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Dzień dobry
Wiosna za pasem, a pandemia wcale
nie zwalnia – wręcz przeciwnie, kolejny raz
duża część WTZ jest zamknięta.
Jest nam z tego powodu bardzo przykro, rozumiem,
że dla Was to trudny czas. Tym bardziej niełatwo
zrozumieć decyzję naszego rządu, który nie wpisał
osób z niepełnosprawnościami uczestniczących
w Warsztatach, a także kadry i wolontariuszy placówek
do grupy priorytetowej przy szczepieniach na COVID-19.
Piszemy o tym szerzej w bieżącym numerze WóTeZetu.
Pozostaje cierpliwie czekać na swoją kolej i stosować
się do zaleceń i obostrzeń związanych z pandemią.
Nie lekceważmy zagrożenia – na szczęście na spacer do
parku lub do lasu można wychodzić, więc korzystajcie
z tej formy relaksu. Zapewniam, że jest ona skuteczna.
Marcowy numer naszego czasopisma to niestety
prawdopodobnie ostatni w tym roku. W dobie
koronawirusa także nasza sytuacja jest trudna.
Nadal chcemy, żeby gazeta ukazywała się bezpłatnie.
Dofinansowanie ze środków PFRON zapewnia tylko
80% środków finansowych. Staramy się znaleźć
inne źródła finansowania, ale w tym momencie
nie możemy Wam zagwarantować, że WóTeZet w tym
roku się jeszcze ukaże. W imieniu całej redakcji bardzo
dziękuję za wsparcie – maile, telefony, stały kontakt
z wieloma osobami, także współpracownikami
i współpracowniczkami.
Na pewno nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.
Trzymajcie się.
Marcin Halicki
Redaktor naczelny
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Bardzo lubimy innowacyjne
pomysły. Zwłaszcza takie,
dzięki którym wiele osób może
zmienić jakość swojego życia.
Do tej pory często słyszeliśmy
o tak zwanych protezach
kosmetycznych, które poza
warstwą wizualną, nie miały
wpływu na funkcjonowanie
osób z brakiem kończyn
górnych. Dlatego tak bardzo
spodobał się nam w redakcji
projekt, o którym usłyszeliśmy
kilka tygodni temu.
O innowacyjnej, funkcjonalnej
protezie TOLKA rozmawiamy
z szefem firmy VBionic ,
Bartoszem Rajewskim.

Marcin Halicki: Skąd
pomysł na takie
przedsięwzięcie?
Przybliż czytelnikom
genezę projektu.
Bartosz Rajewski:
Koszt opracowanych do tej
pory modeli technicznie
zaawansowanych protez
porównywalny jest z ceną
luksusowego samochodu.
Mamy XXI wiek i pomimo, że
dysponujemy technologią
umożliwiającą nam wylądowanie
na Marsie, to zdecydowana
większość (aż 80%) osób
potrzebujących rozwiązań
protetycznych nie ma do
nich dostępu. To statystyki
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dotyczące całego świata,
różnią się dla poszczególnych
krajów. Ale fakt, że
tylko mała cząstka osób
potrzebujących protez, może
z nich skorzystać, pobudził
mnie do technologicznych
i zawodowych poszukiwań.
Dodatkowo, pracowałem
już kilkanaście lat jako
programista i tęskniłem za
tworzeniem czegoś bardziej
namacalnego i wymiernego.
Zainspirował mnie japoński
projekt Exii, który miał
zaowocować tym, by bioniczne
protezy były ogólnodostępne,
tak by każdy mógł
samodzielnie taką protezę
wydrukować na drukarce 3D.
Szefa tego projektu udało
mi się nawet sprowadzić do
Poznania. Z tych intensywnych
rozmów i dalszych poszukiwań
wyłonił się start-up vBionic.
MH: Czym jest
TOLKA ?
BR: TOLKA ma nie
tylko pięknie wyglądać
(jak większość protez
dostępnych obecnie na
rynku). Umożliwia – dzięki
zaprojektowanym przez nasz
zespół mechanizmom palców
– złapanie kubka, kierownicy,
jedzenie sztućcami. Jest
przy tym zarejestrowanym
i certyfikowanym urządzeniem
medycznym.
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Aż 80% osób
potrzebujących rozwiązań
protetycznych nie ma
do nich dostępu.

