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STRONA 3 – OD REDAKCJI

Dzień dobry
Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale właśnie mija 13 lat od daty pierwszego numeru
WóTeZetu…. Mnóstwo czasu, prawda?
Wiele wspaniałych chwil, fantastyczni współpracownicy i współpracowniczki – zarówno wśród kadry
pracowników (głównie terapeutów/ek zajęciowych, kierowników i kierowniczek WTZ-ów w całej
Polsce), ale także uczestników placówek.
W naszej redakcji nie ma szefów i szefowych, staramy się traktować nawzajem po partnersku i ze
zrozumieniem. Jasne – kierują nami wartości wspólne dla całej redakcji, w związku z tym nie ma
u nas miejsca na rasizm, ksenofobię, homofobię i inne formy dyskryminacji drugiego człowieka. Jako
redaktor naczelny gazety zawsze o to dbałem i, dopóki będę związany z redakcją, tak będzie.
To ostatni numer WóTeZetu w tej formie. Oczywiście nie żegnamy się z naszymi czytelnikami
i czytelniczkami – mam nadzieję, że wkrótce wrócimy w odświeżonej formie, nie tylko od strony
wydawniczej, ale także merytorycznej. Chcielibyśmy poszerzyć tematykę magazynu o tematy istotne
dla środowiska osób z różnymi niepełnosprawnościami (np. o sferę szeroko rozumianej kultury) Na
razie nie zdradzimy nic więcej, jednak znając naszą redakcyjną ekipę wkrótce o nas znowu usłyszycie!
Tymczasem, życzę Wam spokojnych, przepełnionych miłością i pokojem świąt Bożego Narodzenia.
Do zobaczenia wkrótce.
Marcin Halicki, redaktor naczelny
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Deklaracja
My, uczestniczki i uczestnicy III Kongresu
Osób z Niepełnosprawnościami
żądamy realizacji prawa do samodzielnego
i niezależnego życia dla wszystkich
Polek i Polaków z niepełnosprawnościami.
Drogą do tego celu jest wdrożenie
postanowień Konwencji o prawach
osób z niepełnosprawnościami
oraz podpisanie i ratyfikacja Protokołu
Fakultatywnego do Konwencji.
Żądamy poszanowania godności
i realizacji wszystkich praw
osób z niepełnosprawnościami.

www.wotezet.pl
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Czas
na zmiany!
––––

