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Drodzy!
Witajcie w nowym, 2016 roku! Mam nadzieję, że będzie to rok
lepszy niż poprzednie, choć patrząc na naszą (nie tylko polską)
rzeczywistość, część z Was może w to powątpiewać. Ale, nic
to! Czasami nawet niepoprawny optymizm się op łaca, więc
pozostańmy w tym stanie.
Pod koniec ub. roku Pani Premier Beata Szyd ł o podpisa ła
nowelizację Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu
przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim
i powiatowym. No i co z tego, zapytacie? Otóż nowelizacja
zwiększa kwotę dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego
uczestnika warsztatu ze środków PFRON, o 100 zł w skali miesiąca.
Jak łatwo policzyć, w skali roku jest to 1200 zł więcej na jednego uczestnika placówki. Najwięcej
zyskują oczywiście warsztaty, w których z rehabilitacji i wsparcia korzysta duża liczba osób.
I tak, w przypadku WTZ gdzie mamy 25 uczestników, rocznie będzie to 30 tysięcy zł więcej
do kasy placówki. Natomiast już w przypadku 50 uczestników, kwota ta będzie wynosić aż 60
tysięcy złotych rocznie! Nietrudno przewidzieć, że tendancja do zwiększania liczby uczestników
placówek będzie rosnąć. Czy czeka nas połączenie kilku warsztatów w jeden, duży? Poprawcie
mnie, jeżeli się mylę, ale chyba nie od dziś wiadomo, że lepiej wiedzie się placówkom, w których
jest więcej uczestników. Zapewne wskazywana nowelizacja Rozporządzenia tego nie zmieni.
Poczekamy, zobaczymy.
Tymczasem…. serdecznie Was pozdrawiamy!
MARCIN HALICKI
REDAKTOR NACZELNY

wydawca Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących
redakcja Marcin Halicki, redaktor naczelny, Bartosz Szpurek, zastępca redaktora naczelnego,
Zbigniew Strugała, korespondent
skład i projekt Joanna Kaźmierczak i Mirosław Śmieiński
druk Poligrafia KS, poligrafiaks@interia.pl, Nakład 2400 egz.
kontakt „WóTeZet” Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej
ul. Ognik 20B, 60-386 Poznań, tel./fax: 61 868 84 00, e-mail: redakcja@wotezet.pl
www.wotezet.pl
na okładce Edyta Radziwon, Agnieszka Kalisiak, Katarzyna Janeczek,
Przyjaźń w blasku księżyca, WTZ w Wolinie
Projekt „WóTeZet-Ogólnopolski Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej”
jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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Dostępna Kultura
w 2016 roku
fot. Maciej Zakrzewski

Teatr Porywacze Ciał, przedstawienie „Hultaje”, Malta Festival 2015

Przed nami kolejny rok z Dostępną Kulturą – kampanią społeczną,
której celem jest zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami
w życiu kulturalnym. W 2016 roku przedstawiciele Fundacji Inicjatyw Społecznych MILI LUDZIE zamierzają wspomóc poznańskie instytucje kultury, m.in. pomagając im zwiększyć dostępność ich usług
do potrzeb widzów z niepełnosprawnościami.

WóTeZet styczeń 2016
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Więcej informacji na www.dostepnakultura.pl
oraz na facebook.com/dostepnakultura

Wystawa „Malarze Normandii. Delacroix, Courbet,
Renoir, Monet i inni” w Centrum Kultury Zamek
fot. cojestgrane24.wyborcza.pl

Open’er Festival 2015
fot. M. Murawski

W Poznaniu funkcjonuje 15 miejskich instytucji kultury, w tym teatry, kino, domy kultury, Centrum Kultury
Zamek, muzea czy miejskie wydawnictwo.
Przedstawiciele Fundacji zapewniają, że wspierać będą także inne instytucje kultury, które zgłoszą takie
zainteresowanie.
W ramach projektu współfinansowanego przez Miasto Poznań każda miejska instytucja będzie mogła liczyć na
przeprowadzenie przez ekspertów, zatrudnionych przez Miłych Ludzi audytu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Po każdej wizycie powstanie raport z rekomendacjami dotyczącymi ew. zmian zwiększających
dostępność danej instytucji. Eksperci przygotują także podstawowe informacje, istotne dla widzów z niepełnosprawnościami, które będą mogły zostać opublikowane na stronach internetowych kin, teatrów, domów
kultury, itp., biorących udział w projekcie.
W tym momencie aktualizowana jest strona internetowa dostepnakultura.pl, z której chętnie korzystają
osoby z niepełnosprawnościami, interesujące się konkretnymi wydarzeniami kulturalnymi. Strona tworzona
jest w oparciu o standard WCAG 2.0, czyli dostępna będzie także dla osób z niepełnosprawnościami. W czasie
sezonu letnich festiwali Dostępna Kultura obecna będzie na festiwalach, z którymi zawiązała partnerstwo. Mili
Ludzie planują wziąć udział także w wydarzeniach poza granicami naszego kraju - zwłaszcza, że ich organizatorzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem, a część dobrych praktyk można spokojnie przenieść
na polski, lokalny grunt.
WóTeZet jest partnerem kampanii, więc możecie liczyć na informacje z pierwszej ręki.
RED

