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Drodzy!
Koniec roku, a zwłaszcza początek nowego, to z jednej strony czas
podsumowań, z drugiej – podejmowania nowych wyzwań. Coś się
kończy, coś zaczyna. Jestem ciekawy, jakie są Wasze postanowienia
na 2015 rok? Jakie by one jednak nie były – życzę Wam (a także sobie)
wytrwałości we wprowadzaniu ich w życie!
Zachęcamy Was do zajrzenia na żużlowe stadiony w całym
kraju – to ca łkiem ciekawa dyscyplina sportowa, ciesząca
się dużym zainteresowaniem także wśród dużej grupy osób
z niepełnosprawnościami. Znam nawet kilku takich entuzjastów… Mam
nadzieję, że przygotowany przez Roberta Nogę, rzecznika prasowego
Głównej Komisji Sportu Żużlowego, przewodnik po polskich stadionach
żużlowych, które stają się coraz bardziej dostępne i otwarte na osoby z różnymi
dysfunkcjami, będzie dla Was ciekawą i wartościową informacją.
Wracając do planów na przyszły rok – chcemy bliżej przyjrzeć się tematowi
bezpłatnego poradnictwa prawnego. Współpracując z wieloma organizacjami
działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami łatwo zauważyć deficyt
w dostępie do poradnictwa prawnego. Potrzeby związane z fachową i kompetentną
poradą są ogromne, natomiast instytucji, organizacji, świadczących tego typu usługi jak
na lekarstwo. Mało którą osobę, borykającą się na co dzień z problemami finansowymi,
stać na zapłacenie kilkuset złotych za poradę, o wynajęciu prawnika/adwokata,
reprezentującego przed sądem, nie wspominając.
Jakie są Wasze doświadczenia związane z bezpłatnym poradnictwem prawnym?
Pytanie to także kierujemy do przedstawicieli organizacji pozarządowych. Piszcie do
nas maile: redakcja@wotezet.pl. Znajdziecie nas także na facebooku: fb.com/wotezet
Tymczasem – miłej lektury!
MARCIN HALICKI
REDAKTOR NACZELNY
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Dyskryminacja osób
z niepełnosprawnością
na rynku pracy

– sposoby przeciwdziałania

Dyskryminacja na rynku pracy to jeden z podstawowych wymiarów
wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością. Skutkuje ona
konsekwencjami zarówno w sferze ekonomicznej, jak i społeczno-psychologicznej, często przejawiającej się obniżonym poczuciem
własnej wartości osoby bezrobotnej, czy postawami zniechęcenia
i rezygnacji. Pytanie zatem, jak skutecznie przeciwdziałać bezrobociu
wśród osób z niepełnosprawnością? Artykuł diagnozuje sytuację
osób z niepe łnosprawnością na lokalnym rynku pracy oraz
przedstawia kilka propozycji skutecznych form walki z dyskryminacją
w tym obszarze.
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Analiza lokalnego rynku pracy obejmuje swym zakresem miasto Poznań oraz gminy powiatu poznańskiego. Jeżeli
chodzi o liczbę bezrobotnych wśród osób z niepełnosprawnością, to w 2013 roku liczba osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu wynosiła 365. Zdecydowaną większość stanowiły
osoby bezrobotne - 337, to jest 92,3% wszystkich zarejestrowanych, odnotowano również 28 osób mających
status poszukujących pracy, to jest 7,7% ogółu zarejestrowanych. Odnosząc się do liczby wszystkich bezrobotnych
w powiecie poznańskim (20 682 osób), osoby niepełnosprawne to jedynie 1,6% ogółu. Mimo, iż odsetek ten
jest niewielki, to porównując dane z lat 2011-2013, mamy do czynienia ze wzrostem liczby bezrobotnych osób
niepełnosprawnych. W 2011 stanowili oni 1,19% ogółu bezrobotnych, w 2012 1,23%, a w 2013 roku 1,62%. Wciąż
niewielki odsetek bezrobotnych w tej kategorii wynika z faktu, iż zdecydowana większość z nich objęta jest
świadczeniami rentowymi z tytułu niezdolności do pracy, stąd też rzadko rejestrują się w urzędzie pracy.

Bezrobotny z niepełnosprawnością to z reguły osoba słabo wykształcona (wykształcenie gimnazjalne lub niższe ma
ponad jedna trzecia z nich), najczęściej powyżej 45 roku życia. Jak pokazuje wiele badań tzw. osoby starsze mają
statystycznie niższe wykształcenie, gorzej orientują się w technologiach informacyjnych, rzadziej znają języki obce,
a toczy ni je dużo mniej konkurencyjnymi na rynku pracy.

Osoby z niepełnosprawnościami to grupa o szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ze względu na sprzężenie
barier i trudności, których doświadczają w poszukiwaniu zatrudnienia. Z jednej strony są to czynniki obiektywne
wpływające na ich pozycje na rynku pracy, jak chociażby niskie wykształcenie, często brak doświadczenia
zawodowego, czy dysfunkcja ruchowa wykluczająca ich z niektórych zawodów. Na powyższe czynniki obiektywne
nakładają się funkcjonujące wśród pracodawców krzywdzące stereotypy na temat osoby niepełnosprawnej jako
pracownika mniej wartościowego, którego dysfunkcja może generować dodatkowe koszty i wiązać się z częstą
absencją. Poza tym w przedsiębiorstwach można zaobserwować brak wiedzy i umiejętności organizacji stanowiska
i środowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Wiele opracowań wskazuje również niską świadomość prawną
przedsiębiorców na temat uprawnień związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Te obiegowe, ale jakże
nieprawdziwe i krzywdzące opinie oraz deficyty wiedzy w wielu przypadkach decydują o niezatrudnianiu osoby
z niepełnosprawnością nawet, mimo jej odpowiednich kompetencji i kwalifikacji.

