SPRAWOZDANIE
MERYTORYCZNE

Zarządu Karkonoskiego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych
w Jeleniej Górze

z działalności pożytku publicznego na rzecz
osób niepełnosprawnych w roku 2008

I. Sprawy organizacyjne. Dane o KSON. Władze.
Nazwa: KARKONOSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Związek stowarzyszeń. Data założenia: 27.03.2001 r.
Status organizacji pożytku publicznego - postanowienie Sądu 8.03.2004 r.
Adres: 58-500 Jelenia Góra ul. Grabowskiego 7
Telefon: (0-75) 75-242-54 Fax 75-231-83
Strona internetowa: www.kson.pl
e-mail: biuro@kson.pl
Data wpisu: 8.04.2002 r.
Nr KRS: 0000100516
Nr NIP: 611-24-47-442
Nr REGON: 231127859
1. Dane dotyczące członków Zarządu KSON:
Po wyborach dokonanych na 7 Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym KSON w
dniu 19.05.2006 r. oraz dokonaniu zmian w statucie, m.in. zmianie tworzącej funkcję
prezesa jako jednego z organów KSON, a także po uzupełnieniu składu Zarządu o 2
osoby, co miało miejsce w dniu 1.06.2006 r., skład Zarządu był następujący:
Prezes KSON:
Stanisław Schubert - 58-506 Jelenia Góra ul. Różyckiego 14/22 (kieruje na
bieżąco działalnością KSON i przewodniczy posiedzeniom Zarządu z prawem
głosu)
Zarząd KSON:
Wiceprezes - Andrzej Broniszewski 58-560 Jelenia Góra ul. Widok 40, ds.
rehabilitacji leczniczej
Wiceprezes - Waldemar Wiśniewski 58-500 Jelenia Góra ul. Bolesława
Chrobrego 12/3, ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej
Sekretarz - Wojciech Grzybowski 58-580 Szklarska Poręba ul. Jedności
Narodowej 7/6
Skarbnik - Stanisław Górski 58-560 Jelenia Góra ul. Wita Stwosza 2/1
Członek - Mirosława Cieślik 58-573 Piechowice ul. Cieplicka 5/4
Członek - Marek Dębski 58-500 Jelenia Góra ul. Traugutta 20/5
Członek - Wiesław Wójcik 59-540 Lubiechowa ul. Wczasowa 4/2A
W dniu 18.11.2008 na 11 Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu nastąpiły następujące
zmiany:
Zrezygnowali z pełnienia funkcji w zarządzie Pani Mirosława Cieślik i Pan
Wojciech Grzybowski, a w ich miejsce powołano Ryszarda Greka i Marcina
Milewskiego.
Aktualnie zarząd pracuje w składzie:
Prezes KSON
Stanisław Schubert

Zarząd KSON:
Wiceprezes - Andrzej Broniszewski ds. rehabilitacji leczniczej
Wiceprezes - Waldemar Wiśniewski ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej
Sekretarz - Marcin Milewski
Skarbnik - Stanisław Górski
Członek - Ryszard Grek
Członek - Marek Dębski
Członek - Wiesław Wójcik
2. Dane dotyczące członków Komisji Rewizyjnej KSON:
Po wyborach dokonanych na 7 Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym KSON w
dniu 19.05.2006 r., oraz zmianie na funkcji przewodniczącej Komisji, skład Komisji
Rewizyjnej liczy 3 osoby i aktualnie przedstawia się następująco:
Przewodnicząca - Maria Tarasewicz 58-580 Jelenia Góra ul. Kochanowskiego
Wiceprzewodniczący - Henryk Kosiński 58-500 Jelenia Góra ul. Różyckiego
12/15
Członek - Ewa Chowańska 583. Wykaz członków KSON:
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest związkiem stowarzyszeń i innych osób
prawnych. Zrzesza 4 organizacje inwalidzkie oraz 3 organizacje działające na rzecz
środowiska osób niepełnosprawnych, które posiadają status członka zwyczajnego.
Członkiem zwyczajnym są
:
1) Organizacje inwalidzkie:
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Jeleniej Górze,
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Jeleniej
Górze,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „MOST” w Leśnej,
Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny: przeniesiony w 2009 do członków
wspierających
Stowarzyszenie Osób Przewlekle Chorych „ Pomocna Dłoń”: wykreślono w 2009
2) Organizacje działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych:
Jeleniogórskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,
Stowarzyszenie Promocji Gospodarczej „Pogórze”,
Fundacja „Animus”: przyjęto w 2009
Wymienione wyżej organizacje pochodzą z Jeleniej Góry i sąsiednich powiatów z
następującym podziałem:

Jeleniogórskie Oddziały i Koła organizacji ogólnopolskich:
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Jeleniej Górze
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Jeleniej
Górze
Organizacje z terenu miasta Jelenia Góra:
Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny
Jeleniogórskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne
Organizacje z terenu powiatu jeleniogórskiego:
Stowarzyszenie Promocji Gospodarczej „Pogórze”
Organizacje z terenu powiatu lubańskiego:
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „MOST” w Leśnej
Organizacje z terenu powiatu złotoryjskiego:
Fundacja „Animus” Złotoryja
Członkami wspierającymi są osoby prawne (w tym 4 byłe zakłady pracy chronionej)
oraz osoby fizyczne.
1) Osoby prawne:
Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych - Koło Powiatowe w Jeleniej
Górze
Jeleniogórskie Stowarzyszenie potrzebujących i Pomagających „Razem”,
Goldom w Jeleniej Górze,
PPH WIREX s.c. w Jeleniej Górze,
PPU Proinval w Jeleniej Górze,
SIMET S.A w Jeleniej Górze,
SU PIAST w Legnicy, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze,
Polskie Towarzystwo Osób Laryngektomowanych – Koło w Jeleniej Górze,
Stowarzyszenie Osób Niedosłyszących w Jeleniej Górze,
Jeleniogórskie Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku,
Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa,
Grupa Wsparcia „Przyjaciele”,
Klub Ludzi Ciekawych Życia,
Zespół Aktywności Społecznej na terenie Sobieszowa – Maria Przybyła i Halina
Muszyńska
2) Osoby fizyczne:
Miłosz Kamiński,
Ewa Knychas,
Andrzej Grzelak,

Krzysztof Błażejczyk,
Ks. Prałat Henryk Bujok,
Wojciech Grzybowski.
4. Przyjęcia, skreślenia:
W roku 2008 skreślono z listy członka zwyczajnego Polski Związek Niewidomych
na ich wniosek.
Nie przyjęto nowych organizacji
5. Organami Sejmiku są:
Walne Zebranie Członków. W roku 2008 odbyły się dwa Walne Zebrania w dniu
19.05.2008 r. i 18.11.2008 r.
Prezes KSON (od 19.05.2006 r.) - przewodniczy posiedzeniom Zarządu z
prawem głosu.
7 osobowy Zarząd , w tym 4 osobowe prezydium: 2 wiceprezesów, sekretarz i
skarbnik
3 osobowa Komisja Rewizyjna
Zarząd Sejmiku, obradował w roku 2008 na 7 posiedzeniach, podejmując decyzje
w sprawach bieżących działań programowych i gospodarczych. Na posiedzenie
zarządu zapraszana była przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
6. Wykaz uchwał

30.04.2008 r.