Projekt został współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania.
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Zwiększenie
dofinansowania
dla Warsztatów
Terapii Zajęciowej

Pełną treść rozporządzenia znajdziecie na stronie
www.niepelnosprawni.gov.pl

fot. Thinkstock.com

Premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zmiany algorytmu środków
Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych przekazywanych samorządom
wojewódzkim i powiatowym.
Od 1 stycznia 2016 r. miesięczna dotacja na każdego niepełnosprawnego uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej
będzie większa o 100 zł.
Mamy nadzieję, że to dopiero początek pozytywnych zmian wokół warsztatów terapii zajęciowej w Polsce.
RED
WóTeZet styczeń 2016
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Lokale komunalne dla osób
z niepełnosprawnościami
– interwencja Rzecznika
Praw Obywatelskich

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
fot. www.rpo.gov.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą to być mieszkania, które ze
względu na stan techniczny, po ł ożenie, lub bariery architektoniczne
uniemożliwiają lokatorom normalne funkcjonowanie. Taka sytuacja stanowi
naruszenie postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
i wymaga zmian ustawodawczych.
W dniu 30 grudnia 2015 r. do Biura RPO wpłynęła odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Budownictwa, który zgodził się z opinią RPO. Stwierdził, że dostrzega problemy, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne, z uwagi na brak wskazania w przepisach obowiązku uwzględnienia ich potrzeb przy zawieraniu
umów najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. Zadeklarował również, że propozycja wprowadzenia odpowiednich przepisów będzie przedmiotem analizy w celu wypracowania optymalnych rozwiązań legislacyjnych
w tym zakresie.
RED
WóTeZet styczeń 2016
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Powstaje Zespół
Wsparcia dla Opiekunów

fot. Polskie Radio

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został
powołany Zespół do spraw Rozwiązań Systemowych dla
Opiekunów Osób Niepełnosprawnych. Jego zadaniem będzie
przygotowanie odpowiednich zmian legislacyjnych dotyczących
w szczególności realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 21 października 2014 r. oraz z dnia 18 listopada 2014 r.
Eksperci Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeanalizują i rozpatrzą wszystkie postulaty
i propozycje rozwiązań zgłaszane przez instytucje i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami
oraz opiekunów osób niepełnosprawnych.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bartosz Marczuk zadeklarował
chęć spotkania z opiekunami osób niepełnosprawnych. Opiekunowie zostaną zaproszeni do ministerstwa,
najprawdopodobniej jeszcze w styczniu.
Sprawie i pracom zespołu będziemy się wnikliwie przyglądać.
RED
WóTeZet styczeń 2016
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Festiwal Zaczarowanej
Piosenki po raz 12!
fot. Gabriela Szewczyk

Grzegorz Hyży z Anną Dąbrowską, laureatką
11. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

Anna Dymna i laureaci kategorii dziecięcej
11. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

Rusza 12. edycja Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Jeżeli Twoją pasją jest
śpiew i marzysz o występie przed wielotysięczną
publicznością na wielkiej
scenie w towarzystwie
gwiazd – wyślij swoje
zgłoszenie!

Irena Santor i Agata Kubiak

Nagraj na DVD dowolną piosenkę w języku polskim
i wypełnij kartę zgłoszeniową na stronie internetowej
– www.mimowszystko.org. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią albo ubezwłasnowolniony całkowicie, dołącz
wypełniony formularz zgody opiekuna. Nie zapomnij
o kopii orzeczenia o niepełnosprawności.
Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych (10-16 lat oraz powyżej 16. roku życia).
Zgłoszenia należy wysyłać do 24 marca 2016 r. na adres:
FESTIWAL ZACZAROWANEJ PIOSENKI
Telewizja Polska SA
ul. J. P. Woronicza 17
00-999 Warszawa
Więcej informacji:
tel. 22 547 87 91
biuro.festiwalowe@zaczarowana.pl
WóTeZet styczeń 2016
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Nieatrakcyjni