INFORMACJA PRZECIW DYSKRYMINACJI NA RYNKU,
CZYLI KAMPANIE SPOŁECZNO-INFORMACYJNE
Przeciw dyskryminacji na rynku pracy można działać przez dostarczenie odpowiedniej informacji opinii publicznej.
Opinia publiczna jest połączeniem wielu pojedynczych sądów, przekonań, postaw dotyczących określonego
problemu. Opinia ta nie musi być prawdziwa, ale panuje co do niej względny konsensus. To znaczy, że większość
ludzi zgadza się, że tak właśnie jest i/lub jest przekonana, że takie stanowisko wyraża większość społeczeństwa.
Opina jest wyrażeniem postawy, która może być pozytywna, negatywna lub neutralna. W postawach ludzkich
dominuje jednak neutralność, jak pisze Fraser P.Seitel w książce „Public relations”: „Badania wykazują, że
w wypadku jakiegokolwiek zagadnienia wielu ludziom nie bardzo zależy na przeciwstawnych opcjach. Mała część
wyraża silne poparcie, a inna niewielka część wyraża ostrą krytykę. Ogromna większość znajduje się dokładnie
pośrodku: pasywna, neutralna, niezainteresowana.”(Fraser P.Seitel „Public relations w praktyce”).W przypadku
większości kwestii mamy do czynienia z milczącą większością. Wyobraźmy sobie krótką sondę uliczną z pytaniem,
co sądzisz o aktywizacji osób z niepełnosprawnością na lokalnym rynku pracy. Większość zapytanych nie wyrazi
żadnej zdecydowanej opinii w tym względzie, czy to ze względu na brak wyrobionej opinii, czy po prostu w wyniku
braku dostatecznej wiedzy. W tym momencie pojawia się szerokie pole możliwości dla praktyków z zakresie public
relations i publicznego komunikowania. Jest to wyzwanie, polegające na przekonaniu neutralnej większości,
a więc wcale nie tych, którzy wyrażają pozytywną opinię, przecież szkoda czasu na przekonywanie przekonanych,
ani też tych wyrażających negatywną postawę, bo tych trudno jest już zmienić. Przekaz musi zatem trafić do tzw.
milczącej większości, aosiągnąć to można przez właściwą komunikację.
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Problem osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy i związana z tym kwestia dyskryminacji powinny
w pierwszej kolejności znaleźć się w publicznym obiegu, trafić do świadomości społecznej jako problem ważny,
warty uwagi. Możliwe jest to tylko przez zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii społeczno-informacyjnej.
Opinia publiczna powinna zatem otrzymać przejrzysty, przemyślany i perswazyjny komunikat, który realizować
będzie trzy zasadnicze cele. Po pierwsze, kształtować będzie postawę wobec niepełnosprawności, tak aby nie
był to temat neutralny. Po drugie, formułowany przekaz powinien dostarczać informacje i wiedzę o prawach
osób niepełnosprawnych na rynku, formach dyskryminacji, czy korzyściach dla pracodawcy, wszystko to zależy
od założonych celów szczegółowych kampanii. Po trzecie, kampania ma budować pozytywny wizerunek osoby
z niepełnosprawnością wśród grup, do których zamierzamy dotrzeć z naszym przekazem.
Aby wpłynąć na opinię publiczną nie wystarczy opracować odpowiedni przekaz, trzeba również doskonale
wiedzieć, do jakich grup odbiorców chcemy z nim dotrzeć, czyli mówiąc językiem public relations, należy
określić docelowe grupy otoczenia. W przypadku kampanii dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnością
na rynku pracy, można wyróżnić kilka istotnych odbiorców przekazu. Po pierwsze są to pracodawcy, gdyż od
ich postaw zależy potencjalna decyzja o zatrudnieniu. Po drugie, decydenci i urzędnicy kształtujący lokalną
politykę społeczną, w tym również politykę rynku pracy. Można również wyróżnić w tym kontekście organizacje
pozarządowe, ponieważ od ich wrażliwości i świadomości problemów zależy zaangażowanie w działalność na
rzecz niepełnosprawnych na rynku pracy. Ponadto do grup docelowych można również zaliczyć dziennikarzy,
mających możliwość wpływania na dyskurs publiczny przez odpowiednie kształtowanie agendy spraw ważnych.
Jeżeli znamy już główne cele kampanii oraz grupy docelowe, to należy zastanowić się nad dobraniem właściwych
kanałów informacji. Najogólniej można je podzielić na dwa zasadnicze: osobiste i nieosobiste. Wybór właściwego
zależy od przyjętych celów kampanii oraz określonych grup docelowych. Osobistymi kanałami informacji są
wszystkie narzędzia zakładające komunikację twarzą w twarz, a więc: konferencje środowiskowe, seminaria,
spotkania informacyjno-doradcze, happeningi, wystawy, czy coraz popularniejszy flashmob, czyli sztuczny tłum
zgromadzony w miejscu publicznym w celu zaprezentowania działania zbiorowego, które dla odbiorców sprawia
wrażenie spontanicznego. Komunikacja nieosobista, inaczej zapośredniczona medialnie to: artykuły prasowe,
artykuły na stronach www, newslettery, broszury, ulotki, audycje radiowe, telewizyjne. W zasadzie lista ta jest
nieskończona w zależności od wyboru określonego środka przekazu.

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁAŃ, CZYLI OSOBA
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ POZNAJE SWÓJ POTENCJAŁ
Indywidualny Plan Działań (IPD) jest narzędziem zindywidualizowanego wsparcia, umożliwiającym diagnozę
sytuacji osoby bezrobotnej w kontekście jej potrzeb, możliwości, kompetencji i najpoważniejszych deficytów.
Ponadto IPD służy zaplanowaniu kompleksowych i najbardziej efektywnych działań aktywizujących w oparciu
o jednostkową sytuację i cechy psycho-fizyczne bezrobotnego.
Indywidualny Plan Działań jako narzędzie aktywizacji zawodowej został wprowadzony wraz z ustawą z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2013.674). Artykuł 34a ustawy w ustępie
drugim opisuje to narzędzie w następujący sposób:
Indywidualny plan działania jest przygotowywany przez doradcę klienta przy udziale bezrobotnego lub
poszukującego pracy i zawiera w szczególności:
działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie;
działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu
poszukiwania pracy;
planowane terminy realizacji poszczególnych działań;
formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą klienta lub innym pracownikiem urzędu pracy;
termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.
Warto zastanowić się też, dlaczego IPD jest istotnym narzędziem aktywizacji w przypadku osób
z niepełnosprawnością. Po pierwsze, szczególnie istotne jest to, że IPD opracowuje się przy aktywnym
współudziale osoby bezrobotnej, która tym samym zyskuje poczucie sprawstwa i wpływu, co niewątpliwie
zwiększa szanse realizacji planowanych działań. Po drugie, pełni on kluczową rolę w diagnozowaniu potrzeb
osób niepełnosprawnych, ale również identyfikowaniu ich zasobów i deficytów. Po trzecie, IPD stanowi narzędzie
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służące opracowaniu konkretnych i zindywidualizowanych działań mających prowadzić do aktywizacji zawodowej.
Po czwarte, wart jest uwagi z tego względu, iż Indywidualny Plan Działań jako narzędzie, którego realizacja należy
do kompetencji Powiatowych Urzędów Pracy, może być również zaimplementowane do projektów, inicjatyw,
których celem jest aktywizacja zawodowa, szczególnie osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

