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EKONOMIA SPOŁECZNA

Dlaczego Rozwiązania dla Wielkopolski
ekonomia
społeczna?

„Jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój Wielkopolski jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań aktywizujących
różne środowiska, pomagających harmonijnie
łączyć aspekty życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Zależy nam, by podejmowane
na szeroką skalę działania lokalne i ponadregionalne przyczyniły się do wzrostu wartości
kapitału ludzkiego Wielkopolski, stanowiąc
ważny punkt identyﬁkacji regionalnej i aktywnej integracji wokół wartości, jakie reprezentuje
ekonomia solidarności”.

Od redakcji

E

konomia społeczna to system
działania, który polega na
osiąganiu celów społecznych metodami gospodarczymi. Ekonomia
społeczna przywraca osobom niepełnosprawnym (i innym osobom
w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej) samodzielność i poczucie
uczestnictwa w społeczeństwie.

MAREK WOŹNIAK

Bez ekonomii społecznej nie
zbuduje się ani nowoczesnego
społeczeństwa obywatelskiego,
ani nowoczesnej gospodarki. Jest
niezbędna zarówno Polsce jak i
Wielkopolsce. Ekonomia społeczna potrzebuje przychylności nas
wszystkich. Ekonomię społeczną
tworzą podmioty, które cele społeczne stawiają wyżej niż gospodarcze.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Z LISTU INAUGURUJĄCEGO
AKADEMIĘ SOLIDARNOŚCI W WIELKOPOLSCE
3 CZERWCA 2011 ROKU

Materiały zaprezentowane w
tym numerze na zaproszenie Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi
i Redakcji „Filantropa” na stronach
od 2 do 13 przygotowało wiele
osób i instytucji, wśród nich Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Poznaniu, Fundacja Pomocy
Wzajemnej „Barka”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Spółdzielni
Socjalnych, Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich PISOP oraz liczne
podmioty ekonomii społecznej.
Zapraszamy do lektury.

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

FOT. ARCHIWUM CESON

Dlatego „Filantrop Naszych Czasów” z otwartością przyjął inicjatywę Centrum Ekonomii Społecznej
Osób Niepełnosprawnych i Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi,
aby przygotować numer tematyczny, poświęcony rozwojowi tej
dziedziny w Wielkopolsce. Zostały
w nim zaprezentowane podstawowe informacje na temat ekonomii
społecznej, najważniejsze nurty
i kierunki działań, funkcjonujące
w naszym województwie ośrodki wsparcia ekonomii społecznej,
akcja promocyjna „Zakup prospołeczny” i podmioty, które do tej
akcji przystąpiły i otrzymały już
pierwsze certyﬁkaty.

Praca nad założeniem spółdzielni socjalnej osób niepełnosprawnych
to długotrwały proces przygotowań.
SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Projekt objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Wybrane podmioty
ekonomii społecznej
P

ojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie i dotyka wielu sfer życia
społecznego. Jednak, chcąc
znaleźć wspólny mianownik,
można powiedzieć, że kluczową zasadą w tej idei jest
prymat działania na rzecz
ludzi (członków, podopiecznych) nad maksymalizacją
zysku. Oznacza to, że dla jednostek ekonomii społecznej
istotne znaczenie – obok celu
gospodarczego – ma misja
społeczna.
Pomocna w staraniach o pracę dla osób niepełnosprawnych
jest ekonomia społeczna. Mechanizmy ekonomii społecznej
to szansa na samodzielność i
aktywne życie dla osób niepełnosprawnych. Sprawdzone już
w wielu krajach Unii Europejskiej, a mniej znane w Polsce,
gdzie łatwiej dać rentę czy zasiłek niż pomoc w stworzeniu
miejsca pracy. Osoby niepełnosprawne nie muszą żyć z rent i
zasiłków, siedzieć samotnie w
domach czy też nudzić się pod
okiem opiekunów. Szanse na
bardziej aktywne życie dają im
warsztaty terapii zajęciowej, a
zakłady aktywności zawodowej czy spółdzielnie socjalne
pozwalają osobom niepełnosprawnym zarabiać na swe
utrzymanie i zdobyć nowych
znajomych, kolegów z pracy,
przyjaciół.
Podmioty ekonomii społecznej, zaspokajając potrzeby swoich członków lub podopiecznych, często wykonują
zadania, z których ani państwo,
ani inne podmioty gospodarcze
nie wywiązują się w sposób
wystarczająco skuteczny.
W Polsce mamy wiele rodzajów podmiotów, które możemy
nazwać podmiotami ekonomii społecznej. Swoje miejsce

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

mogą w nich znaleźć osoby
niepełnosprawne. Działalność
każdego z nich regulowana
jest innymi przepisami prawa.
Przedstawiamy najważniejsze
z nich, wraz z przykładami
– takimi, które współtworzą
osoby niepełnosprawne:
Spółdzielnie socjalne –
tworzą je w większości osoby
zagrożone marginalizacją ze
względu na bezrobocie, niepełnosprawność czy chorobę
psychiczną, które mają trudności w znalezieniu pracy. Praca w spółdzielniach socjalnych
daje im szansę na aktywizację
społeczną i zawodową, integrację, podniesienie swoich
kwaliﬁkacji. W odróżnieniu od
innych podmiotów ekonomii
społecznej spółdzielnia socjalna wymaga dużej samodzielności i odpowiedzialności jej
członków. Obowiązuje taki
sposób podejmowania decyzji,
że każdy członek, niezależnie
od wielkości udziału w spółdzielni, dysponuje w tym procesie jednym głosem. To sprawia, że członkowie spółdzielni
są w pełni odpowiedzialni za
sprawy przedsiębiorstwa, uczą
się samodzielności i długofalowego planowania. Sami
dbają o ﬁnanse, zarządzają
własną działalnością, wyznaczają kierunki rozwoju. Odzwierciedla się to w formie
prawnej spółdzielni socjalnej.
W odróżnieniu od ZAZ-ów i
CIS-ów (opisanych dalej), ma
ona osobowość prawną i nie
posiada „zewnętrznego” organizatora w postaci jednostek
samorządu terytorialnego czy
organizacji pozarządowych.
Chociaż podmioty takie mogą
spółdzielnię założyć lub do niej
przystąpić. Dobrym przykładem spółdzielni socjalnej jest
spółdzielnia Tajemniczy Ogród

– zaprezentowana w tym numerze „Filantropa”.
Organizacje pozarządowe
(stowarzyszenia i fundacje)
prowadzące działalność ekonomiczną (w postaci działalności gospodarczej czy wyodrębnionego podmiotu, np.
spółki z o.o. lub akcyjnej; niektórzy zaliczają do tego grona
również organizacje pozarządowe prowadzące w sposób
stały i regularny odpłatną działalność statutową), działające
na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz ustawy o
fundacjach.
Centra integracji społecznej (CIS), działające na podstawie ustawy o zatrudnieniu
socjalnym, to jednostka organizacyjna utworzona przez
jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową, realizująca reintegrację zawodową i społeczną
poprzez prowadzenie dla osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym (np. długotrwale bezrobotnych) programów
edukacyjnych, obejmujących
m.in. nabywanie umiejętności
zawodowych, przekwaliﬁkowanie lub podwyższanie kwaliﬁkacji zawodowych oraz nabywanie innych umiejętności
niezbędnych do codziennego
życia. Dobrym przykładem CIS
jest Centrum Integracji Społecznej, które powstało przy
Stowarzyszeniu ETAP w Poznaniu w 2008 roku. Początkowo było odpowiedzią na problemy dłużników Poznańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w
Poznaniu. Centrum zajmuje się
aktywizacją społeczno-zawodową osób bezrobotnych lub
zagrożonych wykluczeniem
społecznym (w tym osób nie-

pełnosprawnych). Celem Centrum jest przygotowanie osoby
bezrobotnej do pracy w formie
zatrudnienia bądź członkostwa
w spółdzielni socjalnej. Przystępując do programu uczestnik traﬁa na kurs intensywnego szkolenia z zakresu obsługi
komputera, gdzie przez dwa
miesiące zdobywa wiedzę dotyczącą m.in. podstawowych
programów biurowych, graﬁcznych oraz obsługi Internetu.
Następnie przechodzi na jeden
z czterech warsztatów aktywizacji zawodowej [porządkowy,
ogrodniczy, opieki, budowlany], gdzie zdobywa umiejętności niezbędne na rynku pracy.
Obecnie CIS aktywizuje społecznie i zawodowo ponad 60
osób bezrobotnych. Centrum
zbudowane jest w partnerstwie
lokalnym, czynnie działa na
rzecz społeczności Piątkowa
poprzez usługi, jakie oferują
poszczególne warsztaty.
Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), tworzy się w celu
zatrudniania osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności i określonych w
ustawie grup osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także przygotowania ich do życia
w otwartym środowisku. ZAZ
może prowadzić działalność
gospodarczą. Zaz-y działają
na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W Wielkopolsce
działa jedna z najsilniejszych
w Polsce sieć ZAZ, tworzona przez 9 takich podmiotów.
Wszystkie one przystąpiły do
akcji „Zakup Prospołeczny” i
są prezentowane na kolejnych
stronach tego numeru „Filantropa”. GW
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DZIAŁANIA SAMORZĄDU NA RZECZ ROZWOJU

Idea ekonomii społecznej
K

onsekwentnie
realizując
politykę otwartości, samorząd naszego województwa
korzysta ze wszystkich szans
i zasobów, wśród których niezmiernie ważną rolę odrywają
partnerstwa pomiędzy różnymi
podmiotami życia społecznego
i gospodarczego.
Droga partnerstw przyjęta
została także w realizacji zadań
z obszaru polityki społecznej
powierzonych
Regionalnemu
Ośrodkowi Polityki Społecznej
w Poznaniu. Zadania te mają na
celu polepszenie warunków życia mieszkańców Wielkopolski,
zachowanie postawy otwartości
i umożliwiający mieszkańcom
naszego województwa „harmonijny rozwój, udział w kulturze
i życiu społecznym oraz szansę
prowadzenia aktywnego i niezależnego życia”.
Wśród zadań tych szczególne
miejsce zajmuje ekonomia społeczna, odgrywająca ważną rolę
w budowaniu strategii rozwoju
kapitału społecznego w sposób
odpowiedzialny i przyszłościowy,
włączający do głównego nurtu
społecznego grupy wykluczone i
zagrożone wykluczeniem.

RÓŻNE WYMIARY
EKONOMII
Ekonomię określa się jako
naukę o gospodarowaniu, badającą w jaki sposób wykorzystujemy różne zasoby, środki
i narzędzia, będące w naszej
dyspozycji w celu zaspokojenia
różnorodnych potrzeb.
To jednak nie wyczerpuje pojęcia ekonomii, która obejmuje
wiele wymiarów ludzkiego życia, łącząc umiejętność zarządzania z podejmowaniem wyborów, zapewniających trwałość
i skuteczność podejmowanych
działań.
Dlatego mówi się też o ekonomii w aspekcie myśli i wartości
(ekonomia myślenia np. to kierowanie się zasadą: najlepsze
jest najprostsze rozwiązanie; a
ekonomia wartości ukazuje spo-

sób postępowania człowieka,
a także działania łaski [tu: ekonomia zbawienia] prowadzącej
człowieka do szczęścia) oraz
w aspekcie rozwoju kapitału
społecznego, czyli o ekonomii
społecznej, zwanej także gospodarką społeczną, przedsiębiorczością społeczną i ekonomią
solidarną.
W tym znaczeniu ekonomia
społeczna to:
1) sposób funkcjonowania
przedsiębiorstw społecznych w
społeczności lokalnej i ich wzajemnych powiązań między sobą
i z innymi środowiskami,
2) systemy współpracy ekonomiczno-społecznej (np. na
poziomie lokalnym), które w
równym stopniu kładą nacisk
na czynniki społeczne i korzyści
ekonomiczne;
3) tworzenie klimatu i narzędzi
sprzyjających przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej,
pozwalającej na: zapewnienie
alternatywnych form zatrudnienia, tworzenie klimatu wzajemnej pomocy i solidarności międzyludzkiej, tworzenie miejsc
samorealizacji i aktywności dla
osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją.
Wyżej wymienione spostrzeżenia wskazują, że każda przedsiębiorczość jest ‘motorem rozwoju’, także przedsiębiorczość
społeczna, która podkreśla
wspólny cel wielu partnerów,
w tym m.in. władz samorządowych, przedsiębiorców prywatnych, organizacji obywatelskich,
jakim jest spójność społeczna
oraz podniesienie jakości życia
mieszkańców danej wspólnoty
lokalnej czy regionalnej.
Działania ROPS w tym zakresie podejmowane są na drodze realizacji wielu projektów
i inicjatyw, do których zaliczyć
możemy m.in.: prace Akademii
Solidarności w Wielkopolsce,
partnerski udział w projekcie
Centrum Ekonomii Społecznej
Osób Niepełnosprawnych, realizację partnerskiego projektu
innowacyjnego „Wielkopolskie
Centrum Ekonomii Solidarności”
oraz budowę wieloletniego planu działań na rzecz wspierania i
upowszechniania ekonomii społecznej w naszym regionie.

Aktywizując i włączając do
gospodarki rynkowej osoby zagrożone wykluczeniem i marginalizacją, ekonomia społeczna nie ogranicza się tylko do
prostego dostarczania usług i
produktów specyﬁcznej grupie
beneﬁcjentów.
Taka wizja skutkowałaby
postrzeganiem beneﬁcjentów
ekonomii solidarności jako
biernych odbiorców danych
dóbr, co sprzeciwiałoby się
budowaniu postaw proaktywnych i długofalowych.
Dlatego, jako owoc postanowień porozumienia zawartego w Poznaniu w październiku 2010 roku, mającego na
celu budowanie środowiska
przyjaznego Ekonomii Solidarności, zainaugurowano 3
czerwca 2011 roku działalność
Akademii Solidarności.
Akademia Solidarności jest
przestrzenią wymiany myśli,
budowania wspólnej wizji rozwoju naszego regionu w oparciu o idee godności, otwartości i współdziałania na rzecz
budowania trwałych relacji i
elementów życia społecznego
w Wielkopolsce.
Dla zapewnienia realnego
wdrażania tej zasady w proces
upowszechniania koncepcji innowacji społecznych powołano
tą Akademię jako zespół konsultacyjno-doradczy składający się z przedstawicieli wielu
środowisk: biznesu, instytucji
państwowych, ośrodków akademickich, organizacji pozarządowych i mediów.
Dla upowszechnienia postawy obywatelskiej aktywności i uzyskania społecznego
wsparcia koniecznych zmian,
niezbędne jest także podejmowanie dialogu społecznego
z wykorzystaniem tego, co w
nas najlepsze: wielkopolskiej
aktywności i przedsiębiorczości oraz chęci współpracy administracji,
przedsiębiorstw
oraz organizacji społecznych.
Taka postawa, z jednocze-

snym wsparciem ze strony
przedstawicieli
środowiska
akademickiego, zapewni dobry
przepływ informacji o dobrych
praktykach, efektywne korzystanie z zasobów społecznych
oraz zastosowanie nowych
wypracowanych w partnerstwie metod i narzędzi w ekonomii społecznej.

1 maja 2011 roku ROPS rozpoczął realizację projektu innowacyjnego pn. Wielkopolskie
Centrum Ekonomii Solidarności, którego celem jest działanie na rzecz zapewnienia
trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej
w Wielkopolsce. Projekt jest
współﬁnansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizuje go ROPS w
Poznaniu.
Głównym celem projektu jest
wsparcie przedsiębiorczości
społecznej i podmiotów działających w obszarze ekonomii
społecznej poprzez stworzenie zasad rozwoju ekonomii
społecznej oraz wypracowanie
mechanizmów współpracy instytucji rynku pracy, pomocy
społecznej oraz podmiotów z
obszaru Ekonomii Społecznej.
Aby to osiągnąć w projekcie
realizowane są działania w 4
obszarach powierzonych czterem partnerom.
Pierwsze zadanie, podjęte
przez Stowarzyszenie na rzecz
Spółdzielni Socjalnych, polega
na stworzeniu modelu inkubatora przedsiębiorczości społecznej. W ramach realizacji
zadania planuje się wypracowanie takiego modelu szkoleń
i doradztwa, który byłby odpowiedni do zastosowania w pracy na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Innowacyjny w tym działaniu
jest pomysł stworzenia grup
złożonych z przedstawicieli
wielu dyscyplin i środowisk,
zarówno z osób zagrożonych
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w Wielkopolsce
wykluczeniem społecznym, jak
i środowisk akademickich (studentów, absolwentów). „Zaletą
tej współpracy będzie wymiana doświadczeń i umiejętności
pomiędzy uczestnikami starszymi stażem (grupa 50+), a
ich młodszymi kolegami (do
25 roku życia). W ten sposób
zwiększy się potencjał i konkurencyjność przedsiębiorstw
społecznych na rynku, a idea
ekonomii społecznej zyska na
atrakcyjności wśród młodych
Polaków” - mówi Przemysław
Piechocki, prezes tego stowarzyszenia.
Drugie zadanie obejmuje
stworzenie modelu partnerstw
prywatno – społecznych, we
współpracy z biznesem, przedsiębiorstwami ekonomii społecznej oraz samorządem.
Fundacja im. Królowej Polski
św. Jadwigi, pragnie w ramach
tego zadania, stworzyć metodologię nawiązywania współpracy i określania wspólnych
celów pomiędzy przedsiębiorstwami biznesowymi społecznymi. „Bardzo ważne dla nas
będzie przekonanie przedsiębiorców, aby stali się dla podmiotów ekonomii społecznej
nie tylko partnerami biznesowymi, ale i tutorami, przewodnikami po działaniach na
rynku towarów i usług” – mówi
Andrzej Markiewicz, prezes
Zarządu Fundacji.
Trzecie zadanie, obejmujące
stworzenie modelu informatycznego systemu koordynacji
działań realizowanych w obszarze ekonomii społecznej,
realizowane jest przez Forum
Rozwoju Nowoczesnych Technologii.
Wypracowanie i zastosowanie najnowszych narzędzi
technologicznych do nowoczesnych metod nauczania oraz
umożliwi bardziej skuteczny
przepływ wiedzy i informacji
między podmiotami ekonomii
społecznej. „System będzie
funkcjonalny i intuicyjny, przystosowany do potrzeb osób
starszych i niepełnosprawnych, maksymalnie wykorzystujący rozwiązania otwartego
oprogramowania (tzw. open
source). Prace nad systemem
zostaną poprzedzone badania-

mi potrzeb IT użytkowników w
celu dopasowania narzędzi do
oczekiwań podmiotów ekonomii społecznej”- zapowiada
Monika Lisiecka z Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii.
Czwartym zadaniem, realizowanym przez Fundację
Pomocy Wzajemnej „Barka”,
jest stworzenie modelu programu edukacyjnego przeznaczonego dla animatorów
i opiekunów ekonomii społecznej. Model ten składać się
z programu szkoleń dla animatorów i liderów ekonomii
społecznej, który wyposaży
ich w kompetencje niezbędne
do stymulowania rozwoju ekonomii społecznej na poziomie
lokalnym. „W ramach działań
połączone zostaną wykłady
ekspertów rekomendowanych
przez Instytut Społeczeństwa
Obywatelskiego Pro Publico
Bono, poruszających tematykę
społecznej gospodarki rynkowej jako modelu ustrojowego i
jej roli w kształtowaniu polityki
regionalnej, z warsztatami prowadzonymi przez praktyków
ze środowiska Fundacji, posiadających wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań społecznej gospodarki
rynkowej w środowiskach lokalnych.” – mówi Mieszko Pośpiech, koordynator powyższego zadania.
Realizacja projektu zakończy się w kwietniu 2013 roku, a
wypracowane produkty ﬁnalne,
jakimi będą tworzone i testowane modele zaowocują prężnie działającymi podmiotami
ekonomii społecznej oraz liderami lokalnymi posiadającymi
szeroki wachlarz umiejętności
pomocnych podczas organizacji społeczności lokalnych.
Budowanie
wieloletniego
planu na rzecz ekonomii społecznej istotną siłą Wielkopolski, który przyczynia się
do rozwiązania problemów
społecznych, jest tradycja pracy organicznej oraz zdolność
Wielkopolan do samoorganizacji.
Wykorzystanie tych cech
w szerokiej sieci partnerstw
daje możliwość na włączenie
wszystkich zainteresowanych

stron we wspólne działania na
rzecz budowania trwałych rozwiązań w obszarze ekonomii
społecznej.
Partnerska współpraca daje
ponadto realną szansę na poprawę wydajności działań.
Pozwala ona również na uniknięcie powielania działań i propagowanie skoordynowanego
i synergicznego wykorzystania
komplementarnych metod i
środków. Niewątpliwym atutem partnerskiej współpracy
jest również wspaniała okazja
do wymiany dobrych praktyk
oraz czerpania z doświadczenia innych regionów w Polsce i
za granicą w tej dziedzinie, dla
późniejszego wdrażania podobnych działań w społecznościach naszego województwa.
Jedno z najważniejszych i
najpilniejszych zadań w zakresie rozwijania ekonomii
społecznej – opracowanie
wieloletniego
regionalnego
programu na rzecz rozwoju i
wsparcia ekonomii społecznej
umocowanego w strukturze
planowania
strategicznego
całego województwa – zostało powierzone Regionalnemu
Ośrodkowi Polityki Społecznej
w Poznaniu. ROPS pragnie realizować je w oparciu o zasadę partnerstwa z przedstawicielami instytucji publicznych
i organizacji społecznych przy
wsparciu środowisk naukowych oraz świata biznesu.
Tworzony
przy
ścisłej
współpracy wielu podmiotów
z Wielkopolski program na
rzecz ekonomii społecznej w
regionie będzie się składał z
następujących elementów:
 diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej oraz opisu istniejących podmiotów
działających w obszarze
ekonomii społecznej w Wielkopolsce. Badania dotyczące
tego zagadnienia realizowane obecnie zakończą się w
pierwszej połowie listopada
tego roku i zostaną zaprezentowane na II Targach
Przedsiębiorczości Społecznej odbywających się na
Międzynarodowych Targach
Poznańskich w dniach 22-25
listopada br.);
 celu głównego i celów

szczegółowych w nawiązaniu do strategii rozwoju województwa,
 priorytetów oraz kierunków
interwencji w zakresie terytorialnym,
 sposobu monitorowania i
oceny stopnia osiągania celu
głównego i celów szczegółowych,
 planu ﬁnansowego,
 podstawowych założeń systemu realizacji.
W dotychczasowych pracach nad stworzeniem planu
uczestniczyli pracownicy i
dyrekcja ROPS oraz kilka jednostek pomocy społecznej z
województwa, pracownicy i
dyrekcja Zakładów Aktywności Zawodowej w Gołaszewie,
przedstawiciele
organizacji
obywatelskich, reprezentanci
wszystkich ośrodków wsparcia
ekonomii społecznej z naszego
regionu i przedstawiciele świata nauki.
Szczere
zainteresowanie
tą problematyką wszystkich
uczestników prac i ich zaangażowanie w tworzenie dokumentu, pozwoliło na wypracowanie zarówno głównych
założeń, określenie priorytetów działań na rzecz ekonomii
społecznej w Wielkopolsce, jak
i opracowanie propozycji działań do podjęcia w następnych
latach.
Dokument ten w kolejnych
fazach podlegać będzie szerszym konsultacjom społecznym.
Wszyscy partnerzy wyrażają
przekonanie, że głęboki wymiar społeczny, ekonomiczny
i humanistyczny idei otwartości na ekonomię społeczną
(przedsiębiorczość społeczną,
gospodarkę społeczną) w oparciu o wspólne wypracowanie
planu działań na rzecz wsparcia ekonomii społecznej, połączy się z podjęciem wyzwań,
jakie stawia zmieniająca się na
naszych oczach rzeczywistość
społeczno-kulturowa oraz gospodarcza.
W realizacji tego wyzwania
liczymy na pomoc przedstawicieli wielu środowisk i zapraszamy do współpracy.