Osoby z niepełnosprawnościami muszą
uzyskać wsparcie
12 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja prasowa,
podczas której przedstawiciele licznych organizacji
społecznych zaprezentowali deklarację przyjętą przez
uczestników III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami
oraz założenia dla Nowego Systemu Wsparcia.
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Obecnie osoby z niepełnosprawnościami wciąż pozostawione
są na marginesie życia społecznego. Wiele insty tucji jest
niedostosowanych do ich potrzeb, a prawa zbyt często nie są
traktowane poważnie, z należytą uwagą i poszanowaniem godności.
Choć ratyfikowana przez Polskę Konwencja ONZ o prawach osób
z niepełnosprawnościami gwarantuje im wsparcie, blisko sześć
milionów osób wciąż spotyka się z trudnościami w zdobyciu
wykształcenia, znalezieniu pracy, a nawet zawarciu małżeństwa.
W tej sytuacji oczywista jest potrzeba zmian! Zarówno na poziomie
przepisów ogólnokrajowych, jak i lokalnych.
Warszawska konferencja odbyła się 12 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim, w Pałacu Kazimierzowskim. Stanowiła ona
kontynuację działań, które rozpoczęły się podczas Kongresu Osób
z Niepełnosprawnościami już w 2015 roku. Podczas konferencji
nastąpiło uroczyste zaprezentowanie Założeń dla Nowego Systemu
Wsparcia osób z niepełnosprawnościami a także deklaracji, która
własnoręcznie została podpisana przez obecnych na spotkaniu
przedstawicieli organizacji.
Zaproponowane rozwiązania to efekt wielu dyskusji i konsultacji,
a ich celem jest stworzenie osobom z niepełnosprawnościami
możliwości godnego, niezależnego życia z takimi samymi prawami,
jakie mają pozostali obywatele. Tylko wprowadzając nowe podejście
i kompleksowy system wsparcia możemy spowodować, że osoby
z niepełnosprawnościami nie będą traktowane jak drugorzędni
członkowie społeczeństwa. Będą mogły decydować o własnym życiu
– m.in. gdzie mieszkają, pracują, uczą się. Będą mieć możliwość
decydowania o założeniu rodziny, dysponowania własnymi
dochodami, brania udziału w wyborach, referendach, czy wybierania
jak i gdzie spędzają czas wolny.
Konferencja była okazją do wypowiedzi przedstawicieli organizacji
społecznych, które czynnie włączyły się w wypracowanie Założeń
dla Nowego Systemu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.
To również efekt licznych konsultacji, które zostały poczynione
oraz Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który jako jedyny
podjął się tak szeroko rozumianych zmian systemowych. Kilka
tysięcy osób wspólnymi siłami zaangażowało się, by osobom
z niepełnosprawnościami żyło się lepiej i tak, jak same tego chcą.
www.wotezet.pl
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Podczas konferencji – po licznych uwagach i konsultacjach – przedstawiono
proponowane założenia nowego systemu
wsparcia m.in. dla usług społecznych na
rzecz niezależnego życia, opieki wytchnieniowej, zintegrowanych usług osobistych
oraz mieszkalnictwa wspomaganego.
Tylko dzięki zaangażowaniu różnych
podmiotów, możliwe będzie przeprowadzenie zmian, które zrównają prawa
osób z niepełnosprawnościami z prawami reszty obywateli. – mówi pan Aleksander Waszkielewicz, Prezes Zarządu
Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. – Liczymy również na kooperację
ze strony władz, zarówno lokalnych, jak
i ogólnokrajowych.
Organizatorzy, jak i uczestnicy konferencji,
zgodnie twierdzą, że spotkanie i podpisanie
deklaracji były ważne i bardzo potrzebne.
Był to pierwszy krok w procesie wdrażania
zmian, jakie powinny zostać dokonane
przez władze administracji zarówno
centralnej, jak i lokalnej.
Priorytetem są dla nas prawa człowieka. Chcemy przekazać
założenia na ręce decydentów. Chcemy, aby w końcu wzięto
odpowiedzialność za los osób z niepełnosprawnościami w Polsce.
Stąd III Kongres, stąd konsultacje i liczne spotkania, stąd założenia,
nad którymi wspólnie pracujemy. Pora odpowiedzieć na rzeczywiste
problemy osób z niepełnosprawnościami.
AUTOR Fundacja

Instytut Rozwoju Regionalnego
Instytut Rozwoju Regionalnego

ZDJĘCIA Fundacja
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Czym jest

#ZaNiezależnymŻyciem?
Każdy z nas pragnie niezależnego życia. Poszanowania własnej godności,
możliwości podejmowania samodzielnych decyzji. Celem akcji jest
rozpropagowanie idei #ZaNiezależnymŻyciem. Miej wpływ na swoje życie
i decyzje, jakie podejmujesz. Nie pozwól, żeby inni robili to za Ciebie, żeby
zabraniali korzystać z możliwości, jakie oferuje świat, który Cię otacza.
Obecnie w Polsce żyje blisko sześć milionów osób z niepełnosprawnościami, które na co dzień borykają się z licznymi utrudnieniami m.in.
w zatrudnieniu czy w zakresie dostępności architektonicznej. Pomimo,
że Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami weszła
w życie 25 października 2012 r., jej przestrzeganie wciąż pozostawia wiele
do życzenia. Problemem jest m.in. utrudniony dostęp do edukacji, ze
względu np. na niedostosowane pomieszczenia szkolne i akademickie czy
brak możliwości zawierania małżeństw osób z niepełnosprawnościami.
Coraz częściej widoczna jest także przemoc, której ofiarami są osoby
z niepełnosprawnościami. To wszystko skutkuje wykluczeniem, z którym
muszą się mierzyć.
Chcielibyśmy, aby grafika, która promuje akcję #ZaNiezależnymŻyciem
trafiła do szerokiego grona osób z niepełnosprawnościami, ich bliskich,
a także osób, które utożsamiają się z ideą niezależnego życia.
Nikt nie zadba o nas lepiej, niż my sami.
Udostępnij poniższą grafikę w swoich mediach społecznościowych i zachęć
do tego swoich znajomych. Nie zapomnij dopisać #ZaNiezależnymŻyciem.
Dzięki temu wszyscy – w jednym miejscu – będziemy mogli stać się
ambasadorami #ZaNiezależnymŻyciem.