PRAKTYKI I STAŻE
Praktyki zawodowe oraz staże rehabilitacyjne są jednymi z podstawowych narzędzi wsparcia dla osób
z niepełnosprawnościami. Te dwie formy aktywizacji zawodowej pełnią kilka zasadniczych funkcji. W przypadku
uczestnictwa w praktykach zawodowych osoba z niepełnosprawnościami ma możliwość realnej i adekwatnej
oceny własnych możliwości, weryfikacji swoich umiejętności i kompetencji. Jest to cenne doświadczenie,
które pozwala zidentyfikować wcześniej nieuświadomione potencjały, ale również deficyty rozwojowe oraz
zaplanować na tej podstawie dalszą ścieżkę kariery. Osoby wcześniej bierne zawodowo, wchodząc w rolę
pracownika, przyswajają sobie zasady funkcjonowania w środowisku pracy poznając kulturę i sposób organizacji
przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o staż rehabilitacyjny, to jego głównym zadaniem jest nabycie, rozwój oraz
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Praktykę zawodową zdefiniować można zatem jako nieodpłatną formę wsparcia, która daje beneficjentowi
możliwość zastosowania oraz pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach
pracy, realnej i adekwatnej oceny swoich możliwości zawodowych oraz umożliwia zapoznanie się w bezpiecznych
warunkach ze strukturą i działaniem zakładu pracy bez nawiązywania stosunku pracy. Natomiast staż
rehabilitacyjny oznacza odpłatną, trwającą z reguły od 3 do 6 miesięcy formę nabywania przez osoby bezrobotne
umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez realizację zadań w miejscu pracy bez nawiązywania
stosunku pracy z pracodawcą.
Staż pełni istotną rolę w przypadku, gdy osoba ze względu na swoją niepełnosprawność nie ma możliwości
wyjścia poza środowisko domowe. Warto w tym miejscu odwołać się do wypowiedzi osoby niepełnosprawnej,
która była uczestnikiem stażu w ramach projektu „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami
i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”: „Nawet te trzy miesiące
lub 6 miesięcy to jest odepchnięcie się, to jest bardzo dużo. Jeżeli jest szansa na uzyskanie zatrudnienia to
już w ogóle rewelacja. Ja znam dużo wózkowiczów i dla takich ludzi praca to jest coś bardzo ważnego. Raz, że
osoba pełnosprawna ma inne możliwości zagospodarowania sobie czasu, a wózkowicz, jeśli nie ma pracy to jest
przerąbane. Często nie ma możliwości wyjścia z domu.”
Staż oraz praktyka zawodowa to jednak przede wszystkim szansa na podniesie własnych kompetencji
i kwalifikacji. Poniżej przedstawiono przykład osoby z niepełnosprawnościami, uczestnika wcześniej
wymienionego projektu, który znając swoje braki w obsłudze komputera wykorzystuje czas stażu na podniesienie
kwalifikacji w tym właśnie zakresie: „Brakuje mi języka, brakuje mi też biegłej obsługi komputera tego mi brakuje,
ale tutaj będę chciał skorzystać z pomocy firmy gdzie pracuję, bo tutaj mam dowolny czas, bo głównym działem są
usługi informatyczne, ona opracowuje strony internetowe, pozycjonowanie, sprzedaje programy księgowe, które
sama pisze, sprzedaje, jako produkt sklep internetowy, który sami opracowali zajmuje się komputerami i tam bardzo
dużo mogę się nauczyć.”
Należy również podkreślić wymiar finansowy, staż dla wielu osób z niepełnosprawnością jest dodatkowym, ale
też istotnym wsparciem: „Ale taki staż, który daje jakieś pieniądze, które dla wielu osób wcale nie są małe i to też
jest ważne. Dla większości stażystów to dużo więcej niż mają renty.”
Staże i praktyki są ważnym instrumentem, ponieważ umożliwiają podniesie kompetencji i kwalifikacji, co jest
istotne chociażby z tego względu, że osoby niepełnosprawne są gorzej wykształcone od reszty społeczeństwa.
Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 7,2% legitymuje się wykształceniem wyższym,
a 30,6% ma wykształcenie zasadnicze zawodowe. Nie tylko struktura wykształcenia osób z niepełnosprawnością,
ale naturalny proces dewaluacji pewnych kompetencji, umiejętności – szczególnie w przypadku osób długotrwale
biernych zawodowo, podkreśla konieczność korzystania z możliwości aktywizacyjnych staży i praktyk.
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EKONOMIA SPOŁECZNA, CZYLI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
W SPOŁECZNYM WYDANIU
Na przestrzeni kilku ostatnich lat działania w zakresie ekonomii społecznej na stałe wpisały się w szerokie
instrumentarium działań związanych z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością. W Wielkopolsce
w ostatnich latach możemy obserwować bardzo intensywny rozwój ekonomii społecznej jako komplementarnej
części gospodarki województwa. Główną formą aktywności społeczno-gospodarczej w tym obszarze są
przedsiębiorstwa społeczne. Klarowną definicję przedsiębiorstwa społecznego podaje europejska sieć badawcza
EMES (EuropeanResearch Network). Według niej za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach
głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie służą zwiększeniu
dochodu udziałowców czy też właścicieli.
Efektywnie prowadzona polityka rynku pracy jest jednym z głównych wyzwań przed jakimi stoi samorząd
województwa wielkopolskiego. Jednym z fundamentów tej polityki jest właściwe zagospodarowanie
potencjałów, jakie tkwią w podmiotach ekonomii społecznej.

W Wielkopolsce w 2014 roku działało 316 podmiotów ekonomii społecznej: 9 zakładów aktywności zawodowej,
82 warsztaty terapii zajęciowej, 122 spółdzielnie socjalne, 26 centrów integracji społecznej, 25 klubów integracji
społecznej, 2 spółki społeczne, 24 stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz 26 fundacji
prowadzących działalność gospodarczą. Tak szeroki wachlarz podmiotów, realizujących założenia ekonomii
społecznej w praktyce, świadczy o niezwykłej popularności tej formy aktywizacji zawodowej.

W tym celu w grudniu 2012 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Regionalny Plan Rozwoju
Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020 (RPRES). Jest to dokument strategiczny, który wyznacza kluczowe
cele i rezultaty w trzech istotnych obszarach: opracowanie systemu wsparcia, określenie kierunków działań
do powstających i funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawia katalog inicjatyw
realizowanych w społecznościach lokalnych.
Jeżeli zapytać, dlaczego osoby z niepełnosprawnością powinny angażować się w działalność w obszarze
ekonomii społecznej, to odpowiedzi jest kilka. Po pierwsze, jest to szansa na aktywizację dla tych, którzy nie
mogą odnaleźć się na otwartym rynku pracy. Największą wartością tych podmiotów jest ich zróżnicowanie
w sensie stosowanych narzędzi aktywizacji i rodzajów oferowanego wsparcia. Czym innym jest Klub Integracji
Społecznej, gdzie stawia się na wielkowymiarowość podejmowanych działań od wsparcia psychologicznego
po uczestnictwo w kursach zawodowych. Inny typ pomocy świadczą spółdzielnie socjalne, które prowadzą
wspólne przedsiębiorstwo w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji.
Zatem człowiek w zależności od stopnia swojej niepełnosprawności, potencjału i celów, jakie chce osiągnąć
może dokonać wyboru z szerokiej palety dostępnych form wsparcia.
Po drugie, ekonomia społeczna daje osobom wykluczonym, w tym również osobom z niepełnosprawnością
poczucie sprawstwa i przywraca wiarę w podmiotowość. Głównie przez praktyczną realizację idei gospodarki
partycypacyjnej, w której pracownicy i ich organizacje mają wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem.
Po trzecie, aktywizacja w ramach ekonomii społecznej przebiega z reguły przy wsparciu podmiotów publicznych,
jak również organizacji pozarządowych. Zakładając podmiot ekonomii społecznej osoba z niepełnosprawnością
nie pozostanie sama. Na terenie całej Polski działają Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) zajmujące
się kompleksowym wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej i osób indywidualnych zainteresowanych
uruchomieniem przedsięwzięcia w tym zakresie. OWESy świadczą usługi doradcze: prawne, księgowe czy
marketingowe, organizują szkolenia, warsztaty oraz wspierają rozwój partnerst w lokalnych. Krótko mówiąc, ich
zadaniem jest przyczyniać się do rozwoju sektora ekonomii społecznej w podlegających im subregionach.
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Ekonomia społeczna jest zatem rozwiązaniem, które może dobrze wpisywać się w potrzeby osób
z niepełnosprawnością doświadczających trudności z odnalezieniem się na lokalnym rynku pracy. Wystarczy
jedynie chęć do działania i przekonanie, że można zmienić swoją sytuację zawodową.