ANDRZEJ STOGOWSKI
REGIONALNY OŚRODEK
POLITYKI SPOŁECZNEJ (ROPS)
W POZNANIU
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Społeczna gospodarka rynkowa
W

okresie
transformacji
po 1989 roku kraje o gospodarkach centralistycznie
zarządzanych stanęły przed
decyzjami wyboru koncepcji przyszłego ładu gospodarczego. W Polsce polityka
kształtowania ładu gospodarczego opartego na koncepcji
społecznej gospodarki rynkowej znalazła swoje miejsce
w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w rozdziale
„Rzeczpospolita”. Brzmi on:
„społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności
gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów
społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego
Rzeczpospolitej Polskiej”. Jeśli do tego dołączymy zasadę
urzeczywistniania w Polsce
sprawiedliwości społecznej,
to powstaje deﬁnicja kształtowania ładu społeczno-gospodarczego w Polsce, opartego na realizacji nie tylko
materialnego celu gospodarki
ale też wartości społecznych
takich jak wolność jednostki
ludzkiej, dialog, sprawiedliwość społeczna, solidaryzm
społeczny, partnerstwo, subsydiarność.
Tak pojęta koncepcja społecznej gospodarki rynkowej
nie doczekała się w ciągu 20 lat
transformacji w Polsce rzeczywistej realizacji. Okazało się, że
przyjęte rozwiązania po 1989
roku w Polsce ukształtowały
system rynkowy wytwarzający
rosnące nierówności społeczne
i prowadzący do marginalizacji
znacznych grup społecznych.
Wolny rynek nie był w stanie
samoczynnie odwrócić negatywnych tendencji i zagrożeń,
jakie obserwujemy dzisiaj, nie
tylko w Polsce, ale i na świecie.
Należą do nich wzrastające w
ostatnich latach: bezrobocie,
migracje, pogłębiające się różnice dochodowe i majątkowe
w społeczeństwach, występowanie znacznej części osób
żyjących w biedzie poniżej oﬁcjalnie określonego minimum
socjalnego, problemy uzależnień, apatii, bierności . Radykalizują się postawy społeczne
oraz postawy polityczne prowadzące do tendencji nacjo-

obszar pośredni pomiędzy tymi
dwoma typami przedsiębiorstw
(not-only-for-proﬁt).

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka prowadzi Regionalne Centrum
Ekonomii Społecznej, w ramach
którego od 2005 roku, w sposób
ciągły, prowadzone są działania
polegające m.in. na zwiększaniu
liczby podmiotów społecznej
gospodarki rynkowej w Wielkopolsce i polepszaniu ich kondycji.
Jednocześnie Centrum działa na
rzecz tworzenia przyjaznego otoczenia dla podmiotów gospodarki społecznej sprzyjającego ich
rozwojowi w środowiskach lokalnych – np. tworzenie partnerstw
na rzecz przedsiębiorczości
społecznej, przygotowanie partnerów do podejmowania współpracy, budowa systemu wsparcia
i lokalnego rynku działających w
tej sferze podmiotów.

nalistycznych czy integrystycznych, narasta niezadowolenie i
agresja.
Rozwiązanie tych problemów wymaga myślenia systemowego i strategicznego,
kładącego nacisk na programy
rozwoju regionalnego, kształtowania odpowiedniego ładu
społeczno-gospodarczego
integrującego politykę gospodarczą z innymi politykami,
jak polityka społeczna, kultura,
edukacja, rolnictwo, ekologia,
polityka budżetowa, itp. Wymaga to długofalowej strategii
działania syntezującej rynek z
rozwiązywaniem problemów
społecznych.
Analizując koncepcję „społecznej gospodarki rynkowej”
należy dokonać rewizji różnych
pojęć np. własność prywatna
dotychczas rozumiana była
jako indywidualna własność
środków produkcji należąca do
konkretnego właściciela, któremu przeciwstawiano przez
stulecia „siłę roboczą” czyli pracowników. Realizacja idei „społecznej gospodarki rynkowej”
wymaga poszerzenia dostępu
do własności prywatnej poprzez wprowadzanie różnych
form współwłasności środków

produkcji np. w spółdzielni będących własnością grupy ludzi
lub poprzez zastosowanie różnych form akcjonariatu czyli
realnego udziału pracowników
w zarządach ﬁrm i zyskach
przedsiębiorstwa. Prowadzi to
do pozytywnych rezultatów w
postaci przezwyciężania odwiecznego konﬂiktu pomiędzy
pracownikami (siła robocza)
a właścicielem kapitału (własność prywatna) oraz do dobrego uspołecznienia środków
produkcji poprzez poczucie
pracującego, że pracuje „na
swoim”.
Innym pojęciem, które powinno zostać poddane rewizji,
jest pojęcie zysku. Kluczowym
wyróżnikiem dla „społecznej
gospodarki rynkowej” jest traktowanie zysku nie tylko jako
środka do bogacenia się i powiększania własnego kapitału,
ale również jako instrumentu
do realizacji wspólnych celów
rozwojowych, nie lekceważąc
przy tym możliwości pomnażania kapitału materialnego.
Jest to wyzwanie odnoszące się
przede wszystkim do licznych
przedsiębiorstw i korporacji
generujących zysk, na których
opiera się gospodarka rynkowa
i wolny rynek. Jeżeli ma nastąpić rzeczywista zmiana istniejących nierówności społecznych i uspołecznienie środków
produkcji, trzeba poddać etycznemu oglądowi dotychczasowy podział wytwarzanego w
przedsiębiorstwach zysku.
Biorąc pod uwagę nowe rozumienie własności prywatnej,
podziału zysku oraz roli przedsiębiorczości w tworzeniu
miejsc pracy, perspektywiczne
myślenie o rozwoju „społecznej gospodarki rynkowej powinno ewaluować w kierunku
zmniejszenia dystansu pomiędzy przedsiębiorstwami mającymi na celu zysk (for-proﬁt),
a organizacjami, które nie są
nastawione na zysk (not-forproﬁt). W ostatnich dziesięcioleciach pojawił się szeroki

Podwaliny pod idee „społecznej gospodarki rynkowej”
znajdujemy w społecznej nauce kościoła oraz w nauczaniu
Jana Pawła II, który mówi że
„drogą do osiągnięcia w większym stopniu sprawiedliwości
społecznej mogłaby być droga
połączenia, o ile to możliwe,
pracy z własnością kapitału, i
powołania do życia w szerokim
zakresie organizmów pośrednich o celach gospodarczych,
społecznych,
kulturalnych,
które cieszyłyby się rzeczywistą autonomią w stosunku do
władz publicznych; dążyłyby
do sobie właściwych celów poprzez lojalną wzajemną współpracę, przy podporządkowaniu
wymogom wspólnego dobra”.
Jan Paweł II wymienia dwie
zasady, które w tworzeniu porządku społecznego powinny
być przestrzegane: 1 zasada
pierwszeństwa pracy przed kapitałem, 2 zasada nie przeciwstawiania pracy kapitałowi.
Zapis zawarty w Konstytucji RP dotyczący „społecznej
gospodarki rynkowej” w żaden sposób nie nawiązuje do
ideologii minionego systemu,
gdzie uznawano, że własność
należy do wszystkich obywateli (jest państwowa), co w konsekwencji rodziło poczucie, że
jest niczyja. Realizacja koncepcji uspołecznienia gospodarki
wymaga stworzenia zintegrowanego systemu „gospodarowania” nie tylko zasobami materialnymi i infrastrukturalnymi
ale również kapitałem ludzkim,
poprzez połączenie zasobów
gospodarczych z większym
naciskiem na tworzenie miejsc
pracy w ramach spójnej polityki.

BARBARA SADOWSKA
WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
FUNDACJI POMOCY WZAJEMNEJ
BARKA
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EKONOMII SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Prekursorzy innowacyjnych
rozwiązań
S

towarzyszenie Na Rzecz
Spółdzielni Socjalnych od
ośmiu lat aktywnie wspiera
rozwój
przedsiębiorczości,
tworząc podmioty ekonomii
społecznej i wzmacniając ich
potencjał poprzez wsparcie
ﬁnansowe, szkoleniowo-doradcze, diagnostyczne, organizacyjne, lobbingowe, marketingowe. Co roku przy naszym
wsparciu powstaje kilkadziesiąt nowych podmiotów działających w sektorze ekonomii
społecznej.
Działanie na rzecz rozwoju
sektora rozumiemy bardzo szeroko. Popularyzacja idei przedsiębiorczości społecznej wiąże
się bowiem z pracą przygotowującą społeczności lokalne do
samodzielnego
rozwiązywania problemów, podejmowania
świadomych decyzji obywatelskich, ekonomicznych, konsumenckich. Działania, które prowadzimy, są silnie zakorzenione
w partnerstwach lokalnych, powstających oddolnie na rzecz
rozwiązania konkretnych problemów społecznych oraz wprowadzania standardów równości
szans i równości uczestnictwa.
Szukamy innowacyjnych
rozwiązań dla konkretnych problemów prawnych, organizacyjnych, społecznych. Zgłaszają się
do nas przedstawiciele samorządów, biznesu, trzeciego sektora i osoby ﬁzyczne, z którymi
szukamy wspólnie kreatywnych
pomysłów na rozwój działalności łączącej cele społeczne z
ekonomicznymi. W wielu dziedzinach wydeptujemy nowe
ścieżki. Dla miasta Bydgoszcz,
które borykało się z problemem
wzrostu bezrobocia po likwidacji Zakładu Robót Publicznych,
znaleźliśmy rozwiązanie w
postaci utworzenia spółdzielni
socjalnej osób prawnych, w której zostały zatrudnienie osoby
zwolnione z ZRP, a inne osoby
bezrobotne zostały zaangażowane w wykonywanie prac społecznie użytecznych. Powstała
w ten sposób „Bydgoszczanka”
jest wspólną inicjatywą miasta
Bydgoszcz i powiatu bydgoskiego, które poprzez zlecanie zadań

własnych Spółdzielni skutecznie
przyczyniają się do rozwiązania
problemu wykluczenia społecznego w swoim regionie.
Podobne rozwiązanie wdrożyliśmy w gminie Godziesze
Wielkie, której wójt zgłosił się
do nas, poszukując aktywnych,
wykorzystujących dynamicznie
potencjał ludzki, form wsparcia
osób bezrobotnych w swojej
gminie. Obecnie pracujemy nad
tego typu innowacyjnymi przedsięwzięciami z kolejnymi czterema samorządami.
Równie modelowym rozwiązaniem jest pomysł zastosowania założeń ekonomii społecznej
do pracy resocjalizacyjnej. Zgłosił się do nas Zakład Poprawczy
w Poznaniu z następującym problemem – proces resocjalizacyjny nie może się uskutecznić w
sytuacji, kiedy wychowankowie
Zakładu opuszczają go pozbawieni środków ﬁnansowych na
nowy start, obarczeni trudnymi
do przełamania stereotypami
na swój temat, bez kapitału społecznego pozwalającego zdobyć
legalne zajęcie przynoszące dochód. Reagując na ten problem,
założyliśmy dla Zakładu Poprawczego Spółdzielnię Socjalną
„Herakles”, która tworzy miejsca
pracy dla jego podopiecznych.
Wynagrodzenie, które wypracowuje dla siebie dany wychowanek, traﬁa do niego w 25%
na bieżące potrzeby, w 75% zaś
na specjalne osobiste konto, do
którego będzie miał dostęp po
opuszczeniu murów Zakładu.
Dzięki temu nie tylko pozyskuje doświadczenie zawodowe,
nabywa postawy pracownicze
i przedsiębiorcze, ale również
zdobywa środki na nowy start
na zewnątrz. Uważamy, że rozwiązanie to wprowadza pracę
resocjalizacyjną w Polsce w zupełnie nową erę.
Staramy się równolegle maksymalizować skuteczność biznesową zakładanych przez nas

przedsiębiorstw
społecznych
poprzez ﬁnansowanie szeroko
zakrojonych działań marketingowych, współpracę z najlepszymi specjalistami w dziedzinie konstruowania i wdrażania
biznesplanów,
ﬁnansowanie
badań marketingowych, strategii promocyjnych, w tym wdrażania pomysłów na marketing i
promocję w Internecie, planów
restrukturyzacyjnych.
Korzystamy z doświadczenia sektora
biznesu. Nasz ostatni sukces to
uruchomienie we współpracy

z Fundacją „Otwarcie” z Konina
oraz ﬁrmami „Konimpex” i „Konimpex plus” Spółdzielni Socjalnej „Otwarci”, w której znajdą
zatrudnienie osoby niepełnosprawne. „Konimpex” i „Konimpex plus” pełnią w tym przedsięwzięciu rolę tutorów, dzieląc
się swoimi pomysłami na biznes, kompetencjami i wiedzą ze
spółdzielcami, my wnosimy tzw.
spółdzielcze know how. Po takim
precyzyjnym przygotowaniu do
funkcjonowania na rynku, „Konimpex plus” przekaże nowopowstałej Spółdzielni platformę
sprzedażową, za pomocą której
spółdzielcy poprowadzą sprzedaż internetową odzieży dla osób
niepełnosprawnych, zaprojektowanej w taki sposób, by ułatwić
ich codzienne funkcjonowanie.

Bezpośrednie włączenie sektora
biznesu w proces powstawania
przedsiębiorstwa społecznego
i wykorzystanie mechanizmów
coachingu biznesowego to nasz
prekursorski pomysł na rozwój i
uskutecznienie celów ekonomii
społecznej. Naszym partnerem
w tych działaniach jest m.in.
świeżo zarejestrowane Stowarzyszenie Przedsiębiorców dla
Ekonomii Społecznej „Humanations”, w ramach którego udało się zmobilizować kolejnych
przedsiębiorców do realizacji
idei biznesu społecznie odpowiedzialnego (CSR), współpracującego aktywnie z sektorem
społecznym.
Przykłady tego typu nowo-

czesnych zastosowań ekonomii
społecznej można by mnożyć
w nieskończoność, a wszystkie
one potwierdzają nasze przekonanie, że warto inwestować
czas i energię w tworzenie egalitarnego społeczeństwa, otwartego na ludzi, którzy, mimo że z
różnych przyczyn mieli w życiu
pod górkę, chcą wziąć sprawy
w swoje ręce i zacząć jeszcze
raz. Swoją ciężką pracą i zaangażowaniem społecznym udowadniają, że nie wolno nam
dopuścić do marnowania się
potencjału ludzkiego.

MALWINA POKRYWKA
SPECJALISTKA DS. PROMOCJI
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA
EKONOMII SPOŁECZNEJ
PRZY STOWARZYSZENIU
NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
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OŚRODKI I INSTYTUCJE WSPARCIA

Pomysły na rozwój
przedsiębiorczości społecznej

O

becnie w Polsce warunki
sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości społecznej. Mają
na to wpływ głównie Fundusze
Europejskie, dzięki którym powstają nowe pomioty, a ich kadra ma możliwość podnoszenia
swoich kwaliﬁkacji. Tworzone
są także przepisy prawne, których celem jest uregulowanie
działania przedsiębiorstw społecznych. Coraz większa popularność samego zagadnienia
sprzyja większej akceptacji i
przekonaniu społeczeństwa o
słuszności korzystania z usług
tego rodzaju przedsiębiorstw.
W Wielkopolsce od 11 już lat
w tym zakresie działa Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
PISOP. Od 2005 r. prowadzi działalność gospodarczą, w praktyce
zgłębiając zawiłości prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. Działania realizowanie przez
Stowarzyszenie podzielone zostały na cztery programy: Aktywizacja społeczności lokalnych,
Współpraca, Działalność gospodarcza i właśnie Przedsiębiorczość społeczna.
– W ramach ostatniego Programu
wspieramy
przede
wszystkim organizacje pozarządowe oraz Zakłady Aktywności
Zawodowej – mówi Ewa Gałka,
prezes Zarządu Centrum PISOP.
Centrum PISOP przygotowuje
wielkopolskie NGO do prowadzenia działalności gospodarczej.
– Stowarzyszenie czy fundacja, jeśli chce się rozwijać m.in.
poprzez komercyjną sprzedaż
swoich usług, musi być coraz
bardziej profesjonalna: skuteczna, efektywna, gotowa prowadzić adekwatne wsparcie. W
swoim zespole winny posiadać
osoby o odpowiedniej wiedzy

i kwaliﬁkacjach – podkreśla
Ewa Gałka. – Centrum PISOP
daje możliwość zdobycia takich
kompetencji i umiejętności zarówno organizacjom, które chcą
założyć działalność gospodarczą, jak i tym, które już ją prowadzą. Oferta Stowarzyszenia
ma kompleksowy charakter: od
udzielania podstawowych informacji dotyczących zakładania
i zarządzania organizacją, poprzez szkolenia i doradztwo w
tworzeniu i rozliczaniu projektów, aż po prowadzenie działalności gospodarczej przez NGO.
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko z
dodatkowymi środkami na realizację celów statutowych, ale
i konieczność prowadzenia rozbudowanej księgowości. Zapewne z tego powodu zainteresowaniem cieszy się poradnictwo
udzielane przez księgową Centrum PISOP. Organizacje prowadzące działalność gospodarczą
najczęściej pytają o rozliczanie
się z Urzędem Skarbowym oraz
o wyodrębnienie w księgowości
prowadzonej działalności gospodarczej i działalności odpłatnej
pożytku publicznego. Organizacje chętnie korzystają również z
doradztwa prawnika, najczęściej
pytając o procedurę rejestracji
i założenia działalności gospodarczej oraz o regulacje prawne
związane z jej prowadzeniem.
Centrum PISOP organizuje również szkolenia, podczas których
m.in. zwiększa wiedzę i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Tematyka
szkoleń realizowanych przez
PISOP jest różnorodna, od prowadzenia działalności gospodarczej, aspektów prawnych aż
do zarządzania organizacją.
Działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości wśród
organizacji
Stowarzyszenie
realizuje m.in. w ramach projektów współﬁnansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach jednego
z nich pn. „Myśl ekonomicznie
– działaj społecznie!”, 266 organizacji pozarządowych z Wielkopolski przygotowujących się
do prowadzenia działalności

gospodarczej, zdobyło wiedzę i
kwaliﬁkacje w zakresie skutecznego prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. Uczestnicy
projektu poprzez szkolenia,
doradztwo i spotkania informacyjne zdobyli kompetencje m.in.
z tworzenia biznes planu, zarządzania ﬁnansami czy ewaluacji
przedsiębiorstwa społecznego.
Obecnie Centrum PISOP realizuje projekt „Biznes – Innowacje – NGO czyli BINGO”, którego
celem jest zwiększenie wsparcia dla funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych przez
wypracowanie modelu zarządzania i włączenie go do polityki. Wypracowane narzędzie
pozwoli na zmniejszenie czasu
na bieżące zarządzanie organizacją, co przełoży się na lepsze
planowanie strategiczne i tym
samym wzrost profesjonalizacji
przedsiębiorstw społecznych.
Ważnymi odbiorcami działań Centrum PISOP w ramach
Programu
Przedsiębiorczość
społeczna są także Zakłady Aktywności Zawodowej. W Wielkopolsce działa obecnie dziewięć
ZAZ. Pełnią one ważną rolę w
systemie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W ramach swoich
działań Centrum PISOP dąży do
pobudzenia i wzmocnienia wielkopolskich Zakładów poprzez
oddziaływanie przede wszystkim na obszar związany z prowadzoną przez ZAZ działalnością gospodarczą.
W praktyce wsparcie oferowane Zakładom Aktywności Zawodowej polega na prowadzeniu
specjalistycznych szkoleń, konsultacji, spotkań moderowanych oraz promocji produktów
i usług poszczególnych ZAZ.
Jednym z kluczowych aspektów
działań jest wsparcie funkcjonowania Zakładów w obszarach
związanych z zarządzaniem,
przede wszystkim z zarządzaniem marketingowym. Punktem
wyjścia dla działań PISOP w zakresie wzmocnienia zarządzania marketingowego Zakładów
była analiza miejsca i znaczenia marketingu, w tym również
funkcji promocyjnych i sprze-

dażowych w dotychczasowej
praktyce funkcjonowania ZAZ,
a następnie zaproponowanie i
wdrożenie niezbędnych korekt i
innowacji w celu urynkowienia
zarówno sposobu funkcjonowania, jak i oferty produktowej
Zakładów.
Już dziś widać pierwsze efekty
działań Centrum PISOP na rzecz
ZAZ. Spośród wielu podjętych
i zrealizowanych działań oraz
osiągniętych przez Zakłady sukcesów można wskazać m.in.
powołanie w części Zakładów
wyspecjalizowanych koordynatorów działań marketingowosprzedażowych obejmujących i
koordynujących całość aktywności Zakładów w tym zakresie.
Do innych sukcesów można
także zaliczyć zmiany organizacyjne i strukturalne, w tym likwidacje działów nierentownych
oraz uelastycznienie godzin i
zakresów działań realizowanych przez pracowników, czy
podjęcie i zacieśnienie współpracy z podmiotami biznesowymi na zasadzie partnerstwa.
Trzeba podkreślić, że wszystkie
udoskonalenia wprowadzone w
Zakładach w latach 2010-2011
zostały przeprowadzone wysiłkiem i zaangażowaniem kadry
zarządzającej oraz pracowników Zakładów.
– Działania realizowane przez
Centrum PISOP koncentrują się
na budowie potencjału podmiotów ekonomii społecznej w
Wielkopolsce. Potencjału, który w przyszłości zaprocentuje
skutecznością i efektywnością
wsparcia dla odbiorców ich działań – podsumowuje Ewa Gałka.

