląskim,
III miejsce przyznano drużynie
,,Pragnę Zwyciężyć II” z ZSiPS
w Jeleniej Górze. W Grupie Zielonej: I miejsce zdobyła drużyna
Frydlant z Czech, II miejsce ,,Junior” z ZPEW w Miliczu, III miejsce -,,Radośni” z SOSW CAW w
Dobroszycach. W Grupie Czerwonej: I miejsce zajęła drużyna
,,Jeżyk I” z Lwówka Śląskiego,
II miejsce ,,Olimpijczyk „ z PZSiPS w Bolesławcu, III miejsce ,,
Liczyrzepa” Miłków. W Grupie
Żółtej: I miejsce wywalczyła drużyna ,,Olimpijczyk I „ z PZSiPS
w Bolesławcu, II miejsce ,,Strzegomka” z Kątów Wrocławskich,
III miejsce ,,Pragnę Zwyciężyć I”
z ZSiPS w Jeleniej Górze oraz IV
miejsce ,,Olimp” z Legnicy.
Oprócz sportowych zmagań
organizatorzy zapewnili dodatkowe atrakcje w postaci ,,wioski
olimpijskiej”, gdzie zawodnicy
mogli sprawdzić swoje umiejętności w zabawach zręcznościowych i wygrać słodkie nagrody.
Sportowcy oraz ich opiekunowie
stwierdzili jednogłośnie, że był
to wyjątkowo udany dzień.
Aga Dutkowska
Fot. ZPEW w Lwówku Śląskim
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Rozmaitości internetowe. To powinno Was zainteresować!
Serwis internetowy
„Otwarty sąsiad”

Serwis jest inicjatywą społeczną i pomaga poznać w swojej okolicy osoby znajdujące się w podobnej sytuacji życiowej.
Dedykowany jest on między innymi opiekunom dorosłych osób
niepełnosprawnych. Opiekun, który rejestruje się w serwisie, proszony jest o podanie podstawowych
informacji dotyczących swojego
podopiecznego, określenie aktywności, które chciałby razem z innym opiekunem i jego podopiecznym podjąć (np. pójść na spacer, na
zorganizowane zajęcia, wymienić
się książkami lub sprzętem) oraz o
zaznaczenie miejsca spotkań (może
to być np. pobliski park). W ten
sposób powstaje na mapie punkt, co
umożliwia mu nawiązanie kontaktu
z mieszkającymi w okolicy innymi
osobami w podobnej sytuacji życiowej.
Celem inicjatywy Otwarty Sąsiad jest przeciwdziałanie izolacji
społecznej osób nią zagrożonych i
umożliwienie nawiązania bliższych
relacji ze swoimi sąsiadami. Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie: www.otwartysasiad.pl

Rozpoczęła się kolejna,
czwarta już edycja
kampanii społecznej
„SM-Walcz o siebie”

ruchu. Dla tegorocznej kampanii
„SM – Walcz o siebie” powstał już
30-sekundowy spot telewizyjno-kinowy, spot radiowy i printy (patrz:
Facebook oraz www.sm-walczosiebie.pl).
Dzięki udziałowi mediów udało
się wprowadzić temat stwardnienia
rozsianego do debaty publicznej, a
dzięki pracy organizacji pacjenckich – wywalczyć kolejne terapie
w systemie refundacji w Polsce. Od
tego roku chorzy na SM, spełniający
kryteria kwalifikacyjne do programu lekowego „Leczenia stwardnienia rozsianego lekami pierwszej linii” - mają nieograniczony czasowo
i wiekowo dostęp do programów
lekowych finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Niemniej jednak to jeszcze nie stawia
polskich chorych na równi z chorymi z innych krajów europejskich,
dlatego też środowiska pacjentów i
organizacji SM-owych nie ustają w
wysiłkach by mówić publicznie o
SM.
Poprzednie edycje kampanii zostały uhonorowane tytułem
Kampanii Społecznej Roku w kategorii Zdrowie oraz odznaczone
Brązowym EFFIE w jednym z najważniejszych konkursów w branży komunikacji marketingowej na