niepełnosprawni?
Polskie firmy niechętnie sponsorują i wspierają
przedsięwzięcia adresowane do osób niepełnosprawnych.
Niepełnosprawni nie są dla specjalistów od marketingu
i public relations atrakcyjni.
Zdecydowana większość mediów adresowanych do środowiska osób niepełnosprawnych i ich bliskich
utrzymuje się z różnego rodzaju dofinansowań i dotacji. Środki z instytucji państwowych mogą otrzymać
tylko fundacje i stowarzyszenia. Podmioty prywatne by przetrwać, działać i rozwijać się muszą szukać
wsparcia w płatnej reklamie.
Co roku jesienią największe firmy w Polsce opracowują budżety reklamowe na kolejny rok. Specjaliści od
marketingu i public relations tworzą harmonogram wydatków na reklamy, które będą emitowane w radiu
i telewizji oraz zostaną opublikowane w prasie i internecie. Na liście mediów, w których wykupiono czas
antenowy i powierzchnie reklamowe – nie ma prasy, portali i stacji radiowych promujących problemy
i sukcesy osób z niepełnosprawnościami.
– Otrzymujemy wiele ofert reklamowo-sponsoringowych od podmiotów dzia ł ających na rzecz
niepełnosprawnych. Wszystkie rekomendujemy naszym klientom, ale oni je odrzucają. Dlaczego? Nie
potrafię odpowiedzieć na to pytanie – mówi Marta, specjalista od planowania kampanii reklamowych
w mediach lokalnych i ogólnopolskich.
– W interesach nie ma sentymentów – uważa Tomasz, odpowiedzialny za promocję w mediach znanej
firmy farmaceutycznej. – Firmy chcą się reklamować w środkach społecznego przekazu o dużym zasięgu
i największej oglądalności. Promocja marki w prasie i na portalach branżowych adresowanych do wąskiej
grupy odbiorców nie zaowocuje nagłym wzrostem sprzedaży danego produktu.
Łagodniej do tematu wspierania przedsięwzięć skierowanych do osób niepełnosprawnych podchodzi
Ewa, specjalista ds. PR w jednej z warszawskich agencji reklamowych.
– Przy realizacji projektów stricte społecznych najważniejszy jest pomysł. Jeżeli oferta została napisana
w sposób ciekawy, jej autor przedstawił mocne argumenty – dlaczego warto zainwestować w dane
przedsięwzięcie – to istnieje duża szansa, że firma kupi u niego reklamę. Trzeba być stanowczym
i przekonywującym.
– Trendy w reklamie będę sukcesywnie się zmieniać, ale nie oznacza to, że za rok, dwa firmy będą
wydawały większe sumy na wspieranie projektów społecznych – tłumaczy Marcin, dyrektor jednej
z trójmiejskich agencji reklamowych. – Na pewno wzrośnie liczba reklam emitowanych w mediach
ogólnopolskich oraz banerów eksponowanych podczas imprez masowych i zawodów sportowych.
WóTeZet styczeń 2016
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Trendy w reklamie będę sukcesywnie się zmieniać, ale nie oznacza to, że za rok, dwa firmy
będą wydawały większe sumy na wspieranie projektów społecznych

Monika Kuszyńska na wózku inwalidzkim
jako twarz reklamy rajstop jednej z polskich marek
fot. www.niepelnosprawni.pl

Temat ten poruszany jest podczas wielu rozmów,
dyskusji w środowisku organizacji działających na
rzecz osób z dysfunkcjami. Jak stać się bardziej
atrakcyjnym par tnerem dla biznesu? Problem
tkwi zapewne po obu stronach – zarówno
przedstawiciele naszego środowiska nie do końca
u m i e j ą z s e k to r e m b i z n e s o w y m r oz m a w i a ć .
Z drugiej, w ydaje się, że także po stronie firm
jest pewna obawa o wizerunkow y (oczy wiście
także biznesowy) odbiór kampanii reklamowej,
k i e r o w a n e j d o /o p i e r a j ą c e j s i ę n a o s o b a c h
z niepełnosprawnościami. Jakie są Wasze relacje
z biznesem?
Czy czujecie się pe ł noprawnym par tnerem
w rozmowach? Opowiedzcie nam o tym. Czekamy
na Wasze głosy pod adresem: redakcja@wotezet.
pl, a także na facebooku: facebook.com/wotezet
BARTOSZ SZPUREK
Jamie Brewer, pierwsza modelka z zespołem Downa,
na wybiegu podczas New York Fashion Week
fot. AP

WóTeZet styczeń 2016
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Jubileusz