fot. archiwum VBionic

7

WóTeZet
marzec 2021

8

temat numeru

WóTeZet
marzec 2021

temat numeru

fot. archiwum VBionic(2)

9

WóTeZet

temat numeru

marzec 2021
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W planach mamy też
wprowadzenie bardzo
zaawansowanej protezy
robotycznej o nazwie
TOLKA PRO.
MH: Do kogo kierujecie
swoją ofertę?
Marzy mi się, by wszyscy,
którzy będą potrzebować
protezy, mogli mieć do nich
dostęp i by barierą nie była
dla nich cena protezy. TOLKA
to najatrakcyjniejsza cenowo
proteza funkcjonalna w Polsce.
Istnieje również możliwość
otrzymania dofinansowania do
90%, w ramach PFRON-owego
programu „Aktywny Samorząd”.
Przeprowadzamy naszych
klientów – krok po kroku – przez
proces otrzymania tego wsparcia.
Dodam też, że Michał, który
odpowiada w vBionic za wsparcie
klientów, sam jest użytkownikiem
naszej TOLKI.
MH: VBionic
współpracowało
z inicjatywą Kids
Paradise, wspierając
mieszkańców Syrii,
głównie ofiary wojny. To
fantastyczna inicjatywa,
powiedz coś więcej na
ten temat.
BR: Powtórzę się, że
misją vBionic jest zwiększenie
dostępności protez. Nie ma
lepszego sposobu na realizację
tej misji niż dostarczenie protez
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do miejsca, które nie ma szans
na taką pomoc. Dlatego właśnie
zrealizowaliśmy z sukcesem
pilotażowy projekt przekazania
protez na obszary objęte
wojną, w północnej Syrii. Udało
nam się stworzyć cały proces.
W pierwszej fazie protezy
otrzymało 9 osób, jesteśmy
gotowi na realizację szerszego
projektu. Poszukujemy rozwiązań
finansowych, które pozwoliłyby
nam rozszerzyć zakres działania.
Jesteśmy także w trakcie realizacji
pierwszej protezy w Jemenie.
Skoro możliwe jest wykonanie
takich zamówień, nie stanowi dla
nas problemu wykonanie protezy
dla kogoś w Polsce czy Europie.
MH: Jakie Wasza firma
ma plany na przyszłość?
BR: Chcielibyśmy docierać
do coraz większej liczby osób
po amputacji z informacją
o nowych rozwiązaniach, które
wdrażamy. Popularyzować
pomysł, że protezy mogą być
dostarczane w dowolne miejsce,
bez konieczności wychodzenia
z domu, ale także zmienić
myślenie o protezach jako
bardzo drogich urządzeniach,
których zmianę można planować
wyłącznie co kilka lat.
Dziękuję bardzo
za rozmowę!
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Zadbaj
o siebie.

Opowiedz sobie
coś miłego
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Jestem uzależniona od kupowania książek. Mamy
ich w domu regały, sterty i kupki, a i tak pojawiają
się nowe. Czasem trafione, czasem mniej. Czasem
kupione z polecenia, a czasem zupełnie
przypadkiem, bo przyciągnęło mnie coś
na okładce, jakiś krótki fragment, który
przeczytałam przeglądając książkę w sklepie.
Czasem właśnie te „przypadkowe” książki robią
mi w życiu małe zamieszanie.