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po
raz kolejny objął Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem, pragnąc
włączyć się w działania na rzecz
zmiany postaw społecznych wobec
osób chorujących na SM.
W tym roku tematem przewodnim kampanii jest prawo osób z
SM, w tym dużej grupy niepełnosprawnych, do pracy, samorealizacji
zawodowej i ważnych ról społecznych - w kampanii występują osoby
z SM oraz z dysfunkcjami narządów
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świecie – nagrodzie świadczącej o
skuteczności działań marketingowych. Międzynarodowy patronat
nad kampanią objęła Światowa Organizacja EMSP European Multiple
Sclerosis Platform. Patronat Honorowy nad kampanią objęła Rzecznik Praw Obywatelskich.

Certyfikat Strona
Internetowa Bez
Barier dla PFRON

Witryna internetowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
otrzymała
Certyfikat Strona Internetowa Bez
Barier.
Oznaczenie to potwierdza, że
serwis spełnia międzynarodowe
standardy dostępności dla osób
niepełnosprawnych.
Certyfikat
został przyznany przez Fundację
Widzialni na podstawie przeprowadzonego szczegółowego audytu,
wykonanego przez ekspertów z zakresu programowania i dostępności oraz badania wykonanego przez
użytkowników niepełnosprawnych
(niewidomi, niedowidzący i niesłyszący). Link do certyfikatu znajduje
się na stronie Fundacji Widzialni.

Certyfikat „
Obiekt bez barier”
Stowarzyszenie

„Integracja”

przyznaje go różnym obiektom ar-

chitektonicznym
(np. użyteczności publicznej, biurowym,
handlowym, mieszkalnym). O certyfikat mogą się ubiegać właściciele
(a także dzierżawcy, zarządcy, najemcy) takich obiektów. Certyfikat
„Obiekt bez barier” to znak dostępności architektonicznej tego miejsca
dla osób z ograniczoną sprawnością. Certyfikat wpływa na wartość
audytowanych obiektów, podnosi
ich prestiż i podkreśla otwarcie się
na środowiska osób zagrożonych
wykluczeniem. W gronie obiektów

posiadających certyfikat „Obiekt bez
barier” są m.in. Sejm RP, Pałac Prezydencki i Belweder.
Dla osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności, starszych, o
ograniczonej możliwości poruszania się lub przemieszczających się z
małymi dziećmi – to czytelna wskazówka, że obiekt z certyfikatem jest
przyjazny, dostosowany i pozytywnie wyróżnia się na tle innych.
Dla certyfikowanej firmy lub
instytucji jest to widoczne potwierdzenie dostępności architektonicznej, konkretnych wysiłków i właściwych postaw firmy lub instytucji na
rzecz osób z ograniczoną sprawnością. Dla osób trzecich – to wyraźny
sygnał, że dana firma (instytucja)
traktuje poważnie odpowiedzial-

ność społeczną i zasady zrównoważonego rozwoju.
Warunkiem otrzymania certyfikatu „Obiekt bez barier” jest uzyskanie pozytywnego wyniku audytu architektonicznego i spełnienie
kryteriów dostępności architektonicznej. Audytorzy Integracji analizują dostępność architektoniczną obiektu na podstawie planów i
podczas wizji lokalnej. Audytorami
Integracji są osoby z różnymi niepełnosprawnościami.
Oceniając
obiekt, sprawdzają spełnianie kryteriów, wynikających z wymogów
obowiązującego prawa, jak również autorskich wymogów dostępności architektonicznej Integracji.
Integracja stworzyła bowiem unikatowe wymogi dostępności archi-