Razem możemy więcej!
www.wotezet.pl
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Co z rynkiem pracy
osoby z niepełnosprawnościami?
Poniżej prezentujemy materiał po Sesji „Rynek pracy”, która
odbyła się podczas III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.
Jej temat wydaje się niezwykle ważny, w kontekście
działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Agata Gawska, Fundacja Aktywizacja
WSPÓŁPROWADZĄCY Aneta Olkowska, Fundacja Aktywizacja Dariusz Gosk, Fundacja
Aktywizacja Dagmara Szota, Stowarzyszenie YAVA Monika Zakrzewska, Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Łukasz
Broniszewski, Fundacja Stabilo Rafał Skrzypczyk, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
WSPARCIE MERYTORYCZNE PANELU Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy
PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
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Sesja „Rynek pracy” zgromadziła największą liczbę uczestniczek
i uczestników. Dyskutowaliśmy w sześciu kilkunastoosobowych grupach.
Tematy przewodnie dyskusji opierały się na postulatach przedstawionych
w „Założeniach dla projektów ustaw dla Nowego Systemu Wsparcia osób
z niepełnosprawnościami, wersja 2.0”.
Przedstawiono je poniżej:
1. Zmiana definicji bezrobotnego w taki sposób, aby obejmowała
niepracujących rencistów, a także możliwość pobierania zasiłku dla
bezrobotnych bez względu na prawo do renty.
2. Wprowadzenie premii dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ-ów)
za wprowadzenie na rynek pracy uczestników WTZ-u przy jednoczesnym
zachowaniu możliwości powrotu do WTZ-u do pół roku od podjęcia
zatrudnienia oraz dodatkowym finansowym wsparciu WTZ-u w zakresie
możliwości zatrudnienia specjalistów rynku pracy takich jak doradca
zawodowy, pośrednik pracy.
3. Likwidacja obecnego przywileju skróconego czasu pracy.
4. Temat przekrojowy „Rola NGO (organizacji pozarządowych), rola PUP
(powiatowych urzędów pracy)”.
5. Wprowadzenie do ustawy instytucji asystenta (asystenta pracy)
oraz wyprowadzenie do ustawy instytucji zatrudnienia wspomaganego
(trenera pracy).
6. Temat przekrojowy „rodzaj niepełnosprawności a miejsce pracy?”.
Przedstawione postulaty do zmian spotkały się z zainteresowaniem
uczestniczek i uczestników. Podsumowanie dyskusji w grupach przedstawia
się jak poniżej.
ZMIANA DEFINICJI BEZROBOTNEGO,
PRAWO DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH
Zmiana definicji bezrobotnego w taki sposób, aby obejmowała
niepracujących rencistów, a także możliwość pobierania zasiłku
dla bezrobotnych bez względu na prawo do renty.
1. Należy zmienić definicję bezrobotnego i umożliwić osobom z prawem
do renty pobieranie zasiłku dla bezrobotnych po spełnieniu warunków
określonych w ustawie jak określony czas pracy, po którym przysługuje
prawo do zasiłku.
2. Zmiana systemu rentowego tak, aby renta nie była powiązana z kwotą