ZESPÓŁ CENTRUM PISOP
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EKONOMII SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Dla osób niepełnosprawnych
odpowiedzi na potrzeby
osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia
powstało pierwsze w Polsce
Centrum Ekonomii Społecznej
Osób Niepełnosprawnych (CESON). Inicjatywę tę realizuje
Fundacja im. Królowej Polski
św. Jadwigi z podpoznańskiego
Puszczykowa w partnerstwie
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.
Ten ośrodek wsparcia ekonomii społecznej z jednej strony
adresuje swoje działania do
konkretnych osób i instytucji, z
drugiej dąży do wypracowania
modelu adaptacji rozwiązań
ekonomii społecznej dla osób
niepełnosprawnych i rozpropagowania takich rozwiązań nie
tylko w Wielkopolsce, ale i w
całym kraju.
Temu celowi służyła otwarta
debata, zorganizowana wiosną tego roku (19 kwietnia) w
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu z udziałem marszałka
województwa wielkopolskiego
Marka Wożniaka i ekspertów,
między innymi prof. Zbigniewa
Woźniaka z UAM i Cezarego
Miżejewskiego z zespołu do
spraw rozwiązań systemowych
w zakresie ekonomii społecznej
przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Pogratulowali oni
Fundacji i ROPS w Poznaniu
pomysłu utworzenia instytucji
dostosowującej
instrumenty
ekonomii społecznej do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami.
Przykładów, że takie dostosowanie jest możliwe, dostarczyły wystąpienia przedstawicieli
podmiotów ekonomii społecznej
osób niepełnosprawnych z całej
Polski.
Większość działań w ramach CESON nie ma jednak tak
spektakularnego charakteru i
odbywa się w terenie. Wykwaliﬁkowani doradcy Fundacji odwiedzają przedsiębiorcze osoby

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

FOT. ARCHIWUM CESON

W

niepełnosprawne w ich miejscach zamieszkania, aby rozeznać i określić ich predyspozycje
zawodowe. Wspólnie z osobą
niepełnosprawną decydują, czy
działanie w obszarze ekonomii
społecznej jest dla tej osoby korzystne, a jeśli tak, jest ona zapraszana na wstępne szkolenie
i włączona do powstającej na
danym terenie grupy inicjatywnej. Grupy te otrzymują dalsze
wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Grupa inicjatywna osób
niepełnosprawnych
po szkoleniu wstępnym.
W drugiej połowie kończącego
się roku siedem grup inicjatywnych z terenu całej Wielkopolski
(Śrem, Ostrów Wlkp., Koło, Chodzież, Kępno, Jastrowie-Okonek
oraz Słupca), chcących założyć
spółdzielnie socjalne, rozpoczęło udział w projekcie od doradztwa indywidualnego i udziału w
pierwszych warsztatach, na których określono dalszy plan pracy,
a także ustalono, w jakich dziedzinach te spółdzielnie miałyby
działać. Obecnie w ramach Centrum Ekonomii Społecznej Osób
Niepełnosprawnych pracują nad
założeniem swojej działalności
– głównie spółdzielni socjalnej –
około 70 osób.
Osoby te i grupy osób niepełnosprawnych nie pozostaną bez
wsparcia. W ramach CESON w
naszym województwie trwa
bowiem także budowa lokalnych sieci wsparcia i współpracy. Zadanie to realizuje Partner
projektu – Regionalny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Poznaniu. Zakładamy, że w ramach
działań CESON powstanie w
Wielkopolsce ok. 30 partnerstw
publiczno-prywatno-społecznych działających na rzecz osób

z niepełnosprawnością. Organizowane są spotkania dla potencjalnych partnerów, dyskusje nad
formą współpracy i zadaniami
poszczególnych partnerów (do
tej pory odbyły się spotkania
m.in. w powiatach: kolskim,
szamotulskim,
obornickim,
nowotomyskim,
grodziskim,
wolsztyńskim,
turkowskim,
pilskim, wągrowieckim, czarnkowsko-trzcianeckim, średzkim,
konińskim, słupeckim, a także w
powiatach subregionu kaliskiego). Podkreślamy, że dla dobrego funkcjonowania partnerstwa
powinny być spełnione warunki
równości i poszanowania każdego partnera, przejrzystość
i otwartość podejmowanych
inicjatyw. Poszukujemy obopólnych korzyści z realizowanej
współpracy.
Uczestnicy dotychczasowych
spotkań grup wspierających są
żywo zainteresowani problematyką aktywizacji i wsparcia
osób z niepełnosprawnościami.
Zależy na tym przede wszystkim
samorządowcom i działaczom
organizacji
pozarządowych,
ale uczestniczyliśmy również w
spotkaniach, na których klimat
dla powołania partnerstwa był
bardzo sprzyjający również ze
strony przedstawicieli świata
biznesu. Spotkania pokazują,
że bardzo ważnym czynnikiem

stymulującym rozwój szeroko
pojętej ekonomii społecznej jest
samorząd lokalny. Uczestnicy
spotkań wielokrotnie podkreślali
istotną rolę przedsiębiorczości
społecznej dla kształtowania i
prawidłowego prowadzenia polityki lokalnej.
CESON wspiera też powstające i istniejące podmioty ekonomii społecznej, zwłaszcza
tworzone i zatrudniające osoby
z niepełnosprawnościami. Zespół ośrodka zaangażował się
w prowadzoną przez Fundację
we współpracy z samorządem i
organizacjami pozarządowymi
kampanię promocyjną „Zakup
prospołeczny”,
zapewniając
usługi marketingowe dla certyﬁkowanych podmiotów (o kampanii czytaj więcej na kolejnych
stronach „Filnantropa”).
Działania Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych CESON są więc
wielokierunkowe – od koncepcyjnych przez instytucjonalne po
pracę z konkretnymi osobami.
Mają też charakter długofalowy,
a zastosowane instrumenty prowadzą do trwałego pokonania
problemu wykluczenia społecznego. Więcej informacji na www.
ceson.pl.

SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Projekt objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OPRAC. TM,

MP, GW, PZ.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
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Kampania „Zakup prospołeczny”
P

odmioty ekonomii społecznej muszą skutecznie
konkurować na rynku. Wiele z
nich nie otrzymuje już żadnych
dotacji, wiele innych przestanie
je otrzymywać po wyczerpaniu
się unijnych środków, jakie zostały dla Polski przeznaczone
w latach 2007 – 2013. Przedsiębiorstwa społeczne zabiegają
więc o miejsce na rynku, starają się konkurować z innymi ﬁrmami. Potrzebują rozeznania
potrzeb klienta, nowoczesnej
polityki jakości, umiejętnego
kształtowania cen itd. A do
tego wszystkiego koniecznie
potrzebny jest marketing.
Dla każdego nowoczesnego
przedsiębiorcy jest oczywiste, że
marketing przynosi pieniądze:
pozwala na właściwe sproﬁlowanie produkcji i usług, zapewnia efektywne wydanie środków
na promocję. Przykładem mogą
być strony www – za podobne
pieniądze można mieć stronę po
prostu wiszącą w sieci lub witrynę, która realnie przyczynia
się do podniesienia sprzedaży
lub wręcz jest jej narzędziem.
Ulotka może traﬁać do kosza
lub sprawiać, że klient traﬁa pod
właściwy adres. To wymaga rozeznania potrzeb klienta i dopasowania do jego oczekiwań
produkcji i usług.
Chcąc wesprzeć marketing i
promocję najlepszych podmiotów ekonomii społecznej, a inne
zachęcić do stałego podnoszenia jakości, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi zainicjowała kampanię „Certyﬁkacja i
promocja podmiotów ekonomii
społecznej”. Symbolem akcji stał
się znak jakości „Zakup prospołeczny”.

Prezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi
Andrzej Markiewicz składa gratulacje certyﬁkowanym podmiotom.
Znak „Zakup prospołeczny”
wyróżnia produkty i usługi podmiotów, które działalnością gospodarczą rozwiązują problemy
społeczne. Przede wszystkim
zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne
czy zagrożone wykluczeniem
społecznym. Dają tym osobom
poczucie, że są potrzebne, a ich
praca służy innym. Silna pozycja
podmiotów ekonomii społecznej
na rynku przynosi nieocenione
społeczne korzyści. To, że ktoś

tworzy np. spółdzielnię socjalną,
nie oznacza wartości wyłącznie
dla tej osoby, ale przede wszystkim wartość dla całej rodziny i
bezpośredniego otoczenia.
W przedsięwzięcie włączył
się samorząd województwa
wielkopolskiego i organizacje
pozarządowe wspierające ekonomię społeczną. Aby otrzymać
certyﬁkat, trzeba się poddać weryﬁkacji, którą przeprowadza
Wielkopolska Kapituła Certyﬁkująca. Działa ona pod prze-

Certyﬁkaty „Zakup prospołeczny” wręczone.

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej
Cel jego istnienia jest bardzo prosty. Z jednej
strony daje on klientom szansę kupowania
produktów i usług ekonomii społecznej,
a tym samym dokonywania ważnych
społecznych działań - takie prospołeczne
zakupy pozwalają przy okazji codziennych

wodnictwem członka zarządu
województwa wielkopolskiego
Tomasza Bugajskiego, a społecznie pracują w niej posłanka
na Sejm RP Małgorzata Adamczak oraz eksperci i przedstawiciele sektora ekonomii społecznej: Fundacji im. Królowej Polski
św. Jadwigi, Fundacji Pomocy
Wzajemnej „Barka”, Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni
Socjalnych i Centrum PISOP. To
bardzo ważne, że kampania realizowana jest we współpracy
różnych środowisk i samorządu województwa. –- Ekonomia
społeczna łączy elementy biznesu z wrażliwością społeczną.
Administracja
samorządowa
powinna dla rozwoju lokalnego
wspomagać tworzenie i wspierać kolejne podmioty ekonomi
społecznej takie jak: spółdzielnie, stowarzyszenia czy fundacje. Dlatego jestem szczęśliwy,
że właśnie tu w Wielkopolsce są
ludzie, których bez wahania możemy określić pionierami takiego
sposobu myślenia i działania –
podkreślił podczas uroczystości
wręczenia certyﬁkatów Członek
Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski

wydatków podejmować decyzje na rzecz
ludzi potrzebujących, walczących o swoją
samodzielność życiową i zawodową.
Z drugiej strony certyﬁkowane podmioty
ekonomii społecznej muszą dbać
o jakość i konkurencyjność. Decyzja o
zakupie ich produktów i usług wynika
z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt
społeczny jest i powinien być dodatkowym
bodźcem. Podmioty ekonomii społecznej
funkcjonują dzięki sprzedaży produktów
i usług. Znak „Zakup prospołeczny” umożliwia
ich rozpoznanie wśród innych ofert. Dzięki
niemu każdy człowiek, każdy konsument czy
potencjalny kontrahent, może opowiedzieć
się „za” ekonomią społeczną.

Pierwsze certyﬁkaty „Zakup
prospołeczny” wręczono przedstawicielom zakładów aktywności zawodowej w Koźminie
Wielkopolskim, Słupcy, Koninie,
Żerkowie, Gołaszewie, Książenicach i Pile oraz Spółdzielni
Socjalnej „Tajemniczy Ogród”
w Poznaniu. W trakcie procesu
certyﬁkacyjnego są pozostałe zakłady aktywności zawodowej w
Wielkopolsce oraz kolejne spółdzielnie socjalne. Na kolejnych
stronach „Filantropa” prezentujemy wizytówki tych podmiotów.
Większość z nich została już
objęta wsparciem przez zespół
Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych,
szczególnie w zakresie marketingu i działań promocyjnych.
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CERTYFIKOWANE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Z

akład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie powstał dzięki zaangażowaniu
Gminy Mieścisko we współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz PFRON. Niepełnosprawni pracownicy są
tu zatrudnieni na podstawie
umowy o pracę i korzystają
z pełni uprawnień, a po przepracowaniu odpowiedniego
okresu pracownicy mają prawo do zabezpieczenia emerytalno-rentowego.

W Gołaszewie
maszyn i urządzeń poprawiających jakość i wydajność
pracy oraz wykonywanych
usług. Zysk w dużej części
przeznaczony jest na poprawę
warunków pracy osób niepełnosprawnych,
rehabilitację,
dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb oraz świadczenie pomocy w poprawie
warunków życia. Rozwijamy
współpracę partnerską z OBW
Emden – Niemcy. Zdobyliśmy
I miejsce w ogólnopolskim
konkursie „Sposób na sukces”,
statuetkę „Lodołamacze 2008”
w kategorii ZAZ i certyﬁkat
„Zakup prospołeczny”.

Zakład prowadzi sekcję
ogrodniczo-porządkową, krawiecką, pamiątkarską i niszczenia dokumentów. Każdy
nasz klient otrzymuje wysokiej
jakości produkt oznaczony certyﬁkatem „zakup prospołeczny”. Działalnością obejmujemy
rynek regionalny i obszar całej
Polski. Dokonujemy zakupów

ZESPÓŁ ZAZ

W Koźminie W Książenicach
Z

akład Aktywności Zawodowej w Książenicach
działa 2004 roku. Obecnie
zatrudnia 41 osób niepełnosprawnych oraz 15 pracowników obsługi.

Z

akład Aktywności Zawodowej w Koźminie rozpoczął
swoją działalność 21 grudnia
2007 roku. Organem założycielskim jest Gmina, wsparcia
ﬁnansowego udzielił Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zakład daje osobom
niepełnosprawnym możliwość
rehabilitacji społecznej i zawodowej. Przygotowuje ich do
pracy na otwartym rynku.
Obecnie pracuje tu 47 osób,
w tym 33 niepełnosprawne.
Ośrodek kooperuje z lokalnymi
przedsiębiorcami, którzy chwalą jakość usług ZAZ. Zakład jest
wyposażony w pracownię poligraﬁczną, gdzie wykonywane są
ulotki, foldery, wizytówki, nadruki na odzieży, jak i reklamy wiel-

kogabarytowe – wolnostojące
czy oklejanie samochodów. W
pracowni ślusarsko-stolarskiej
można zamówić oprawienie
obrazu w drewnianą ramę czy
dorobić klucze. Latem można
natomiast spróbować warzyw
z przyzakładowego ogródka.
Są uprawiane bez środków
chemicznych. Pracownicy niepełnosprawni dowożeni są do
pracy przystosowanymi do tego
celu busami przez odpowiednio przeszkolony personel. Pod
koniec 2009 roku ZAZ nawiązał
kontakt z podobnym ośrodkiem
z miejscowości Lammspringe
w Niemczech. W czerwcu tego
roku podpisano oﬁcjalnie Partnerstwo między zakładami.

BARBARA PAWLAK

W
pralni
wykonywane
są usługi pralnicze przede
wszystkim dla hoteli, restauracji, gabinetów podstawowej
opieki zdrowotnej, stomatologicznych itp. Dzięki współpracy z ﬁrmą produkującą
chemię gospodarczą pakujemy proszek do prania, płatki
mydlane, nalewamy, etykietujemy i pakujemy szampony
do włosów, żele pod prysznic.
Porządkujemy tereny zielone,
kosimy trawniki, malujemy
ławki, wykonujemy lekkie pra-

ce leśne związane z oczyszczaniem pasów pożarowych,
zalesianiem, grodzeniem terenów leśnych.
Nasz zakład promuje aktywność zatrudnianych osób
niepełnosprawnych zarówno
w życiu zawodowym jak i społecznym – poprzez ich udział w
różnego rodzaju imprezach integracyjnych, piknikach, zawodach sportowych. Pracownicy
Zakładu mają stały dostęp do
rehabilitacji leczniczej świadczonej przez wykwaliﬁkowaną
kadrę. Zakład prowadzi szeroko rozwiniętą działalność i jest
otwarty na propozycje nawiązania współpracy.

ZESPÓŁ ZAZ
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ZAZ

w Leonowie w Gminie Borek utworzono w 2007 r. w odpowiedzi na
potrzeby tutejszego środowiska
osób niepełnosprawnych. Inicjatywa zyskała ogromne poparcie
różnych środowisk terenie całego powiatu.
W zakładzie pracuje 35 osób
niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności. Oferujemy
kompleksowe usługi pralnicze
dla ﬁrm i klientów indywidualnych. Zaangażowanie pracowników oraz profesjonalne wyposażenie gwarantuje wysoką
jakość usług. Wzrasta ilość zleceń. Wykonujemy też usługi
poligraﬁczne. Dobry sprzęt daje
możliwość szybkiego wydruku,
skanowania, kopiowania i laminowania dokumentów. Dru-

W Leonowie
kujemy na płótnie, oprawiamy
obrazy i zdjęcia. Dział montażu
zajmuje się sklejaniem i składaniem kopert, podklejaniem
torebek papierowych, wykonywaniem kartek okolicznościowych, usługami związanymi
z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów zielonych oraz
łupaniem i sprzedażą drewna
kominkowego.
Dzięki codziennej pracy w
ZAZ osoby niepełnosprawne
będą mogły w przyszłości funkcjonować na otwartym rynku
pracy.

ZESPÓŁ ZAZ

W Swobodzie W Poznaniu
Z

akład Aktywności Zawodowej w Swobodzie gmina Lisków powstał w 2004
roku. Prowadzi uprawę roślin
ozdobnych pod folią i w gruncie. Świadczy usługi rolnicze.
Wykonuje sprzątanie, odśnieżanie, koszenie trawników,
wykaszanie zarośli, zakładanie terenów zielonych i boisk,
obcinanie drzew i żywopłotów, rudowanie starych drzewostanów, obsadzenie kwiatami.
Zimą dominuje rękodzieło
artystyczne oraz drobne artykuły drewniane, selekcja nasion, składanie lamp, pakowanie wyrobów kosmetycznych,
klejenie kopert, badane natę-

żenia ruchu drogowego. Pracy
towarzyszą zajęcia teatralne,
występy, wyjazdy, również zagraniczne w ramach kilkuletniej już współpracy z Dolną
Saksonią.
Ważne są szkolenia podnoszące kwaliﬁkacje zawodowe
w zakresie szczepienia roślin,
renowacji mebli, ﬂorystyki, bibułkarstwa, słomkarstwa, nakrywania stołów. Równie ważne były kursy komputerowe i
wsparcie psychologiczne, szkolenia w zakresie marketingu,
poszukiwania pracy na wolnym
rynku, obsługi klienta..

MAGDALENA
KRYTKOWSKA

S

półdzielnia Socjalna „Tajemniczy Ogród” w Poznaniu powstała w 2007 r. Celem
było przywrócenie do pracy
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez
prowadzenie
wspólnego
przedsiębiorstwa. Zakładamy
i utrzymujemy tereny zielone.
Umowę na ten temat podpisaliśmy z Poznańską Spółdzielnią
Mieszkaniową.
Zajmujemy się zielenią i dozorstwem na osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu.
Zatrudniamy siedmiu członków spółdzielni na pełne etaty. Osoby, które zajmują się
na osiedlu obsługą sprzętu
spalinowego, przeszły kurs pilarza, dzięki czemu spółdzielnia może realizować zlecenia

wycinania czy prześwietlania
drzew.
W najbliższym roku będziemy
udoskonalać prace konserwacyjno-pielęgnacyjne.
Pozwoli
to wypracowywać coraz lepszą
markę spółdzielni socjalnej na
otwartym rynku, dzięki czemu
społeczność lokalna przekona
się, że osoby tworzące spółdzielnie (wcześniej długotrwale bezrobotne, borykające się z różnymi problemami: bezdomnością,
uzależnieniem od alkoholu), po
odpowiedniej reintegracji zawodowo-społecznej mogą być traktowani jak pełnowartościowi
pracownicy i współpracownicy.

ZESPÓŁ SPÓŁDZIELNI
SOCJALNEJ
„TAJEMNICZY OGRÓD”
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W Pile
Z

akład Aktywności Zawodowej w Pile działa od 15
grudnia 2005r. Organizatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile.
Zatrudniamy 72 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym.
Świadczymy usługi introligatorskie: cięcie, wykrawanie,
oklejanie, bigowanie, perforowanie, spiralowanie, kaszerowanie. Konfekcjonujemy i
pakujemy suche produkty spożywcze i przemysłowe, etykietujemy, naklejamy hologramy.

W Posadzie
Produkujemy torby na zakupy,
zszywamy odzież roboczą,
maskotki pluszowe, pościel,
ręczniki, wykonujemy haft maszynowy. Pielęgnujemy tereny
zielone, wykonujemy prace porządkowe w miastach i lasach
komunalnych, sprzątamy psie
odchody za pomocą specjalnego odkurzacza.

Z

akład Aktywności Zawodowej w Posadzie Polskiego Towarzystwa Walki z
Kalectwem Oddział Terenowy
w Koninie działalność rozpoczął w grudniu 2010 roku na
podstawie umowy pomiędzy
PTWzK, władzami Konina i
Powiatu Konińskiego.

Osoby
niepełnosprawne
mogą korzystać z sali rehabilitacyjnej i konsultacji ﬁzjoterapeuty. Prowadzimy dla nich
kurs masażu, operatora i konserwatora wózka widłowego,
projektowania stron internetowych, wizażu. Mogą uzyskać
uprawnienia energetyczne i
elektryczne, współﬁnansujemy
studia. Zapewniamy doradcę
zawodowego i pracownika socjalnego. Rozwijamy współpracę międzynarodową z Osnabrucker Werkstaetten.

Gmina Kazimierz Biskupi
przekazała obiekty, w których
obecnie funkcjonuje ZAZ.
Dodatkowo na utworzenie
Zakładu pozyskano środki
z EFS. Zatrudniamy 60 osób
niepełnosprawnych. Poprzez
rehabilitację zawodową i społeczną przygotowujemy ich
do samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości. Umożliwiamy im udział w funduszach
rentowo-emerytalnych, pracę
przydatną społecznie, możliwość rozwoju zawodowego i
awansu.

waniem i pielęgnacją terenów zielonych, sprzątaniem
obiektów, drobnymi usługami
krawieckimi, wyrobami artystyczno-rzemieślniczymi,
hafciarstwem,
cateringiem
szkoleń i konferencji, drukiem
materiałów
reklamowych.
Monitorujemy potrzeby rynkowe, oferujemy konkurencyjne
ceny usług i produktów.

ZESPÓŁ ZAZ

Zajmujemy się porządko-

ZESPÓŁ ZAZ

W Słupcy

W Żerkowie

Z

Z

akład Aktywności Zawodowej w Słupcy rozpoczął
działalność w październiku
2004 r.

akład Aktywności Zawodowej „Promyk” w Żerkowie rozpoczął działalność 15
grudnia 2005 roku. Spełniły
się oczekiwania wielu osób
niepełnosprawnych z powiatu jarocińskiego, dla których
rehabilitacja zawodowa i społeczna jest szansą na powrót
do samodzielnego i aktywnego życia.

Zajęliśmy się na początek
kowalstwem artystycznym i
metaloplastyką, stolarstwem,
montażem elementów metalowych i długopisów.
Dbamy o wydajność pracy
i jakość usług. Organizujemy
szkolenia i kursy. Z czasem
rozwinęliśmy usługi gastronomiczne dla klientów indywidualnych, ﬁrm i instytucji. W
kwietniu tego roku odbyła się
uroczysta promocja zmodernizowanego Działu Gastronomii.
Mamy kuchnię z nowoczesnym
sprzętem, zapleczem produkcyjnym i magazynowym, salą
konsumpcyjno-bankietową,
konferencyjną. Możemy przygotowywać 500 dwudaniowych
obiadów dziennie.Pozyskaliśmy nowych kontrahentów w
dziale montażu oraz nadruku
i reklamy. Rzetelność usług
przynosi nam wymierne korzyści ﬁnansowe.

Prowadzimy też rehabilitację społeczną i zdrowotną pracowników niepełnosprawnych.
Ma ona na celu wszechstronny
rozwój psychiczny, socjalny,
społeczny, a w rezultacie pełną integrację środowiskową i
zawodową. Organizujemy Bal
Karnawałowy Wielkopolskich
Zakładów Aktywności Zawodowej. Udział w nim biorą pracownicy niepełnosprawni z zaprzyjaźnionych 9 ZAZ-ów.