Listy pani Ziuty

Pirat piratowi nierówny
Musi pan przyznać, panie
redaktorze, że odbieranie praw
jazdy za przekraczanie szybkości
idzie policjantom bardzo sprawnie. Jak tak dalej pójdzie to niebawem połowa kierowców straci
uprawnienia, a druga ze strachu
zacznie jeździć z szybkością 20
km na godzinę, to zaś może negatywnie odczuć znaczna część
społeczeństwa. Dzieciom blacharzy i lakierników zapadną się dotychczas rumiane policzki, bo ich
tatusiowie nie będą mieli pieniędzy na pożywne zupki dla nich.
Pracownicy firm ubezpieczeniowych po utracie posad popadną
w głęboką depresję, a osoby zatrudnione przy produkcji części
zamiennych rozbiją namioty pod
jakimś ważnym urzędem w stolicy. Budżet zaś, pozbawiony wpływów z mandatów, zacznie świecić
pustkami. Może zacząć nam grozić poważny kryzys.
To jednak tylko rozważania

teoretyczne, bo, niezależnie od
tego czy to się komuś podoba czy
nie, wypadki były, są i będą. Piotr
Curie, mąż naszej noblistki, zginął
pod kołami powozu, a ciągnące go
konie nie przekraczały dozwolonej szybkości w terenie zabudowanym o 50 km na godzinę. Kolizje
powodują zaś nie tylko piraci, ale i
przeciętni obywatele, którym zdarzy się zagapić. Z opowieści moich
kumpli z klubu seniora wiem, że
jednych i drugich wymiar sprawiedliwości traktuje jednakowo
- z pełną pogardą. Artykuł 86 kodeksu wykroczeń przewiduje, że
za rażące naruszenie przepisów
można zatrzymać prawo jazdy.
Nie podaje jednak kiedy jest „rażące”. Określa to policjant. O ile
wstanie rano rześki jak skowronek wlepia swoim klientom tylko
mandaty i punkty karne. Kiedy
zaś dowie się od żony, że kurier
jest o wiele sprawniejszy seksualnie od niego, choć czas ma ogra-

tektonicznej na podstawie wiedzy
swoich ekspertów oraz 20-letniego
doświadczenia na rzecz likwidacji
barier dla osób z niepełnosprawnością. Efektem pracy ekspertów
Integracji jest raport dostępności
architektonicznej, w którym opisują najważniejsze zalety budynku
i diagnozują ewentualne, niedostrzeżone wcześniej bariery architektoniczne. W raporcie audytorzy
przedstawiają również konkretne
rekomendacje będące podstawą do
wykonania szczegółowych projektów oraz plan prac adaptacyjnych.
Integracja przyznaje certyfikat
Obiekt bez barier na 5 lat.
Opracowała: Monika Żak
źródło: www.pfron.org.pl
www. integracja.org

niczony ze względu na dużą liczbę
paczek do rozwiezienia, zabiera
wszystkim dokumenty. Sędziowie
potencjalnego sprawcy nie widzą
na oczy, ale przeważnie decyzję
mundurowego zatwierdzają.
Czasokres aresztu tymczasowego dla wielokrotnego mordercy określa sąd, prawo jazdy
zatrzymywane jest bezterminowo, czasami praktycznie na stałe. Sprawa bowiem może toczyć
się latami, a po roku i tak trzeba
zdawać ponownie egzamin, a to
nie jest takie proste. Podczas rozprawy może się oczywiście okazać, że sprawca nie jest sprawcą.
To jednak będzie tylko powód do
jego osobistej satysfakcji. Prawo
nie przewiduje rekompensaty za
okres kiedy nie mógł jeździć.
I tak to w naszym kraju sprawca staje się czasami jednocześnie
ofiarą. Na zmianę niezbyt rozsądnych przepisów nie ma chyba co
liczyć. Rozsądniejsze będą bardziej pracochłonne, a przemęczać nikt się nie lubi, także policjanci i sędziowie!
Ziuta Kokos