20 lecia WTZ
w Tarnowie

v Małopolska Olimpiada Umiejętności Zawodowych

Sylwię wybrano Królową Balu Karnawałowego

Uczestnicy, wychowawcy i osoby związane z Warsztatem Terapii
Zajęciowej świętowali jubileusz 20-lecia warsztatów działających przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie. Spotkanie
było również okazją, by wspólnie pokolędować i połamać się
opłatkiem.
WóTeZet styczeń 2016
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Wizyta w Szkolnym Pogotowiu Fryzjerskim

Ogólnopolski Mityng Pływacki
fot. Archiwum WTZ

Organizatorzy zadbali o odpowiednią oprawę spotkania. Podczas części artystycznej zaprezentowali się
uczestnicy warsztatów, przedstawiając program wzbogacony o świąteczne treści. Dopełnieniem uroczystości była
kolacja wigilijna z tradycyjnymi polskimi potrawami. Nie zabrakło świątecznych życzeń i łamania się opłatkiem.
O świąteczny nastrój zadbał Wojciech Klich, który kolędował wspólnie z zaproszonymi gośćmi.
Przypomnijmy, że Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Klikowskiej powstały w 1995 r. Początkowo zapewniały
pomoc terapeutyczną 20 osobom niepełnosprawnym. Szybko okazało się, że zainteresowanie tą formą
rehabilitacji przerosło oczekiwania organizatorów. Obecnie w zajęciach bierze udział 46 uczestników.
Ważnym elementem działania WTZ jest rehabilitacja zawodowa, która ma na celu ułatwienie osobie
niepełnosprawnej uzyskania odpowiedniego zatrudnienia w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej, systemie pracy
chronionej lub na otwartym rynku pracy.
Terapię w warsztacie organizuje się na podstawie programu indywidualnie dobranego przez zespół specjalistów.
Ponadto warsztat prowadzi zajęcia z hipoterapii, naukę pływania, jazdy na nartach i łyżwach. Organizuje plenery
malarsko-fotograficzne, wycieczki turystyczno krajoznawcze, turnusy rehabilitacyjne. Uczestnicy mają możliwość
wszechstronnego rozwoju przy zachowaniu najwyższych standardów pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Dumą WTZ jest utworzona w 2013 roku Galeria Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Aniołowo”. Galeria
prezentuje prace osób niepełnosprawnych na wystawach, wernisażach, konkursach okolicznościowych oraz
spotkaniach z artystami i twórcami.
Jubilatom serdecznie gratulujemy!
RED
WóTeZet styczeń 2016
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Warsztatowe Wigilie
Zbyszka Strugały
Każdego roku, pod koniec grudnia, w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Czeszewie grono uczestników i pracowników czeka na ten jeden,
szczególny dzień. To właśnie wtedy po raz kolejny wszyscy zasiądą
przy wspólnym stole przykrytym białym obrusem, życząc sobie tego,
co najlepsze. To dzień kiedy uśmiech nie schodzi nikomu z twarzy,
wszyscy starają się być dla siebie jeszcze lepsi, a świadomość tego, że
jesteśmy razem – rodzi nadzieję na lepsze jutro.

Wigilia z Gwiazdorem, 2007

Wigilia w stodole, 2005

Wigilia 2013
fot. Archiwum autora
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Wigilia w stodole, 2006
fot. Archiwum autora

Wigilia w stodole, 2006

Tym razem, chciałbym czytelnikom WóTeZetu napisać o naszych poprzednich spotkaniach wigilijnych, które
najlepiej pamiętam ja, a także moi koledzy i koleżanki z Warsztatu.
Najbardziej utkwiła mi w pamięci nasza pierwsza, wspólna Wigilia. Pamiętam tą niezwykłą, podniosłą atmosferę. Na stole leżał biały obrus, pod nim sianko, tradycyjne potrawy, krótka wspólna modlitwa i odczytanie
z Pisma Świętego fragmentu dotyczącego narodzenia Jezusa. Wszyscy dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy
sobie nawzajem życzenia. Ówczesna kierownik, pani Jadwiga Stefańska oraz Prezes Stowarzyszenia, które
założyło WTZ, po raz pierwszy składali nam, uczestnikom Warsztatu i pracownikom życzenia. Nie zabrakło
oczywiście kolęd, które śpiewaliśmy wtedy razem z przygrywającą na gitarze terapeutką Małgosią w pracowni
muzycznej. Dla mnie była to pierwsza w życiu Wigilia w takim gronie! Pamiętam, że miałem wtedy łzy w oczach
ze wzruszenia…