ZESPÓŁ ZAZ

Zakład zatrudnia 47 osób
niepełnosprawnych. Dział poligraﬁczny to wyposażona w
profesjonalny sprzęt drukarnia
cyfrowa i studio reklamy. Wykonujemy zarówno niewielkie

jak i duże nakłady wydruków
i gadżetów reklamowych. Zajmujemy się też niszczeniem
dokumentów,
zapewniając
wysoki stopień tajności. Posiadamy wypożyczalnię wysokiej
jakości sprzętu turystycznego. Posiadamy 18 kajaków do
spływu rzecznego i wysokiej
klasy rowery do rekreacji turystycznej, rowerki dziecięce
jak i bezpieczne foteliki dla
całkiem małych podróżników.
Prowadzimy też pralnię, pracownię artystyczną, usługi w
zakresie utrzymania zieleni
miejskiej i ogrodów indywidualnych. Przyjmujemy zlecenia
z zakresu prac montażowych.
Zatrudnione u nas osoby
niepełnosprawne korzystają z
rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej. Szczycimy
się wyróżnieniami – LODOŁAMACZE 2008 i 2010 – II miejsce
w kategorii ZAZ i III miejsce
w kategorii ZATRUDNIENIE
CHRONIONE.

ZESPÓŁ ZAZ
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Królewna polubiła witaminy
…na stadionie Lecha
ierwsza sobota października
zaskoczyła gości zaproszonych przez Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych w Poznaniu piękną
pogodą. Lato, wprawdzie na
ﬁniszu, dało jeszcze o sobie
znać, zachęcając do wyjścia
na świeże powietrze. Na stadion Lecha, gdzie znajduje się
siedziba towarzystwa, przybyli
rodzice podopiecznych, ich kuzynowie, kuzynki, ciocie, wujowie, babcie, dziadkowie.
Przed wejściem jedna z opiekunek ustawiła wiadro pełne
mydlin. Zaciekawione dzieci
przystawały na chwilę, by zobaczyć, skąd biorą się ogromne
bańki. Po chwili brały do ręki
specjalny przyrząd, zanurzały
go w wodzie i puszczały różnej
wielkości balony. Nieśmiałym
pomagali rodzice, którzy z ochotą włączyli się do zabawy.
Wewnątrz pomieszczenia –
spory harmider. Personel uwijał
się, by przeprowadzić próbę
przedstawienia, zbierał podpisy
na liście obecności, częstował
gości zimnymi napojami, kawą,
herbatą, ciastkami i paluszkami.
Przy długim, efektownie udekorowanym stole w korytarzu,
zbierało się coraz więcej osób.
Mama Natalki martwiła się, że
córka jest alergikiem i nie może
wszystkiego jeść. Dziewczynka ma ponad roczek i wygląda
bardzo zdrowo. Z radością wyciąga rączkę po słony paluszek.
Jej mama pociesza się myślą, że
alergiczne dolegliwości w końcu znikną i nie trzeba będzie
skrupulatnie pilnować każdego
posiłku.
Do rozmowy włącza się
mama dwóch niepełnosprawnych chłopców, obciążonych
genetyczną chorobą. Dotyka
ona tylko męską linię tej rodziny.
Chłopcy są w różnym wieku, ale
za dwa tygodnie miała przyjść
na świat ich siostra. Dla matki
było to ogromne zaskoczenie.
Bała się kolejnej ciąży, ale gdy
okazało się, że urodzi się dziewczynka i do tego w pełni zdrowa,
bardzo się ucieszyła. Dla niej
była to nagroda za trud, jaki włożyła w wychowanie i opiekę nad
chorymi synami.
– Taką imprezę robimy w
ramach programu miejskiego
po hasłem działania służące

poprawie stanu ﬁzycznego i
psychicznego osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty,
spotkania terapeutyczne, działania proﬁlaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne – mówi
Iwona Kaczmarek-Ruhnke z
Polskiego Towarzystwa Chorób
Nerwowo-Mięśniowych w Poznaniu. – Przewidzieliśmy imprezy o charakterze rodzinnym.
Nasi beneﬁcjenci, a wśród nich
dzieci, a także dorosłe osoby
niepełnosprawne przychodzą
na takie spotkania z rodzinami.
Tegoroczną imprezę podzieliliśmy na dwie części. Jedną dla
rodziców, a drugą dla dzieci. W
czasie, gdy dzieciaki będą oglądać przedstawienie teatralne
„Bajka o księżniczce Zuzance i
rycerzu Witaminku”, instruktorka Kazimiera Kasinowska-Lisek
nauczy dorosłych tańca. Zajęcia
będą się odbywać w przeszklonej części, a uczestnicy zostali
powiadomieni, że mają wziąć
specjalne obuwie.

ustąpiły. A były to witaminy A, B,
C, D. Dzięki tej kuracji Zuzanka
wyzdrowiała i żyła długo i szczęśliwie.
Po spektaklu organizatorzy
rozdawali uczestnikom jabłka.
Aby w przyszłości zamiast cukierków zawsze wybierali owoce.
– Te spotkania są okazją do
konsultacji z naszymi rehabilitantami – dodaje Iwona Kaczmarek-Ruhnke. – Na pytania rodziców odpowiedzą zatrudnieni
w ośrodku psycholodzy i pedagodzy. Można zapytać o każdy
problem, wyjaśnić każdą wątpliwość, podzielić się doświadczeniami i uwagami. Ważne jest, by
poczuć się jak w rodzinie, lepiej
poznać, zaprzyjaźnić. Dobra atmosfera, przyjazne nastawienie,
miła, pouczająca rozmowa często są najlepszym lekarstwem.
Imprezy organizujemy cyklicznie, w ubiegłym roku było ich
około pięciu. Zorganizowaliśmy
między innymi Dzień Matki,

balik dla dzieci, Dzień Dziecka,
czytanie bajek. Nasze działania zawsze są przygotowane z
myślą o uczestnikach oferowanych programów. Zależy nam
na tym, by wszystkim, którzy do
nas przychodzą, pokazać serce,
dobro, radość. Dzięki Jolancie
Kolasińskiej-Wlazło, prezesowi
Polskiego Towarzystwa Chorób
Nerwowo-Mięśniowych w Poznaniu, udało się stworzyć fantastyczny zespół pracowników.
Oprócz fachowego wykształcenia wszyscy są nastawieni na
drugiego człowieka, niesienie
pomocy i obdarzanie każdego
uśmiechem. Dzięki temu do
naszej placówki chętnie przychodzą pracownicy oraz beneﬁcjenci.
W sąsiednim pomieszczeniu
trwa próba. Marta Bączkowska-Dłużak paraduje w błękitnej
sukience z kubeczkiem masy
czekoladowej. Stawia go obok
łóżka. Mały chłopiec, który śledzi każdy ruch Marty, podbiega
i czekoladowy kubeczek jest w
jego ręku. Zapewne trudno go
będzie namówić na jabłka.
– Bardzo cieszymy się, że
możemy się tutaj spotkać poza
terapią – mówi mama jednego
z podopiecznych ośrodka. – Syn
uwielbia ćwiczenia. Dzięki rehabilitacji stan jego zdrowia znacznie się poprawił. Wspaniała atmosfera powoduje, że choroba
nie jest już dla nas tak wielkim
dramatem.
W planach są kolejne imprezy. Dzięki nim na twarzach ich
uczestników coraz częściej gości uśmiech.

AURELIA PAWLAK
W korytarzu w stroju króla
biega pan Łukasz, który na co
dzień jest psychologiem. Marta
Bączkowska-Dłużak, reprezentująca personel ośrodka, wykonuje ostatnie poprawki swojego
kostiumu. Zagra rolę księżniczki,
która jadała dużo słodyczy, aż w
końcu z przejedzenia zachorowała. Pewnego dnia zjechało
się wielu magów, próbujących
coś poradzić na jej dolegliwości.
Niestety, nikt nie potraﬁł wymyślić, jak wyleczyć księżniczkę.
Dopiero rycerz Witaminek dając
jej codziennie zaczarowane lekarstwo sprawił, że dolegliwości

FOT. (2/X) ŁUKASZ DZIEMIEŃCZUK
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anim na stadionie „Lecha”
w Poznaniu rozlegnie się
pierwszy gwizdek sędziego w meczu rozgrywanym
w ramach Euro 2012, należy
przeprowadzić ostatnie prace
kosmetyczne. Obiekt jest imponujący i na pewno spełni
oczekiwania zawodników i
kibiców. Także tych niepełnosprawnych.
Międzynarodowy
Komitet
Olimpijski wymaga, aby 1,5
procenta miejsc na stadionie było przystosowanych dla
osób niepełnosprawnych. W
wytycznych Unii Europejskich
Związków Piłkarskich dla kandydatów do organizowania
turnieju Euro 2012, w punkcie
dotyczącym stadionów czytamy: „Powinny być przewidziane dostosowania dla niepełnosprawnych kibiców, w tym
miejsca z dobrą widocznością,
podjazdy dla wózków, dostosowane toalety i urządzenia
wspomagające. Osoby niepełnosprawne, w tym na wózkach,
powinny móc dotrzeć do wejść
na stadiony oraz do miejsc
oglądania meczów, bez nadmiernych niedogodności tak
dla nich, jak i innych kibiców.
Miejsca dla osób niepełnosprawnych powinny być usytuowane tak, aby nie stanowiły
zagrożenia w sytuacji awaryjnej
dla nich samych oraz innych
widzów. Liczba miejsc dla osób
niepełnosprawnych powinna
wynosić 50 lub więcej o tyle, o
ile wymaga tego odpowiednie
prawo”. Czy polskie stadiony
spełniają te wymagania?
– Stadion Miejski w Poznaniu był pierwszą w Polsce gotową areną UEFA EURO 2012
– zapewnia Joanna JanowiczStrzyżewska, rzecznik prasowy EURO Poznań 2012. – Jest
to wielofunkcyjny obiekt klasy
Elite, przystosowany do potrzeb widzów niepełnosprawnych. Stadion w Poznaniu
ma największą liczbę miejsc
przystosowanych do niepełnosprawnych spośród wszystkich
obiektów na UEFA EURO 2012
w Polsce. Liczba i forma tych
udogodnień została zaprojektowana na podstawie wymogów UEFA oraz polskiego prawa budowlanego. Miejsca dla
osób niepełnosprawnych znajdują się na trybunach I, III, a
trybunę numer IV odpowiednio
zaadaptowano na tego rodzaju

Niepełnosprawni
na stadionie Lecha
FOT. FILIP FURMAŃCZAK WWW.LECHPOZNAN.PL
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potrzeby. Oprócz miejsc zaprojektowanych dla osób mających
trudności z poruszaniem się
oraz ich opiekunów (łącznie
186 miejsc), na stadionie zaplanowano także miejsca dla osób
niesłyszących i niedosłyszących
(40 miejsc) oraz udogodnienia
dla osób niewidzących oraz
niedowidzących.
Udogodnieniem takim jest
system audiodeskrypcji, dzięki któremu miejsca dla niewidzących oraz niedowidzących
mogą znajdować się na całym
stadionie. Audiodeskrypcja, czyli
specjalny przekaz komentatora,
ma ułatwić wyobrażenie osobie
niewidzącej lub niedowidzącej
sytuacji na boisku. Specjalne
rozwiązania z zastosowaniem
pętli indukcyjnej umożliwiającej lepszy przekaz werbalny
zaplanowano także z myślą o
osobach niedosłyszących. Strefa powinna być zlokalizowana
w jednym, centralnym miejscu. Według planów powinna
znaleźć się na terenie trybuny
numer I. Rozwinięcie systemu
audiodeskrypcji oraz zainstalowanie pętli indukcyjnej leży w
gestii operatora stadionu.
– KKS Lech Poznań już od kilku lat realizuje program „Lech
bez barier”, dzięki któremu
niepełnosprawni kibice mogą
wraz z opiekunami bezpłatnie
uczestniczyć w meczach rozgrywanych przez nasz klub na
stadionie przy ulicy Bułgarskiej
w Poznaniu – dodaje Joanna

Dzios, rzeczniczka Lecha. –
Osoby zakwaliﬁkowane do naszego programu mogą liczyć
na bezpłatny wstęp na wszystkie mecze ligowe i pucharowe,
rozgrywane na stadionie w
Poznaniu, pomoc przy organizacji biletów na mecze wyjazdowe, darmowy parking przy
stadionie, trzy różne wejścia
na sektory, przystosowane do
potrzeb osób poruszających
się na wózkach, miejsca w
pierwszych rzędach trybun
wzdłuż boiska, możliwość
uczestniczenia w spotkaniach
z piłkarzami i sztabem szkoleniowym.
Wszystkie miejsca dla osób
niepełnosprawnych są pod zadaszeniem stadionu. Zdecydowana większość z nich znajduje się na poziomie murawy,
przy liniach bocznych boiska,
wzdłuż trybun numer I oraz III,
a także na trybunie IV. Miejsca
są odgrodzone od boiska barierką lub ogrodzeniem, dzięki
czemu siedzący tutaj widzowie
nie są narażeni na uderzenie
piłką. Miejsca rozmieszczono
w taki sposób, aby niepełnosprawny kibic mógł siedzieć w
sektorze przeznaczonym dla
fanów swojej drużyny, razem z
rodziną i przyjaciółmi. W razie
potrzeby istnieje możliwość
dostawienia
dodatkowych
miejsc dla osób poruszających
się na wózkach.
– Toalety przystosowane dla
osób niepełnosprawnych znaj-

dują się na trybunach numer I i
III, w pobliżu miejsc dla niepełnosprawnych – dodaje Joanna
Janowicz-Strzyżewska. – Toalet
jest sześć, po dwie na poziomie
0 oraz po jednej na poziomie
VIP trybun numer I oraz numer
III. Przewidziano także miejsca
parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Sąsiadują one
z miejscami dla opiekunów.
Osoba towarzysząca niepełnosprawnemu widzowi może
wejść na mecz bezpłatnie. Można też wejść na teren stadionu z
psem przewodnikiem.
Strefy gastronomiczne na
stadionie także mają być przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wykończenie i aranżacja sklepów,
barów, restauracji i innych
obiektów będzie jednak zależała od najemców oraz działań
operatora. Na terenie Stadionu
Miejskiego w Poznaniu znajduje się także przygotowana
z myślą o osobach niewidzących i niedowidzących makieta
obiektu. Dzięki niej, za pomocą dotyku, niewidzący mogą
dowiedzieć się więcej na temat
konstrukcji i kształtu jednej
z najważniejszych inwestycji
UEFA EURO 2012 w Polsce.
Makieta powstała z inicjatywy
spółki EURO Poznań 2012. Jej
autorami są poznański artysta
rzeźbiarz Roman Kosmala oraz
tyﬂopedagog Dagmara Szymkowiak. Makieta jest dostępna
w pobliżu trybuny numer IV.
– Podczas prac nad makietą
prowadzono stałe konsultacje
z osobami niewidomymi. W
pierwszym etapie jej tworzenia
wykonano szczegółowe zdjęcia stadionu i szkice projektowe – mówi Joanna-Janowicz
Strzyżewska. – Następnie powstał model z gliny, potem forma gipsowa, którą wypełniono
żywicą poliestrową. Na tym
etapie makieta zyskała najwięcej detali. Po obróbce wykonano silikonową formę, która
posłużyła do odlania makiety
z brązu. Model waży około 400
kilogramów, jest umocowany na granitowym cokole. Na
makiecie znajdują się dodatkowo informacje o stadionie w
alfabecie Braille’a. Jest to stałe
miejsce spotkań dla grup odwiedzających stadion.
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LODOŁAMACZE 2011

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Wrażliwi
nagrodzeni

„Lodołamacze 2011” przyznane.

W

tym roku, podobnie jak
pięciokrotnie już w latach poprzednich, Kapituła
Konkursu Etapu Regionalnego „Lodołamacze 2011”
przyznała wyróżnienia osobom, ﬁrmom i instytucjom,
które angażują się w rozwiązywanie problemów ludzi
z niepełnosprawnościami.
Z tej okazji w Poznaniu na
uroczystej gali w czwartek
22 września w Pałacu Działyńskich spotkali się laureaci, przedstawiciele władz
samorządowych, organizacji pozarządowych, mediów,
zakładów pracy chronionej i
parlamentarzyści. Były słowa wdzięczności, listy gratulacyjne, kwiaty. Nie zabrakło również pięknej oprawy
artystycznej.
W spotkaniu uczestniczyli
m.in.: poseł na Sejm RP Krystyna Łybacka, wiceprezydent
Miasta Poznania Jerzy Stępień, dyrektor Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej
Aleksandra Kowalska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego Maria Krupecka.
Kapituła Konkursu, którą

CENNA DLA NAS
NAGRODA
Lodołamacze przełamują
bariery, które zakorzenione
są głównie w ludzkich umysłach, to dzięki nim hasło
integracji społecznej nie jest
pustym słowem, a oznacza
solidarność i tolerancję.
Ludzie, których doświadczył los, powinni edukować
zdrową część społeczeństwa na przyszłość, aby
zmienić ich spojrzenie na
niepełnosprawność. Takie
działania pokazuje zakończony konkurs Lodołamacze, w którym zaszczytnym
srebrnym medalem nagrodzono nasze Stowarzyszenie „Bioderko” z Chodzieży. Ta nagroda jest dla nas
szczególnie cenna – tym
bardziej, że wszyscy laureaci etapu regionalnego
przeszli do etapu centralnego, który odbył się 27 września w Zamku Królewskim
w Warszawie.

HONORATA PILARCZYK

tworzyli między innymi: Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Marek Woźniak i Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, przyznała statuetki „Lodołamaczy”
oraz pamiątkowe dyplomy. I
tak: w kategorii Zakład Pracy
Chronionej I miejsce i statuetkę „Lodołamacz 2011” otrzymała Spółdzielnia Inwalidów
„Prespo” ze Słubic, II miejsce i
srebrny medal Sp. z.o.o „Postęp”
z Pniew, III miejsce i brązowy
medal Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Max – Pol” ZPCHR z Rozdrażewa, w kategorii Otwarty
Rynek I miejsce i statuetkę
„Lodołamacz 2011” otrzymało
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
„Balian” Sebastian Górniak,
II miejsce i srebrny medal Sp.
z.o.o Rosmosis – Wawrzyniak,
III miejsce i brązowy medal Sp.
j. Asta – Net Małdziński – Ryczek, w kategorii Pracodawca
– Nieprzedsiębiorca I miejsce
i statuetkę „Lodołamacz 2011”
otrzymał Urząd Miasta Kalisza, II miejsce i srebrny medal Stowarzyszenie Osób po
Endoprotezoplastyce Biodra
„Bioderko”. III miejsce i brązowy medal w tej kategorii
nie został przyznany. Ponadto
Kapituła wręczyła tytuł honorowy „Lodołamacz Specjalny
2011” na ręce dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach
Marii Tomaszewskiej oraz tytuł „Superlodołamacz 2011”.
Dostało go Towarzystwo Osób
Niesłyszących „TON” za szczególne działania w zakresie
aktywizacji zawodowej i poprawy jakości warunków życia
osób niesłyszących.
Konkurs dla pracodawców
wrażliwych społecznie „Lodołamacze” organizowany jest
corocznie od 2006 roku przez
Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której fundatorem jest Polska Organizacja
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Lodołamacze to
ludzie, ﬁrmy i instytucje, które
tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą
politykę personalną stają się
symbolem etyki w biznesie
oraz otwarcia na potrzeby
osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie pokazują, że
człowiek z niepełnosprawnością może być pracownikiem
w pełni zaangażowanym w
budowanie sukcesu ﬁrmy.

KAROLINA KASPRZAK

P

owiatowy Urząd Pracy w
Śremie otrzymał ciekawą
propozycję. Firma Eureka Sp.
z o.o. w Poznaniu, doświadczona w realizacji szkoleń i
projektów Europejskiego Funduszu Społecznego, zaproponowała projekt „Telepracownik przyszłości – innowacyjny
model aktywizacji zawodowej
niepełnosprawnych absolwentów” (MAZON) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Współpracę związaną
z tym projektem rozpoczęły
już między innymi Powiatowe
Urzędy Pracy w Wągrowcu i
Krotoszynie.
Program ten polega na wdrożeniu innowacyjnego modelu
aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów
szkół średnich i wyższych o
ograniczonej mobilności, utrudniającej podjęcie pracy poza
miejscem zamieszkania. W
osiągnięciu celu pomaga wykorzystanie telepracy, pozwalającej na skuteczne przygotowanie
do zatrudnienia w branżach nowych technologii i e-usług. Projekt rozpoczęto 1 kwietnia 2011
roku. Zgodnie z założeniami ma
się on zakończyć 31 marca 2013
roku.
Rozłożono go na dwa etapy.
Pierwszy trwał do lipca 2011
roku i oparty był na badaniach
oraz konsultacjach, służących
dokładnemu zbadaniu rynku i
określeniu podstawowych problemów, celów oraz wypracowaniu rozwiązań mogących
zmniejszyć dyskryminację osób
niepełnosprawnych na rynku
pracy. Etap ten został zakończony obroną Modelu Aktywizacji
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych przed Regionalną
Siecią Tematyczną której przewodzi Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Marek Woźniak.
Dzięki temu można było w
sierpniu tego roku przystąpić
do drugiego etapu, w ramach
którego utworzono model aktywizacji dla grupy czterdziestu
absolwentów. Potrwa on osiem
miesięcy i obejmować będzie
specjalistyczne szkolenia zawodowe o tematyce odpowiadającej potrzebie zatrudnienia konkretnego pracodawcy,
działającego w branży nowych
technologii i e-usług. Szkolenia
przygotowują do udziału w stażu i skracają okres adaptacji do
nowego zawodu w formule telepracy. Dla wszystkich uczestników przewidziane są staże
zawodowe w formule telepracy,
realizowane w przedsiębiorstwach przy wsparciu opiekuna i pod nadzorem pracownika
instytucji rynku pracy. Ten etap
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Telepracownik przyszłości –
szansą dla niepełnosprawnych
nazywa się okresem testowania.
Pierwsze osoby już w październiku podjęły staże w zawodzie
copywriter.
W projekcie mogą wziąć udział
zainteresowane instytucje rynku
pracy związane z aktywizacją
osób niepełnosprawnych oraz
pozostających bez zatrudnienia
niepełnosprawnych absolwentów szkół średnich i wyższych
z dysfunkcjami utrudniających
pracę w trybie stacjonarnym.
Rolą osób z tych instytucji będzie współtworzenie staży zawodowych w formie telepracy
dla osób niepełnosprawnych w
województwie wielkopolskim.
W projekcie przewidziany jest
budżet na ten cel, zainteresowani nie ponoszą więc żadnych
kosztów.
Udało się już przekonać kilku przedsiębiorców z branż
nowych technologii, którzy
przyjmą do siebie stażystów
na stanowiska typu: specjalista
socjal media. Takie zawody są
bardzo poszukiwane przez osoby niepełnosprawne, bo dają im
szansę na lepsze warunki życia,
a przede wszystkim na rozwój
zawodowy.
Rozwój telekomunikacji i
technologii
informacyjnych
ma ogromny wpływ na osoby z niepełnosprawnością. Po
pierwsze, zanik manualnej, rutynowej, mechanicznej pracy
zasadniczo wpływa na osoby,
których umiejętności i zdolności poznawcze są ograniczone
do elementarnych zawodów.
Tym niemniej nowe technologie
mogą w znacznym stopniu poprawić sytuację w zatrudnieniu
osób z niepełnosprawnością.
Dzięki użyciu nowych technologii można pokonać szereg
ﬁzycznych i psychologicznych
barier, stojących przed osobami
niepełnosprawnymi i umożliwić
większy udział nie tylko w pracy,

Konsultacje społeczne projektu.
ale również w innych dziedzinach życia. Technologie umożliwiają telepracę i pracę wspomaganą komputerowo w bardziej
elastycznym środowisku, które
lepiej koresponduje ze zdolnościami i umiejętnościami zawodowymi różnych pracowników.
Kolejnym aspektem jest pojawiająca się zmiana w organizacji pracy od sztywnych systemów produkcji do elastycznego

procesu rozwoju organizacji. Te
nowe wydarzenia są wyzwaniem i możliwością dla zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Wzrost popytu na pracę
w niepełnym wymiarze czasu,
krótkoterminowe kontrakty i
praca w formie telepracy mają
szczególnie duże znaczenie dla
osób z niepełnosprawnością.
Najlepszym rozwiązaniem dla
Wielkopolski będzie więc wła-

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA
Projekt „Telepracownik przyszłości – innowacyjny model
aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów”
ﬁnansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
zaprasza w listopadzie i grudniu 2011 na szkolenia zawodowe
w tematach:

BROKER INFORMACJI
GRAFIKA 2D/DTP
PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH
SPECJALISTA SOCJAL MEDIA
Dla wszystkich uczestników szkolenia 4 miesięczny staż zawodowy w formie telepracy, w czasie którego każdy uczestnik otrzyma niezbędne narzędzia pracy (komputer, telefon, internet mobilny) oraz stypendium stażowe
w wysokości 1386 zł brutto za miesiąc stażu.
Dla 30% uczestników atrakcyjne oferty dalszej pracy po zakończeniu stażu
Warunki uczestnictwa:  Wykształcenie średnie lub wyższe  Umiejętność obsługi komputera  Zamieszkanie na terenie wielkopolski  Orzeczenie o niepełnosprawności.