!
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Ankiety nie muszą być nudne
Pytania ankietowe zadawane podczas badań opinii publicznej, często bywają trudne do zrozumienia dla osób
biorących w nich udział, z tego względu, że niezrozumiały bywa język urzędowy. Ankieta, w której udział
brali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gorzowa Wielkopolskiego okazała się całkiem przystępna.
Na pytanie, czy język urzędowy może być przyjazny obywatelom, co zmienić, by każdy
obywatel czuł się pełnoprawnym partnerem w relacji z urzędem, zastanawiali się już wielokrotnie językoznawcy i politycy.
Zgodnie wtedy twierdzili, że język urzędowy jest czymś odrębnym, specyficznym i nie zawsze
potrafimy go zrozumieć.
Brak zrozumienia urzędowego pisma, często budzi niepokój,
powstają wówczas niepotrzebne
bariery.
Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Fundacji
„Złota Jesień” wzięli udział w
anonimowych badaniach dla
celów naukowych pod hasłem:
„Reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie przez nowe podmioty
ekonomii społecznej na przykładzie miasta Gorzowa Wielkopolskiego”.
Agata Przybysz, słuchaczka
Kolegium Pracowników Służb
Społecznych w Poznaniu rozmawiała z uczestnikami WTZ o
zajęciach, w których uczestniczą
w placówce, o formach otrzymywanej pomocy i wykorzystaniu nabytych umiejętności.
Podopieczni odpowiadali m.in.
na pytania jakie mieli oczekiwania pod względem zajęć, zdobywanej wiedzy, kompetencji i
czy zostały one spełnione.
Na podstawie przeprowadzonej ankiety Alicja Patroś
przeanalizowała swój kilkuletni
pobyt w WTZ-ach. Uważa, że
nauczyła się funkcjonowania w

grupie. – Kiedyś nie
miałam cierpliwości
a teraz nie zwracam
uwagi na tych, którzy przeszkadzają.
Nie denerwuje mnie to, że kilka
razy trzeba coś powtórzyć, aby
inni zrozumieli. Teraz umiem
pomóc słabszemu, jeśli czegoś
nie wiem pytam instruktora. Po
za tym wiem, że chciałabym pracować w bukieciarstwie, albo w
gastronomii, mogłabym nawet
zmywać naczynia. Odbyłam
praktykę w kwiaciarni, brałam
udział w projektach z PFRON-u, odbyłam kurs komputerowy
– mówi. Oceniając swój udział
w badaniu Alicja stwierdziła, że
woli ankiety, w których podane są propozycje odpowiedzi a
zaznacza się tę, którą uważa za
słuszną. Obecną ankietę trzeba
było wypełnić bardziej opisowo.
Mariusz Dolecki twierdzi, że
ankiety nie muszą być nudne,
dzięki temu zastanowił się nad
celem pobytu w warsztatach, w
których od kilku miesięcy jest
uczestnikiem. Myśli o podjęciu
pracy, jednak nie myśli rezygnować z pobytu w placówce, dlatego chciałby mieć zatrudnienie
w niepełnym wymiarze czasu.
Najchętniej byłby recepcjonistą
w przychodni.
Katarzyna
Grabianowska,
po kilku latach pobytu w WTZ
podkreśla, że tu nauczyła się gotowania i sprzątania. Ma oczywiście marzenia. Chciałaby
kiedyś mieć prawdziwe zajęcie.
Najchętniej pracowałaby jako
pomocnik w sklepie z odzieżą.
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Kasia lubi ładnie się ubierać,
gustownie dobiera stroje. Twierdzi, że z przyjemnością podawałaby odzież klientom i doradzałaby przy jej zakupie.
Agata Przybysz przyznała, że
jest to pierwsze jej doświadczenie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. – Zawsze byłam
obok ale nie bezpośrednio. Zaskakująca jest otwartość tych
osób i bezinteresowna życzliwość. Nawet gdy nic nie mówią uśmiechają się serdecznie
okazując zainteresowanie. Oni
czują się ważni. Zaciera się tutaj różnica wieku, mimo, że jest
rozpiętość od 18. do ponad 50.
roku życia. Osoby starsze czują
się młodo. To widać – powiedziała ankieterka.
W Polsce do grupy podmiotów ekonomii społecznej zalicza się m.in.: warsztaty terapii
zajęciowej, spółdzielnie pracy,
spółdzielnie inwalidów i niewidomych, zakłady aktywności
zawodowej, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne.
Definicja ekonomii społecznej obejmuje kilka znaczeń,
nazywana jest gospodarką społeczną, ekonomią solidarności
czy gospodarką obywatelską.
Nazewnictwo oparte jest o zapis
w Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej.
W. Milewska