PODSUMOWANIE
Artykuł miał na celu przedstawienie wybranych form walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Jak się okazuje formy działań oraz stosowane narzędzia są różne w zależności od założonych celów. Z dyskryminacją
można zatem walczyć za pomocą informacji. Przekonując, czy nawet rzec można perswadując, o tym, że osoba
z niepełnosprawnością może być równie wartościowym pracownikiem jak człowiek pełnosprawny, dostarczając wiedzy
pracodawcom na temat korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych, czy po prostu głośno mówić o prawach
tychże osób. Służą temu kampanie społeczno-informacyjne realizowane zarówno przez instytucje publiczne (dobrym
przykładem jest tutaj Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), jak i organizacje pozarządowe.
Przeciwdziałanie dyskryminacji to nie tylko właściwe kształtowanie postaw opinii publicznej, ale również poznanie
własnych potencjałów, motywacji, też słabych stron i deficytów jako potencjalnego pracownika lub osoby chcącej
wrócić na rynek pracy. Służy temu Indywidulany Plan Działań stosowany nie tylko przez powiatowe urzędy pracy,
ale coraz częściej jest to narzędzie realizowane w ramach różnych projektów służących aktywizacji zawodowej.
Wreszcie walka z dyskryminacją to również zaproponowanie konkretnych narzędzi z zakresu reintegracji
zawodowej. Wykorzystanie różnych form aktywizacji zawodowej ma w tym kontekście dwojakie zastosowanie,
nie tylko umożliwia bezrobotnemu wejście lub powrót na rynek pracy, ale także pozwala pracodawcy poznać
i dostrzec walory tej osoby jako pracownika, dzięki czemu udaje się przełamać negatywne stereotypy. Przykładami
tego typu narzędzi są po pierwsze, praktyki, gdzie osoba z niepełnosprawnościami poprzez bezpośredni kontakt
ze środowiskiem pracy ma możliwość realnej oceny własnych możliwości, czy lepszego poznania określonego
stanowiska pracy. Nieco inną formą wsparcia są staże, w czasie których nabywa się umiejętności praktycznych
do wykonywania zawodu poprzez realizację zadań w miejscu pracy.
W osobnym rozdziale opisane zostały formy aktywizacji oferowane w ramach ekonomii społecznej. Wielka
różnorodność oferty w ramach zatrudnienia socjalnego oraz coraz większe wsparcie tych form aktywizacji
z funduszy unijnych, powoduje, że obecnie jest to obszar działań o największym potencjale, w którym to osoby
z niepełnosprawnością mogą znaleźć swoje miejsce niezależnie od doświadczanej niepełnosprawności
DR RYSZARD NECEL
PRACOWNIK INSTYTUTU SOCJOLOGII UAM
Tekst wchodzi w skład cyklu tematycznego „Okiem eksperta”, w ramach realizacji projektu „Rzetelna informacja zamiast
dyskryminacji”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Codziennie nowe
informacje z Poznania
i Wielkopolski!
Kim jesteśmy?
Wielkopolski Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych
PION.pl prowadzony przez poznańskie Stowarzyszenie Na Tak,
jest największym wielkopolskim medium skierowanym do osób
niepełnosprawnych i ich rodzin, specjalistów pracujących z osobami
niepełnosprawnymi, organizacji pozarządowych, pracowników
administracji publicznej.
Misją PION.pl jest wspieranie osób niepełnosprawnych
oraz wszystkich tych, którzy służą im pomocą.
Już od 2004 roku:
– Dostarczamy informacji dotyczących rehabilitacji
i nowych technologii
– Prezentujemy i komentujemy działalność
władz samorządowych i NGO
– Pokazujemy życie osób niepełnosprawnych
bez stereotypów i „taryfy ulgowej”
– Zachęcamy do uczestnictwa w życiu kulturalnym
i podnoszenia kwalifikacji
– Reagujemy na sygnały Czytelników, próbujemy
rozwiązać powierzone nam sprawy
Siedziba redakcji
Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29, pokój nr 1

Oferujemy reklamę instytucji i organizacji
w postaci banneru na naszej stronie internetowej.
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Dostępny Poznań
jest możliwy

30 listopada 2014 roku zakończyła się w Poznaniu pewna era
– po 16 latach sprawowania władzy, fotel Prezydenta
Poznania opuszcza Ryszard Grobelny. Wiele osób odetchnęło
z ulgą, równie wiele z ogromną nadzieją spogląda w stronę
Jacka Jaśkowiaka, licząc na dokonanie zmian, tak istotnych
z perspektywy mieszkańców stolicy Wielkopolski.