CIEPŁA ATMOSFERA W… STODOLE!
Wspominam często Wigilie, które odbywały się w stodole. Na zewnątrz było biało, panował lekki mróz,
a w zwykłej, starej stodole panowała piękna, ciepła atmosfera! Wigilia rozpoczęła się jasełkami, w których
wystąpili pięknie przebrani uczestnicy naszego Warsztatu. Po przestawieniu wszyscy dzielili się opłatkiem,
śpiewali kolędy, a potem zasiadali do stołu, na którym królowały (jak inaczej!) tradycyjne, świąteczne potrawy.
Przeważnie jednak spotkania wigilijne odbywały się w siedzibie WTZ, w pracowni gospodarstwa domowego,
gdzie wszyscy razem spotykaliśmy się, by podzielić się opłatkiem i złożyć życzenia. Zdarzało się, że później przechodziliśmy do pracowni muzycznej, by spotkać się z Gwiazdorem. Ile wtedy było śmiechu i radości!
Niektórzy z nas nawet dostawali rózgą, jak byli „niegrzeczni”, oczywiście symbolicznie! Chociaż nie zawsze
Gwiazdor przychodził do nas osobiście, to zawsze zostawiał dla uczestników prezenty pod choinką.

WIGILIE W GOŚCIACH
Pamiętne były także dwa spotkania wigilijne, które odbyły się na sali OSP w Czeszewie. Był to już czas, kiedy
zawitała do nas nowa kierownik, pani Urszula Remisz. Na te spotkania zapraszaliśmy przedstawicieli wszystkich placówek dla osób niepełnosprawnych z naszego powiatu, a także gości z naszej gminy i powiatu, przyjaciół naszego Warsztatu. Z tej okazji zbudowaliśmy świąteczną szopkę, a nasi uczestnicy wraz z wolontariuszami pokazali się w świątecznym przedstawieniu o narodzinach Jezusa.
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Wigilia 2008
fot. Archiwum autora

Wigilia 2009

Pamiętam także Wigilię w gospodarstwie agroturystycznym „U Kazia” w Czeszewie w roku 2014. Nasze spotkanie wtedy rozpoczęło się wielką niespodzianką. My, uczestnicy, domyślaliśmy się co prawda, że nasi terapeuci i inni pracownicy, coś szykują, bo w sali rehabilitacyjnej w Warsztacie za zamkniętymi drzwiami coś
knuli… Niespodzianką były Jasełka wykonaniu terapeutów i pracowników naszego Warsztatu. Przestawienie
było bardzo zabawne, bo w kabaretowym stylu, opowiadało oczywiście o narodzinach Jezusa, o Herodzie,
diabłach, które spiskowały przeciw Jezusowi, itd...

WIGILIA AD 2015
A w tym roku 2015 Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie spotkał się 21 grudnia w Świetlicy Wiejskiej
w Czeszewie, aby wspólnie spożyć wigilijną wieczerzę. Na tę uroczystość przybyli także rodzice uczestników
oraz czeszewski ksiądz proboszcz, Mirosław Stawicki, który odczytał fragment Pisma Świętego mówiący
o narodzinach Jezusa. Jak co roku złożyliśmy sobie nawzajem życzenia i podzieliliśmy się opłatkiem. Nie
zabrakło również wspólnego śpiewu kolęd - w tym roku przygrywała nam uczestniczka Warsztatu, Małgosia
Nawrocka. Tak jak co roku, każdy z uczestników otrzymał upominek od Gwiazdora.
Na każdej Wigilii na naszym stole wigilijnym znaleźć można jak zawsze tradycyjne potrawy, takie jak: karp
smażony, inne ryby, śledzie w śmietanie, kapusta z fasolą i grzybami, pierogi, kluski z makiem, barszcz czerwony. Nie brakuje także ciasta i innych słodkości.
Każde z opisanych przeze mnie wigilijnych spotkań było inne, piękne i pełne duchowych wrażeń. Z niektórymi osobami spotykam się przy stole wigilijnym już od początku Warsztatu, dla innych są to ich pierwsze
wspólne Święta. Ale zawsze życzymy sobie tego samego, aby dane nam było spotkać się jeszcze raz, w zdrowiu, szczęściu i poczuciu wspólnoty.
ZBYSZEK STRUGAŁA
UCZESTNIK WTZ CZESZEWO
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Centrum Bukowska
– nadszedł czas na zmianę!
Centra organizacji pozarządowych to temat, o którym przedstawiciele NGO rozmawiają bardzo często. Pomimo pojawiania się w Polsce stosunkowo dużej liczby miejsc, w których przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i grup nieformalnych otrzymują wsparcie, część z Centrów
boryka się z prozaicznymi problemami, związanymi głównie z finansowaniem swojej działalności. Postanowiliśmy na naszych łamach prezentować dobre praktyki z różnych stron kraju,
dotyczące centrów NGO. Na początek zaglądamy do Centrum Bukowska w Poznaniu.

Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Centrum Bukowska to kilka głównych
działań, nastawionych na wsparcie organizacji pozarządowych, ale także osób indywidualnych, w tym licznego grona
osób z niepełnosprawnościami. Należą do nich:

PROWADZENIE BIURA BEZPŁATNYCH PORAD
PRAWNO-OBYWATELSKICH
W ramach Projektu prowadzone jest biuro bezpłatnych porad prawno-obywatelskich, adresowane do mieszkańców
Poznania. Mogą oni skorzystać z bezpłatnych porad w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego oraz prawa
pracy i karnego, a także innych spraw związanych także z aktywnością obywatelską. W ramach porad Poznaniacy
mogą również korzystać z pomocy w zakresie przygotowania prostych pism procesowych i innych. Każdego dnia
do Centrum Bukowska dzwonią osoby chcące skorzystać z porad prawnych. Zakorzeniona została w Poznaniakach
informacja, iż to właśnie w Centrum Bukowska można uzyskać pomoc prawno-obywatelską.

SYSTEM PRAKTYK DLA STUDENTÓW ORAZ INKUBATOR WIEDZY DLA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I MIESZKAŃCÓW POZNANIA
W Centrum Bukowska realizowane jest doradztwo dla organizacji pozarządowych oraz osób chcących założyć
organizacje pozarządowe.
W ramach inkubowania oferowane jest wsparcie merytorycznie, poprzez szkolenia i doradztwo. Wsparcie zakłada
przybliżenie procedury zakładania organizacji pozarządowych wraz z wyjaśnieniem podstawowych zasad działania
organizacji pozarządowych (prawa i obowiązki, źródła finansowania), konsultacje statutu, pomoc w wypełnianiu
formularzy rejestracyjnych do sądu.
Doradztwo ogólne prowadzone jest przez osoby od lat kierujące organizacją pozarządową lub działające w ich
ramach, posiadające doświadczenie w doradzaniu przedstawicielom organizacji pozarządowych w Poznaniu
i w Wielkopolsce. Tematyka doradztw prowadzonych indywidualnie oraz grupowo obejmuje wiele tematów:
myślenie projektowe, wypełnianie oferty na realizację zadania publicznego, pomoc w przygotowaniu projektów do
konkursów krajowych i zagranicznych), nietypowe źródła finansowania tj. crowdfunding, ekonomizacja sektora –
dział. gospodarcza i odpłatna, rozliczanie dotacji, formułowanie budżetu itp. Ponadto doradcy doradzają w aspekcie
usprawnienia działania organizacji pozarządowych, usprawnienia struktury, zarządzania finansami, kadrą, strategii
komunikowania, z zastosowaniem nowoczesnego narzędzia do zarządzania.
WóTeZet styczeń 2016
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Udzielane jest również wsparcie w zakresie e-marketingu na przykładzie portalu marketspoleczny.pl. Za
pośrednictwem portalu organizacje mogą ćwiczyć prowadzenie odpłatnej działalności statutowej lub gospodarczej
w praktyce i usamodzielniać się finansowo od grantów.
Do Centrum Bukowska może przyjść każda osoba zainteresowana założeniem organizacji pozarządowych. Nasi
doradcy kompleksowo wspierają poczatkujących aktywistów w opracowywaniu koncepcji organizacji, pisaniu
statutów i procedurach rejestrowych.