Liczba miejsc ograniczona!
Osoby zainteresowane zapraszamy do nadsyłania CV
na adres e.kurkowski@eureka-hr.pl

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

śnie Model Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością (MAZON). Forma telepracy
wpisuje się w pełni w ideę Flexycurity „elastycznego i bezpiecznego zatrudniania”. Idea ta jest
szeroko popierana w Unii Europejskiej. Flexycurity umożliwia
pracę osobom z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach
branż nowych technologii. Firmy
te mają duży potencjał do wdrażania elastycznych form zatrudniania. Konstrukcja Modelu
Aktywizacji Zawodowej Osób
z Niepełnosprawnością oparta
jest o zasadę TQM (Total Quality
Management, czyli Kompleksowe Zarządzanie Jakością). Jest to
niezwykle ważne rozwiązanie,
wobec wypowiedzi z dnia 11 listopada 2010 roku ministra gospodarki Waldemara Pawlaka,
którego zdaniem „promowanie
podejścia opartego o TQM we
wszystkich dziedzinach życia
społecznego i gospodarczego
tworzy kapitał społeczny i buduje przestrzeń zaufania publicznego”.
Model Aktywizacji Zawodowej
Osób z Niepełnosprawnością
cechuje także nowatorska metoda połączenia dotychczas rozproszonego środowiska rynku
pracy, poprzez stworzenie Systemu Wsparcia. W systemie tym
każda organizacja wchodząca w
jego skład dzieli się swoimi zasobami po to, by wzmocnić efektywność aktywizacji zawodowej
osób z niepełnosprawnością w
Wielkopolsce. Zasoby te można
podzielić na kategorie: ludzkie
(psychologowie, doradcy zawodowi, prawnicy), know-how
czyli metody rozwiązywań problemów (w tym wypadku grupy
docelowej), inne, o charakterze
nieﬁnansowym (list polecający,
wzajemna promocja).
Tworząc Model Aktywizacji
Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością konsultowano jego
założenia i formę z osobami niepełnosprawnymi, pracownikami
instytucji rynku pracy, wielkopolskimi pracodawcami. awa

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
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opularnością wśród osób
z niepełnosprawnościami
cieszy się boccia – dyscyplina
paraolimpijska. Potwierdził to
X Powiatowy Turniej Bocci w
sali Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Dopiewie, który
w sobotę 15 października zorganizowało Stowarzyszenie na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Komornikach.
Powitał wszystkich prezes
„Promyka” Bogdan Maćkowiak.
Wśród gości był wójt gminy
Komorniki Jan Broda i Elżbieta
Mazur z Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Sportowcom pomagali studenci
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
W turnieju, w którym z roku
na rok przybywa uczestników,
uczestniczyły tym razem 42
drużyny warsztatów terapii zajęciowej w Dopiewcu, Dopiewie,
Owińskach, Swarzędzu, Zespołu
Szkół Specjalnych w Stęszewie,
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Mosinie,
Niepublicznego Gimnazjum „Zawsze Razem”, Stowarzyszenia
Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących „Ognik” w Poznaniu, Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci i Młodzieży z Mózgowym
Porażeniem Dziecięcym „Żura-

X POWIATOWY TURNIEJ BOCCI W DOPIEWIE

W

W Jej ręce
złożyliśmy nasz los

czwartek 15 września
odbyła się pielgrzymka
do Gostynia osób chorych,
starszych i niepełnosprawnych z paraﬁi Matki Bożej
Miłosierdzia na osiedlu Kościuszkowców w Swarzędzu.
Uczestniczyło w niej nasze
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka. Naszym celem
było gostyńskie Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej – Róży
Świętogórskiej.
Pielgrzymce przewodniczyli
ksiądz diakon Marcin Przybylski i Barbara Kucharska,

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Sport, który
łączy wszystkich
winka”, Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych i ich Rodzin
„Amikus” i Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”. W
rozgrywkach rywalizowały też
osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności. Wszystkich połączyła sportowa pasja.
I miejsce zdobyła drużyna SOS
-W w Mosinie, II – reprezentacja
„Promyka” i III – kórnickiej „Klaudynki”.
Imprezie towarzyszyła wspaniała oprawa: wniesiono ogień
olimpijski, zapalono znicz, ﬂaga
wzniosła się na maszt, zatrąbili
trębacze. Zwycięzcy otrzymali
puchary, a wszyscy uczestnicy –
pamiątkowe dyplomy.

KAROLINA KASPRZAK

kierownik naszego Warsztatu
Terapii Zajęciowej. Dziękujemy Ci, Matko Boska Bolesna
za tę pielgrzymkę, za radosną
atmosferę w czasie jazdy autobusem, której towarzyszył
nasz śpiew dla Ciebie.

Podczas Eucharystii celebrowanej przez Księdza Biskupa
Grzegorza Balcerka usłyszeliśmy w słowie skierowanym
do nas, że każde cierpienie ma
sens. Zostaliśmy zachęceni, by
z godnością nieść swój krzyż,
chociaż jest bardzo ciężki. Nasza wiara w Chrystusa i Jego
Matkę pomaga nam w walce z
przeciwnościami.

Po mszy mieliśmy przyjemność wysłuchać góralskiej kapeli z Wadowic, która zachęciła nas do wspólnej zabawy.
Potem nadszedł czas na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem z Lourdes. Święto
Matki Bożej Bolesnej było dla
nas przeżyciem, które umocniło naszą wiarę.

AGATA KIEJDROWSKA
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WIELKOPOLANIE W SŁUŻBIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
Karolina
K
Kasprzak
K
PPOZNAŃ

F

undacja Inwalidów i Osób
Niepełnosprawnych
„Miłosierdzie” w Kaliszu prowadzi aż siedem warsztatów
terapii zajęciowej: w Kaliszu,
Przygodzicach, Odolanowie,
Ostrzeszowie, Pisarzowicach,
Kraszewicach i Kuźnicy Grabowskiej. Sercem i mózgiem
tej działalności jest Stanisław
Bronz, człowiek wielkiej pasji,
dla którego wiek i jego własna niepełnosprawność nie
stanowią żadnej przeszkody.
Koordynuje pracę zespołu rehabilitacyjno-terapeutycznego,
funkcjonowanie poszczególnych placówek, niezmordowanie występuje w obronie praw
osób niepełnosprawnych, ubogich, pokrzywdzonych przez
los.
Pan Stanisław pierwszą placówkę rehabilitacyjną założył
w Kaliszu w 1994 roku. W 2005
roku została rozbudowana tak,
by w pełni służyć potrzebom
osób z niesprawnościami. Dzisiaj jako Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi ona rehabilitację społeczno-zawodową dla 45
uczestników. A 6 kolejnych, wymienionych WTZ-etów, utworzonych z inicjatywy Stanisława
Bronza, obejmuje rehabilitacją i
terapią blisko 250 osób z niepełnosprawnością. To imponujący
dorobek.
W ciągu 15 lat istnienia Fundacja, pod kierunkiem pana Stanisława, zrealizowała kilkaset
inicjatyw na rzecz integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Były to spartakiady,
konkursy, wystawy o zasięgu
ogólnopolskim, prezentacje dokonań artystycznych, coroczne
zbiórki odzieży i żywności dla
potrzebujących. To tylko niektóre z dokonań. W 2007 roku podczas uroczystej gali Sesji Rady
Miejskiej Kalisza w dniu Święta
Miasta otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Kalisza zaszczytny
tytuł Honorowego Przyjaciela
Miasta Kalisza. Pan Stanisław
Bronz swoją pracę wykonuje
społecznie, poświęcając jej cały
swój wolny czas.
Starcza mu tego czasu także
na pełne determinacji zabiegi o
prawa do aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w
życiu społecznym. Pod jego kierunkiem bowiem Fundacja „Miłosierdzie” stara się wpływać na
kształt ustaw Sejmu RP, które do-

To nie są puste
słowa…

Stanisław Bronz (z lewej) z grupą uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kaliszu.
tyczą środowiska osób z niepełnosprawnościami. Cel ten osiąga poprzez spotkania z posłami
i uczestnictwo w komisjach sejmowych. Dzięki interwencji
pana Stanisława i reprezentantów organizacji wprowadzono
istotne zmiany w nowelizacji
ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
dotyczące zasad funkcjonowania placówek rehabilitacyjnych.
Z inicjatywy Fundacji przeprowadzono liczne konferencje,
seminaria i szkolenia, w których
wzięli udział przedstawiciele
środowisk osób z niepełnosprawnościami, władz ustawodawczych i samorządowych.
– 14 czerwca 2003 roku w
obecności Prezydenta Miasta
Kalisza podpisaliśmy umowę
o współpracy z partnerem zagranicznym: dwiema organizacjami z Niemiec: Warsztatami
Osób Niepełnosprawnych w Północnej Szwabii i w Donau-Ries.
Organizowaliśmy konferencje
o problemach osób z niepełnosprawnościami, z udziałem
niemieckich partnerów – mówi
Stanisław Bronz. – Niemiecki
partner przekazał nam do tej
pory 4 samochody do przewozu
osób z niepełnosprawnościami, przyczepę towarową oraz
sprzęt rehabilitacyjny (kule,
wózki inwalidzkie, balkoniki, fotel do masażu i inne). Otrzymaliśmy również szereg urządzeń
dla pracowni terapeutycznych
w prowadzonych przez nas placówkach rehabilitacyjnych: kro-

sna tkackie, kaletnicze maszyny
do szycia i inne.
Umowy o partnerstwie z organizacjami z Niemiec i Austrii
przyniosły efekty w postaci
działań integracyjnych, sportowych i kulturalnych o charakterze międzynarodowym. Dzięki
współpracy osoby z niepełnosprawnościami z Polski zyskały
możliwość uczestnictwa w VIII
Biegu Sztafetowym Osób Niepełnosprawnych po Europie,
Decathlonie w Sisaku w Chorwacji, integracji poprzez kulturę
i sport w Dillingen i Nordlingenn
w Bawarii. Działacze i pracownicy Fundacji „Miłosierdzie” poprzez organizowane konferencje oraz wymiany pracownicze
w celach szkoleniowych mają
możliwość zdobycia doświadczeń w zakresie prowadzenia
rehabilitacji społecznej i zawodowej w krajach europejskich.
Fundacja „Miłosierdzie” gościła
zagranicznych sportowców i artystów z niepełnosprawnościami na dwóch ogólnopolskich
spartakiadach, halowych mistrzostwach w lekkiej atletyce
oraz konkursach plastycznych.
Działalność rehabilitacyjnoterapeutyczna warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych
przez Fundację „Miłosierdzie”,
daje osobom z niepełnosprawnościami szansę na normalne życie: stwarza możliwość
systematycznego kontaktu z
ludźmi, zapobiega poczuciu
alienacji, wzmacnia poczucie
wiary w siebie, użyteczności i

przydatności społecznej. Jest
to szczególnie istotne w przypadku osób z niepełnosprawnościami,
zamieszkujących
obszary wiejskie regionu kaliskiego. Codzienne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych
w pracowni technik różnych,
rękodzieła
artystycznego,
metalowo-artystycznej,
muzyczno-teatralnej, hafciarskoartystycznej, plastycznej, rozmaitości, komputerowej oraz
witrażowej pozwala odkrywać
uczestnikom swoje talenty i
umiejętności. Po zakończonej
rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej uczestnik może
podjąć zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej.
Efektem prowadzonych zajęć
terapeutycznych są liczne prace rzemiosła artystycznego i
plastyki, prezentowane na wystawach i konkursach, gdzie
wielokrotnie wyróżniano je i
nagradzano.
– Dla mnie najważniejsze jest
to, że udało nam się zorganizować pomoc terapeutyczną dla
osób z niepełnosprawnościami,
bo dzięki temu nie spędzają one
czasu w domach, ale aktywnie
uczestniczą w życiu. Chcemy
pokazać, że osoby z niesprawnościami wcale nie są gorsze, że
tak jak zdrowi ludzie mogą osiągać sukcesy i cieszyć się nimi –
mówi pan Stanisław.
Że nie są to puste słowa,
świadczą niezwykłe osiągnięcia
Fundacji. Gdy rozmawiałam z
panem Stanisławem, w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Kaliszu i pozostałych placówkach trwały właśnie intensywne przygotowania do otwarcia
ogólnopolskiej wystawy „Jan
Paweł II miłością ludzi całego
świata”, w której biorą udział
43 placówki z całej Polski. To
tylko jedno z wielu wydarzeń,
służących rehabilitacji społecznej i poprawie warunków życia
osób z niepełnosprawnościami.
Są one możliwe dzięki ludziom
wielkiego serca, którzy nie ustają w swoich dążeniach i dzień
po dniu służą osobom potrzebującym wsparcia.

KAROLINA KASPRZAK
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DWA PIKINIKI DOMU POMOCY

Chwile, które
wstrzymały oddech…
BARIEROM STOP

O

nowne scalenie żywego człowieka… Również uczestnicy
mieli okazję zaprezentować
na scenie krótkie formy artystyczne i stroje o tematyce magii, czarów i piłkarskiego Euro
2012.

strożnie z jajkiem, rzuty
karne, strzał na bramkę,
ścianka wspinaczkowa, magiczny warsztat Macieja Pola,
dziurawy most i dopasowywanie różnych przedmiotów – to konkurencje, które
czekały na uczestników IX
Festynu Integracyjnego „Barierom stop” pod patronatem
Starosty Poznańskiego Jana
Grabkowskiego w czwartek
22 września na terenie Domu
Pomocy Społecznej w Lisówkach. Tegorocznym hasłem
była Magia Euro 2012.
W spotkaniu uczestniczyła
członek zarządu powiatu poznańskiego Ewa Dalc, przewodniczący rady powiatu Marek Lis i dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Poznaniu Elżbieta Bijaczewska. W słoneczne przedpołudnie publiczność przywitał
dyrektor Domu Pomocy Społecznej Ryszard Bartoszak.

KAROLINA KASPRZAK

Za chwilę – strzał na bramkę.
„Promyk” w Dopiewie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Poznaniu, WTZ przy Stowarzyszeniu Społeczno–Kulturalnym im. Praksedy Lemańskiej w Dopiewie, Dziennego
Domu Pobytu „Pogodna Jesień”
w Murach koło Buku, Zakładu
Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Śremie, WTZ „Promyk”
przy Stowarzyszeniu na Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych
„Promyk” w Dopiewcu, Domu
Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie oraz domów pomocy
społecznej i dziennych domów

pomocy społecznej z powiatu
i województwa wielkopolskiego. Na każdego czekały liczne
atrakcje.
Niezapomniane
emocje
wzbudził występ popularnego
polskiego iluzjonisty i magika
Macieja Pola, którego sztuczki
wywołały mnóstwo śmiechu.
Ale wśród tych czarów były
także chwile, które wstrzymały
oddech, zwłaszcza przepołowienie i – na szczęście! – po-

Maciej Pol
i jego mali asystenci.

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

W festynowych konkurencjach rywalizowali uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka w Swarzędzu, WTZ „Pawełek” przy
kole Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu
w Owińskach, Klubu Seniora

W rywalizacji o puchar Starosty Poznańskiego najwięcej punktów zdobył Warsztat
Terapii Zajęciowej „Pawełek”.
Puchar wręczyła Ewa Dalc.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe upominki.

Wszędobylscy przebierańcy na szczudłach.

Publiczność.
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SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH

T

akiego pikniku jak ten
3 października na terenie
Domu Pomocy Społecznej w
Lisówkach w powiecie poznańskim jeszcze nie było.
W słoneczne przedpołudnie
tego dnia spotkały się osoby
z niepełnosprawnościami, ich
opiekunowie, przyjaciele i wolontariusze. Piknik nosił nazwę
„Wspierajmy się. Kultury antyczne”. Był pokaz i nauka tańca, sztafeta z gałązką oliwną,
tarcza Hefajstosa, mur Cyklopa,
konkurs rzeźb z masy solnej i
mnóstwo innych atrakcji.
W imprezie wzięli udział
uczestnicy warsztatów terapii
zajęciowej i innych organizacji
z Dopiewa, Swarzędza, Mosiny, Dopiewca, Murowanej Gośliny, Puszczykowa, Rokietnicy
i Tarnowa Podgórnego. Wśród
zaproszonych gości była Ewa
Dalc – członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, przewodniczący Rady Powiatu Marek Lis i
dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Elżbieta Bijaczewska.

Grek Zorba, Erato,
mur Cyklopa…
WSPIERAJMY SIĘ
Spotkanie
zainaugurował
wspólny taniec, który poprowadził Ares Chadzinikolau. Następnie wszyscy złożyli przysięgę
olimpijską. Mianowani olimpijczykami w wieńcach na głowach
ruszyli do przygotowanych konkursów i zabaw, które prowadzili
pracownicy Radia Planeta FM.
Była sztafeta z gałązką oliwną,
bieg na 40 m, tarcza Hefajstosa,
mur Cyklopa, rzut dyskiem, skok
w dal i rzut piłką lekarską w tył
przez głowę. Przygotowywano
sałatki greckie, dzięki czemu stół
obﬁtował w kolorowe pyszności. Zadaniem uczestników było
też przyniesienie złotych jabłek
Powstaje mur Cyklopa.
scu uplasował się „Pawełek” z
Owińsk. Wszyscy otrzymali pamiątkowe upominki.
Piknik integracyjny w Lisówkach zorganizowany w ramach
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
projektu „Pokonać wykluczenie.
Wszechstronna aktywizacja osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu poznańskiego”, współﬁnansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. O projekcie tym pisaliśmy kilkakrotnie
na łamach „Filantropa”.

KAROLINA KASPRZAK
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Puchary wręczała zwycięzcom Ewa Dalc – członek Zarządu
Powiatu Poznańskiego (w środku).

z ogrodu Hesperyd, sprzątanie
stajni Augiasza, konkurs rzeźb z
masy solnej i taniec Greka Zorby.
W tej konkurencji zwyciężył Jan
Lisiecki z Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie. W pokazie
mody starożytnej najlepsza okazała się drużyna WTZ „Pawełek”
w Owińskach, a wyróżnienia
zdobyli Dom Pomocy Maltańskiej z Puszczykowa i WTZ „Promyk” z Dopiewca. W konkursie
kulinarnym wygrał WTZ w Dopiewie, w konkurencjach sportowych WTZ ze Swarzędza, zaś w
konkursie na rzeźbę antyczną z
masy solnej na pierwszym miej-

Wspólny taniec. W środku Elżbieta Bijaczewska
– dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Sałatkę grecką przygotowują uczestnicy
Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.
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Służcie
nadal
ludziom
R

edakcja miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”
gratuluje naszym przyjaciołom – Krystynie Łybackiej,
Arkademu Fiedlerowi i Janowi
Filipowi Libickiemu – ponownego wyboru do Sejmu i Senatu RP.
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W Klubie Wsparcia
P

o wakacyjnej przerwie 12
października spotkała się
grupa mam i dzieci niepełnosprawnych oraz osób dorosłych niepełnosprawnych ze
Stowarzyszenia „Pomagam”,
którzy znaleźli czas, aby ra-

zem wymienić reﬂeksje z codziennego życia i porozmawiać o tym, co się wydarzyło
od czerwcowego zebrania.
Większość dzieci została w
domu, gdyż zmęczone wróciły

Życzymy, aby godnie nas
reprezentowali, praca przynosiła Im wiele satysfakcji, nadal
przedkładali interes społeczny
nad prywatę, a hasło z kampanii wyborczej Krystyny Łybackiej – „Chcę służyć ludziom”
– dla każdego posła i senatora
było sprawą najważniejszą.
Jak zawsze, prosimy: w swojej pracy nigdy nie zapominajcie o niepełnosprawnych i ich
problemach.

po nauce w szkole do domu.
Spotkanie odbyło się w kawiarence hali widowiskowo-sportowej w Kleszczewie. Niestety,
nie doszło jesienią do wycieczki do Warszawy, jednakże w
przyszłym roku podjęte będą
starania o dotację na ten cel.
Zgodnie z wolą zebranych
planuje się zorganizowanie w
tym roku integracyjnej imprezy mikołajkowej. Popołudnie
minęło w miłej atmosferze.
Panie z zadowoleniem mówiły
o sprawnym od września tego
roku dowozie dzieci do szkół w
Poznaniu i Swarzędzu. Dowóz
był ich bolączką w minionym
roku szkolnym.
Zatem w Klubie mówiono,
jak zawsze, zarówno o dobrych, jak złych chwile w życiu
kleszczewskich rodzin. Oby
„pozytywy” zawsze przeważały, a „negatywy” były skutecznie
przezwyciężane.

MIROSŁAWA RADZIMSKA

EWELINA WĘGLEWSKA

STOWARZYSZENIE „POMAGAM”

Seniorzy w teatrze

30

września Seniorzy z
gminy
Kleszczewo
udali się wieczorową porą na
spektakl „Księżniczka czardasza” do Teatru Muzycznego w
Poznaniu. 50-osobowa grupa
świetnie się bawiła. Operetka
wprawiła wszystkich w dobry
humor. Wspaniała muzyka

i utwory takie jak „Artystki
z variete” czy „Tak całkiem
bez dziewczątek” pozostaną
na długo w pamięci. Fabuła
związana z miłością dwojga młodych ludzi i intrygami
nieodmiennie bawi i wzrusza.
Dzięki artystycznym przeżyciom nasi seniorzy odpoczęli
od codzienności.
Organizatorem wyprawy do
operetki było Stowarzyszenie
„Pomagam” w Kleszczewie, ul.
Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo, tel. 795-758-028, stowarzyszenie.pomagam@wp.pl,
www.pomagam.yolasite.com .

Dzień Seniora
z gwiazdą
T

rzystuosobowa
grupa
Seniorów z gminy Kleszczewo 14 października miała
swoje święto z okazji Dnia
Seniora. Wieczorem przy kawie i herbacie seniorzy słuchali artysty Jerzego Połomskiego – gwiazdy estrady ich
młodości.
Godzinny występ zakończył
się utworem „Cała sala śpiewa
z nami”. Przed nastrojowymi

piosenkami w wykonaniu artysty seniorzy obejrzeli występ kabaretu „Pod Spodem”.
Uśmiechnięci wracali do domów.
Październikowe spotkanie
jest doroczną tradycją w naszej gminie. Honorowanie jej
świadczy o pozytywnym podejściu wójta dla kwestii starości.