Nr
uchwały
1/1/2008

Wynik
Treść uchwały
głosowania
jednogłośnie Dotyczy rocznego planu działania

30.04.2008 r.

2/2/2008

30.04.2008 r.

3/3/2008

27.06.2008

1/4/2008

27.06.2008

2/5/2008

27.06.2008

3/6/2008

27.06.2008

4/7/2008

jednogłośnie Dotyczy przyjęcia 7 osób w poczet członków
wspierających
jednogłośnie Dotyczy cofnięcia rekomendacji Grażynie
Pawlukiewicz Rehlis radnej RM Jelenia
Góra
jednogłośnie W sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Jerzemu Kosibie d/s organizacji kursów
języka migowego
jednogłośnie W sprawie przystąpienia KSON do
Karkonoskiego Porozumienia Organizacji
Pozarządowych.
jednogłośnie W sprawie przyjęcia 3 osób w poczet
członków wspierających: Ryszarda Greka,
Krzysztofa Błażejczaka oraz Wojciecha
Grzybowskiego.
jednogłośnie Dotyczy rezygnacji Mirosławy Cieślik z
funkcji członka Zarządu KSON

Data
posiedzenia

27.06.2008

27.06.2008
27.06.2008
14.11.2008

14.11.2008

5/10/2008 jednogłośnie W sprawie uzupełnienia składu Zarządu o
osobę Stanisława Dziedzica z powierzeniem
funkcji - pełnomocnika Zarządu d/s biura
KSON.
6/10/2008 jednogłośnie W sprawie powierzenia Eugeniuszowi
Gronostaj funkcji kierownika biura KSON.
7/10/2008 jednogłośnie Dotyczy zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej
1/11/2008 jednogłośnie Dotyczy rezygnacji Wojciecha
Grzybowskiego z funkcji członka Zarządu –
sekretarza KSON
2/12/2008 jednogłośnie Dotyczy wyboru Marcina Milewskiego na
funkcję sekretarza KSON

II. Sprawy merytoryczne. Misja.
1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej.
Misją i celem działania Sejmiku jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, w
sferze zadań publicznych, do których należą:
1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zarówno członków organizacji
tworzących Sejmik, jak i osób nie zrzeszonych w żadnej organizacji inwalidzkiej, w
tym:
rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych;
integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz jej promocja;
wspieranie działalności organizacji członkowskich oraz rzecznictwo ich interesów
w sprawach wspólnych;
rzecznictwo interesów niezrzeszonych osób niepełnosprawnych;
działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zwiększające jej
perspektywy w zakresie oświaty, wychowania, kultury, nauki i techniki,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
udział we wdrażaniu z innymi partnerami strategii i polityki Unii Europejskiej w
zakresie działań wymienionych w pkt. 1) i 2).
2. Inne działania w sferze zadań publicznych, w zakresie:
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
promocji i organizacji wolontariatu.

Realizacja wyżej wymienionych zadań odbywa się, poprzez:
identyfikowanie problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie
działań informacyjnych, poprzez takie przedsięwzięcia jak; wydawanie biuletynu
„TU I TERAZ”, prowadzenie strony internetowej, uruchomienie radia
internetowego NTiT oraz funkcjonowanie Telefonicznego Punktu Informacyjnego;
prowadzenie usług doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób
niepełnosprawnych, w tym na otwartym rynku pracy, poprzez uruchomienie i
funkcjonowanie Społecznej Agencji Pośrednictwa Pracy;
organizowanie szkolenia dla pracodawców oraz udzielanie pomocy jednostkom
zatrudniającym lub planującym zatrudnianie osób niepełnosprawnych w ramach
funkcjonującej Społecznej Agencji Pośrednictwa Pracy;
organizowanie i prowadzenie działalności integracyjnej, aktywizującej,
terapeutycznej oraz poradnictwa prawnego i działań samopomocowych poprzez
organizację imprez turystycznych, sportowych i integracyjnych oraz
zabezpieczenie bezpłatnej pomocy prawnej;
pozyskiwanie wolontariuszy i organizowanie ich świadczeń;
wspieranie działań na rzecz ochrony zasady równości szans osób
niepełnosprawnych w społeczeństwie i przeciwdziałanie różnym formom
dyskryminacji tych osób.
Wymienione zadania realizowane są przy współpracy z samorządem Miasta Jelenia
Góra (program DOMINO II), samorządami gmin powiatu jeleniogórskiego oraz z
samorządem powiatowym i wojewódzkim.
Podejmowane działania dotyczą nie tylko członków KSON, ale w większości były
ukierunkowane na rzecz wielu tysięcy nie zrzeszonych osób niepełnosprawnych, stając
się w ten sposób reprezentantem znacznej części środowiska. Działa w ich imieniu i na
ich rzecz funkcjonując jako organizacja parasolowa. Liczba niepełnosprawnych
mieszkańców miasta i powiatu Jelenia Góra, szacuje się na 25 tys. osób (17 %
populacji). Zaledwie 13% z tej grupy to członkowie związków i stowarzyszeń
inwalidzkich.
Każda z organizacji członkowskich KSON realizuje swoje programy działania
samodzielnie. Niniejsze sprawozdanie nie zawiera informacji na temat realizacji tych
działań.