KRZYŻÓWKA z KSON-em
Pierwszą część rozwiązania utworzą litery ROZWIĄZANIE
wpisane do pogrubionych pól. Dokończenie
powstanie z liter wypisanych kolejno do ponumerowanych pól. Należy wyciąć je, przykleić na
kartkę pocztową i przesłać wraz z imieniem i
nazwiskiem, adresem i nr tel. lub e-mailem na
adres redakcji: Niepełnosprawni Tu i Teraz, ul.
Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra
z dopiskiem „Krzyżówka nr 2”, bądź przynieść
osobiście, w terminie do 31 lipca. Spośród nadesłanych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę –
niespodziankę. Ze zwycięzcą skontaktujemy się
telefonicznie bądź drogą mailową.
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Co, gdzie, kiedy...
TEATRY
JELENIA GÓRA

• Teatr im. Cypriana Kamila Norwida: „Mąż mojej żony”
– 26-27.06, g. 19.00 i 28.07,
g. 17.00; „Klub 27” – 28.06,
g. 19.00; 33 Międzynarodowy
Festiwal Teatrów Ulicznych –
3-5.07 – szczegółowy program
na: www.teatrnorwida.pl
• Zdrojowy Teatr Animacji:
„Cyrk Doktora Dolittle” – 27.06,
g. 16.00; „Dekameron” – 28.06,
g. 19.00; „Tymoteusz Majsterklepka” (Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych) – 4.07,
g. 11.00; „Zumba Fitness” – 4.07,
g. 16.00; „Leśne przygody Tymoteusza” – 5.07, g. 16.00; Koncertowo i sportowo w ZTA „Tai
Chi” – 6.07, g. 16.00; „Rydygier,
mój przyjaciel wampir” – 7.07, g.
16.00; „Cyrk Doktora Dolittle” –
8.07, g. 11.00; „Projekt wyobraźnia, czyli o animacji w teatrze –
12 i 14.07, g. 11.00.

GORZÓW WLKP.

Teatr im. Juliusza Osterwy:
„Włoskie tęsknoty” – 27.06, g.
20.30; „Wieczór z Teatrem Wielkim” (wyk. Anna Seniuk i Opium
String Quartet) – 28.06, g. 20.30;
„Szewczyk Dratewka” – 3.07, g.
12.00; Przemek Raminiak Quartet „Lokomotive” – 4.07, g. 20.30;
„Mężczyzna prawie idealny” –
5.07, g. 20.30; „Czego nie wiecie o
smokach” – 10.07, g. 12.00; Letnie
przeboje w rytmie suol&fanky
– 10.07, g. 20.00; „Kobieta Apetyczna, czyli łatwiej powstrzymać
deszcz niż kobietę, która pragnie
mężczyzny” – 11.07, g. 20.30;

„Wszystko o mężczyznach” –
12.07, g. 20.30.

CIESZYN

Teatr im. Adama Mickiewicza: „Klimakterium 2, czyli Menopauzy Szał” – 26.06, g. 19.00;
„Kręgi Sztuki” – 8.07, g. 18.00;
„Bolko Kantor” – 9.07, g. 18.00;
Koncert chóru z Filipin – 10.07,
g. 18.00; Artur Barciś Show –
12.07, g. 18.00.