Dotyczy to także dużej grupy społecznej miasta, jaką jest bez wątpienia środowisko osób z niepełnosprawnościami.
Toż to (według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku) ponad 67 tysięcy osób, czyli ok. 12%
populacji Poznania!
To bardzo duża społeczność, mająca silną reprezentację, i której głos powinien być słyszany i brany pod uwagę,
w kontekście polityki miasta. W teorii wyglądało to, do tej pory, bardzo dobrze. Dokumenty programowe
dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnościami, jak choćby „Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na
rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2012–2020” czy Zarządzenie Prezydenta Poznania
w sprawie dostępności imprez oraz konferencji dla osób z niepełnosprawnościami, a także ciała inicjatywnodoradcze i konsultacyjne: Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób
Niepełnosprawnych czy Miejska Społeczna Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych to wręcz modelowe
przykłady. Takich zapisów oraz gremiów doradczych zazdroszczą nam w innych miastach.
Co jednak z tego, skoro w praktyce trudno jest wyegzekwować od poszczególnych wydziałów i jednostek miejskich
realizację zapisów, rekomendacji, opinii i stanowisk dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
Dorota Potejko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, umocowana w randze
Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, miała zbyt mało narzędzi oraz kompetencji
przekazanych przez Prezydenta, aby skutecznie wspierać środowisko osób z różnymi dysfunkcjami. Zamiast
Pełnomocnika mieliśmy „niemocnika” – jak dobrze tę sytuację podsumował jeden z uczestników debaty
kandydatów na Prezydenta organizowanej przez środowisko niepełnosprawnych poznaniaków w Centrum
Bukowska. Niestety, trudno się dziwić takim słowom, skoro postulaty osób z niepełnosprawnościami
niezwykle rzadko były brane pod uwagę w gabinetach zajmowanych przez urzędników przy Placu Kolegiackim
17. Czarę goryczy przelała sprawa realizacji wspomnianego wyżej zarządzenia Prezydenta w sprawie
dostępności wydarzeń kulturalnych dla osób z niepełnosprawnościami. Komisja Dialogu Obywatelskiego
wystosowała do Prezydenta stanowisko w tej sprawie, mówiące o braku realizacji zarządzenia przez miejskie
jednostki kultury. Z informacji uzyskanych od przedstawicieli Wydziału Kultury UM dowiedzieliśmy się, że
w większości instytucji miejskich, finansowanych z pieniędzy publicznych zarządzenie będzie realizowane,
„.w miarę możliwości infrastrukturalnych i finansowych” (sic!). Krytyczna opinia Komisji (przypomnę
– usytuowanej przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych) z biurka Prezydenta trafiła
na biurko… Pełnomocnika!
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Sebastian Mankiewicz (wozkowicze.pl)
i Jacek Jaśkowiak na Placu Wolności

Sprawdzanie dostępności Starego Rynku przez kandydatów na Prezydenta Poznania
wózkowicze.pl

Problem o którym wspominam, oczywiście nie dotyczy tylko kwestii dostępności imprez kulturalnych,
ale także szeregu innych spraw związanych z funkcjonowaniem osób wykluczonych, borykających się
z niepełnosprawnościami: transportu indywidualnego, infrastruktury (sygnalizacja świetlna i dźwiękowa)
polityki lokalowej, zarówno dla osób indywidualnych, związanej z mieszkalnictwem wspomaganym, ale również
z lokalami dla organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Z taką mocą
uprawnień i kompetencji, jaką Pełnomocnik Potejko ma dzisiaj, trudno oczekiwać szybkiej poprawy dostępności
Poznania dla osób z niepełnosprawnościami.
Wracając na moment do wspomnianej wcześniej debaty przedwyborczej. Znamienne były słowa urzędującego
Prezydenta Ryszarda Grobelnego, zapytanego o brak jego udziału w akcji organizowanej przez portal wozkowicze.
pl, polegającej na tym, że osoby z niepełnosprawnościami zaprosiły kandydatów na Prezydenta Poznania do
przejażdżki na wózkach po centrum Poznania, by choć przez chwilę wczuć się w sytuację osób z dysfunkcjami.
Tłumaczył się brakiem czasu, jednak trochę przyciśnięty do muru odparł, że wyglądałoby to sztucznie, ponieważ
trudno jest mu spojrzeć z perspektywy osoby z niepełnosprawnościami, skoro sam jest sprawny. Nie było to
stwierdzenie dobrze przyjęte przez obecnych na sali, pojawiły się też głosy, że słowa Ryszarda Grobelnego dobrze
podsumowały długi okres jego prezydentury.
Z perspektywy wyniku niedzielnych wyborów istotniejsze dla mnie, ale także dla całego środowiska
niepełnosprawnych poznaniaków są słowa wypowiedziane przez Jacka Jaśkowiaka. Mówił o zupełnie
innym spojrzeniu na kwestie realizacji polityki względem osób z niepełnosprawnościami w Poznaniu, w tym
zapowiadając lepsze umocowanie Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w strukturze urzędu i nadanie mu
więcej uprawnień i kompetencji. Nowy Prezydent powtórzył to także w dzień po wygranych wyborach, w trakcie
rozmowy z dziennikarzami Telewizji WTK, co przyjmuję jako bardzo dobry znak na przyszłość. Pozostaje nam
przyglądać się pierwszym decyzjom nowego Prezydenta i trzymać kciuki za dochowanie przedwyborczych
deklaracji.
MARCIN HALICKI
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WTZ Czeszewo
na wycieczce!

Warsztat Terapii Zajęciowej z Czeszewa 16 czerwca 2014 roku
wybrał się na dwudniową wycieczkę. Tym razem jej trasa
prowadziła przez Malbork, Gniew, Gdańsk i Bydgoszcz!

Uczestnicy WTZ w Czeszewie zwiedzają świat!, WTZ w Czeszewie
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WTZ w Czeszewie

W tak daleką podróż wybraliśmy się wcześnie rano. Po kilku godzinach jazdy autokarem dojechaliśmy do
pierwszego punktu wycieczki – do Malborka. Tutaj pani przewodnik opowiadała nam niezwykle ciekawe historie
na temat malborskiego zamku. Wspaniała budowla prawdopodobnie była twierdzą nie do zdobycia. Zamek
podczas drugiej wojny światowej został mocno zniszczony, jednak tuż po zakończeniu działań wojennych
rozpoczęła się odbudowa. Byliśmy w tym miejscu pierwszy raz i wszystkie informacje i widoki wywarły na nas
ogromne wrażenie. Szkoda tylko, że nie wszędzie można było wjechać wózkiem, choć sam fakt pobytu w Malborku
i zobaczenia ogromnego zamku na własne oczy jest wspaniałym przeżyciem.
Czas naglił, więc ruszyliśmy dalej – tym razem do Gniewu, gdzie znajduje się… również zamek, a także hotel
oraz zaplecze historyczno-wypoczynkowe. W tym miejscu zatrzymaliśmy się na nocleg. Zamek w Gniewie
został wybudowany przez zakon krzyżacki na przełomie XIII i XIV wieku. W 1921 roku zamek został poważnie
zniszczony przez pożar. Po roku 1939 na jego terenie okupacyjne władze niemieckie urządziły więzienie dla
Polaków. W latach 1968-1974 rozpoczęto odbudowe zamku i przywrócono częściowo wygląd z czasów
średniowiecza. Druga część odbudowy rozpoczęła się w 1992 roku. W 2010 roku właścicielem zamku została
firma Polmlek. Obecnie na zamku odbywają się turnieje rycerskie, pokazy kowalstwa artystycznego, kolonie
i inne imprezy. My mieliśmy szczęście zamieszkać w luksusowym, czterogwiazdkowym hotelu na terenie
zamku. Chciałbym podkreślić, że hotel był doskonale przygotowany na przyjęcie osób niepełnosprawnych.
W pierwszym dniu naszego pobytu po kolacji zafundowano nam małe zawody rycerskie! Zostaliśmy podzieleni
na grupy: każda z nich otrzymała kartkę, na której wpisano punkty. Konkurencje były bardzo różne, m.in.
strzelanie z łuku i kuszy do tarczy, bieg wokół beczułki z winem, ścinanie mieczem patyków, czy łapanie
mieczem okrągłych kółeczek. Wszyscy bawiliśmy się tak dobrze, że śmiech niósł się echem po zamku!
Drugiego dnia wyjazdu, zaraz po śniadaniu, wybraliśmy się autokarem do Gdańska. Z panią przewodnik
zwiedziliśmy tam najważniejsze zabytki, między innymi kościół Mariacki. Budowla ta wywarła na mnie ogromne
wrażenie, zwłaszcza jej piękne sklepienia, a także witraż przestawiający ukrzyżowanie Jezusa, umiejscowiony nad
wejściem głównym oraz ołtarz główny. Bardzo lubię takie takie stare, zabytkowe kościoły, ponieważ mają one
swój niepowtarzalny urok i jedyny w swoim rodzaju charakter. Po zwiedzeniu kościoła, udaliśmy się w kierunku
Starego Miasta, gdzie można było zobaczyć piękne kamienice, potem zwiedziliśmy gdański rynek. Zobaczyliśmy
tam Bramę Stągiewną, fontannę z Neptunem, najstarszy dźwig portowy w Europie, zbudowany w latach 14421444. Czekała na nas duża niespodzianka – rejs po Zalewie Gdańskim pięknym stateczkiem.
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Archiwum WTZ Czeszewo