MIROSŁAWA RADZIMSKA
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Anielskie Śpiewogranie
J

Rodzinie, wiceburmistrz Agata Kubacka, Krystyna Leśniak,
Halina Błachnio, Stanisław Witecki.

esteśmy wdzięczni Panu
Bogu za beatyﬁkację Jana
Pawła II. Z tej okazji został
zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. Leszka
Grajka w Swarzędzu i Paraﬁę
Matki Bożej Miłosierdzia VII
Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych. Patronat nad nim
objął ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki.

Każdy uczestnik otrzymał
piękne pamiątki: aniołka, kubek i koszulkę z emblematem
przeglądu, a zespoły dyplomy
i statuetki w kształcie anioła.
Dzięki pomocy wolontariuszy
każdy z nas otrzymał też balonik wypełniony helem. Na znak
bliskości z naszym kochanym
Papieżem Janem Pawłem II
wspólnie wypuściliśmy je do
nieba, by oddać mu hołd. Gdy
balony wzniosły się do nieba,
chwyciliśmy się za ręce, by zaśpiewać hymn Stowarzyszenia
„Jaka siła”.

Zaproszenie przyjęło wielu naszych przyjaciół, wśród
nich Urszula Jankowiak, która
wykonała utwór Ave Maria,
rozpoczynający nasze spotkanie. W śpiewach pomogła nam
również Halinka Benedyk.
W konkursie wzięły udział
zespoły Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Sokoły” w Poznaniu,
Stowarzyszenia
Przyjaciół
Niewidomych i Słabowidzących „Przystań”, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pawełek” w
Owińskach, WTZ w Dopiewcu,
Goślińskiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Domu Pomo-

cy Maltańskiej w Puszczykowie, WTZ w Dopiewie, Domu
Pomocy Społecznej Zgromadzenia „Seraﬁtek”, Gimnazjum
Specjalnego nr 103 w Poznaniu, Szkoły Podstawowej nr 4
w Swarzędzu.
W kościele panowała radosna atmosfera, każdy wychwalał Pana Boga swoim śpiewem

tak, jak potraﬁł najlepiej. W
przeglądzie wzięli również
udział indywidualni artyści
Krzysztof Jawoszek i Sandra
Paetz.
Słuchały nas nasze rodziny, paraﬁanie, księża, poseł
Bożena Szydłowska, Elżbieta
Bijaczewska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy

Serdecznie dziękujemy ks.
proboszczowi Eugeniuszowi
Guździołowi i paraﬁi Matki Bożej Miłosierdzia oraz władzom
gminy i powiatu za wsparcie
ﬁnansowe uroczystości. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w zorganizowaniu
i sprawnym przebiegu Anielskiego Śpiewogrania.

AGATA KIEJDROWSKA

Dla dobra
niepełnosprawnych

Szkolenie
w urzędzie

G

P

rupa przedstawicieli organizacji pozarządowych
złożyła pismo do dyrekcji
Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta
w Poznaniu dotyczące utworzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego. To pierwszy krok
w kierunku współpracy, która
może przynieść wiele pożytecznych efektów.
Zbieranie podpisów trwało
prawie trzy tygodnie. W sumie
zgłosiło się dwudziestu dwóch
chętnych: Terenowy Komitet
Ochrony Praw Dziecka, Centrum Współpracy Obywatelskiej, Pogotowie Społeczne,
Stowarzyszenie Szkoły „Barki”,
Stowarzyszenie Wydawnicze
„Barki”, Związek Organizacji
Sieć Współpracy „Barka”, Stowarzyszenie Centrum Promocji
Ekorozwoju, Fundacja Aktywności Lokalnej, Fundacja Po-

mocy Wzajemnej „Barka”, MAR,
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Wielkopolska Rada
Koordynacyjna, Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich, Domy
Pomocowe Fundacji „Brat”, Fundacja „Dobrze, że jesteś”, Towarzystwo Osób Niesłyszących
TON, Stowarzyszenie Na Tak,
Stowarzyszenie My-Poznaniacy, Stowarzyszenie Studentów
z Niepełnosprawnościami Politechniki Poznańskiej, Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Instytut Badania
i Rozwoju Aktywności Społecznej, Stowarzyszenie Kobiet
„Konsola”.
Pismo zostało pozytywnie
przyjęte przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
Pierwsze spotkanie odbyło się
w Sali Białej Urzędu Miejskiego. awa

o raz kolejny, 12 października, w sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania odbyło
się spotkanie konsultacyjne,
związane z wykorzystaniem
środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Chodziło
o zwiększenie efektywności
wydatkowania tych środków
przez pracodawców przed 31
grudnia tego roku.
Organizatorem spotkania,
które miało charakter szkoleniowy, była Komisja Rodziny i
Polityki Społecznej Rady Miasta Poznania. Udział w nim
wzięła Monika Misztal, naczelnik Wydziału do spraw Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy
Publicznej Biura Pełnomocnika
Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej,

ekspert w dziedzinie szeroko
rozumianej pomocy publicznej
udzielanej
przedsiębiorcom
zatrudniającym osoby niepełnosprawne, w szczególności
pomocy de minimis i zakładowego funduszu rehabilitacji.
Podczas spotkania omówione zostały problemy związane
między innymi z zaplanowanymi przez PFRON i Urzędy
Skarbowe kontrolami dotyczącymi stosowania przez pracodawców znowelizowanych
przepisów. Poruszono także tematykę zwiększenia efektywności wydatkowania ZFRON,
zwolnień z podatków i opłat
lokalnych (w tym podatku od
nieruchomości) oraz terminu i
zasad wydatkowania środków
ZFRON, zgromadzonych przed
pierwszym stycznia bieżącego
roku. awa
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zespole Turnera jako rzadkiej chorobie genetycznej i
podstawach skojarzonego medycznego, psychologicznego,
pedagogicznego oraz społecznego wspomagania chorych
rozmawiali uczestnicy spotkania w środę 12 października w
siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy ulicy Piekary w Poznaniu.
Uczestniczyli m.in.: dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Aleksandra Kowalska, zastępca Departamentu
Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Jacek
Sobczak, prof. dr hab. Irena
Obuchowska, prof. dr hab. med.
Katarzyna Łącka, dr hab. n. med.
Błażej Męczekalski, dr. n. med.
Monika Obara-Moszyńska, prof.
dr hab. med. Anna Latos-Bieleńska, osoby z zespołem Turnera,
reprezentanci organizacji pozarządowych i specjalistów w
problematyce zaburzeń chromosomowych.
O zespole Turnera jako rzadkiej
chorobie genetycznej, wielospecjalistycznej opiece medycznej,
roli wsparcia psychologicznego,
pedagogiczno-edukacyjnego,
wzmocnieniu oparcia społecznego oraz integracji osób z zespołem Turnera ze środowiskiem
mówiła lek. med Małgorzata
Ławniczak – prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wsparcia
w Zespole Turnera w Poznaniu.

Zespół Turnera
to nie wyrok
FOT. MARCIN BAJEROWICZ
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Prelegentka zwróciła uwagę na
istotny fakt, że na świecie żyje
1,5 mln osób z zespołem Turnera, w Polsce 10 tys., zaś w samej
Wielkopolsce około 800–900.
Podkreśliła, że nadrzędnym
celem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wsparcia w Zespole
Turnera jest doprowadzenie do
stworzenia wszystkim chorym
przez cały okres życia warunków do harmonijnego rozwoju

Niepełnosprawność:
wyróżnienie czy stygmat?

J

eśli już czytaliście, drodzy
czytelnicy, moje teksty w
„Filantropie”, to wiecie: jestem
chory od urodzenia. Pokonywanie trudności codziennego
życia to dla mnie nie nowość.
Dlaczego? Ponieważ od dzieciństwa zmagam się z epilepsją, o której niedawno pisałem w jednym z artykułów.
Na domiar złego, od kliku lat
walczę również z napadami
czynnościowymi. Jaka jest między nimi różnica? Dla osoby,
która nie ma kontaktu z obiema przypadkami, nie ma różnicy. Wyglądają one po prostu
identycznie. Nic bardziej mylnego, ponieważ napady czynnościowe mają swoje podłoże
w psychice, w podświadomości – a objawiają się tak samo
w formie drgawek.
Drgawki te występują w sytuacjach, kiedy gwałtownie
podnosi się poziom adrenaliny.

Muszę przyznać, że pewnego
dnia, gdy wykonywałem swoje obowiązki, jak co dzień, w
stajni, przeszyło mnie istotne
pytanie: czym dla innych niepełnosprawnych jest ich niepełnosprawność? Jak ją odczuwają i postrzegają?
Co do mnie, to uważam, że
dobrze się stało, że jestem właśnie taki, jaki jestem. Dla mnie
moja niepełnosprawność to
wyróżnienie i misja. Misja, aby
integrować świat chorych ze
światem zdrowych dla wspólnej obrony wszystkich stworzeń, które cierpią.
Mam prośbę do wszystkich
zdrowych, czytających „Filantropa”: zadajcie sobie to jedno,
ważne pytanie, a odpowiedzi
przysyłajcie mejlem na adres
redakcji. Za wszystkie będę
Wam bardzo wdzięczny.

RADOSŁAW JABŁOŃSKI
ŁÓDŹ

ﬁzycznego, psychicznego i społecznego, mających uchronić je
przed alienacją i wykluczeniem
społecznym.
W dyskusji głos zabrał Jan
Ławniczak, który zwrócił uwagę, że brakuje specjalistycznego
ośrodka wsparcia oraz poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
gdzie chorzy i ich bliscy mogliby
korzystać z profesjonalnej pomocy. Redaktor naczelny „Filan-

tropa” Marcin Bajerowicz zaprosił osoby z zespołem Turnera do
opublikowania twórczości literackiej i własnych doświadczeń
na łamach miesięcznika. Poruszono szereg istotnych spraw
związanych z wczesną diagnostyką zespołu Turnera, zapewnieniem ciągłego wsparcia
osobom chorym i ich rodzinom,
poszerzeniem bazy członkowskiej oraz włączeniem do współpracy wolontariuszy. Każdy z
obecnych otrzymał publikację
organizacji, wydaną przy wsparciu ﬁnansowym Samorządu
Województwa Wielkopolskiego
„Wspomaganie ﬁzycznego i psychospołecznego rozwoju osób z
zespołem Turnera”, teczkę z materiałami informacyjnymi, płytą
CD, na której znajdowały się
min. podstawowe informacje o
schorzeniu i tłumaczenie książki Brytyjskiego Stowarzyszenia
Wsparcia w Zespole Turnera
„Zespół Turnera i edukacja”.

KAROLINA KASPRZAK

Centrum
doradzi
S

towarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS” wspólnie
z ﬁrmą SYNERGIA w ramach
Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
prowadzi
punkt doradczy pod nazwą
Centrum Integracji Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych (CIZON).
Pomoc w punkcie uzyskają
niepełnosprawni zamieszkali
na terenie Poznania korzystający ze świadczeń MOPR,
członkowie rodziny, opiekunowie prawni i faktyczni oraz
pracodawcy. Fachowcy prowadzą doradztwo zawodowe,
specjalistyczne poradnictwo
psychologiczne, specjalistycz-

ne socjalne, prawne, aktywne
pośrednictwo pracy, poradnictwo dla pracodawców zatrudniających lub zainteresowanych zatrudnieniem osób
niepełnosprawnych.
Siedziba punktu doradczego
znajduje się przy ulicy Iłłakowiczówny 4/4a w Poznaniu
i czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od
8:00 do 16:00. Informacje pod
telefonami: (61) 843 22 530,
530 751 482, biuro@ekosalus.pl
|www.ekosalus.pl Działalność
Centrum Integracji Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych jest współﬁnansowana ze
środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. awa
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ciąż są niezbędne działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
z całym społeczeństwem,
zapobiegające ich wykluczeniu społecznemu, ukazujące
ich jako ludzi kreatywnych,
zdolnych do tworzenia społecznych wartości w różnych
aspektach życia. Problem pojawia się w mediach, spotach
reklamowych,
bilbordach,
kampaniach
społecznych.
Powstają programy edukacyjno-wychowawcze, mające
na celu rozwój wolontariatu
wśród młodzieży.
W ten nurt włączyła się także Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Filantrop”,
która od września tego roku
prowadzi cykl spotkań w szkołach na terenie województwa

W Zespole Szkół Zawodowych
w Środzie. Karolina Kasprzak
(z lewej) i Agata Kiejdrowska.

Michał
Ogoniak
SWARZĘDZ

N

asz warsztat terapii zajęciowej wspólnie z paraﬁą
Matki Bożej Miłosierdzia wybrał się 3 września na pola
Lednickie, by tam dziękować
Panu Bogu za świętość Jana
Pawła II. Rozśpiewany autokar
po około godzinnej podróży
dotarł na miejsce. Przywitał nas
zespół Siewcy Lednicy swoim
rozgrzewkowym śpiewem tuż
przed rozpoczęciem kolejnej
Lednicy dla Seniorów.
Czerwcowa i wrześniowa
Lednica są takie same, bo taki
sam jest temat spotkań. Gdy wybiło samo południe, wszystkich
zebranych powitał pomysłodawca seniorskiej i młodzieżowej
Lednicy ojciec Jan Góra. Pragnąc
modlitewnie zachęcić do rozważania świętości Papieża Polaka
dominikanin uczynił to poprzez
odmówienie razem z nami modlitwy Anioł Pański.
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SPOTKANIA Z „FILANTROPEM” W BOLECHOWIE I ŚRODZIE

Z licealistami
o wolontariacie
wielkopolskiego. Prezentujemy
uczniom gimnazjów i liceów
osoby niepełnosprawne jako
twórcze w różnych dziedzinach życia i zasługujące na powszechny szacunek.
W październikowym wydaniu
naszego miesięcznika publikowaliśmy relację z trzech pierwszych spotkań – w Stęszewie,
Tulcach i Kleszczewie. Kolejne
dwa zostały zorganizowane w
Zespole Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – 6 października oraz w
Zespole Szkół Zawodowych im.
Hipolita Cegielskiego w Środzie
Wlkp – 18 października.
Na obu spotkaniach towarzyszyła nam Agata Kiejdrowska,
uczestniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski im. Leszka Grajka w
Swarzędzu. Dzięki życzliwości dyrekcji szkół mogliśmy

Uczniowie Zespołu Szkół w Bolechowie.
spotkać się z licealistami,
przedstawić im dorobek wydawniczy Fundacji „Filantrop” oraz porozmawiać na
temat wolontariatu i form
pomocy. Pani Agata Kiejdrowska przeczytała swoje
teksty w brajlu, opowiedziała
o nauce i posługiwaniu się

pismem dotykowym oraz o
codziennym funkcjonowaniu
osób niewidomych. Uczniowie mogli się przekonać, że
osoby z niepełnosprawnością
aktywnie biorą udział w życiu
społecznym.

KAROLINA KASPRZAK

Na lednickich
polach

Mszę dziękczynną celebrował
i słowo Boże powiedział ojciec
Stefan Dusza ze zgromadzenia
pallotynów. Przypomniał słowa
obecnego Papieża Bendykta XVI

wygłoszone podczas mszy pogrzebowej: Jan Paweł jest już
błogosławiony i patrzy na nas z
okna w niebie.
W tym roku ojciec Dusza ob-

chodzi 50-lecie swojej pracy kapłańskiej. Miał rację, gdy powiedział, że Jan Paweł jest obecny
na polach Lednickich podczas
spotkania seniorów. Oddaliśmy
hołd naszemu Rodakowi. Dziękowałem Bogu za tak rychłą
Jego beatyﬁkację.
Janie Pawle II, pomagaj mi w
moim życiu, patrząc na mnie z
okna w niebie.
Podczas spotkania odnowiliśmy dwa święte sakramenty
chrztu i bierzmowania.
Na pamiątkę otrzymaliśmy
klucz z rybą i krzyżem.
Ojcze Janie, dziękuję Ci za to,
że potraﬁcie integrować starsze
i niepełnosprawne osoby. Ja jestem jedną z nich.
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Liczą na
parlamentarzystów
P

olska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
zorganizowała
spotkanie z politykami Janem
Filipem Libickim, Zbigniewem
Czerwińskim i Tadeuszem
Dziubą. Tematem był ,,System rehabilitacji zawodowej
osób niepełnosprawnych w
programach wyborczych i w
ocenie pracodawców”.
Spotkanie odbyło się w
Sali Konferencyjnej Restauracji „Rycerska” przy Hotelu
Camping Malta w Poznaniu.
Pracodawcy przedstawili problemy szczególnie dla nich
ważne. Chodziło o przywrócenie podstawy, od której oblicza się wysokość doﬁnansowania do wysokości kwoty
minimalnego wynagrodzenia
z grudnia ubiegłego roku,
utrzymania w kolejnych latach wysokości kwot doﬁnansowań do wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych z lekkim
stopniem niepełnosprawności
na obecnie obowiązującym
poziomie, przywrócenie zwolnień podatkowych między
innymi w podatku od nieruchomości dla pracodawców

posiadających status Zakładu
Pracy Chronionej oraz zmianę
sposobu podziału zwolnienia
z PIT4 na bardziej korzystny,
rozszerzenie katalogu pracodawców uprawnionych do
wystawiania ulg we wpłatach
na PFRON poprzez złagodzenie kryterium związanego z
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych ze schorzeniami
szczególnymi.
Jan Filip Libicki podkreślił,
że w ciągu kolejnych czterech
lat należy koniecznie uchwalić
dobrą ustawę, która powstanie
po szerokich konsultacjach,
również ze środowiskiem
pracodawców. Zwrócił uwagę
na konieczność ujednolicenia
orzecznictwa. Jego zdaniem
w przyszłości powinien funkcjonować otwarty rynek pracy i tu właśnie rosnąć musi
zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Natomiast rynek
chroniony byłby uzasadniony
jedynie przy dużej koncentracji osób niepełnosprawnych.
Wypowiedział się przeciwko
doﬁnansowaniu dla emerytów
oraz weryﬁkacji doﬁnansowania dla pracodawców zatrud-

niających osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

cia dla osób wychodzących z
systemu.

Zdaniem Zbigniewa Czerwińskiego i Tadeusza Dziuby należy mieć na względzie
sytuację budżetową państwa,
zapewne gorszą, niż ta prezentowana przez obecny
rząd. Zgodzili się z koniecznością stworzenia nowej ustawy, odpowiadającej obecnym
wyzwaniom. Zauważyli, że
wszelkie nagłe zmiany dla
pracodawców są bardzo niekorzystne. Warunki, w których
ﬁrmy funkcjonują, powinny
być znane ich właścicielom
znacznie wcześniej, nie z tak
krótkim wyprzedzeniem, jak
to stało się przy uchwalaniu
obecnej nowelizacji. Wówczas będzie można podjąć
decyzję o pozostaniu lub wyjściu z systemu. Państwo powinno dążyć do koncentracji
osób niepełnosprawnych na
otwartym rynku pracy oraz
starać się o większe zatrudnienie
niepełnosprawnych
w instytucjach publicznych.
Opowiedzieli się również za
weryﬁkacją orzecznictwa, ale
również stworzeniem wspar-

W tym roku obchodzono
dwudziestolecie
pierwszej
ustawy o rehabilitacji, która
stworzyła podstawy systemu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. Pracodawcy
nie spodziewali się jednak, że
obecny rok będzie także początkiem końca chronionego
rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Teraz od wrażliwości, wiedzy i kompetencji
nowych posłów i senatorów
zależeć będzie przyszłość systemu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce.
Pracodawcy postulują także
rozszerzenie katalogu pracodawców uprawnionych do ulg
we wpłatach na PFRON poprzez złagodzenie kryterium
związanego z zatrudnianiem
osób niepełnosprawnych ze
schorzeniami szczególnymi.
Od tego, czy nowy parlament
podejmie się tego zadania,
zależeć będzie istnienie setek
miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. awa

Pomóżmy Arturowi
A

rtur ma niecałe pięć lat i
od urodzenia choruje na
wrodzoną sztywność stawów
(przykurcze
wielostawowe
z zanikiem i niedorozwojem
mięśni). Oprócz zesztywnienia
stawów rąk i nóg, u chłopca
zdiagnozowano jednostronne
skrzywienie biodra oraz stopy
szpotawe.
Z powodu mniejszej masy
mięśniowej oraz zredukowanej
aktywności mięśni, Artur ma
za mało siły, by dźwigać ciało bez pomocy szyn. Chłopiec
wymaga więc kompleksowego
leczenia, także operacyjnego,
po to, by przywrócić skrzywione biodro do normalnej pozy-

cji. Również szpotawe stopy
powinny być skorygowane, z
czego jedna już została zoperowana w niemieckiej klinice.
Poza tym Artur musi regularnie otrzymywać podpierające i korygujące ortezy, które
trzeba wymieniać wraz z jego
wzrostem. Bez nowych szyn,
systematycznej rehabilitacji i
koniecznych operacji, Artur
może w krótkim czasie stracić
zdolność chodzenia.
Niestety, koszty leczenia, obejmujące trzy godziny rehabilitacji
tygodniowo, wyjazdy na turnusy
rehabilitacyjne,
specjalistyczny sprzęt ortopedyczny – są
ogromne. W listopadzie plano-

wana jest operacja biodra, która
będzie przeprowadzona w klinice w Vogtareuth w Niemczech.
Koszt wynosi 12.500 euro. W
pomoc zaangażowała się fundacja „Mam serce”. Zainteresowani mogą wysyłać pieniądze
na konto: Fundacja „Mam serce”,
ulica Wita Stwosza 12, 02-661
Warszawa, Millennium Bank,
numer konta: 15 1160 2202 0000
0001 7243 4233, tytuł przelewu –
Artur Lach.
Szczegółowych
informacji
udziela Joanna Kostecka, prezes Fundacji „Mam serce”, tel.
500-404-686, (22)843-05-35, Joanna.kostecka@mam-serce.org,
www.mam-serce.org. awa
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POŻEGNANIE LATA W RYBOJEDZKU

Atrakcji
nie brakowało

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

sobotę 24 września błękitne niebo i słoneczna
pogoda zapraszały wszystkich
do wyjścia z domu. Tego dnia
osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny, wolontariusze
i przyjaciele spotkali się na
pikniku integracyjnym „Pożegnanie Lata” w Rybojedzku
– miejscowości malowniczo
położonej nad jeziorem, przy
trasie z Buku do Stęszewa, w
tamtejszej Bazie SzkoleniowoWypoczynkowej Ośrodka ZHP
w Buku.
Organizatorem imprezy był
ten właśnie Ośrodek skupiający
szczepy w Stęszewie i Dopiewie
oraz drużynę w Grzebienisku,
przy współpracy ośrodków pomocy społecznej w Buku, Dopiewie, Stęszewie i Opalenicy.
Wśród uczestników pikniku była

Burmistrz Stęszewa (drugi z lewej) i smerfy.

Lizak – cóż za atrakcja.