zarobków. Renta powinna być niezależnym od zarobków świadczeniem.
www.wotezet.pl
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WPROWADZENIE PREMII DLA WARSZTATÓW
TERAPII ZAJĘCIOWEJ (WTZ-ÓW)
Wprowadzenie premii dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ-ów) za wprowadzenie na
rynek pracy uczestników WTZ-u przy jednoczesnym zachowaniu możliwości powrotu do WTZ-u do
pół roku od podjęcia zatrudnienia oraz dodatkowym finansowym wsparciu WTZ-u w zakresie
możliwości zatrudnienia specjalistów rynku pracy takich jak doradca zawodowy, pośrednik pracy.
1. Wprowadzenie premii dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ-ów).
2. Realizacja akcji uświadamiających pracodawców i zachęcających do zatrudnienia
uczestniczek i uczestników WTZ-ów.
3. Możliwość powrotu do WTZ-u po nieudanej próbie podjęcia zatrudnienia do 6 miesięcy od
podjęcia zatrudnienia.
4. Finansowanie w WTZ-cie instrumentów wspierających wchodzenie uczestników
i uczestników na rynek pracy jak: trener pracy, doradca zawodowy, pośrednik pracy.
PRZYWILEJ SKRÓCONEGO CZASU PRACY
Likwidacja obecnego przywileju skróconego czasu pracy.
1. Temat wzbudził dyskusję, nie uzyskano konsensusu.
2. Należy podejmować dyskusje o przywilejach, nie tylko skróconym czasie pracy,
i uwzględniać w niej perspektywę zarówno osób z niepełnosprawnością, jak i pracodawców
oraz współpracowników.
ROLA NGO (ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH),
ROLA PUP (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY)
Temat przekrojowy „rola NGO (organizacji pozarządowych), rola PUP (powiatowych
urzędów pracy)”.
1. Współpraca międzysektorowa PUPNGO (powiatowe urzędy pracy – organizacje
pozarządowe) powinna zostać zapisana jako obligatoryjna w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2. Współpraca PUP-NGO jest kluczowa dla kompleksowego wsparcia procesu aktywizacji
zawodowej.
WóTeZet grudzień 2017
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ASYSTENT PRACY I TRENER PRACY
Wprowadzenie do ustawy instytucji asystenta (asystenta pracy)
oraz wyprowadzenie do ustawy instytucji zatrudnienia wspomaganego
(trenera pracy).
1. Należy wprowadzić instytucje asystenta pracy oraz finansować to
działanie jako stałe.
2. Należy wprowadzić instytucję zatrudnienia wspomaganego (trenera
pracy) oraz finansować to działanie jako stałe. Realizatorem powinny
być NGO (organizacje pozarządowe) oraz MOPS/GOPS (Miejskie Ośrodki
Pomocy Społecznej / Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej) – tam, gdzie
nie ma NGO (organizacji pozarządowej), która mogłaby świadczyć takie
wsparcie.
RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI A MIEJSCE PRACY?
Temat przekrojowy „rodzaj niepełnosprawności a miejsce pracy?”.
1. Nie powinno być stanowisk pracy/zawodów dedykowanych osobom
z niepełnosprawnościami.
2. Każdy powinien móc pracować tam, gdzie chce, i móc niezależnie
wybrać swoje miejsce pracy.
DODATKOWE USTALENIA I POSTULATY
1.
2.