Na statku zjedliśmy obiad, a z pokładu oglądaliśmy porty przeładunkowe, stocznie remontowe, statki cumujące
przy nabrzeżu, a także pomnik upamiętniający obrońców Westerplatte podczas drugiej wojny światowej. Szczerze
mówiąc, zawsze marzyłem, by zobaczyć ten pomnik, więc byłem bardzo wzruszony. Aby umilić rejs śpiewaliśmy
szanty z panem marynarzem przygrywającym nam na gitarze, a po rejsie udaliśmy się ponownie na mały spacer
po Gdańsku. Zrobiło się późno, więc pożegnaliśmy przewodniczkę i autokarem udaliśmy się z powrotem do hotelu
w Gniewie.
Po powrocie do Gniewu i małym odpoczynku, udaliśmy się zwiedzać zamkowe lochy, w których, prawdopodobnie,
można spotkać… duchy. Chociaż żadnego nie widzieliśmy, to wrażenia i tak były bardzo duże...
Następnego dnia, jednocześnie ostatniego naszej wycieczki, opuściliśmy Gniew i wyruszyliśmy w drogę powrotną
do domu, zahaczając jednak o Bydgoszcz. Tam zwiedziliśmy Muzeum Mydła i Historii Brudu. Muzeum (jak
można się domyśleć) przedstawia historię brudu i higieny od czasów starożytnych po współczesność. Jest jedną
z nielicznych tego typu placówek w Europie. Przed rozpoczęciem zwiedzania, pracownicy muzeum zaprosili
nas do stołu, aby każdy zrobił sobie własnoręcznie mydełko. Nie było to dla nas trudne, gdyż podobne mydełka
robimy w naszym WTZ! Kiedy nasze mydełka stygły, my zwiedzaliśmy muzeum, razem z przewodniczką, która
nam o wszystkim opowiadała i pokazywała, jak to dawnych czasach dbano o higienę: w czym i gdzie się myło oraz
jak prano odzież i gdzie załatwiano potrzeby fizjologiczne. Widzieliśmy najstarsze mydła i olejki do ciała, pierwsze
proszki do prania oraz wiele innych ciekawych rzeczy. Na zakończenie pobytu w muzeum otrzymaliśmy mydełka,
które wcześniej wykonaliśmy. Po obiedzie jeszcze trochę pospacerowaliśmy po Bydgoszczy, a potem wsiedliśmy
do autokaru i udaliśmy w drogę powrotną do domu. Świetna wycieczka!
ZBYSZEK STRUGAŁA
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1%
dla osób

z niesprawnościami
Zbierasz 1% podatku dla osób z niesprawnościami?
Oznacz swą kampanię specjalnym znakiem

Przekazuję na prawach wolnej licencji (Licencja Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne
3.0 Polska, CC BY-NC 3.0 PL, tekst licencji), do wykorzystania przez KAŻDĄ organizację (również komercyjną),
osobę lub instytucję znaku „1% dla osób z niesprawnościami” dla pozyskiwania 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych.
Znak ten każdy chętny może zamieszczać w przygotowanych przez siebie materiałach drukowanych, publikacjach
elektronicznych, wizualnych i na pozostałych polach eksploatacji, jeśli tylko służą pozyskiwaniu pieniędzy, które
pomagają polepszać stan zdrowia osób z niesprawnościami.
Zdaję sobie sprawę, że istnieją już logotypy „1%” (np. znany wielu www.jeden-procent.eu). Jednakże mają one
charakter ogólny. Służą wszystkim Organizacjom Pożytku Publicznego, niezależnie od tego na co zbierają 1%
podatku od osób fizycznych.
Mój symbol zaś ma wyróżniać pozyskiwanie pieniędzy dla osób z wszelkimi niesprawnościami (nie tylko
ruchowymi).
Znak ten jest moim oryginalnym dziełem, nawiązującym do dwóch funkcjonujących w szerokim obiegu symboli:
znaku osób z niesprawnościami – osoba na wózku inwalidzkim
znaku 1% – wykorzystywanego przez OPP podczas zimowo-wiosennej kampanii rozliczeń podatku
dochodowego.
„1% dla osób z niesprawnościami” (1%dOzN) wykonałem w 2011 r. dla Diany Bulandy, która od lat zmaga się
z cierpieniem wywołanym potrzaskanym kręgosłupem. Diana przez ostanie lata zbiera pieniądze na rotor
elektryczny – pomógłby jej w rehabilitacji. Nie chodzi o luksus. To po prostu wielka ulga, również finansowa. Nie
musiałaby bowiem dojeżdżać na rehabilitację.
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Strona znaku: lipin.art.pl/1procent [http://lipin.art.pl/1procent], z której możecie pobrać duży plik JPEG oraz inne formaty, również otwarte do edycji, w tym
wektorowe.

Niestety Diana wciąż nie może wystarczającej kwoty zgromadzić. W ubiegłym roku wszystkie pieniądze jakie
przekazali jej dobrzy ludzie w postaci 1% podatku dochodowego, musiała wydać na leczenie.
Serce się kraje kiedy człowiek patrzy na zmagania tej dobrej, skromnej dziewczyny z połamanym kręgosłupem, polską
służbą zdrowia, niekiedy ludzką bezdusznością i obawą, że być może nigdy nie będzie żyła bez bólu.
Mimo wszystko mam nadzieję, że w 2015 r. uda się jednak Dianie zebrać potrzebne fundusze. Choć nie mam
złudzeń – nie będzie łatwo.
Być może ten znak, skomponowany dla Diany, przyczyni się do tego, że ludzie dobrej woli chętniej będą i Wam
przekazywać 1% ze swego podatku.