Wolontariat
w urzędzie

Z

akończył się nabór do IX
edycji programu „Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim”. Na wolontariuszy czekało 41 miejsc
pracy w 10 wydziałach.
Studenci, absolwenci studiów wyższych i doktoranci
przez 3 albo 5 miesięcy zdobywać będą doświadczenie
zawodowe m.in. w Wydziale
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydziale Finansów
i Budżetu, Biurze Obsługi i Informatyki czy OrganizacyjnoAdministracyjnym. Tym razem
bezpłatne praktyki odbywają
również w Zespole Ochrony
Informacji Niejawnych i – po
raz pierwszy – w Delegaturze
WUW w Lesznie.
Program Wolontariat w WUW
realizowany jest w urzędzie od
2007 r. W ramach 8 dotychczasowych edycji uczestniczyło w
nim łącznie 167 wolontariuszy,
którzy wybrani zostali spośród
ponad 1100 kandydatów. na
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wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Aldona Janyszak-Laska, burmistrz Stęszewa Włodzimierz
Pińczak i przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Buk Andrzej Jankowski.
Nie brakowało atrakcji dla
podopiecznych OPS-ów, organizacji pozarządowych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, ich rodziców, opiekunów,
harcerzy, przedstawicieli władz
samorządowych. Były konkursy
rysunkowe przygotowane przez
wolontariuszy z Gimnazjum w
Stęszewie i ZHP w Buku, tańce,
malowanie twarzy, przejażdżka
bryczką, ognisko, karaoke. Do
lasu przywędrowały także smerfy, w których role wcielili się wolontariusze.

KAROLINA KASPRZAK

Orange pomaga
przedszkolu
G

rupa wolontariuszy sieci
komórkowej Orange połączyła siły, by pomóc Przedszkolu Integracyjnemu numer
155 „Polanie” w Poznaniu. Placówka ta zajmuje się dziećmi w
wieku przedszkolnym, w tym
niepełnosprawnymi ruchowo.
Rozszerzanie działalności i
przyjmowanie dzieci z różnymi
schorzeniami, wiąże się z koniecznością rozszerzenia bazy
sprzętowej, aby osiągać jak
najlepsze wyniki w rehabilitacji.
Przy wsparciu Fundacji Orange
zakupiono wiele nowych pomocy. Wśród nich znalazły się
między innymi piłki gimnastyczne, stół składany do masażu i
rehabilitacji, taśmy rehabilitacyjne, Dynar Dysk Senso, specjalny
podest równoważny, elastyczny
Thera-Band, piłeczki z kolcami,
ringo, dysk terapeutyczny, mięk-

kie, tęczowe wsypy, sprzęt terapeutyczny do rozwoju motoryki i
sensomotoryki: deskorolki drewniane i piłki dźwięczne. Dzięki
zakupionemu sprzętowi będzie
można wprowadzić wiele nowych ćwiczeń usprawniających.
Podejmując leczenie i uspraw-

nianie we wczesnym etapie rozwoju dzieci, można oczekiwać
znacznie lepszych rezultatów.
Nowe przybory i przyrządy pozwolą uatrakcyjnić zajęcia i
zwiększą ich efektywność. Zachęcą dzieci do ćwiczeń, a przez
to pomogą w terapii. awa
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Otwórzcie drzwi
schizofrenii

Święto
Seniorów
w Śremie

S

eniorzy potraﬁą się doskonale bawić! Dowodem na
to było spotkanie integracyjne
pod hasłem: „Wszystko dla seniorów” z okazji Dnia Seniora
we wtorek 4 października w
Auli Jana Pawła II przy Paraﬁi
pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie.
Organizatorem było Starostwo Powiatowe w Śremie,
Fundacja Sue Ryder oraz Dom
Pomocy Społecznej w Psarskiem.
Wtorkowe popołudnie dostarczyło wiele wrażeń artystycznych, bowiem już kilka
minut po 16.00 na scenie pojawiła się grupa pań z chóru
„Senior” w DPS w Psarskiem.
Do Auli Jana Pawła II przybyło blisko 130 osób. Publiczność przywitał dyrektor Domu
Pomocy Społecznej Tadeusz
Kaczmarek. Następnie do tańca porwał wszystkich zespół
muzyczny „SAX-TRIO”.
Były wystąpienia gości, listy
z życzeniami dla seniorów, loterie fantowe i wiele atrakcji.
Wesoło, żwawo i z uśmiechem
na ustach – tak do późnego
wieczora spędzali czas podopieczni Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ulicy
Promenada w Śremie, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Farnej, członkowie Związku Emerytów i
Rencistów, Związku Reumatyków i ich Sympatyków oraz
śremskiego Koła Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu.

KAROLINA KASPRZAK

uż po raz dziesiąty 25
września w Poznaniu obchodzono Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi
na Schizofrenię pod hasłem:
„Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, zorganizowany
przez Stowarzyszenie Osób
i Rodzin na Rzecz Zdrowia
Psychicznego i Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej „Integracja” we współpracy z Centrum Kultury Zamek, Katedrą
Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i
Wielkopolsko-Lubuskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Patronat honorowy objął
Prezydent Miasta Poznania
Ryszard Grobelny i J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
prof. dr hab. Jacek Wysocki. Celem było przybliżenie
problemów osób chorych
psychicznie, przełamywanie
uprzedzeń, przeciwdziałanie
stygmatyzacji i wykluczeniu
społecznemu.
Niedzielne spotkanie rozpoczęła msza święta w intencji osób z problemami zdrowia psychicznego w kościele
pw. Najświętszego Zbawiciela przy ulicy Fredry 11. Później nastąpiło symboliczne
przejście przez otwarte drzwi
i uroczyste otwarcie obchodów w Centrum Kultury Zamek. Przedstawiciele władz
samorządowych, organizacji
pozarządowych,
Kościoła
oraz środowisk naukowych

FOT. KAROLINA KASPRZAK
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J

Symboliczne przejście przez otwarte drzwi.
i artystycznych wymieniali
się doświadczeniami w kwestii zaburzeń psychicznych.
Uczestniczyli chorzy, ich
rodziny, przyjaciele, mieszkańcy Poznania. Całość, jak
zawsze, prowadził aktor scen
poznańskich Andrzej Lajborek, na co dzień organizator
terapeutycznych warsztatów
poetyckich dla chorych na
schizofrenię.
Uczestnicy
wysłuchali
wzruszającej prezentacji poetyckiej, przygotowywanej
na tych właśnie zajęciach i
wykładu prof. dr hab. med.
Andrzeja Rajewskiego, kierownika Katedry Psychiatrii
Uniwersytetu
Medycznego

„Rola aktywizacji psychoﬁzycznej w rehabilitacji zaburzeń psychicznych”. Otwarto
wystawę „Integracja przez
sztukę – 2011” prezentującą
prace artystyczne wykonane
w placówkach wsparcia psychiatrycznego przez osoby
chore.
Była też projekcja ﬁlmów
edukacyjnych na temat schizofrenii, prezentacja hipoterapii Stowarzyszenia „Lajkonik” na skwerze przy placu
Mickiewicza oraz dyżur informacyjno-edukacyjny specjalistów zajmujących się leczeniem i opieką nad osobami
chorującymi psychicznie.

KAROLINA KASPRZAK

Projekt pięciu zmysłów
O

d 16 pażdziernika do 27
listopada w Muzeum Narodowym w Poznaniu trwała wystawa rozpoczynająca
projekt „5 zmysłów. Audiodeskrypcja”. Było to pierwsze w
Polsce tego typu wydarzenie
adresowane do osób niewidomych i słabowidzących.
15 października został zain-

augurowany projekt edukacyjny, którego jednym z głównym
elementów była ekspozycja 25
dzieł pochodzących ze zbiorów Muzeum Narodowego z
opisami wykonanymi w technice audiodeskrypcji.
Audiodeskrypcja to technika
narracyjna, która za pomocą
dodatkowych, werbalnych opi-

sów udostępnia odbiór treści
wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym. Audiodeskrypcja pozwala osobom
niewidomym odbierać sztuki
wizualne np. malarstwo czy
grę aktorską i dlatego stosowana jest między innymi w
muzeach, teatrze czy kinie.

ROBERT STĘPIŃSKI
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alta Strong to doroczna,
sportowo-rekreacyjna
impreza organizowana przez
Dom Pomocy Maltańskiej w
Puszczykowie. Od pierwszego roku cieszy się zainteresowaniem niepełnosprawnych
mieszkańców Wielkopolski.
Tegoroczne zawody odbyły
się 7 września. Tym razem
pogoda nie sprzyjała – z
ogrodu musieliśmy się ewakuować do Sali im. Jana Pawła II Kościoła pw. Św. Józefa
w Puszczykowie. Za jej udostępnienie dziękujemy proboszczowi o. Markowi Smykowi.
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Strongmeni
w Puszczykowie
wyścig skoczków. Podczas
zawodów lubię patrzeć na terapeutów: nie mogą usiedzieć
na miejscu, przeżywają co
najmniej tak samo mocno, jak
zawodnicy.

W potyczkach uczestniczyło 13 ekip z Mosiny, Poznania,
Włoszakowic, Kowanówka, Jastrowia, Owińsk, Swarzędza,
Dopiewa i Puszczykowa. Liczba zawodników imponująca –
115! Wspierało ich 60 opiekunów i wolontariuszy, głównie
uczniów puszczykowskiego
gimnazjum nr 2 (dziękujemy
dyrektorowi Krzysztofowi Narożnemu).

Na koniec podziękowano
zawodnikom za serce do walki i iście olimpijski wysiłek,
ogłoszono wyniki, wręczono
wszystkim drużynom puchary,
dyplomy i nagrody.
Zmagania siłaczy „Malta Strong” już od siedmiu lat
mobilizują osoby niepełnosprawne do podejmowania
sportowych wysiłków. Odbyła się dzięki ﬁnansowemu
i organizacyjnemu wsparciu
Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego, Urzędu Miasta Puszczykowa, Zgromadzenia Ducha Świętego oraz
Związku Polskich Kawalerów
Maltańskich. Zawody swoją
obecnością uświetnili goście,
którym dane było (w nagrodę)
znaleźć się w środku rozemocjonowanego tłumu: Elżbieta
Bijaczewska – dyrektor PCPR
w Poznaniu, Andrzej Balcerek – burmistrz Puszczykowa,
Władysław Ślisiński – zastępca burmistrza, Jędrzej Wański – pracownik ROPS i Karol
Majewski – kierownik MOPS w
Puszczykowie.

Było to ponad 5 godzin emocji, wysiłku, radosnej walki.
Liczyła się siła, wytrzymałość,
szybkość, zręczność, umiejętność współdziałania. Dwie
pierwsze konkurencje polegały na pomiarze siły ciosu pięścią i piłkarskiego kopnięcia.
Wykorzystaliśmy urządzenia:
siłomierz bokser i siłomierz
kopacz. Trzeba było widzieć
tę sportową złość w momencie składania się do ciosu, a po
chwili… okrzyk radości lub jęk
niezadowolenia. Zawsze pozostawała jednak możliwość
odniesienia sukcesu w którejś
z kolejnych konkurencji: mega
drwal, marsz wodnika, szybcy
i precyzyjni, budowanie wałów, furia drwala, przeciąganie struny, dmuchane rodeo,

JERZY PELOWSKI

Bowling, darte, konkursy…

Święto niesłyszących

W

T

esoło i z przyjaciółmi spędzali popołudnie 2 października członkowie Towarzystwa Osób Niesłyszących „TON”
na terenie pasażu handlowego
„Green Point” przy Hetmańskiej
w Poznaniu. Imprezę tę dla
osób niesłyszących, ich rodzin i
sympatyków zorganizował radny sejmiku województwa wielkopolskiego Marek Niedbała.
Był bowling, darte, konkursy,
gry i zabawy dla najmłodszych.
Podczas spotkania przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowych poruszyli kwestię
nierównego traktowania osób z

niepełnosprawnościami. W debacie uczestniczyli: prezes Towarzystwa Osób Niesłyszących
„TON” Marek Pater, tłumacz przysięgły języka migowego Eunika
Lech i prezes Wielkopolskiego
Związku Inwalidów Narządu
Ruchu w Poznaniu Mirosława
Rynowiecka.
Sobotnie było okazją do integracji środowiska osób niesłyszących i wymiany doświadczeń
w zakresie życia osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie i respektowania należnych
im praw.

KAROLINA KASPRZAK

owarzystwo Osób Niesłyszących „TON” w Poznaniu
z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Głuchego
zorganizowało imprezę integracyjną dla środowiska i
sympatyków osób niesłyszących. W sobotę 8 października w Klubie „Angelo” przy
ulicy Roboczej były ciekawe
wykłady, pokazy artystyczne,
loterie, zabawa taneczna.
W spotkaniu uczestniczyło
blisko 120 osób. Dwa wykłady,
których tematem była historia
osób niesłyszących, ich doko-

nania i osiągnięcia dla Polski
przedstawił niesłyszący mgr
historii Tomasz Świderski.
Pierwszy dotyczył zarysów życia Józefa Rogowskiego, także
z dysfunkcją narządu słuchu,
który szczególnie zasłużył się
dla Polski. Tematem drugiego
przemówienia była opowieść
o powstawaniu szkół dla niesłyszących. Po uroczystym
obiedzie przyszedł czas na
prezentacje artystyczne, loterie
i zabawę taneczną do rana.

KAROLINA KASPRZAK
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Z życia „Sokołów”

Słonecznie
w „Stokrotce”

Z

FOT. (2X) GRZEGORZ OWCZAREK

pełną optymizmu poezją
Magdaleny
MolendySłomińskiej, autorki tomiku
„Teraz zaśpiewa słońce” wydanego w 2008 roku przez
Fundację Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
„Filantrop” mieli okazję spotkać
się uczestnicy wieczoru zorganizowanego w piątek 7
października przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Utalentowanych
„Galiarda”
w Domu Kultury „Stokrotka”
przy ulicy Cyniowej 11 w Poznaniu.
W sposób poruszający recytowała wiersze Magdy wiceprezes
Stowarzyszenia
„Galiarda” Beata Adamska.
Nie brakowało pięknej oprawy
artystycznej. Przy akompaniamencie fortepianowym Piotra
Jurkiewicza śpiewali Adam
Adamski i Beata Adamska. Goście mieli również możliwość
poznać fragmenty prozy zawartej w „Słonecznym blogu”,
za który autorka otrzymała
drugą nagrodę w poznańskim
konkursie literackim „Moje
losy”. „Słoneczny blog” został
opublikowany w pokonkursowym zbiorze dwunastu autobiograﬁi osób niepełnosprawnych „Moje Kilimandżaro”
(Fundacja „Filantrop” 2008).

Śpiew i taniec to nasz żywioł.

Ś

Wieczór uwieńczyły podziękowania, gratulacje i słoneczniki dla autorki, która jest
członkiem zespołu redakcyjnego „Filantropa”. Oby twórcze
siły nigdy jej nie opuszczały, a
wiersze były zawsze słoneczne, barwne i ciepłe – niezależnie od pory roku.
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KAROLINA KASPRZAK

Magdalena Molenda-Słomińska
dziękuje słuchaczom. Obok niej
od lewej: Beata Adamska, Piotr
Jurkiewicz, Adam Adamski
i Sławomir Słomiński.

działają różne sprzęty w wozie strażackim.

rodowiskowy Dom Samopomocy
„Sokoły”
działa przy Stowarzyszeniu
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, które założono
w 2003 roku z inicjatywy
rodziców osób dorosłych,
niepełnosprawnych intelektualnie. Działamy nieprzerwanie skupiając w ośrodku
wsparcia 35 osób dotkniętych niesprawnością intelektualną.
ŚDS „Sokoły” prowadzi terapię zajęciową, rehabilitację
psychoﬁzyczną i społeczną. Terapia oprócz walorów
zdrowotnych stanowi także
pomost do szeroko pojętej
edukacji i wychowania w poszanowaniu wartości i godności człowieka. A wszystko
to w niecodziennej oprawie,
z dawką humoru i pozytywnej energii. Nie sposób opisać
wszystkich wydarzeń. Postaramy się jednak przybliżyć
trochę naszą działalność.

na wycieczki lub spędzamy
czas na dziedzińcu Ośrodka,
odpoczywając i bawiąc się
wesoło. Tego lata pogoda była
w kratkę, więc cieszył każdy
promień słońca. Gdy tylko się
dało, wybieraliśmy się na wycieczki. Na przykład do Parku
Wilsona. Podziwialiśmy tę
piękną oazę zieleni i spokoju
w sercu miasta.

„Sokoły” przychodzą do
Ośrodka od poniedziałku do
piątku, nie licząc tych dni, kiedy odbywają się różne przeglądy artystyczne. Terapeuci
starają się wypełnić czas ciekawymi zajęciami. Te odbywają się w kilku pracowniach
i gabinetach. Są to: pracownia
kulinarna, muzyczna, gabinet
psychologa, lekarski, pracownia komputerowa, plastyczna
oraz sala rehabilitacyjna. Jeśli
pogoda dopisuje, wyjeżdżamy

W sierpniu byliśmy w Chludowie u naszej koleżanki Weroniki i jej rodziny. Zostaliśmy
wspaniale ugoszczeni. Zbieraliśmy ogórki, podziwialiśmy
piękno przyrody, karmiliśmy
króliki i bawiliśmy się z kotami. Próbowaliśmy też zrobić
ognisko, ale nadjechała straż
pożarna. Dowiedzieliśmy się,
że nie wolno bez zgody straży
rozpalać ognia. Strażacy wykonali dla nas pokaz gaszenia
płomieni i wytłumaczyli, jak

Zajęcia plastyczne sprawiają
nam ogromną radość

Zwiedziliśmy też Stadion
Miejski przy ul. Bułgarskiej w
Poznaniu. Przewodnik oprowadził nas po miejscach,
na co dzień niedostępnych
szerszej publiczności. Opowiadał o budowie Stadionu.
Zaprowadził też całą grupę do
„podziemi”, gdzie zwiedziliśmy szatnię piłkarzy oraz na
samą „górę”, gdzie dane nam
było zasiąść w loży „Vip’ów”.
Ależ to były emocje!
We wrześniu byliśmy na
Przeglądzie Piosenki Religijnej
w Swarzędzu. Zaśpiewaliśmy
naszą własną piosenkę „Daj
mi Panie” oraz powszechnie
znaną „Barkę”, ale w nowej
aranżacji. Publiczność w kościele powstała i wszyscy,
trzymając się za ręce „falowali” w rytm melodii. Na scenie
znalazła się Halina Benedyk,
która razem z „Sokołami”
śpiewała te ulubioną pieśń
polskiego papieża.
Koniec września zamknęliśmy ucztą muzyczną. Szkoła
Podstawowa nr 7 w Poznaniu
zaprosiła nas, jak co roku, na
swoją uroczystość. Ubrani
w kolorowe nutki zaśpiewaliśmy utwory: „Lato z ptakami odchodzi”, „Jest w oczach
Twych” i wszystkim znane
„Sokoły”. Publiczność śpiewała razem z nami, zebraliśmy
wiele braw.

MONIKA DURCZEWSKA
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O WTZ-tach
w Sejmie

T

Ze Środy do
Zakopanego

14

września grupa 46 członków Koła Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Środzie wybrała
się na pięciodniową wycieczkę
do Krakowa i Zakopanego.
Po drodze w Tychach zwiedziliśmy Książęce Browary – z
degustacją piwa, rzecz jasna. Na
nocleg zatrzymaliśmy się w miejscowości Murzasichle, skąd podziwialiśmy bajeczną panoramę
szczytów Tatr, wraz z krzyżem
na Giewoncie. Nazajutrz byliśmy
już w Zakopanem. A tam – Wielka Krokiew, wjazd wyciągiem do
domku startowego skoczków,
Krupówki, kościółek i cmentarz
na Pęksowym Brzysku, wjazd
kolejką na Gubałówkę, spacer
na Kościelisko, zjazd kolejką linową, Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej na Krzeptówkach.
Wieczorem – ognisko z góralską
orkiestrą.
W kolejnych dniach przeżyliśmy spływ przełomem Dunajca,
niektórzy byli nawet po słowackiej stronie. W Krakowie zwiedziliśmy Wawel, Stary Rynek,
kościół mariacki, sukiennice,
Smoczą Jamę. A w dzień powrotu do Środy byliśmy jeszcze w
Wadowicach, zwiedziliśmy bazylikę i pomnik papieski.

Przeżyliśmy spływ Dunajcem.
W naszej wycieczce uczestniczyły też Średzkie Amazonki. Na
podziękowania za miłą atmosferę i udany wyjazd zasłużyli
wszyscy wycieczkowicze i biuro
turystyczne OSKAR.

JERZY SKROBISZEWSKI
PREZES KOŁA WZINR W ŚRODZIE

D

oroczne wczasorekolekcje
dla osób niepełnosprawnych w Rogoźnie stały się znowu okazją do spotkań z przyjaciółmi. Oprócz osób, które
przyjeżdżają tutaj co roku, były
także te, które odwiedziły nas
po raz pierwszy. Oto, co miały
do powiedzenia:
Natalia ze Środy: – Przyjechałam za namową koleżanki,
która bywa tutaj. Bardzo mi się
u was podoba. A najbardziej to,
że mogę być z osobami niepełnosprawnymi przez całą dobę i
poznać je lepiej.
Laura z Rogoźna: – Od dłuższego czasu należę do wspólnoty „Małych stópek”, której idea
polega na tym, że chroni się
życie nienarodzone. Chciałam
zobaczyć, jak żyją osoby niepełnosprawne, poznać ich potrzeby.
Byłam bardzo zaskoczona ich
energią i siłą życia. Dzięki temu
mogłam poznać wiele wspaniałych osób.

Marta i Ewelina ze Strzałkowa:
– Nie żałujemy, że tu przyjechałyśmy. Była okazja, aby zrobić coś
pożytecznego dla siebie i innych.
Zaskoczyła nas atmosfera tego
miejsca. Nie byłyśmy pozostawione same sobie, zainteresowano się nami, oprowadzono
po wszystkich pomieszczeniach,
pokazano, gdzie co się odbywa.
Nauki rekolekcyjne, prowadzone przez księdza Rogozińskiej
Paraﬁi, dotyczyły miłości, nadziei
i przebaczania. Odbyliśmy pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego w Gostyniu. W niedzielę po
wspólnym obiedzie z naszymi
dobroczyńcami obiedzie odbył
się festyn rodzinny w amﬁteatrze
Rogozińskim. Był minikoncert
naszej „gwiazdy” Piotra Krauze.
Mogliśmy potańczyć przy dobrej
muzyce i pośmiać się, oglądając
skecze kabaretowe w wykonaniu kleryków z Gniezna.

KRZYSZTOF MURKOWSKI

Aktywni seniorzy w Kórniku

P

odopieczni kórnickiego Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej mają możliwość
aktywnie spędzać wolny czas.
Zakończyli sezon wakacyjny,
który, jak co roku, był udany. W
czerwcu około 50 osób przebywało w Rewalu. Natomiast we
wrześniu grupa 32 podopiecznych PKPS udała się na wyjazd
rehabilitacyjny do Kudowy
Zdroju, połączony ze zwiedzeniem Pragi czeskiej.
Ponadto w sierpniu organizacja ta gościła 52 seniorów ze
Zbąszynia – sympatyków Powstania Wielkopolskiego. Zwiedzili Zamek w Kórniku, kryptę
Zamoyskiech, obejrzeli pomnik
Powstańców Wielkopolskich. W
październiku kórniccy seniorzy
byli w Rokitnie, w sanktuarium
Matki Bożej, a także w Zielonej
Górze na winobraniu.
Zarząd Miejsko-Gminny PKPS
w Kórniku zajmuje się dystry-

bucją żywności, ﬁnansowanej
z funduszy unijnych. Część
żywnosci jest wydawana przez
Ośrodek Pomocy Społecznej,
a druga część w siedzibie Koła
Gospodyń Wiejskich w Bninie.
Osoby potrzebujące wsparcia
otrzymują m. in. mąkę, mleko,
płatki kukrydziane, ryż. Niestety, w przyszłym roku ta unijna
pomoc będzie prawdopodobnie
zmniejszona.
Prezes PKPS w Kórniku Bogdan Wesołek uczestniczył we
wrześniu w szkoleniu w Białym
Dunajcu, na którym przekazywano informacje, jak organizacje pozarządowe mogą pozyskiwać żywność z Unii Europejskiej
oraz od małych sponsorów. W
związku z nowymi przepisami
mówiono o sposobach zdobywania w gminach środków na
statutową działalność na zasadach konkursów.