KINA
JELENIA GÓRA

• Lot, ul. Pocztowa 11, tel.
75 76 76 370, kino@kino-lot.pl;
Grand, ul. Krótka 3, tel. 600 272
831 oraz +48.75 75 223 78, kinogrand@o2.pl.

GORZÓW WLKP.

• Helios, Al. Konstytucji 3
Maja 102, tel. 95 737 27 38, fdp.
pl/repertuar/gorzow-wielkopolski/Helios; 60 Krzeseł, ul. Pomorska 73, tel.95 733 25 26, mosart.pl/60-krzesel.

CIESZYN

Piast, ul. Ratuszowa 1, tel.
(033) 852 04 26, e-mail: biuropiast@interia.pl

IMPREZY
JELENIA GÓRA

Otwarcie Letnich Koncertów
Promenadowych – 28.06, g. 16.00
– w jeleniogórskim Parku Zdrojowym. „Powitanie lata w rytmie
Famenco”: Nino Soto z Hiszpani
– śpiew Agata Makowska La Rosita– taniec Damian Kowaliński
– gitara oraz Zespół Tierra Fla-
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menca. Wstęp wolny. Letnie Koncerty Promenadowe odbywają się
w letnie niedziele lipca i sierpnia; Święto Lnu, Pałac – Folwark
Łomnica – 27-28.06 od g. 11.00.
Wielki festyn poświęcony jest miłośnikom lnu, lnianych kreacji a
także zdrowych, ekologicznych,
tworzonych w zgodzie z naturą
produktów. Wstęp wolny.

GORZÓW WLKP.

Dni Gorzowa (26-28.06)
rozpocznie piątkowy, wieczorny koncert z udziałem Grażyny
Brodzińskiej i Jacka Wójcickiego.
Towarzyszyć im będzie Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej.
W sobotę duża scena startuje
o godzinie 16.00. O godzinie
21.00 koncert rozpocznie światowego formatu wokalista, były
członek zespołu Genesis – Ray
Wilson. Równocześnie na małej
scenie (Bulwar Wschodni przed
budynkiem LOK-u) trwać będą
koncerty gorzowskich muzyków. Niedziela będzie nie mniej
koncertowa. Ponadto: wesołe
miasteczko, ognisko, Miasteczko
Kosmicznej Mocy, teatry uliczne,
rejsy lodołamaczem Kuna (12.00,
14.00, 16.00, 18.00), targi kolekcjonerów (parking pod Spichlerzem). Szczegółowy program w
Gorzowskim Internetowym Informatorze Kulturalnym.

CIESZYN

Do 12 lipca w Zamku Cieszyn
oglądać można wystawę prac
studentów Pracowni Ceramiki Instytutu Sztuki w Cieszynie.
Rozmowa” – tak brzmiał temat
z jakim zmierzyli się studenci dr
hab. Małgorzaty Skałuby-Krentowicz, prowadzącej zajęcia w Pracowni Ceramiki Zakładu Rzeźby
na Wydziale Artystycznym w
Cieszynie.

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
serdecznie zaprasza do korzystania z usług

Centrum INFORMACJI
I WSPARCIA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Centrum Informacji oferuje osobom niepełnosprawnym, rodzinom, opiekunom oraz pracodawcom i instytucjom zainteresowanym problematyką rehabilitacji społeczno-zawodowej bezpłatne:
– porady i informacje w zakresie problematyki społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych
– porady prawne
– porady psychologa
– pośrednictwo pracy z moż-

liwością korzystania z ofert
pracy
– porady Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów
– porady mediatora sądowego
– porady asystenta rodziny

CENTRUM CZYNNE JEST:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 9.00-16.00

zadzwoń – BEZPŁATNA INFOLINIA

tel. 800 700 025
lub NAPISZ DO NAS! info@kson.pl

Redaguj BIULETYN
razem z nami!

Zapraszamy do współredagowania biuletynu

Niepełnosprawni Tu i Teraz.