KORZYSTAJCIE!!
Zwracam się z wielką prośbą o rozesłanie tej informacji do wszystkich znanych, współpracujących
i zaprzyjaźnionych osób, instytucji i organizacji, które mogą być wykorzystaniem takiego znaku zainteresowane.
Jeśli 1%dOzN rozpowszechni się na szeroką skalę, być może jego siła będzie większa.
ARKADIUSZ LIPIN
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Stadiony żużlowe

otwarte na widzów
z niepełnosprawnościami?
Sport żużlowy jest coraz bardziej popularny wśród osób z różnymi
niepełnosprawnościami. Znamy także wielu uczestników warsztatów
terapii zajęciowej, którzy z dumą noszą klubowe szaliki i uczestniczą
w zawodach sportowych. Tym bardziej warto przedstawić raport
opracowany przez Polski Związek Motorowy, dotyczący udogodnień dla
osób z niepełnosprawnościami na żużlowych arenach.

Rafał Wilk

Eugeniusz Blaszak
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Kamil Cieślar

Krzysztof Cegielski

BYDGOSZCZ

Na obiekcie w Bydgoszczy nie ma wydzielonego miejsca dla niepełnosprawnych, ale można wjechać na koronę
na sektor B lub C i oglądać zawody.
Jeżeli będzie modernizacja stadionu to naturalnie będzie przewidywała zrobienie wydzielonych miejsc dla osób
niepełnosprawnych. Jeżeli na mecz udaje się osoba na wózku inwalidzkim ze swoim opiekunem to wspólnie
kupują 1 bilet.

CZĘSTOCHOWA

Niepełnosprawni kibice CKM Włókniarz przed sezonem składali wnioski o wydanie identyfikatorów
uprawniających do bezpłatnych wejść na mecze organizowane przez klub. W miarę potrzeb składających
wnioski, przyznawane były identyfikatory na darmowe wejścia z opiekunem lub bez. Wejście i parking dla osób
niepełnosprawnych był wydzielony tak aby przejścia nie utrudniały bramki. Bezpłatnie wchodzili na stadion
również niepełnosprawni kibice zrzeszeni w instytucjach pomocy społecznej. Natomiast każda osoba posiadająca
legitymację emeryta lub rencisty wydaną przez ZUS była uprawniona do zakupu biletu ulgowego. Na stadionie są
toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

DAUGAVPILS

Stadion żużlowy „Lokomotiv” w Daugavpils posiada sektor na głównej trybunie, na który jest możliwy podjazd na
wózku. Już od dawna klub stosuje zniżki na bilety zgodnie z przyznanymi na Łotwie grupami niepełnosprawności
Klub współpracuje z domami dziecka, stowarzyszeniem niewidomych, stowarzyszeniem osób niepełnosprawnych,
stowarzyszeniem emerytów sportu i itp. Na początku sezonu takie stowarzyszenia przysyłają listę chętnych
członków, którzy chcą przychodzić na zawody żużlowe i według tej listy są wpuszczani na zawody.
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GDAŃSK

Gdański obiekt żużlowy posiada podjazdy, dzięki którym osoba na wózku inwalidzkim może się dostać na każdy
sektor na stadionie. Jest również toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby na wózkach
mogą liczyć na przychylność działaczy w kwestii otrzymania bezpłatnych wejściówek na zawody żużlowe.

GNIEZNO

Na stadionie w Gnieźnie funkcjonuje tzw. strefa dla osób niepełnosprawnych usytuowana na koronie stadionu
na prostej przeciwległej do startu. Osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z podjazdów na koronę
stadionu i w zasadzie nieskrępowanego poruszania się po niej. W miejscu wyznaczonym dla osób na wózkach
inwalidzkich została obniżona (do wysokości osoby siedzącej na wózku) siatka parkanowa okalająca poszczególne
sektory tak, aby nie musieli oni oglądać zawodów przez kratki opłotowania.
Poza tym w kwestii udogodnień w zakresie praw do wejścia na obiekt, od wielu lat przed rozpoczęciem sezonu
klub przyjmuje wnioski od osób z orzeczoną niepełnosprawnością i decyzją władz klubu przydziela im prawo
do bezpłatnych wejść na imprezy. W praktyce wyglądało to dotychczas tak, że każdy wnioskodawca, którego
dokumenty potwierdzające niepełnosprawność nie budziły żadnych zastrzeżeń, otrzymywał prawo bezpłatnych
wejść. W kilku skrajnych przypadkach klub na zasadach biletu ulgowego przydzielał także prawo wejścia na
imprezy dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wraz z wjazdem jego auta na obiekt i miejscem parkingowym.

GORZÓW

Gorzowski obiekt po przeprowadzonych w poprzednich latach kolejnych etapach modernizacji dysponuje 24
miejscami dla kibiców niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zlokalizowane są one na
wejściu w pierwszy (sektor 16) oraz drugi łuk (sektory 3 oraz 5), na koronie obiektu i przypisane są do najwyższych
rzędów trybuny niskiej. W pobliżu znajdują się punkty gastronomiczne. Przy bramie głównej znajduje się specjalny
kołowrotek wejściowy dedykowany osobom niepełnosprawnym – jest on szeroki, z dwoma otwieranymi na oścież
skrzydłami oraz czytnikiem biletów/karnetów zainstalowanym na odpowiedniej wysokości. W pobliżu znajduje
się szeroki podjazd na koronę obiektu wyposażony w poręcz zabezpieczającą oraz ułatwiającą poruszanie. Poniżej
korony na wysokości przeciwległej prostej usytuowana jest toaleta przenośna dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wszystkie miejsca parkingowe udostępniane przez Klub na zawody dla kibiców są dostępne
po zakupie Kart Parkingowych, wobec czego każdy z kibiców może wybrać najdogodniejsze dla siebie miejsce
pozostawienia samochodu. System zniżek upoważnia rencistów do zakupu biletu/karnetu ulgowego.

GRUDZIĄDZ

Na stadionie znajdują się podjazdy ułatwiające poruszanie sie na wózkach inwalidzkich. Ponadto każda osoba
posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i przyznaniu I lub II grupy inwalidzkiej, po złożeniu w Klubie
wniosku ma możliwość wykupienia karnetu obowiązującego na wszystkie mecze rundy zasadniczej odbywające
się na naszym stadionie w cenie 30 zł (I grupa inwalidzka) lub 70 zł (II grupa inwalidzka) za karnet.

KRAKÓW

Jeśli chodzi o udogodnienia dla osób niepełnosprawnych na stadionie Wandy w Nowej Hucie, działacze
tamtejszego klubu wymieniają podjazd, dzięki któremu osoby na wózkach mogą się dostać na koronę stadionu.
Deklarują także, że osoby niepełnosprawne mogą bezpłatnie oglądać zawody żużlowe.