2. Sprawy merytoryczne. Sposób realizacji zadań wraz z oceną.
Zadania realizowane na rzecz Miasta Jelenia Góra
Realizacja zadań odbywała się poprzez: .
Prowadzenie działalności informacyjnej dla osób niepełnosprawnych o
działalności urzędów i instytucji administracji rządowej i samorządowej;
wnioskowanie o usuwanie barier architektonicznych i społecznych;
interweniowanie w szczególnych przypadkach dotyczących indywidualnych i
zbiorowych problemów inwalidów;
inicjowanie i współorganizowanie imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych
o charakterze integracyjnym, wspierających aktywność osób niepełnosprawnych
w tych dziedzinach.
Sejmik aktywnie występował w okresie sprawozdawczym o środki finansowe na
realizację wielu przedsięwzięć oraz imprez na rzecz osób niepełnosprawnych. Należy
zaznaczyć, że w roku 2008 KSON zdecydowanie utrzymał swoją rolę i znaczenie w
gronie organizacji pozarządowych w kontaktach z administracją publiczną.
Sytuacja niepełnosprawnych w mieście, w tej części, za którą odpowiada samorząd nie
poprawia się. Mimo wielokrotnych monitów środowiska niepełnosprawnych i
Społecznego Rzecznika, ilość barier architektonicznych powiększyła się. Dotyczy to
głównie zaniechania oznakowania poziomego uskoków na ciągach komunikacyjnych i
sygnalizatorów na przejściach ulicznych, których stan w wielu przypadkach zagraża
zdrowiu i życiu mieszkańców.
Przedstawiciel Sejmiku nie znalazł się w składzie Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta, przez co część środowiska osób
niepełnosprawnych, nigdzie niezrzeszonych, nie ma swojego głosu. Mimo
zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta programu „Domino II” i potrzeby kontynuacji
zadań tam zapisanych, m.in. wydawanie Biuletynu „Tu i Teraz” i prowadzenie „Centrum
Informacji z Telefonem Zaufania”, środki w 2008 r. przyznano dopiero w miesiącu
czerwcu i tylko na Punkt Informacyjny, a w roku bieżącym nie przyznano w ogóle
środków. Utrudnia to prowadzenie planowej działalności informacyjnej Sejmiku oraz
organizacji członkowskich i zagraża stabilności finansowej Sejmiku. Sejmik dalej
utrzymuje Punkt Informacyjny, z którego korzystają mieszkańcy Jeleniej Góry.
Ponoszone z tego tytułu koszty to; koszty rozmów telefonicznych, koszty utrzymania
pomieszczeń.
Praktycznie miasto nie sprzyjało poczynaniom jakie podejmował Sejmik na rzecz
niepełnosprawnych zamieszkujących Jelenią Górę. Często odnosiło się wrażenie, że
urzędnikom miasta nie zależy na tym co robi Sejmik a w Sejmiku widziano konkurenta.
W tym miejscu należy postawić pytanie – dlaczego nigdy nie doszło do spotkania i
do wymiany poglądów w powyższej sprawie pomiędzy Sejmikiem a Urzędem
Miasta???
Wymiana doświadczeń i uzgodnione wspólne działania, usprawniły by pracę na rzecz
niepełnosprawnych, służąc pomocą tym osobom, które jej potrzebują. Tych osób jest
wiele, o czym świadczy ilość bezpłatnych porad jakie udziela się codziennie w Sejmiku.
Często są to osoby, którym zależy tylko na rozmowie z drugim człowiekiem. Przykładów
można podawać wiele, wystarczy tylko zapoznać się z ewidencją udzielonych porach w
ramach Punktu Informacyjnego.

Dlaczego miasto nigdy nie skorzystało z bazy danych interwencji
przeprowadzonych przez Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, porad udzielonych
podczas pracy Punktu Informacyjnego?? Przecież jest to kopalnia wiedzy.
O podejściu władz samorządowych do problemów niepełnosprawności świadczy także
ilość środków przeznaczona na rzecz rehabilitacji. 98000,00 zł to kwota jaką zapisano w
budżecie miasta na takie zamierzenia jak „Wspieranie działań na rzecz
niepełnosprawnych”. Czy to dużo ??? Wystarczy policzyć
98000,00 zł : 20000,00 niepełnosprawnych = 4,90 zł/niepełnosprawnego.
Śmieszne pieniądze. Te śmieszne pieniądze poprzez ogłoszony konkurs trafiły do tych
organizacji niepełnosprawnych, które przeznaczają je głównie na promocję swojej
działalności. Wystarczy przeczytać wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
ogłoszonego na podstawie zarządzenia Nr 0151-930/V/09. A gdzie są niepełnosprawni i
osoby starsze, którzy nie należą do żadnej z organizacji.
Starosta Jeleniogórski i samorządy gmin powiatu jeleniogórskiego.
Współpraca z samorządami różnych szczebli poprawiła się w relacji do 2006 r.
W 2007 r. Sejmik wprowadził swego przedstawiciela do Społecznej Rady do spraw osób
niepełnosprawnych przy Staroście Powiatowym. Podpisano również porozumienie ze
Związkiem Gmin Karkonoskich w sprawie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób
starszych i niepełnosprawnych na terenie gmin Ziemi Jeleniogórskiej. W problemy
wyrównywania szans niepełnosprawnych coraz częściej angażują się poszczególne
gminy, a na wyróżnienie zasługują gminy: Mysłakowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba i
Piechowice. Uzyskano też zgodę wszystkich samorządów gmin na uczestnictwo w
budowie „grup wsparcia” jako części koncepcji rozwoju portalu internetowego dla osób
niepełnosprawnych. W rozwiązywaniu istniejącego jednak nadal problemu barier
architektonicznych, technicznych i mentalnych pomagają niektóre parafie Diecezji
Legnickiej.
Samorząd Wojewódzki
Przedstawiciel Sejmiku znalazł się w składzie Społecznej Rady do spraw osób
niepełnosprawnych wraz z trzema przedstawicielami powiatów przy Marszałku
Województwa Dolnośląskiego. Oznacza to korzystną dla terenu zmianę orientacji i
większe niż dotychczas uwzględnienie w polityce Urzędu Marszałkowskiego problemów
środowisk
niepełnosprawnych
wsi
i
małych
miasteczek.