Tak właśnie było z książką „Nic się

We wstępie autorka opowiada o tym, że od

nie dzieje” Kathryn Nicolai, którą Ci

dzieciństwa, przed zaśnięciem opowiadała sobie

serdecznie polecam.

takie kojące historyjki. To wyznanie sprowokowało
mnie do poobserwowania siebie. Kiedy byłam mała

Autorka jest twórczynią podcastu

próbowałam zamawiać sobie sny. Czy teraz też

Nothing Much Happens, w którym

opowiadam sobie coś przed zaśnięciem? Oczywiście.

opowiada historie na dobranoc.

To jednak zazwyczaj nie są miłe rzeczy. Najczęściej

W książce znajdziemy kilkadziesiąt

snuję jakieś plany, zastanawiam się, co muszę zrobić

takich historii, podzielonych według pór

kolejnego dnia, co może się udać, co nie. Czasami

roku, a oprócz nich kilka wskazówek

międlę w głowie wydarzenia z wczoraj lub jeszcze

przydatnych w praktyce medytacyjnej,

odleglejszej przeszłości. Oglądam je na nowo i zwykle

kilka przepisów na pyszne dania

utykam w analizowaniu, co mogłam zrobić inaczej,

i napoje.

co się nie udało, co ktoś inny mógł, nie zrobił, co ja
powiedziałam, co on powiedział itd. Zdecydowanie mi
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Historie są kwintesencją przytulności

to nie służy. Zainspirowana opowiadaniami z książki,

i łagodności. Są zapisami chwili obecnej

postanowiłam sama zacząć opowiadać sobie swoje.

i odnajdywaniem w niej, w codziennych

Żeby było mi łatwiej na początek, bo wychodzenie

prostych czynnościach, ciepłego

ze schematu nie jest proste (mózg szybko zmienia

spokoju. Są o wracaniu do domu

stację na dobrze znane myślo-radio), zaczęłam je

w deszczowy dzień i gorącej kąpieli,

zapisywać. Ta praktyka pomogła mi też projektować

o wakacjach i wylegiwaniu się w słońcu,

takie sytuacje w codziennym życiu i przykładać do

o uprawianiu warzyw na małej działce,

nich większą wagę, celebrować je. Zachęcam i Ciebie

o słuchaniu muzyki i głaskaniu kota.

do spróbowania.
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Kup lub wybierz zeszyt, który przeznaczysz na
te historie. Może zakładanie nowych zeszytów
w szkole sprawiało Ci przyjemność? Ten będzie
tylko dla Ciebie i możesz go prowadzić jak tylko
Ci się spodoba. A może nie znosisz ręcznego
pisania, wtedy może się sprawdzić notowanie,
na przykład w telefonie.

Relaksujący urok takich opowieści
polega na tym, że nic szczególnego

Zaplanuj jak często i kiedy chcesz zapisywać

się nie dzieje. Nie ma w nich nagłych

historie. Jak zawsze, plan ma większe szanse

zwrotów akcji, napięcia, nikt

powodzenia, jeśli uwzględnisz szczegóły

niespodziewanie nie puka do drzwi,

(codziennie przed snem, w sobotę rano).

nie ma pożarów czy wypadków. Twórz
historyjki oparte na tym, co dla Ciebie

Kiedy już siądziesz z zeszytem i czymś do pisania

jest relaksujące, co kojarzy Ci się

pomyśl co miłego Ci się ostatnio przydarzyło.

z łagodnością, dobrem, przytulnością.

Może ktoś bardzo uprzejmie obsłużył Cię
w sklepie? Może rozczulił cię włochaty

Dobrych snów :)

piesek spotkany na spacerze? Może to była
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chwila spokoju w domu, na kanapie? Dobre,

Katarzyna Halicka

samodzielnie przygotowane jedzenie? Możesz

antropolożka kultury,

opisać taką historię lub potraktować ją jako

projektantka warsztatów

inspirację do stworzenia zupełnie nowej. A może

i szkoleń. Od 5 lat przygotowuje

po prostu chcesz przeżyć jakąś miłą przygodę

i prowadzi warsztaty

w wyobraźni? Nikt nie będzie czytać Twoich

kompetencji miękkich (radzenie

opowiadań (chyba, że zdecydujesz inaczej), więc

sobie ze stresem, asertywność,

porzuć zawstydzenie, które przemawia przez

komunikacja) i warsztaty

myśli „to głupie”, „nie umiem pisać”, „to jakaś

projektowe dla instytucji, firm

grafomania” (jeśli się pojawia). To nie jest na

i osób prywatnych. Pracuje

ocenę.

z dziećmi i z dorosłymi.