3.

4.
5.

Oprócz tego poczyniono dodatkowe ustalenia ipostulaty:
Kwestie przywilejów osób z niepełnosprawnościami dotyczące rynku
pracy powinny znaleźć się w ustawie Kodeks Pracy.
Doradztwo zawodowe powinno być realizowane już od szkoły podstawowej
jako obligatoryjne tak, aby umożliwić osobie z niepełnosprawnością
wybór ścieżki zawodowej zgodnej z predyspozycjami osobowymi, nie
przez pryzmat niepełnosprawności.
Należy informować osoby z niepełnosprawnościami o ich prawach
i obowiązkach oraz rozważyć system informacji, który pozwalałby
w jednym miejscu uzyskać kompleksowe wsparcie informacyjne
w kwestiach związanych z rynkiem pracy.
Należy promować wśród pracodawców ideę zatrudniania osób
z niepełnosprawnościami.
Należ y podejmować działania świadomościowe skierowane
do pracodawców, ale także do samych osób z niepełnosprawnościami.
TEKST RED

na podstawie materiałów pokonferencyjnych
Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego
ZDJĘCIA archiwum organizatorów Kongresu
www.wotezet.pl
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Niezwykły
kalendarz
WTZ we
Wrześni
Pod koniec każdego roku na nasze biurka i ściany trafiają
kalendarze na kolejny rok. Jedne ładniejsze, inne mniej,
ale bardzo rzadko zdarzają się tak wyjątkowe
wydawnictwa, jak te przygotowane przez
Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni.
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„Lata dwudzieste, lata trzydzieste, kiedyś dla wspomnień będą
pretekstem”, śpiewała na przełomie okraszonych złotem lat 20. XX w.
Ludmiła Warzecha. Ówczesny świat tętnił życiem, podlegając intensywnym
zmianom, a ludzie z euforią spoglądali w przyszłość. Przepełniony równie
entuzjastycznym duchem jest Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni,
obchodzący 1 grudnia 2017 roku XX rocznicę swojego założenia.
Tworzący tę placówkę ludzie w ciągu minionych lat z pasją i energią
angażowali się w liczne projekty, które odmieniły życie lokalnej
społeczności. Podobnie jak w okresie ,,szalonych lat 20”, podejmowane
inicjatywy były śmiałą odpowiedzią na wyzwania stawiane przez
współczesność. Dzięki determinacji i wzajemnemu wsparciu placówka
w przeciągu ostatnich dwudziestu lat podlegała dynamicznym zmianom.
W rezultacie pracownicy ze swoimi podopiecznymi stworzyli niezwykłe
miejsce o niepowtarzalnej atmosferze.
Z okazji obchodzonego jubileuszu, pracownicy wraz z podopiecznymi,
oczarowani dynamizmem i entuzjazmem, które zawładnęły Europą na
początku ubiegłego wieku, postanowili uczcić dwadzieścia lat swojej
działalności w wielkim stylu, uwolnili artystycznego ducha i stworzyli
utrzymaną w klimacie 20-lecia międzywojennego wystawę fotografii oraz
kalendarz. Na czarno-białych fotografiach autorstwa Marty Frąckowiak
uwieczniona została niecodzienna codzienność, którą ubarwiły sylwetki
podopiecznych Warsztatu specjalnie wystylizowanych przez Panią Marzenę
Filipiak i Małgorzatę Michalską. Obiektyw aparatu pozwolił na kreatywne
podsumowanie minionych lat poprzez syntezę charakterystycznych dla nich
cech: zaangażowania i pasji.
Stworzony wspólnymi siłami kalendarz niewątpliwie będzie uświetniał
przyjaciołom, pracownikom oraz podopiecznym Warsztatu następny rok
wyzwań i zadań, otwierając drogę do kolejnego jubileuszu.
TEKST Magda

Sobczak-Jankiewicz, Kierownik WTZ we Wrześni
Frąckowiak

ZDJĘCIA Marta

www.wotezet.pl
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Bycie
wolontariuszem
to naprawdę
fajna sprawa!
Jednym z celów realizacji projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii
Solidarnej”, którego współrealizatorem jest Wielkopolska Rada
Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych jest szeroko
rozumiane włączenie i integracja społeczna.