III. Jednostki organizacyjne.
W KSON funkcjonuje: Biuro Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych Ziemi
Jeleniogórskiej, Biuro KSON, Społeczna Agencja Pośrednictwa Pracy, Świetlica
Integracyjna, Redakcja Biuletynu Informacyjnego „TU i TERAZ”, witryna internetowa i
radio internetowe.
Biuro Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych Ziemi
Jeleniogórskiej, którym jest Prezes KSON – Stanisław Schubert. Biuro w

roku 2008 obsługiwały wolontariuszki: Kazimiera Gronostaj, Ewa Gańska i
Elżbieta Czajkowska. Ilość interwencji Społecznego Rzecznika Osób
Niepełnosprawnych Ziemi Jeleniogórskiej - 65
Biuro KSON, z zadaniem zabezpieczenia działalności administracyjnofinansowej i informacyjnej KSON, a w tym zabezpieczenie funkcjonowania
Punktu Informacyjnego z Telefonem Zaufania. W biurze pracują wolontariuszki
Kazimiera Gronostaj, Elżbieta Czajkowska, Anna Piotrowska. W ramach biura
prowadzi się codzienną obsługę osób niepełnosprawnych, udzielając porad z
zakresu z problematyki samorządowej, prawa oraz przepisów regulujących
pomoc państwa osobom niepełnosprawnym. Bezpłatnych porad prawnych
udzielali prawnicy: Marzena Stefaniak, Bartosz Nowak, Marek Nałęcz-Socha.
Biuro pracuje przez 5 dni w tygodniu w godzinach 10:00-15:00. Dziennie
obsługuje się około 30 osób, osobiście bądź telefonicznie. Biuro współpracuje z
doradcami z zakresu prawa i psychologiem. Najwięcej problemów w
funkcjonowaniu biura stwarza pełne zabezpieczenie czynności związanych
zarządzaniem budynkiem (przeglądy, zabezpieczenie budynku, bieżące
usuwanie usterek, dokumentacja, itp.) i funkcjonowaniem księgowości.
W 2008 roku biuro udzieliło 799 porad a w tym:
o z zakresu pozyskiwania pracy - 125,
o z zakresu prawa - 178,
o psychologa - 10,
o przychodni zdrowia (dzieci + cukrzyca) 16,
o praca urzędów – 41,
o turnusy rehabilitacyjne – 101,
o orzecznictwa – 12,
o zamiany mieszkań – 6,
o kursy – 80,
o wózki inwalidzkie – 13,
o pomoc wolontaryjna - 27,
o informacja o stowarzyszeniach – 32,
o pomoc PFRON - 90,
o ksiądz – 3.
Biuro KSON, oprócz w/w czynności aktywnie uczestniczyło w zabezpieczeniu
realizacji dużych programów PFRON, programów Urzędu Marszałkowskiego i
Urzędu Miasta Jelenia Góra. W ramach tych programów:
o usprawniono funkcjonowanie Społecznej Agencji Pośrednictwa Pracy oraz
Centrum Informacji,
o zabezpieczono wydawanie biuletynu informacyjnego „TU i TERAZ”,
o zmodernizowano stronę internetową WWW.kson.pl,
o uruchomiono radio internetowe,
o zabezpieczono przeprowadzenie kursów języka migowego i miganego,
o zabezpieczono przeprowadzenie wielu imprez integracyjnych, wycieczek i
zawodów sportowych.
Z innych prac realizowanych przez biuro KSON należy wymienić prace na rzecz
zabezpieczenia organizacji imprez turystycznych i organizacji turnusów
rehabilitacyjnych (KSON posiada status organizatora turnusów rehabilitacyjnych

nr rej. OR/02/2/05 z 11.03.2005 r.). Aktywnie w tych pracach uczestniczyli wolontariuszka Krystyna Ogrodnik – Turakiewicz, Jan Zagrobelny, Barbara
Zagrobelna i Wiktor Żuryński.
Agencja Pośrednictwa Pracy Osób Niepełnosprawnych (we współpracy z
PUP i DWUP), prowadzona była w roku 2008 przez: Monikę Żak, Bartłomieja
Młodzińskiego. Agencję Pośrednictwa Pracy dla Osób Niepełnosprawnych,
sfinansowano ze środków PERON w kwocie 42 204,02 zł. Dzięki finansowaniu z
programów PFRON od września 2008 roku udało się stworzyć profesjonalną
strukturę wyposażoną w podstawowy sprzęt biurowy, zatrudniającą fachowców
(m.in. doradcę zawodowego, pośrednika pracy).
W pierwszym etapie Agencja postawiła sobie za cel zaistnienie w środowisku
osób niepełnosprawnych, a także pozostałych podmiotów uczestniczących na
rynku pracy, a zatem instytucji rynku pracy (powiatowe i wojewódzkie urzędy
pracy), organizacje pozarządowe działające na rzecz promocji zatrudnienia, w
tym pracy niepełnosprawnych, samorządy gospodarcze – związki pracodawców.
W tym celu zorganizowano szereg spotkań informacyjno-promocyjnych, o których
informowane były także lokalne media. Dzięki tym działaniom udało się nawiązać
wiele cennych kontaktów, a z częścią instytucji i organizacji – ścisłą współpracę,
a media udostępniły wiedzę o tym szerszemu odbiorcy.
Agencja w krótkim czasie wypracowała także własny system efektywnego
pośredniczenia w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, na
który składały się m.in. baza danych niezbędnych do składania odpowiednich
ofert pracy klientom Agencji, w tym także ofert kandydatów dla współpracujących
pracodawców; sposoby skutecznego i szybkiego komunikowania z klientami, w
tym także z niesłyszącymi; stała współpraca z mediami, dzięki którym
rozpowszechniano oferty Agencji. Dodatkowo w ramach funkcjonowania Agencji
Pośrednictwa Pracy dla Osób Niepełnosprawnych zaczęła powstawać baza
wiedzy (w postaci biblioteczki) nt. rynku pracy niepełnosprawnych, w tym m.in.
uprawnień pracowników niepełnosprawnych, ulg i innych korzyści dla
pracodawców zatrudniających tę grupę społeczną, innych szczegółowych
regulacji oraz szeroko rozumiane poradniki dla aktywnie poszukujących
zatrudnienia, a dodatkowo wydzielono także stanowisko do swobodnego
korzystania z Internetu, jako podwaliny pod tworzoną kawiarenkę internetową.
Należy podkreślić fakt, iż Agencja nie ograniczała się w swoim funkcjonowaniu
tylko do sfery pośredniczenia w zatrudnieniu, ale rozwijała w swoich ramach
szeroko pojęte poradnictwo zawodowe i społeczne, choć oczywiście w pierwszej
kolejności ukierunkowane na zatrudnianie niepełnosprawnych.
W wyniku 4-miesięcznych działań w nowej, bardziej profesjonalnej formule,
Agencja pozyskała niemal setkę klientów zainteresowanych zatrudnieniem z
orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zgłosiła się ze swoją ofertą do
dziesiątek przedsiębiorstw, z czego z kilkunastoma nawiązała bliższą
współpracę. Zgodnie z potwierdzeniami pisemnymi udało się zatrudnić 6 osób.
Trudno określić liczbę osób, której Agencja pomogła, jednak nie udało się tego
pisemnie potwierdzić – Agencja nie ma możliwości skutecznego dyscyplinowania
swoich klientów w tym zakresie. Przeprowadzono krótkie seminaria nt. rynku
pracy i sposobów aktywnego poszukiwania zatrudnienia - w ramach spotkań
podsumowujących ten etap działań - dla kilkudziesięciu osób niepełnosprawnych.