INTEGRACJA POZNAŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Stworzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu poprzez prowadzone
działania przyczyniło się do większej integracji organizacji pozarządowych jak i zapoznaniem się mieszkańców
z tematem ich działalności.
Działania prowadzone w Centrum Bukowska wpływają na wiele aspektów środowiskowych III sektora. Nie tylko na
podniesienie wiedzy i umiejętności przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu funkcjonowania i tworzenia
organizacji, co przyczynia się do profesjonalizacji poznańskich ngo’s, ale również na większą ich integrację i co bardzo
istotne, wymianę doświadczeń.
Od stycznia do końca grudnia 2015 roku zostało przeprowadzonych kilkadziesiąt spotkań Pozarządowego Klubu
Dyskusyjnego, spotkań sieciujących, filmowych, konsultacyjnych, integracyjnych dla środowiska organizacji
pozarządowych. Spotkania te są okazją do networkingu, podejmowania wspólnych inicjatyw, zawiązywania
partnerstw sieciujących NGO, wymiany wiedzy i doświadczeń. W ramach spotkań zorganizowano m.in.
międzynarodowe seminarium polsko-niemieckie mające na celu zacieśnienie współpracy organizacji z naszych
krajów. Spotkania dały możliwość na większą integrację i wymianę doświadczeń pomiędzy działaczami III sektora.
Bardziej otwarty i nieformalny charakter spotkań spowodował iż ludzie chętniej brali w nich udział.
W czasie Dnia Organizacji Pozarządowych we wrześniu 2015 roku, Centrum Bukowska odpowiedzialne było za
stworzenie tzw. Strefy Interakcji, gdzie mieszkańcy i działacze NGO mogli dowiedzieć się więcej na temat działalności
Centrum Bukowska. Zorganizowany został Quiz-konkurs dla mieszkańców nt. wiedzy NGO, a także liga piłkarzyków
stołowych. Zaproszono do współpracy spółdzielnię socjalną „Dobra Kawiarnia” dzięki której można było zrealizować
jedno z działań - śniadanie dla działaczy NGO. Pozwoliło to na wymianę doświadczeń w miłej atmosferze.

PROWADZENIE POZNAŃSKIEGO CENTRUM WOLONTARIATU
I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
W ramach Poznańskiego Centrum Wolontariatu i Aktywności społecznej odbywają się spotkania Poznańskiego
Klubu Wolontariusza. Spotkania dla osób działających społecznie w instytucjach, NGO i na rzecz społeczności
odbywają się z ciekawymi gośćmi działającymi społecznie. Dzięki Klubowi stworzono przestrzeń integracji,
planowania wspólnych działań i inicjatyw, ale także zdobywania wiedzy w formie szkoleń/ warsztatów z tematów
potrzebnych wolontariuszom w bieżącej działalności.
Ponadto kontynuowane są również działania promujące wolontariat, jako atrakcyjny styl życia.
Działania na rzecz wolontariatu obejmują działania doradcze, szkoleniowe, animacyjne i integracyjne na rzecz
wolontariatu i aktywności społecznej. Prowadzona jest również regularna współpraca z poznańskimi szkołami
w ramach Szkolnych Klubów Wolontariatu. Dzięki tej współpracy idea wolontariatu masowo rozprzestrzenia się
wśród poznańskiej młodzieży. Organizowane są akcje, spotkania, seminaria promujące wolontariat.
Prężnie działające biuro pośrednictwa wolontariatu pozyskuje ciągle nowe oferty wolontariatu. Poznaniacy mogą
również korzystać z cotygodniowych dyżurów dla wolontariuszy.
Regularnie prowadzone są spotkania i szkolenia i dyżury doradcze dla organizatorów wolontariatu.
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PROWADZENIE CENTRUM WSPARCIA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Ośrodek informacji ma na celu zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych. Przeprowadzono indywidualne spotkania z osobami z niepełnosprawnościami i spotkania
z organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami w różnych sferach.
Ponadto Poznańskie Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego
podnoszone są kwalifikacje zawodowe mieszkańców Poznania z niepełnosprawnościami, korzystającymi ze
wsparcia w ośrodkach terapii zajęciowej (WTZ I ŚDS). Wsparcie realizowane jest dzięki kadrze specjalistów: asystenta
pracy osoby z niepełnosprawnościami, doradcy zawodowego oraz psychologa pracy.
Przeprowadzane są porady indywidualne dla beneficjentów, a także porady nt. rozwoju zawodowego osób
niepełnosprawnych dla pracodawców.
Ponadto prowadzone było również Biuro Porad Prawnych dla Osób z Niepełnosprawnościami i Organizacji
Pozarządowych Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.
W Centrum Bukowska prowadzona jest również redakcja portalu Internetowego pion.pl, identyfikowanego
z problematyką organizacji pozarządowych – systemu wymiany informacji, konsultacji i promocji inicjatyw
obywatelskich.
Dzięki portalowi można było wypromować kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. Portal posiada jak do tej pory
ponad pół tysiąca subskrybentów. Zrealizowano również kampanie (w formie tematu specjalnego pion.pl).

PROMOCJA III SEKTORA
W ramach projektu prowadzone jest doradztwo w zakresie promocji działań III sektora. Dostępny jest dyżur doradcy
w zakresie promocji działań i marketingu III sektora.
W czasie Dni Organizacji Pozarządowych we wrześniu 2015 roku Centrum Bukowska odpowiedzialne było za Strefę
Interakcji w której również promowano działania organizacji pozarządowych.
WóTeZet styczeń 2016

W 2015 Centrum Bukowska odwiedziło ponad 2700 osób które skorzystały
z oferty CB. Udostępniono sale dla 65 organizacji pozarządowych. Stworzono
bazę Poznańskich Organizacji Pozarządowych w której jest około 670 NGO.
Newsletter wysyłany średnio raz na tydzień.