Projekt w swym założeniu wspiera istniejące i nowopowstające
podmioty ekonomii społecznej oraz osoby wymagające wsparcia w zakresie
aktywnej integracji.
Jednym z obszarów wsparcia jest realizacja zadania polegającego
na testowaniu wolontariatu jako innowacyjnego narzędzia włączenia
społecznego. Zadanie to polega na zaangażowaniu 100 osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym z subregionu poznańskiego jako wolontariuszy.
Idea wolontariatu w oparciu o ekonomię społeczną może odbywać się
poprzez aktywizację w podmiotach ekonomii społecznej, instytucjach
i organizacjach pozarządowych.
Zaangażowanie to poprzedzają spotkania edukacyjne nt. ekonomii
społecznej, które w swym założeniu przekazują wartości oraz korzyści
jakie stosowanie jej w praktyce generuje oraz wiele innych aspektów
sprzyjających przyjęciu tej formy aktywizacji zawodowej wraz z aktywizacją
społeczną.
WóTeZet grudzień 2017
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Jak dotąd udało się przeprowadzić kilkanaście takich spotkań przy udziale
116 słuchaczy. Jednymi z pośród słuchaczy byli uczestnicy warsztatów terapii
zajęciowej z części subregionu poznańskiego. Jako grupa wymagająca sprecyzowanego podejścia w dziedzinie aktywizacji zawodowej – zajęcia dostosowane były poziomu percepcji uczestników by w miarę swoich możliwości
mogli zrozumieć jakimi mechanizmami posługuje się ekonomia społeczna oraz
że w procesie zaistnienia na rynku pracy mogą wykorzystać jej instrumenty.
Na zajęciach w formie warsztatowej dla tej grupy społecznej uczestnicy
dowiadywali się czym są role grupowe w danej grupie pracowniczej, jak
ważna jest praca zespołowa, jak istotny jest wkład w pracę każdego z nich
a także o wartości jaką jest sama w sobie idea wzajemnej pomocniczości.
TEKST Ilona

Nieroda, Specjalistka ds. aktywnej integracji,
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji
Pozarządowych
ZDJĘCIA WRK ZOP
www.wotezet.pl
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Barwy
Wolontariatu
12 grudnia 2017 r. w Sali Ziemi na terenie

Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się
Wielkopolskie obchody Dnia Wolontariusza, których
gospodarzem był Marek Woźniak, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego.
Podczas spotkania, w którym udział wzięła także Marzena Wodzińska
– Członek Zarządu Województwa, rozstrzygnięty został konkurs Barwy
Wolontariatu – Wielkopolski Wolontariusz Roku. Nagrodę z rąk Marszałka
odebrał Miłosz Jakubek, wolontariusz Fundacji Pomocy Humanitarnej
Redemptoris Missio.
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony jest 5 grudnia
i został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów
Zjednoczonych w 1985 roku. Jet to dzień, w którym wyrażamy uznanie
dla ludzi angażujących się w bezinteresowną pracę na rzecz innych.
Organizatorami wydarzenia, które uwieńczył koncert zespołu AudioFeels
byli: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Poznaniu oraz Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek
Organizacji Pozarządowych w Poznaniu.
War to przypomnieć, że Wielkopolska Oby watelska wpisuje się
w listę priorytetów „Strategii Polityki Społecznej dla Województwa
Wielkopolskiego do 2020 roku”. Akcentuje potrzebę działań służących
aktywizowaniu zasobów ludzkich i potencjału społecznego na rzecz
rozwoju jednostek, grup i społeczności, w tym także osób zagrożonych
marginalizacją i wykluczeniem społecznym w działania podmiotów
społeczeństwa obywatelskiego. W ramach tego priorytetu zawarty jest
również rozwój wolontariatu w szkole oraz wolontariatu seniorów.
TEKST RED

Na podstawie informacji prasowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
ZDJĘCIA arch. organizatora
WóTeZet grudzień 2017
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Rok wielu
dobrych
zmian
Dobra zmiana w przeciągu ostatnich dwóch lat stała się
synonimem burzenia istniejących rozwiązań
i wprowadzania nowych – na szybkości, nie licząc się
często z innymi głosami w publicznej dyskusji. Na
szczęście to tylko negatywna konotacja – słowa ciągle
mogą znaczyć to, co pierwotnie.