Program dofinansowania Agencji skończyła się w momencie, kiedy zaczęły
pojawiać się coraz lepsze efekty pracy włożonej w pierwszych 2-3 miesiącach
profesjonalnego funkcjonowania.
Pomimo dobrych wyników osiągniętych w tak krótkim czasie działania, a
właściwie w okresie „rozruchu” na nowo, Agencja napotykała także szereg
przeszkód i barier, które poważnie ograniczały możliwość oddziaływania na rynek
pracy. Oczywiście podstawowym problemem jest finansowanie działalności na
profesjonalnym poziomie. Zaskakującą barierą okazało się nikłe bądź żadne
zainteresowanie wielu pozarządowych organizacji statutowo powołanych do
działalności nam rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, w tym na rzecz ich
zatrudnienia, co było widać podejściu, np. warsztatów terapii zajęciowej – nie
chciały podjąć współpracy twierdząc, że sami realizują te działania we własnym
zakresie. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym działalność był okres, w którym
zbiegło się funkcjonowanie Agencji w nowej formule z nie znikającym z mediów
tematem globalnego kryzysu gospodarczego, co w oczywisty sposób wpływało
na ilość ofert kierowanych do osób zainteresowanych podjęciem pracy.
Niezależnie od barier, które utrudniały realizację zadań przez Agencję, okazało
się, że inicjatywa ta znalazła duże zainteresowanie, a dobrana odpowiednio
formuła doradcza sprawdza się w praktyce. Trudno o lepszą rekomendację,
szczególnie w momencie, kiedy sytuacja na rynku pracy, a w szczególności rynku
pracy niepełnosprawnych znacznie się pogorszyła i póki co trudno mówić o
perspektywie odwrócenia tego trendu.
Formy poradnictwa zawodowego oraz liczbę korzystających przedstawia
poniższa tabela:
Wyszczególnienie
poradnictwo
indywidualne
poradnictwo grupowe
informacja zawodowa
Razem

Ilość osób
184
4
30
218

W celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu bezrobotnych z pracodawcami
organizowane były giełdy pracy. W 2008 r. zorganizowano 1 giełdę pracy.
Klienci Agencji Pośrednictwa Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, którzy
deklarowali gotowość do podjęcia zatrudnienia prezentowali różne poziomy i
kierunki wykształcenia. Przeważały osoby o wykształceniu zawodowym. Wśród
pań często powtarzały się kierunki wykształcenia z pogranicza handlu, usług
krawieckich, czy prac szwalniczych. Panowie zazwyczaj mieli ukończone szkoły
budowlane lub mechaniczne. Pewna grupa klientów posiadała tylko podstawowe
wykształcenie, dość liczna prezentowała wykształcenie średnie – w większości
panie, w tym znaczący odsetek wykształcenia średniego-ogólnego. Nieliczne
osoby mogły się pochwalić dyplomem studiów.
Kobiety z wykształceniem podstawowym i zawodowym posiadały doświadczenie
zawodowe zwykle związane z handlem, opieką nad dziećmi, sprzątaniem lub

pracami produkcyjnymi. Kobiety z wykształceniem średnim i wyższym często
miały za sobą doświadczenia w zawodach urzędniczych, nauczycielskich lub
ogólnie biurowych, w tym powtarzały się doświadczenia z księgowością, rzadziej
sprawami kadrowymi. Co istotne, zwykle oczekiwania wobec przyszłej pracy były
ściśle związane z doświadczeniami już nabytymi, w mniejszym zakresie zależały
od ukończonej szkoły – i to na wszystkich szczeblach wykształcenia.
Panowie z kolei poszukiwali najczęściej prac związanych z zawodami
budowlanymi – tu szczególnie „wykończeniówka” budowlana, dozorowaniem
obiektów lub ochroną, pracami konserwatorskimi, rzadziej jako mechanicy, czy
pracownicy produkcji.
Co niezmiernie ważne, tylko nieliczna grupa osób była w stanie w miarę
efektywne i działać w sposób samodzielny na współczesnym rynku pracy.
Zdecydowana większość, niezależnie od wieku i płci nie znała podstawowych
reguł nowoczesnej rekrutacji i starań o zatrudnienie. Tylko stosunkowo nieliczna
grupa deklarowała gotowość do przeszkolenia i/lub uzupełnienia wykształcenia,
co zwiększyłoby możliwości zatrudnieniowe.
Program dofinansowania Agencji skończył się i aktualnie wykonuje swoje zadania
w ograniczonym zakresie.
Biuletyn Informacyjny „Niepełnosprawni Tu i Teraz” - redaktor naczelny
Andrzej Grzelak. W roku 2008 Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
wydał 8 numerów Jeleniogórskiego Biuletynu Informacyjnego „Niepełnosprawni
Tu I Teraz”. Wydawanie biuletynu dofinansowywane było ze środków PFRON w
wysokości 42 389,14 zł; 4 195,00 zł ze środków budżetu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz 810,00 zł ze środków
własnych. Razem wydatkowano 47394,14 zł. Nie otrzymaliśmy środków o które
wystąpiliśmy do Urzędu Miasta Jeleniej Góry, pomimo faktu, że ponad 60%
odbiorców (urzędów parafii, aptek, itp.) zlokalizowanych jest na terenie miasta
Jeleniej Góry. Wydawanie biuletynu jest zadaniem ciągłym przypisanym
Sejmikowi w programie „DOMINO II” ( Miejski Program Współpracy z
Niepełnosprawnymi).
Witryna internetowa i działalność informacyjna - www.kson.pl. W 2008 r.
redagowana przez wolontariusza Eugeniusza Gronostaj, przy współudziale
licznych korespondentów. Funkcjonowanie witryny internetowej było
dofinansowane ze środków PFRON w wysokości 27226,00 zł oraz środków
własnych 3700,00 zł. Razem wydatkowano 30926,80 zł. Z obserwacji wynika, że
witryna cieszy się coraz większym zainteresowaniem i jest uznawana za jedną z
najlepszych witryn w Polsce.
Radio internetowe dla niepełnosprawnych „NTiT” Funkcjonowanie radia
internetowego było dofinansowane ze środków PFRON w wysokości 40534,11 zł
oraz środków własnych 7383,77 zł.
Razem wydatkowano 47917,88 zł.
Uruchamiając radio zakładaliśmy uzyskanie następujących celi; podwyższenie
aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, podnoszenie świadomości
społeczeństwa w temacie równych praw sprawnych i niepełnosprawnych,

upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Zakładane
cele osiągano poprzez stworzenie działów tematycznych i opracowywanie
materiałów dźwiękowych oraz prasowych. Idea utworzenia radia internetowego
osiągnęła zakładane cele, ale zmiany organizacyjne w PFRON, sposób
pozyskiwania środków finansowych spowodowały, że na obecnym etapie zespół
radiowy rozleciał się i rozgłośnia radiowa przestała pracować.
Świetlica Integracyjna. Działalność świetlicy w założeniu powinna zabezpieczyć
potrzeby KSON w zakresie organizacji imprez turystycznych, rekreacyjnych,
sportowych oraz kursów i szkoleń. Należy tutaj wymienić takie przedsięwzięcia
jak; zajęcia muzyczne, szachowo-warcabowe, gimnastyka, kursy językowe i
obsługi komputera, imprezy plenerowe, wystawy, imprezy integracyjne i
kształtowanie odpowiedniego wizerunku osoby niepełnosprawnej w mediach.
Praktycznie funkcjonowanie świetlicy zabezpieczała wolontariuszka Jolanta
Barbara Zagrobelna. Wydaje się, że z uwagi na dużą ilość przedsięwzięć
realizowanych w ramach funkcjonowania świetlicy, jako pilne jest wzmocnienie
obsady osobowej świetlicy.
W minionym roku wizytówką Świetlicy Integracyjnej, była sekcja muzyczna, chór
AKORD, liczący 16-25 osób, prowadzony przez Edwarda Jańczuka i Jerzego
Sowę (juniora).
W Świetlicy w roku 2008 (z wyłączeniem okresu wakacyjnego) odbyły się 162
zajęcia, w tym:
o zajęcia muzyczne - chór 40 (4 razy w miesiącu, średnio uczestników 25 )
o kurs języka migowego 10 (2 razy w tygodniu w miesiącach XI - XII 2008,
średnio uczestników 20).
Niezależnie od w/w zajęć w Świetlicy własne zajęcia prowadzą organizacje
członkowskie KSON. Najaktywniej pracuje Grupa Wsparcia „Przyjaciele”, która
zorganizowała szereg integracyjnych imprez sportowych, turystycznych i
rekreacyjnych, których wykaz zawarto w załączniku. Ponadto:
o Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło w Jeleniej Górze
o Klub Ludzi Ciekawych Życia
o Stowarzyszenie Laryngektomowanych
o Jeleniogórskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne
W ramach współpracy z mediami w zakresie kształtowania wolnego od
stereotypów wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, Sejmik w
2008 roku zrealizował 4 reportaże, które wyświetlane były w Telewizji Kablowej
DAMI i Telewizji ODRA. Tytuły reportaży: Spektakl Zemsta, Organizacje
pomagające osobom niepełnosprawnym, Turystyka osób niepełnosprawnych i
Sport osób niepełnosprawnych. Każdy reportaż tłumaczony był na język migowy.
Zadanie sfinansowane było ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego w wysokości 10 000 zł.
Sejmik inspirował powstanie 30 programów dotyczących problemów osób
niepełnosprawnych. Sejmik kształtował wizerunek osób niepełnosprawnych także
przez własne media, tj.: Społeczne Radio Internetowe „NTiT”, Biuletyn
informacyjny „TU i TERAZ” i Karkonoski Portal Osób Niepełnosprawnych.

IV. Rehabilitacja zawodowa i społeczna.
1. Rehabilitacja zawodowa.
W 2008 roku KSON zajmował się rehabilitacją zawodową w zakresie poradnictwa w
ramach prowadzonej Agencji Pośrednictwa Pracy Osób Niepełnosprawnych, Centrum
Informacji oraz na łamach wydawanego Biuletynu Informacyjnego i strony internetowej
www.kson.pl. Istotą tego działania była reorientacja zawodowa i kojarzenie
pracodawców z niepełnosprawnymi pracobiorcami.
Wolontariat
Wolontariat jest formą rehabilitacji i aktywizacji zawodowej. Karkonoski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych współpracuje z 40 osobową grupą wolontariuszy, z czego 33
wolontariuszy na zasadzie podpisanego porozumienia. Większość wolontariuszy to
właśnie osoby niepełnosprawne. Dla niektórych wolontariat jest tylko „formą
przejściową” do uzyskania zatrudnienia, dla innych zaś stanowi możliwość
samorealizacji, powrotu do jakiejkolwiek aktywności życiowej po przebytych wypadkach i
chorobach. Wszyscy jednak poświęcają swój czas, umiejętności i wiedzę aby służyć
innym. Z drugiej strony sami mogą nabyć nowe umiejętności, korzystając ze wszystkich
możliwości, jakie daje współpraca z organizacją pozarządową. (bezpłatne szkolenia i
konferencje, udział w projektach itp.).
Kursy
W 2008 roku odbywały się kursy języka migowego w trakcie których przeszkolono 150
osób. Kursy sfinansowano z wpłat własnych uczestników. Odbył się także kurs języka
miganego dla osób niesłyszących. Przeszkolono 20 osób. Ten kurs sfinansowano ze
środków PERON będących w dyspozycji Marszałka Dolnego Śląska w kwocie 36 034,98
zł. Zostały także zorganizowane warsztaty dziennikarskie na które pozyskano środki z
Urzędu Miasta Jeleniej Góry w kwocie 6 000 zł i UMWD w kwocie 1680 zł.
2. Rehabilitacja społeczna. Organizacja imprez.
W roku 2008 szereg imprez zorganizowano przy współudziale organizacji wchodzących
w skład Sejmiku takich jak:
„Klub Miłośników Ciekawego Życia”,
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło w Jeleniej Górze,
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny,
Polski Związek Głuchych
Jeleniogórskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne
W wyniku propagowania integracyjnych imprez turystyczno-rekreacyjno-sportowych, w
roku 2008 zorganizowano 13 wycieczek a w tym:

Wycieczki:
Wycieczkę do Grecji dla 40 osób dofinansowaną ze środków budżetu PFRON w
kwocie 12 184 zł i środków własnych i wpłat uczestników w kwocie 50 576 zł.
10 wycieczek krajoznawczych dla około 500 osób po kotlinie jeleniogórskiej i
Dolnym Śląsku sfinansowane ze środków własnych i wpłat uczestników w kwocie
17 500 zł.
2 wycieczki w góry w ramach akcji „Otwierania Gór”.
IX Pielgrzymkę Osób Niepełnosprawnych do Sanktuarium w Krzeszowie 6
września 2008 roku współfinansowaną ze środków budżetu UMWD w kwocie
1 610 zł i ze środków własnych w kwocie 90 zł.
Imprezy integracyjne:
Opłatek dla osób niepełnosprawnych, uczestniczyło 50 osób sfinansowano ze
środków własnych,
VII opłatkowe Spotkanie Liturgiczne Osób Niepełnosprawnych w kościele św. Św.
Erazma i Pankracego dla 600 osób, sfinansowane ze środków własnych,
III Opłatek Diecezjalny w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty dla 500 osób,
sfinansowano ze środków własnych.
W 2008 roku KSON wystawił spektakl Zemsta z przeznaczeniem wpływów na
zakup windy w Teatrze im. C.K. Norwida – zebrano na ten cel 6 000 zł. Koszty
wystawienia spektaklu zostały pokryte ze środków własnych KSON.
Prowadzono także akcję monitoringu przejść dla pieszych, zabiegano o
oznakowanie białymi pasami uskoków i schodów, oraz udostępniania budynków
użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.
W programach zrealizowanych w 2008 r. wzięło udział ponad 2.440 uczestników, w tym
około 1.600 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Jeleniej Góry, oraz około 840 z
okolicznych gmin powiatu.
3. Inne działania i inicjatywy KSON
Sejmik od 2 lat aktywnie uczestniczy w akcji Fundacji Batorego i Szkoły Liderów pod
nazwą „Masz Głos masz Wybór”. Sejmik wspólnie z 3 organizacjami pozarządowymi
biorącym udział w Akcji, przeprowadził w 2008 r. 2 otwarte debaty z Prezydentem
Miasta. Ta forma budowania społeczeństwa obywatelskiego zdaniem organizatorów
cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta i warta jest kontynuacji.
Udział w tych spotkaniach niepełnosprawnych jeleniogórzan potwierdza konieczność
tworzenia w mieście instrumentów i praktyki usuwania barier.

4. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w KSON.
Liczba osób zatrudnionych w KSON w roku 2008: - nie zatrudnia .
Wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego członkom
zarządu - nie wypłacono.
5. Koszty funkcjonowania Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
Koszty utrzymania;
Na koszty utrzymania Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych składają
się, szacunkowo:
o Koszty ogrzewania budynku – 30000,00 zł
o Koszty energii elektrycznej – 8000,00 zł
o Koszty zużytej wody – 2500,00 zł
o Dzierżawa budynku – 9500,00 zł
o Biuro rachunkowe – 4400,00 zł
o Telefony i Internet – 6000,00 zł
o Remonty i konserwacje – 6000,00 zł
o Razem – 66400,00 zł
o Średnio miesięcznie – 5533,00 zł
Dochody;
o Środki pozyskane z dzierżawy w wysokości – 2860,00
Średnio miesięcznie brakuje – 2673,00 zł
Jest to na obecną chwilę najpoważniejszy problem jaki należy rozwiązać.
Kierunki działań mających na celu poprawę istniejącej sytuacji powinny sprowadzać się
do;
poszukiwaniu oszczędności, głownie w kosztach ogrzewania budynku i kosztach
energii elektrycznej i innych,
odstąpienia części pomieszczeń dla innych użytkowników,
W tym miejscu należy wspomnieć, że budynek dzierżawiony przez KSON wymaga
kapitalnego remontu, obejmującego; naprawę dachu, wymianę instalacji CO, wymianę
instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę stolarki,
ocieplenie budynku, usprawnienie systemu wentylacji, poprawy zabezpieczenia ppoż,
dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych (winda, przejścia, węzły sanitarne,
itp.).
Koszt tego przedsięwzięcia znacznie przekracza możliwości KSON. Praktycznie jest to
niemożliwe na obecnym etapie. Możliwe to będzie, jeżeli pojawi się sensowny program,
który pozwoli uzyskać środki finansowe na modernizację budynku KSON. Szacunkowy
koszt tego przedsięwzięcia to kwota ok. 400000,00 zł.
6. Uwagi końcowe
W 2008 roku dało się zaobserwować postępującą dezintegrację środowiska osób
niepełnosprawnych. Z Sejmiku od 2001 roku odeszły 4 organizacje tj.
Towarzystwo Walki z Kalectwem,
Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane,
Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych,