Promocja działań Centrum Bukowska realizowana jest także z wykorzystaniem strony internetowej www.
centrumbukowska.pl i mediów społecznościowych tj. Facebook, jak również poprzez wysyłany newsletter do
organizacji pozarządowych. Od stycznia do końca grudnia 2015 roku dodano ponad sto wpisów na stronie Centrum
Bukowska, wysłano kilkadziesiąt newsletterów, a na fanpage’u odnotowano ponad tysiąc „polubień”. Stworzono
również bazę NGO dostępną na stronie Centrum Bukowska w której znajduje się ponad pół tysiąca organizacji
pozarządowych i dzięki sukcesywnej pracy osoby ds. informacji baza jest ciągle powiększana a organizacje
informowane o możliwości dodania się do niej.

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW
W ramach działania: dziennikarstwo obywatelskie dla seniorów przeprowadzono warsztaty dziennikarskie.
Opublikowano również kilkadziesiąt tekstów autorstwa seniorów na stronach portalu Pion.pl, Ponadto kilkadziesiąt
godzin wsparcia indywidualnego uczestników modułu dziennikarstwa obywatelskiego zostało świadczonych
przez pracowników portalu Pion.pl. Wiele osób uczestniczyło natomiast w spotkaniach dyskusyjno-integracyjnych
i informacyjnych w ramach modułu dziennikarstwa obywatelskiego.
Poznaniacy mogą również korzystać ze szkoleń, doradztwa, warsztatów itp. przeprowadzanych przez różne
NGO.
Ogłoszony został również konkurs fotograficzny „ Poznański III sektor w obiektywie”. Celem konkursu była
prezentacja działalności poznańskich organizacji pozarządowych ujęta w obiektywie aparatu fotograficznego.
Kolejnym konkursem był Quiz nt. wiedzy o organizacjach pozarządowych z nagrodami w czasie wrześniowego Dnia
Organizacji Pozarządowych.
Możliwość spotykania się w wynajętych przez Centrum pomieszczeniach daje szansę na pobudzanie i wspieranie
inicjatyw oddolnych, jak również wzrost zaangażowania obywatelskiego mieszkańców Poznania.

UDOSTĘPNIANIE POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
W CENTRUM BUKOWSKA
Lokal Centrum Bukowska udostępniony został od stycznia do końca grudnia 2015 roku kilkaset razy, kilkudziesięciu
organizacjom pozarządowym. Rejestr informacji udzielonych na recepcji CB wynosił natomiast ponad pół tysiąca.
Z udostępnionych pomieszczeń skorzystało ponad dwa tysiące osób biorących udział w różnych spotkaniach,
szkoleniach, doradztwach itp.
Centrum Bukowska prowadzone jest przez partnerstwo czterech organizacji pozarządowych:
Centrum PISOP, Stowarzyszenie Na Tak, Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami oraz
Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych.
PAULINA KUNTZE
KOORDYNATORKA CENTRUM BUKOWSKA

Kontakt
Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29, 60-509 Poznań
tel: 61 84 38 930, e-mail: info@centrumbukowska.pl
www.centrumbukowska.pl, www.facebook.com/CentrumBukowska
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Nasza Galeria
Tym razem zaglądamy do kolejnego pokoju w Naszej Galerii
– tym razem jest to „Rzeźba kameralna i płaskorzeźba”. Prace
wykonali laureaci Ogólnopolskiego Konkursu „Sztuka Osób
Niepełnosprawnych”, którego organizatorem był PFRON.
RED
1. Edyta Pigoń , Jak kot z kotem, ŚDS w Bliznem
2. Krzysztof Kala, Kurier przyjaźni, WTZ „Uśmiech”
utworzony przez Fundację Przystań w Ścinawie
3. Maria Jeglińska i Łukasz Jakubowski, Zakręceni,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, WTZ w Suwałkach
4. Piotr Pędrak, Duet, ŚDS w Radomyślu nad Sanem

Z nogą czy bez jesteś the best!
Hasło wymyślone przez uczniów
Gimnazjum nr 60 w Poznaniu
Rysował Andrzej Rysuje

Wielkopolskie Forum Organizacji
Osób z Niepełnosprawnościami

Projekt „Uczmy się razem żyć – przełamujemy stereotypy! Kampania na rzecz włączenia
społecznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków
PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