Idziemy do przodu. Nasz świat zmienia się na lepsze. Mimo, że
nie wszystkie zmiany nastrajają mnie pozytywnie (zniesienie w ostatnich
dniach instytucji głosowania korespondencyjnego, czy planowane zmiany
w systemie orzekania, nad którymi pracuje Międzyresortowy Zespół
do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz
Niezdolności do Pracy), jestem zwolenniczką podejścia, że szklanka
pozostaje do połowy pełna. Tylko z takim podejściem można wciąż do niej
dolewać.
Szczególnie mocno widać to w ostatnich miesiącach – powołanie we
wrześniu na pierwszym poznańskim Kongresie Kobiet ruchu „Chcemy
całego życia”, poruszającego ważne i często przemilczane zagadnienia
społeczne (np. niewystarczającą refundację pieluchomajtek, czy też
konieczność zmiany sztywnych ram świadczenia pielęgnacyjnego), odbycie
się pierwszego ogólnopolskiego Kongres Praw Obywatelskich w Warszawie,
z silną reprezentacją poznańską, czy też kolejnego Kongresu Osób
z Niepełnosprawnościami pozwala sądzić, że ludzkie odruchy są niezależne
od polityki.
www.wotezet.pl
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Aby zmienić świat
– należy zacząć od siebie.
I tego się trzymajmy
w przyszłym roku.

Wielkie pokłady dobra nie ominęły również poznańskiego środowiska.
W tym roku został ogłoszony szeroko zakrojony konkurs na wdrażanie
innowacji społecznych, zakończony wybraniem kilkunastu zwycięskich
projektów. Od tego miesiąca laureaci rozpoczynają wcielanie swoich
pomysłów w życie – mam nadzieję, że z jak największym oddźwiękiem.
W kolejnej, siódmej już edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia nagrody
otrzymały trzy poznańskie spółdzielnie socjalne – prowadzona przez Dobrą
Spółdzielnię Socjalną Dobra Kawiarnia otrzymała Nagrodę Publiczności,
Spółdzielnia Socjalna FURIA została uhonorowana Nagrodą Odkrycie Roku,
zaś Spółdzielni Socjalnej Wspólny Stół przypadła w udziale Nagroda ANG
za najskuteczniejszą promocję i komunikację. Po raz siódmy rozstrzygnięto
także konkurs Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami,
w którym zwyciężył projekt Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod
Kępnem „Dodać skrzydeł”, a kolejne miejsca zdobył projekt z Ostrowa
Wielkopolskiego dotyczący tzw. teleopieki – systemu opieki domowej dla
osób starszych i niepełnosprawnych oraz program Miasta i Gminy Gołańcz
dedykowany osobom potrzebującym rehabilitacji. Nie można jednak
zapomnieć o rozstrzygnięciu osiemnastej, rekordowej edycji konkursu
Poznański Wolontariusz Roku 2017. Co prawda, trudno jest wartościować
pomoc innym, lecz jestem przekonana, że wyróżnione i nagrodzone osoby
zasłużyły, aby mówić głośniej o ich działalności.
TEKST Weronika
ZDJĘCIE arch.
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Miksza
autorki

1.

2.

4.

3.
1. Wojciech Witt, Moje Kielno, WTZ w Bojanie
2. Sylwia Pokorska, Kolorowa Polska, WTZ MORS w Łodzi
3. Marzena Trzcińska, Górki sławinkowskie, ŚDM w Lublinie
4. Danuta Gosk, Tu gdzie jest nasz dom my i wy, WTZ Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Olsztynie

Nasza Galeria
Koniec roku do czas na podsumowania, ale także na rozstrzygnięcia wielu
konkursów. Spójrzcie na prace laureatów XV edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, tradycyjnie
organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Przypomnijmy, że w tym roku tematem przewodnim
była „Moja Ojczyzna”.
Jest to dla nas zaszczyt, że możemy zaprezentować na naszych łamach
tak wspaniałe dzieła sztuki. Wszystkim laureatom konkursu serdecznie
gratulujemy!
TEKST RED

AMBASADA MEKSYKU
W POLSCE