Audyty
Fundacja Inicjatyw Społecznych MILI LUDZIE
prowadzi audyty dostępności instytucji
publicznych i komercyjnych pod kątem ich
dostępności dla osób z różnymi typami
niepełnosprawności i osób starszych.
Nasi eksperci
posiadają wieloletnie,
udokumentowane
doświadczenie
w przeprowadzaniu audytów
dostępności instytucji
publicznych oraz firm
komercyjnych.

W ramach audytów dostępności oferujemy m.in.:
– Wizytację obiektu przez zespół ekspertów
ds. dostępności
– Przygotowanie raportu na temat aktualnej
dostępności obiektu lub przestrzeni dla osób
z niepełnosprawnościami i osób starszych
– Przygotowanie uwag i rekomendacji dotyczących
zwiększenia dostępności obiektu lub przestrzeni
– Opracowanie planu wdrożania

Dotychczas
przeprowadzaliśmy
audyty dostępności
w kilkudziesięciu obiektach,
m.in. w jednostkach
Urzędu Miasta Poznania,
Wielkopolskiego Urzędu
Marszałkowskiego, obiektach
kulturalnych i sportowych
w Wielkopolsce, a także
w firmach komercyjnych
stolicy Wielkopolski.

rekomendowanych zmian (włącznie z opcją
wsparcia architektonicznego).

Wszystkie zainteresowane
instytucje publiczne i firmy
komercyjne zapraszamy
do kontaktu!
info@mililudzie.org
Tel: 603 78 24 78
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Uczestnicy
i pracownicy WTZ
bez priorytetu
przy szczepieniach
na COVID-19
Od kilku miesięcy trwa proces szczepień na koronawirusa.
Sytuacja jest trudna - chętnych na szczepionki na COVID-19
jest zdecydowanie więcej niż dostępnych dawek. W związku
z tym rząd przyjął harmonogram szczepień i wskazał grupy
priorytetowe, do których, przy dużym niezadowoleniu
i rozczarowaniu nie zostały zakwalifikowane osoby
z niepełnosprawnościami, w tym uczestnicy i uczestniczki WTZ,
a także ich opiekunowie, pracownicy i wolontariusze placówek.
Oczywiście sytuacja taka dotyczy
Warsztatów, które nie są traktowane jak
placówki DPS czy pomocy społecznej, bo
akurat w tym przypadku Rozporządzenie
Rady Ministrów z 14 stycznia 2021 roku
wspomina o osobach zatrudnionych
w jednostce organizacyjnej pomocy
społecznej, a także o pensjonariuszach
domów pomocy społecznej, jako
o traktowanych priorytetowo przy
szczepieniach. Niestety rozporządzenie,
pomimo wielu petycji i interpelacji
parlamentarzystów, nie wskazuje na
osoby korzystające z wsparcia w WTZ
(także o pracownikach). W związku z tym
większość uczestników i kadry będzie
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musiała oczekiwać na standardowy
termin szczepień, uzależniony od
grupy wiekowej.
Dostajemy w redakcji bardzo dużo
telefonów dotyczących tej trudnej
sytuacji. Pozostaje nam tylko
przyłączyć się do apeli do władz
i zwrócić się z prośbą o zmianę
rozporządzenia.
Poniżej jedna z petycji. Petycję
przygotowała Fundacja im. Brata
Alberta w Krakowie.
RED