Czytelniku!

Coś Cię denerwuje, chcesz zabrać głos w ważnej sprawie, opisać własne przeżycia, podzielić
się doświadczeniami? Czekamy na listy, spostrzeżenia, artykuły dotyczące problematyki
osób niepełnosprawnych.
Materiały prosimy przesyłać pod adres:
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,
ul. Osiedle Robotnicze 47A,
58-500 Jelenia Góra z dopiskiem „BIULETYN”, lub
drogą elektroniczną na adres: biuro@kson.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian
redaktorskich w nadesłanych artykułach.

Mediator d/s Karnych i Cywilnych

Dorota Gniewosz
Radca Prawny-Aplikant

Mateusz NOWAK
Radca Prawny

Bartosz NOWAK
Psycholog

Maja KOZŁOWSKA
Doradca ds. poradnictwa
socjalnego i rodzinnego

Alicja MROCZKOWSKA
Bezpłatne porady
prawne dla osób
niepełnosprawnych

(terminy porad uzgadniane
w biurze KSON lub telefonicznie)

INFORMACJE I ZAPISY
w biurze KSON
ul. Osiedle Robotnicze 47A,
tel. 75 752 42 54, 75 752 31 83
800 700 025 (bezpłatna infolinia)

SPOŁECZNY RZECZNIK
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I PACJENTÓW ZIEMI
JELENIOGÓRSKIEJ
przyjmuje we wtorki
w godz. 11.00-13.00
i czwartki w godz. 13.00-15.00
w biurze Karkonoskiego Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych
Osiedle Robotnicze 47A
w Jeleniej Górze.

Z dniem 1 czerwca zapraszamy do Karkonoskiego Klubu Seniora i Wolontariusza!
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Wszyscy jesteśmy sprawni!
Okres wiosenno-letni tradycyjnie obfituje w różnego rodzaju festyny służące zabawie i integracji. Tak właśnie było w sobotę
(13.06) na jeleniogórskim Placu Ratuszowym, gdzie odbył się II Festyn Aktywności
Osób Niepełnosprawnych.
Celem było pokazanie osobom o różnej sprawności, że można wspólnie się bawić, a pełnosprawni mieli okazję m.in. doświadczyć trudów życia
codziennego osób poruszających się na wózkach.
Uczestnicy festynu zgodnie potwierdzali –
wszyscy jesteśmy sprawni na tyle, na ile możemy.
Pełnosprawność nie zależy od tego, czy poruszamy się za pomocą wózka, czy samodzielnie. Każdy
z nas ma w sobie jakieś ograniczenia, czy to fizyczne, czy psychiczne i podziwiam tych ludzi, którzy
mimo trudności losu są po wielokroć sprawniejsi
od tzw. pełnosprawnych – wyznał pan Tomasz.
Podczas festynu chodził też o to, by pokazać
osobom pełnosprawnym, jak aktywne są osoby
niepełnosprawne, a znowu osobom niepełnosprawnym – jak mogą być aktywne, co mogą robić
mimo dość dużego uszczerbku na zdrowiu.
W trakcie imprezy odbywały się mecze siatkówki na siedząco, w których udział wzięły zespoły reprezentujące: Urząd Miasta, Karkonoską
Państwową Szkołę Wyższą, Państwową Inspekcję
Pracy oraz Medicor.
Dzięki Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, swoich sił na wózkach mogli spróbować pełnosprawni
przekonując się, jak wiele barier architektonicznych
napotykają na swojej drodze niepełnosprawni.
Gorąca sobota sprzyjała zabawom i schłodze-

niu dzięki natryskom ustawionym przez strażaków, była również okazja skorzystać z bezpłatnego
badania słuchu, porad Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy Państwowej Inspekcji Pracy. Dla najmłodszych firma Vesna przygotowała liczne gry i
zabawy, a straż miejska miasteczko ruchu drogowego. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Tekst i fot. Przemek Kaczałko
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