KROSNO

Na stadionie między trybunami są specjalne miejsca przeznaczone dla widzów na wózkach. Nie ma problemów
z dotarciem do nich z parkingu przy stadionie. W okolicy stadionu jest wiele parkingów z wydzielonymi miejscami
dla niepełnosprawnych. Klub nie planuje obligatoryjnego wpuszczania za darmo osób niepełnosprawnych, ani
zniżkowych biletów. Jednak zdarzają się przypadki, gdy osoba niepełnosprawna prosi o karnet czy też wjazd na
stadion i takie podania są rozpatrywane pozytywnie.
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Bogusław Nowak, Eugeniusz Blaszak, Kamil Cieślar

LESZNO

Na stadionie im. Alfreda Smoczyka znajdują się miejsca dla niepełnosprawnych. Na wyjściu z pierwszego wirażu
znajduje się specjalnie wybudowana platforma na której osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą
bez żadnych problemów oglądać zawody żużlowe. W związku z utworzeniem platformy są zrobione specjalne
pojazdy i wejście dla osób niepełnosprawnych. Wokół stadion również wydzielone są miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych z wydzieloną tzw „kopertą” Jeżeli chodzi o zniżki dla osób niepełnosprawnych są one stosowane
w różnych formach, np. karnety czy bilety.

LUBLIN

Obiekt, z którego korzystają żużlowcy KMŻ dysponuje podjazdami dla inwalidów, przed wejściem głównym jest
wyznaczonych kilka miejsc dla samochodów osób niepełnosprawnych. Inwalidzi mogą liczyć na darmowe wejścia
na żużlowe imprezy.

ŁÓDŹ

Obecny stadion niestety nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, ale klub dokłada starań aby ułatwić
im kibicowanie, np. poprzez umożliwienie bezpłatnego skorzystania z parkingu wewnątrz obiektu, najbliżej trybun.
Biletów specjalnych nie ma, problem będzie dyskutowany. Stadion, którego budowa ma się wkrótce rozpocząć będzie
już w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych – windy, podjazdy, miejsca na wózki itp.

OPOLE

Na stadionie Klubu Żużlowego „Kolejarz” Opole znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Osoby
niepełnosprawne korzystają z biletów ulgowych, jak i osoby zgłaszające się z prośbą o darmowe wejście również
z takiego wsparcia korzystają. Nie ma natomiast wydzielonego sektora ani miejsc parkingowych przed stadionem.

OSTRÓW

Osoby niepełnosprawne posiadają prawo do kupna biletów ulgowych. Klub współpracuje z Gminą Miasto Ostrów
Wielkopolski i zgodnie z zawartą umową za okazaniem Karty 3+ do każdego biletu obowiązuje 20% zniżki.
Współpracuje także z Placówką Wsparcia Dziecka i Rodziny udostępniając darmowe bilety zgodnie ze zgłoszonym
zapotrzebowaniem.

PIŁA

W Pile inwalidzi wraz z opiekunami mogą oglądać żużlowe imprezy za darmo. Na parkingu stadionowym są
wyznaczone miejsca na ich samochody
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RAWICZ

Obiekt nie posiada żadnych ułatwień dla kibiców niepełnosprawnych, klub nie stosuje także systemu zniżek czy
bezpłatnych wejść dla tej grupy kibiców.

RYBNIK

Udogodnienia: miejsca parkingowe dla osób, miejsca wyznaczone do oglądania zawodów żużlowych - zgodnie
z planem obiektu MOSiR Rybnik, Na imprezy zorganizowane przez Stowarzyszenie Żużlowy Klub Sportowy „ROW
Rybnik” niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich wchodzą za darmo razem z ich opiekunem.

RZESZÓW

Na terenie Stadionu Miejskiego „Stal” w Rzeszowie znajdują się następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:
wydzielone miejsca parkingowe, wjazdy windami na trybunę wschodnią, wydzielone miejsca na I poziomie trybuny
wschodniej, wydzielone miejsca na trybunie zachodniej, dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Co do zniżek lub darmowego wejścia na zawody żużlowe w sezonie 2015, Zarząd Speedway Stal Rzeszów SA nie
podjął jeszcze decyzji w w/w sprawie.

TARNÓW

Stadion Miejski w Tarnowie nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich,
poza podjazdami na trybuny zlokalizowanymi na wirażach.
Brak jest także wydzielonych miejsc parkingowych. Unia Tarnów ŻSSA nie stosowała dotychczas biletów
ulgowych dla osób niepełnosprawnych, ale być może ta zasada zostanie wprowadzona od najbliższego sezonu.

TORUŃ

Motoarena w Toruniu to jeden z najnowocześniejszych żużlowych obiektów na świecie, wyposażony
w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Specjalnie dla nich został zaprojektowany sektor, z którego mogą
wygodnie oglądać zawody. Projektanci zapewnili dostępność dla osób niepełnosprawnych, w pawilonie głównym
działa winda, są także toalety przystosowane dla niepełnosprawnych. Na parkingu przed stadionem są miejsca
zarezerwowane dla samochodów osób niepełnosprawnych.

WROCŁAW

We Wrocławiu przynajmniej do połowy roku 2016 będzie problem z przyjmowaniem kibiców niepełnosprawnych
na wózkach, gdyż obecna infrastruktura w części, która będzie udostępniona klubowi na sezon 2015 nie posiada
wydzielonych miejsc ani ułatwień w poruszaniu się dla tych osób. O tym czy uda się przygotować rozwiązanie
zastępcze dla osób niepełnosprawnych w sezonie 2015 będzie wiadomo na krótko przed startem sezonu. Planowana
modernizacja obiektu uwzględni jego dostosowanie do potrzeb kibiców niepełnosprawnych. Do tej pory pomimo
znacznych ograniczeń wynikających z archaicznej infrastruktury stadionowej, osoby niepełnosprawne na wózkach
inwalidzkich i zaczną niepełnosprawnością ruchową były przyjmowane bezpłatnie wraz z 1 opiekunem na trybunę
główną.

ZIELONA GÓRA

Sektorem dla osób niepełnosprawnych jest sektor „C” mieszczący się na prostej startowej – 12 miejsc, specjalnie
przystosowane podjazdy oraz toalety. „Awaryjne” miejsca znajdują się też na sektorach „J” i „H”, ale mimo tego,
że są tam przystosowane toalety, to przy wejściach na sektor potrzebna jest pomoc osób trzecich. Stadion nie
posiada niestety parkingu, ale kibice korzystają z położonego obok stadionu parkingu przy cmentarzu, na którym
są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych. W sezonie 2015 osoby niepełnosprawne mogą nabyć karnet na
cały sezon za symboliczna złotówkę. Tyle samo za całoroczny karnet płaci też opiekun. Wejściówka na pojedynczy
mecz kosztuje dla osoby niepełnosprawnej 1 zł, a opiekun kupuje bilet normalny.
ROBERT NOGA
OPRACOWAŁ NA PODSTAWIE INFORMACJI Z POSZCZEGÓLNYCH KLUBÓW
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Nasza Galeria
Fakty są takie – z roku na rok poziom artystyczny Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób
Niepełnosprawnych” organizowanego przez PFRON jest coraz wyższy.
Wystarczy spojrzeć na prace, które publikujemy w Naszej Galerii. Nie pozostaje nam nic innego, tylko
głęboko pokłonić się autorom i serdecznie pogratulować!
RED
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