Polski Związek Niewidomych,
Przyczyną odejścia tych organizacji były nieporozumienia personalne, niepotrzebnie i ze
szkodą przenoszone na środowisko osób niepełnosprawnych. W miejsce tych
organizacji powstały i powstają nowe organizacje działające w sposób otwarty, bo tylko
przed takimi organizacjami jest przyszłość.
Wymownym jest fakt, że tylko 13 % niepełnosprawnych Jeleniej Góry zrzeszonych jest
w inwalidzkich organizacjach pozarządowych. Tymczasem na terenie ziemi
jeleniogórskiej w samym tylko ZUS zarejestrowanych jest ok. 48 tys. rento i
emerytobiorców. W tym miejscu pojawia się pytanie – dlaczego tak mała ilość osób
niepełnosprawnych należy do organizacji inwalidzkich ???
Wydaje się, że przyczyną braku zainteresowania społeczeństwa aktywnością w
organizacjach pozarządowych są standardowe nie zmienione od lat oferty programowe
tych organizacji, głównie ukierunkowane na osoby starsze (pielgrzymka, piknik,
operetka, itp.) z reguły dla 40 – 50 osób. Brak jest zupełnie oferty dla młodzieży, stąd
tylko 2 % młodych ludzi należy do organizacji inwalidzkich z 13 % należących. Również
statuty wielu organizacji ograniczają dopływ ludzi zdrowych. Przykładem jest statut
Polskiego Związku Niewidomych.
Niezrozumiałe jest zamykanie się organizacji niepełnosprawnych przed przyjmowaniem
ludzi zdrowych. Jest to poważnym błędem. Osoby sprawne, zdrowe, z odpowiednią
wiedzą i umiejętnościami znacznie mogą pomóc w funkcjonowaniu organizacji. Jest to
szczególnie ważne w czasach nam współczesnych, kiedy chodzi o pozyskiwanie
środków finansowych. Otwarcie się organizacji niepełnosprawnych na otoczenie
funkcjonuje już w Czechach i na Węgrzech. Uzyskane wyniki pokazują, że jest to
właściwy kierunek zmian.
Sejmik próbuje zmienić tę sytuację. Nasze oferty adresowane są do wszystkich.
Tworzące się nowe organizacje niepełnosprawnych w swych statutach otwierają się na
otoczenie.
W okresie sprawozdawczym Sejmik prowadził również działalność charytatywną. Po
przeprowadzeniu w 2007 r. „Koncertu dla Marka” – muzyka filharmonii, przekazano na
jego konto na cele rehabilitacyjne po udarze, kwotę ok. 16000,00 zł. Podobny koncert
przeprowadzono w kwietniu 2008 r. Był to „Koncert dla Daniela”, chorego na białaczkę
ucznia Szkoły Podstawowej Nr 11. Zebrane środki w kwocie 3000,00 zł przekazano na
jego rzecz.
Warto tutaj dodać, że ta forma wsparcia zrodziła się z inicjatywy współpracowników i
uczniów-kolegów rehabilitowanych beneficjentów. Tę formę pomocy z inicjatywy
lokalnych środowisk kontynuowana jest w roku bieżącym, zbierając środki z 1 % na
rehabilitację. Przykładem są środki z 1 % gromadzone na rehabilitację, pozostającej w
śpiączce osoby, która jest współmałżonkiem jednego z jeleniogórskich zakładów pracy.
Załoga tego zakładu wpłaca na konto KSON 1 % podatku a po rozliczeniu zebrana
kwota przekazana zostanie na konto wskazanego przez darczyńcę beneficjenta.
Sejmik również współpracuje z organizacjami pozarządowymi z zagranicy tj. organizacją
niepełnosprawnych z Saksonii w zakresie międzynarodowego portalu, z Czech w
zakresie otwierania gór dla niepełnosprawnych i starszych oraz Polsko-CzeskoSłowacka organizacja TRIANON w zakresie ujednolicenia systemu udostępniania
obiektów turystycznych osobom starszym i niepełnosprawnym.

Po doświadczeniach 8 lat funkcjonowania Sejmiku a szczególnie doświadczenia z 2008
r. w zakresie współpracy z samorządem Miasta Jelenia Góra, trzeba zadać sobie
pytanie, czy obecna formuła funkcjonowania Sejmiku jest możliwa ???
Fakt, że w 2009 r. miasto nie przekazało na naszą działalność żadnej kwoty jest
odpowiedzią na pytanie czy Sejmik w Jeleniej Górze jest potrzebny???
Natomiast wsparcie jakie otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa
Powiatowego oraz niektórych gmin powiatu i ościennych, przemawia za utrzymaniem tej
formuły Sejmiku.
Ostatnio dało się zauważyć coraz to większe zniechęcenie wolontariuszy i brak wiary w
słuszność tego co dla środowiska niepełnosprawnych robimy.
Realizacja projektów
Doświadczenia zdobyte podczas realizacji w ubiegłym roku różnego projektów
wskazują, że w tej sprawie mamy wiele do zrobienia. Niedociągnięcia dotyczą;
Nieprecyzyjnego planowania
Słabego rozeznania zagrożeń towarzyszących realizacji projektu
Niespójności dokumentów
Doboru zespołu ludzi a co za tym idzie sposobu realizacji projektu
Spłycone zarządzanie finansowe projektami
W tej części należy wspomnieć, że jest to obecnie jedyne możliwe źródło zasilania
finansowego organizacji osób niepełnosprawnych. Usprawnienie tego systemu, będzie
podstawą do dalszej egzystencji wszelakiego rodzaju organizacji.
IV. Kierunki działań
Podstawowy kierunek działania Sejmiku na 2009 rok to zapewnienie stabilności
finansowej. Bez stałego zasilania finansowego Sejmik nie ma szans na prowadzenie
swojej misji wśród mieszkańców subregionu jeleniogórskiego, a szczególnie na
realizację takich zadań jak:
Działalność badawcza
Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalność informacyjna
Rehabilitacja społeczna i zawodowa a w tym prowadzenie biura pracy
Obniżenie kosztów eksploatacyjnych Sejmiku.
Sejmik podjął starania mające na celu pozyskanie środków finansowych, poprzez
zgłoszenie 6 ofert do ogłoszonych konkursów przez PFRON, Urząd Marszałkowski,
Urząd Miasta. Nasze zgłoszone oferty to;
Centrum Konsultacyjno-Doradcze
Punkt Informacyjny
Biuletyn informacyjny „TU i TERAZ”
Udostępnienie dóbr turystycznych osobom niepełnosprawnym
Turystyka
Język migowy
Otrzymaliśmy jedynie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na turystykę.
Pozostałe wnioski zostały rozpatrzone negatywnie lub ich rozpatrywanie trwa.
W miarę ogłaszanych konkursów, składamy również wnioski do EFS.

Na obecnym etapie główny wysiłek skupiamy na utrzymaniu Biura Pracy i Centrum
Integracji Społecznej, w którym będzie prowadzona działalność na rzecz reorientacji
zawodowej i społecznej. Na ten też cel pozyskaliśmy bezpłatnie maszyny szwalnicze.
Z uwagi na dużą ilość interesantów utrzymano również Punkt Informacyjny dla osób
niepełnosprawnych, z którego w roku 2009 skorzystało 135 osób.