WóTeZet

alarm obywatelski

marzec 2021

Dr Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu niżej podpisanych organizacji pozarządowych i charytatywnych zwracamy
się z apelem, aby dobrowolnymi szczepieniami na Covid-19 objęci zostali w grupach
„O” i „1” Narodowego Programu Szczepień, także pracownicy i uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Świetlic Terapeutycznych,
Dziennych Domów Seniora oraz Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych i innych
dziennych placówek dla osób z niepełnosprawnościami. Tak jak to jest już w wypadku
pracowników i mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.
Wspomniane placówki dzienne od wielu miesięcy muszą na podstawie decyzji
poszczególnych wojewodów zawieszać i ograniczać swoją działalność. Jest to
podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, którymi są osoby
z najróżniejszymi niepełnosprawnościami, często sprzężonymi. Niestety doprowadza
to jednak do wielomiesięcznej izolacji, która ma bardzo negatywne skutki psychiczne
i zdrowotne. Dlatego też szybkie objęcie tych jednostek szczepieniami pozwoli na
wznowienie działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej placówek, a co za tym idzie,
na powrót do normalności.
W podobny sposób szczepieniami powinni być objęci pracownicy i wolontariusze
wszelkiego typu ośrodków dziennych i stacjonarnych dla ludzi bezdomnych, którzy
zostali pominięci w rozporządzeniu o szczepieniach, a którzy wykonują bardzo ważną
pracę społeczną. W porozumieniu z ich przedstawicielami, winno także opracować
racjonalny system szczepienia samych ludzi bezdomnych, którzy w obecnej
rzeczywistości czują się zagubieni i bezbronni. Jest to tym ważniejsze, że ludzie ci
przemieszczają się po całym kraju i wielu wypadkach nie mają żadnego kontaktu
ze służbą zdrowia.
Równocześnie deklarujemy chęć do współpracy z Panem Ministrem w zakresie troski
o osoby z niepełnosprawnościami i bezdomne.
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Plakaty

zaangażowane
Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2,
działający przy Polskim Stowarzyszeniu
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Koszalinie,
8 marca 2021 roku zorganizował
wystawę prac konkursowych
„Daj z siebie choć 1 %”.

20

WóTeZet

z życia WTZ

marzec 2021

Grzegorz Soroka
Estera Artych
Klaudia Kacperek
Monika Jaworska
przedstawiciele samorządu
Warsztatowego WTZ 2

Nie jest sztuką stworzyć coś ciekawego,
ale sztuką jest trafić do odbiorcy. Dlatego
też powstał pomysł zorganizowania
nietypowej wystawy, którą ma szansę
zobaczyć szersze grono osób. Wystawa ze
względu na wciąż trwającą pandemię miała
miejsce przy budynku naszego Warsztatu,
na otwartej przestrzeni.
Roczne rozliczenie to obowiązek każdego
podatnika. To także możliwość udzielenia
wsparcia osobom, które potrzebują
pomocy i na tę pomoc bardzo liczą. Warto
wesprzeć działania i inicjatywy naszego
Stowarzyszenia jako prężnie działającej
instytucji obejmującej wszechstronną
opieką osoby z niepełnosprawnościami
z regionu. Przekazanie 1% to prosty
sposób, aby przyczynić się do czynienia
dobra… A dobro zawsze wraca.
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Ewa Cyngiel
kierowniczka WTZ 2

Dorota Dzikowska
Patrycja Kuchta
instruktorki terapii
zajęciowej WTZ 2

fot. archiwum WTZ 2 w Koszalinie(3)

Zadaniem konkursowym było stworzenie
jak najciekawszego plakatu, nawiązującego
do profilu danej pracowni i zachęcającego
do przekazania 1% podatku na rzecz
Stowarzyszenia. W konkursie wzięły
udział wszystkie pracownie. Prace
oceniane były przez jury, w skład którego
weszli przedstawiciele Samorządu
Warsztatowego. Zdaniem jury decyzja
o przyznaniu pierwszego miejsca była
bardzo trudna, gdyż poziom był niezwykle
wysoki i wyrównany.
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