ROBERT WRZESIŃSKI

Patronat nad tym wydarzeniem sprawował, marszałek
Sejmu Grzegorz Schetyna, a
uczestniczyło w nim około 150
przedstawicieli warsztatów terapii zajęciowej z całego kraju,
organizacji pozarządowych i
samorządowców.
Podczas konferencji głos zabrali między innymi wiceprezes Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który przekazał
uczestnikom informacje o polepszającej się kondycji ﬁnansowej instytucji, oraz Minister
Jarosław Duda, Pełnomocnik
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, który zapewnił, że
przed WTZ-ami jest przyszłość,
pod warunkiem dokonania
pewnych niezbędnych zmian
w przepisach regulujących zasady ich funkcjonowania.
Głos zabrał również przedstawiciel Fundacji „Miłosierdzie”, Prezes Stanisław Bronz,
który zaproponował powołanie
dwóch zespołów eksperckich,
które zajmą się przygotowaniem projektów społecznych
tych zmian.

MARIUSZ PATYSIAK

FOT. MARIUSZ PATYSIAK

Ze Środy – w Tatry.

ematem konferencji pod
nazwą „Perspektywy ﬁnansowania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w roku 2012
i w latach następnych” zorganizowanej 6 września br.
w Sejmie RP przez Fundację
Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” z
Kalisza, była przyszłość funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – placówek
zajmujących się rehabilitacją
zawodową i społeczną osób
niepełnosprawnych.

Stanisław Bronz (na zdjęciu)
zaproponował przygotowanie
społecznych projektów zmian
w przepisach regulujących
zasady funkcjonowania
WTZ-tów.
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onad 200 zaproszonych
gości i seniorów z Klubu Seniora „Drzeń” w Drezdenku spotkało się z okazji
obchodów
dziesięciolecia
Klubu. Uroczystość odbyła
się w restauracji „Carmen”
w Niegosławiu. Klub, którego przesłaniem jest przyjaźń
i koleżeństwo, przez 10 lat,
pomimo trudności i kłopotów,
coraz bardziej rozwija swoją działalność. Dziś liczy 168
członków.

Przyjaźń i koleżeństwo
swoje zainteresowania. Omawia się bieżące kwestie na
nadchodzący dzień czy tydzień
i ustala plan działania. Tu rodzi
się motywacja do działania, realizuje się potrzeba współpracy i zdobywania nowej wiedzy.
Seniorzy maja takie same potrzeby i kłopoty, troski i radości,
żyją tym samym życiem. Każdy
dzień stanowi wyzwanie. W
Klubie można porozmawiać i
łatwiej podjąć trudną decyzję.
Tu ceni się sztukę i kreatywność, wymienia się doświadczenia, czerpie radość bycia
we wspólnocie.

Były podziękowania, wyrazy
uznania, delegacje z zaprzyjaźnionych Klubów Seniora
z Dobiegniewa, Krzyża, Międzychodu, Osieku i Starego
Kurowa. Był wicewojewoda
lubuski Jan Świrepo, wicestarosta powiatu Andrzej Libera
i burmistrz Drezdenka Maciej
Pietruszak. Upominki i pamiątkowe dyplomy wręczył prezes
Klubu Seniora „Drzeń” Mikołaj
Piskunowicz.

Cieszył widok świętujących i
bawiących się seniorów, objawy sympatii, gratulacje i miłe
słowa pod adresem Klubu.

HENRYK KUBISZTAL

W Klubie można rozwijać

5 miejsce
w Europie
W

Szwajcarii zakończyły się
Mistrzostwa Europy w
rugby na wózkach. Składamy
serdeczne gratulacje naszym
„zabałtyckim” sąsiadom - to
właśnie Szwecja jest aktualnym
Mistrzem i zdobywcą złotego
medalu. Srebrną drużyną okazali się Brytyjczycy, a brązową
Belgia. Nie zapominajmy o
naszej kochanej reprezentacji,
która obroniła 5 miejsce w Europie. W swojej walce o awans
na paraolimpiadę wygrała 5
meczów, a uległa tylko gospodarzom i Brytyjczykom.
W składzie reprezentacji znalazł się Sławek Gontarz, mieszkaniec Konina, który na co dzień
prowadzi zajęcia Aktywnej
Rehabilitacji dla osób poruszających się przy pomocy wózka
inwalidzkiego w Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka PODAJ
DALEJ.
Awans na paraolimpiadę zapewniła już sobie Reprezentacja
Polski koszykówki na wózkach,
zajmując czwarte miejsce w
Mistrzostwach Europy odbywających się w Izraelu. W składzie
reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach również jest
mieszkaniec naszego regionu
Marek Bystrzycki. Marek i Sławek są od wielu lat wolontariuszami Fundacji PODAJ DALEJ!

MAGDA KLIMEK

CHORZY NA SM W OŚRODKU „WIELSPIN-U” W WĄGROWCU

Sztuka leczy
uwierzyć, że samodzielnie tworzyli wspaniałe dzieła. Wykonali przepiękne obrazki, które
z pewnością znajdą honorowe
miejsce po powrocie do domu.
Natomiast techniką ﬁlcowania
wełny czesankowej uczestnicy zrobili dla siebie pokrowce
na telefony komórkowe. Na
koniec wszyscy otrzymali okolicznościowe dyplomy.

P

olskie
Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska z
siedzibą w Poznaniu zorganizowało wyjazd do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN w
Wągrowcu, a w nim letnie
warsztaty arteterapii manualnej, czyli leczenie przez
sztukę. W czterodniowym
turnusie brali udział chorzy
na stwardnienie rozsiane z
oddziałów: Poznań, Konin i

Leszno. Spotkanie było okazją do bliższego wzajemnego poznania się. Sporą grupę
stanowili uczestnicy na wózkach inwalidzkich, a wielu
było pierwszy raz na takich
warsztatach.
Zajęcia prowadziła Agata Przygodzińska z Akademii
Radości Życia. Uczestnicy na
początek z małych szklaneczek techniką decoupage robili
świeczniki. Wielu nie mogło

Były też wypady w celu poznania okolicznych atrakcji,
m.in. Wągrowca w nocy, z fontanną i spektaklem światło i
dźwięk. W ośrodku można było
skorzystać z basenu czy zagrać
w szachy. Oblężenie przeżywała kręgielnia. Nie było żadnych
przeszkód dla zawodników na
wózkach. Technika kulania
była dowolna, czyli jedną ręka
lub oburącz.
Czas spędzony w Wągrowcu
pozwolił SM-owcom przekonać się, że turystyka jest nie
tylko dla ludzi sprawnych i że
w codziennych zmaganiach z
chorobą nie są osamotnieni.
Warsztaty arteterapeutyczne
odbyły się dzięki doﬁnansowaniu Wojewody Wielkopolskiego i MOPR-u w Poznaniu.

WOJCIECH ZIELIŃSKI
UCZESTNIK
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acjent z ulotką fabryki farmaceutycznej w ręce to
obraz nędzy i rozpaczy XXI
wieku. Zważając na niepokojące, zawarte w niej informacje o specyﬁkach, zalecanych
przez lekarzy, musiałby zrezygnować z wszczętej wobec
niego terapii. Ja nie zrezygnowałem. Przeważyło zaufanie
do lekarza, który zapisał mi
clonozepam. Popełniłem pomyłkę. Wiele bulwersujących
właściwości tego leku, opisanych w ulotce, dotknęło mnie
ewidentnie. Stało się to moją
osobistą tragedią.
Uzależnienia od alkoholu,
narkotyków, tytoniu, leków – ﬁzyczne czy psychiczne, czy też
ﬁzycznie i psychiczne zarazem
– są zawsze osobistą porażką.
U ich podstaw leży na ogół niewiedza, niedobre przyzwyczajenia, społeczne przekonania,
obyczajowość. By opowiedzieć
o moich komplikacjach uzależnieniowych, jakich doświadczam już trzy lata, w tym dwa
po odstawieniu clonozepamu,
muszę pokrótce przedstawić
moje podstawowe schorzenie,
jak i przebytą dotąd przeze
mnie drogę rehabilitacji i aktywizacji psychoﬁzycznej.
Mój problem zdrowotny
powstał w okresie przed urodzeniem. Jestem osobą z choreoatetotycznym mózgowym
porażeniem dziecięcym, powstałym wskutek konﬂiktu serologicznego. Wskutek niezborności i mimowolności ruchowej
cierpię na dotkliwe napięcia
nerwowo-psychiczne. Wskutek
uszkodzonych struktur podkorowych mózgu nad hamowaniem dominuje pobudzenie.
To powoduje u mnie rozdrażnienie, niedowłady spastyczne
kończyn, trudności w zapanowaniu nad własnymi ruchami,
w tym mimiką twarzy. Moja
mowa jest niewyraźna. Słuchacz musi skupiać uwagę na
tym, co mówię. Moje wypowiedzi zyskują na przejrzystości,
gdy nienaturalnie zwalniam ich
tempo, jestem na psychicznym
luzie, a mój mózg jest dobrze
natleniony.
Aleksander Plich, kinezyterapeuta dzieci niesprawnych
z ﬁrmy „Rehmedplus” rzekł:
„Dlaczego, Macieju, nie mówisz
samą twarzą, lecz włączasz
w to całe swoje ciało, bardzo
wzmagając jego ruchomość?”.
„Wiele z Twoich ruchów mimowolnych – mówił Olek rehabilitant – to długoletnie, nabyte
przyzwyczajenia
utrwalone
jako reakcje obronne przed napięciami, których Ty doświadczasz w różnych momentach i

Wyjść
(1)
z uzależnienia
FOT. M. WICHŁACZ
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Autor artykułu w drodze
na zajęcia usprawniające.
sytuacjach”. Olka nurtowało, co
można by jeszcze u mnie skorygować drogą wytrwałej pracy
nad sobą.
Pacjentem leczenia usprawniającego stałem się w 5 roku
życia, gdy dr n. med. Bohdan
Warpechowski, neurolog i pediatra w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej przy
Słowackiego w Poznaniu, skierował mnie na gimnastykę leczniczą i masaż podwodny. Pobyt
w sanatorium w Busku Zdroju,
również z jego skierowania,
przyniósł moje spore usamodzielnienie się nie tyle wskutek
planowego usprawniania, ile w
wyniku życia w otoczeniu, w
którym często musiałem sam
sobie radzić.
Podstawowy i średni stopień
ogólnodostępnej edukacji zdobywałem w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy uczniów z
dysfunkcjami nie obejmowano
żadnymi zajęciami prozdrowotnymi, nawet dyspanseryjnymi.
Uczęszczanie do szkoły miało
dla mnie wielowymiarowy walor rehabilitacyjno-integracyjny. Aktywizujące dla mnie jako
ucznia i później studenta okazały się turnusy rehabilitacyjne wielkopolskich spółdzielni
inwalidów i Zrzeszenia Sportowego Spółdzielczości Pracy
„Start”, których kierownikiem
był Edward Niemczyk.
W III klasie liceum z domu
tramwajem przez kwartał
udawałem się dwa razy w

tygodniu do Poradni Leczniczego Usprawnia ZOZ-u na
Jeżycach w szkole przy Słowackiego. Przez ponad 30 lat brałem udział w zajęciach sekcji
pływackiej „Startu”. Dzięki Andrzejowi Bembniście, jednemu
ze współpracujących z nią magistrów rehabilitacji ruchowej,
w 1974 roku nauczyłem się
pływać. Aktywnie uczestniczyłem w studenckich zimowych
i letnich obozach rehabilitacyjnych. Wielokroć przebywałem
w działającym wówczas na
zakopiańskiej Ciągówce Akademickim Centrum Rehabilitacji dla osób o różnych typach
schorzeń.
Systematycznie korzystam z
ośrodków rehabilitacyjno-wypoczynkowych „Wielspinu” w
Wągrowcu i Puszczykowie. Stałe leczenie usprawniające dla
podtrzymania sprawności ruchowej zalecił mi Andrzej Koppa, lekarz neurolog, ordynator
Oddziału Neurologii Szpitala
im. S. T. Dąbrowskiego w Puszczykowie, gdy w grudniu 2010
roku przez sześć dni hospitalizowano mnie tam dla wykonania badań.
„Gdybyś nie ćwiczył – rzekł
mi raz Przemysław Czarmak
z „Rehmedplus” w ORW „Wielspin” w Puszczykowie – już byś
nie chodził!”. „Z domu musi pan
wychodzić, bo w nim mięśnie
nie pracują z wysiłkiem, którego potrzebują” – słowa te słyszałem kiedyś od chirurga docenta
Kazimierza Wojciechowskiego
z N.Z.O.Z. „Hipokrates”.
Doktor Bogdan Warpechowski, kierując mnie na zabiegi usprawniania leczniczego,
równocześnie zaordynował mi
wieloletnią kurację kwasem
glutaminowym dla uzyskania przyrostu kory mózgowej.
Skutkiem była wzrastająca
ciekawość świata i aktywność
ﬁzyczna, lepsza komunikacja z
innymi i poprawa życiowej zaradności. Najważniejszy jednak
dla mojego rozwoju był niewątpliwie trud opiekuńczy i wychowawczy mojej Mamy.
Życie ze stanem choreoatetozy dla jednostki jest często stresowe z uwagi na to, że trudno
jest jej przewidzieć moment, w

którym akurat nasileniu ulegnie
niezborność czy mimowolność
ruchowa. Komplikacje te odczuwa ona szczególnie, gdy
chce dobrze wypaść wśród innych ludzi.
Leki uspokajające i rozluźniające przyjmowałem już w
młodości z potrzeby ulżenia
trudom codziennego funkcjonowania ze swą podstawową
chorobą (stanem po porażeniu
dziecięcym) i powodowaną
przez nią niepełnosprawnością ruchową. Ordynowała mi
je jako pierwsza lekarz neurolog Irena Rzeszódko-Czyż,
urzędująca w Poznaniu przy
Mickiewicza 31. Pani doktor z
olbrzymią rzetelnością „obrabiała” każdego pacjenta. Dzięki
niej bezpiecznie przebrnąłem
przez niezmiernie dla mnie
trudny czas młodzieńczego
dojrzewania.
„Wsiadając do tramwaju –
mówiłem raz w rozmowie z
doktor Rzeszódko – potęguje
się we mnie niepokój, bo ludzie na mój widok mają takie
złe miny…”. „Ludzie na ogół
właśnie w tramwaju rozmyślają o swoich kłopotach, bólach
i troskach. Mało ich obchodzą
wchodzący nowi pasażerowie”
– rzeczowo, ale i psychoterapeutycznie odparła pani neurolog.
O przydatności w moim przypadku leków „wyciszaczy” przekonywała mnie czasami lekarka rodzinna: lek. med. Krystyna
Kurek z N.Z.O.Z. „Hipokrates”
na os. Marysieńki. „Bez czegoś
wyciszającego trudno byłoby
panu normalnie funkcjonować”
– zdanie to od czasu do czasu
mogłem usłyszeć z jej ust.
W 2006 roku w związku z
bólami głowy udałem się do dr
n. med. Elżbiety PrzestelskiejOber również w „Hipokratesie”.
Nawiązała do mojego schorzenia podstawowego i problemu
leków neurologicznych: „o ile
może pan sobie bez nich poradzić, to proszę ich nie brać: nic
innego nie robią, tylko najzwyczajniej usypiają!”.
cdn

MACIEJ SIERADZKI
INSTYTUT SOCJOLOGII UAM
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Strażacy z Barcelony
– chorym dzieciom
w Poznaniu

Na spotkaniu z uczniami (od lewej): nauczyciel Ireneusz Lesicki,
Waldemar Szybicki, Bernadeta Gliszczyńska – animatorka
działań pomocowych na rzecz osób niepełnosprawnych,
Magdalena Kotyś – dyrektor biura ﬁrmy Waldemara Szybickiego
i Hanna Smoczek – dyrektor Zespołu Szkół nr 109 w Poznaniu.

N

iezwykła uroczystość odbyła się 21 września w Zespole Szkół nr 109 w PoznaniuKiekrzu, mieszczącym się w
tutejszym Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci. Na szpitalny
dziedziniec zajechał samochód
przystosowany do przewozu
osób niepełnosprawnych, z

którego wypakowano sprzęt
rehabilitacyjny dla oczekującej
już tutaj, wraz z nauczycielami
i rehabilitantami, rozradowanej
gromady dzieci.
Były to starannie opakowane,
trzy nowe wózki rehabilitacyjne
dla dzieci, chodzik, kule i waga
lekarska. Wszystko niezmiernie

potrzebne niepełnosprawnym
dzieciom. Sprzęt ten, zanim tutaj traﬁł, przebył daleką drogę
z Barcelony w Hiszpanii. I dość
skomplikowaną, ponieważ przekazali go strażacy hiszpańscy
z Fundacji Bomberos Humanitarios w Barcelonie – swojemu
przyjacielowi, byłemu strażakowi poznańskiemu Waldemarowi
Szybickiemu, dzisiaj pasjonatowi
humanitarnej działalności i właścicielowi ﬁrmy Sprzęt i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych.
To właśnie Waldemar Szybicki przywiózł 21 września wymieniony sprzęt dla dzieci niepełnosprawnych w Kiekrzu. Trzeba tu
podkreślić, że była to tylko część
strażackich darowizn z dalekiej
Barcelony dla pana Waldemara.
Dary te przekazuje on częściowo
Fundacji „Serce dla Poznania”,
której prezesem jest wicewojewoda wielkopolski Przemysław
Pacia. Dzięki temu Fundacja
otrzymała dziesięć różnego
wózków inwalidzkich, siedemnaście kompletów kul, torby
do opatrunków, wagę lekarską,
balkoniki, z czego wymienioną
już część oﬁarowała właśnie
dzieciom niepełnosprawnym w
Zespole Szkół nr 109 PoznaniuKiekrzu. mb

Sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci już na podwórzu Zespołu Szkół nr 109 w Poznaniu-Kiekrzu.

Henryk
H
Kubisztal
K
DREZDENKO
D

H

istorię Hani opowiedziała mi Danuta. Obie w
przeszłości były uczennicami
drezdeneckiej
zawodówki.
Uczyły się zawodu fryzjerki, a
ja miałem przyjemność być ich
wychowawcą. Ale może póki
co, wszystko opiszę po kolei i
od początku.
Gdy odwiedziłem w Święto
Zmarłych grób teściów w Sierakowie, w pewnym momencie z
zadumy wyrwał mnie radosny
okrzyk:
– Dzień dobry profesorze!
Zanim zdążyłem wykonać
jakikolwiek ruch, młoda i elegancka kobieta, nie zważając
na nic, ku mojemu zaskoczeniu
i nie mniejszemu zdziwieniu
mojej żony, witała się ze mną
wylewnie:
– Pan mnie nie poznaje? Jestem Danka N.
No oczywiście, jakże mogłem
jej nie poznać? Ruda Danka!
”Kochany profesorku” – w ten
sposób zawsze się do mnie
zwracała. Kiedy zauważyła,
że jestem po operacji krtani i
nie rozmawiam, zasmuciła się.
Wówczas, jak zwykle w takich
sytuacjach, w roli tłumacza wystąpiła moja żona.
Danuta dzisiaj mieszka w
Poznaniu, jest właścicielką salonu fryzjerskiego. Gdy dowiedziała się, że ze względu na
moją sytuację zdrowotną często bywam w Poznaniu, podała numer telefonu, serdecznie
zapraszając, abym przy okazji
najbliższej wizyty koniecznie
się skontaktował, to sobie trochę powspominamy.
Do takiego spotkania doszło niecały miesiąc później.
W trakcie rozmowy wspomniałem Danucie, że na łamach
„Filantropa” opisuję losy ludzi
wywodzących się z Drezdenka
i chciałbym też opisać jej losy
po ukończeniu szkoły i opuszczeniu Drezdenka. Trochę się
speszyła, że chcę pisać o niej,
twierdząc równocześnie, że w
jej życiu nic ciekawego się nie
wydarzyło, co zasługiwałoby na
opisanie. Po prostu normalka:
praca, zamążpójście, jeden syn,
drugi, przy wydatnej pomocy
rodziców i teściów najpierw
otwarcie własnego zakładu fryzjerskiego, a następnie wybudowanie mieszkania, obecnie
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Zanim odejdę…

sobie, że stworzą rodzinę. Będzie dziecko, prawdziwy dom.
I dużo, dużo miłości. Zaszła w
ciążę. Płakała ze szczęścia. Zamęczała lekarzy pytaniami: co
robić, aby dziecko urodziło się
zdrowe?

lekarstwa. Najważniejsze, aby
że Klaudiusz nie traﬁł do domu
dziecka, tylko do zaprzyjaźnionej rodziny. Nie zostałby sam.

Jednak ciąża nadwątliła jej
siły, zaczęła chorować. Andrzej nastraszył się, że Hania
umrze, że on sam nie da rady
wychować ich dziecka. Odszedł. Znowu została sama.
Ale to nie było najważniejsze.
Przecież czekała na narodziny
swojego synka. Przed porodem
mieszkała w wynajmowanym,
zagrzybionym pokoiku. Nie
mogła tam wrócić z noworodkiem. Szukała instytucji, która
by jej pomogła. Spotykała się z
obojętnością. Dopiero Fundacja Pomocy Rodzinie „Nadzieja”
wyciągnęła do Hani rękę, znalazła mieszkanie.

szarość codziennego życia na
dobrym poziomie. I o czym tu
pisać.
– Ale, ale chyba mam coś
ciekawego dla pana, kochany
profesorku. Zapewne pamięta
pan Hanię H., moją najlepszą
koleżankę z klasy? To nie jest
zwykła historia.
Po wielokrotnych namowach
Hania zgodziła się na spotkanie.
Proponuję rozmowę szczerą
do bólu. Chcę być dyskretny,
o nic nie pytam. Przyglądamy
się sobie. Szukam w jej twarzy smutku, tajemnicy, odpowiedzi na pytanie, dlaczego ją
spotkał taki los? Ona również
obserwuje mnie badawczo.
Spodziewałem się, że usłyszę o
cierpieniu, izolacji, odrzuceniu.
Tymczasem Hania, dziś trzydziestocztero-letnia kobieta,
lekko zachrypniętym głosem,
z początku nieśmiało, potem
coraz bardziej emocjonalnie,
niemal na jednym wydechu,
wyrecytowała:
– Ja wiem, że to trudno sobie
wyobrazić, że ja... że człowiek
na moim miejscu nie powinien
mieć takich marzeń. Nie wiem,
ile jeszcze będę żyła. Rok, dwa,
dziesięć, a może więcej, jeśli
pojawi się skuteczne lekarstwo.
Marzę tylko o jednym: chciałabym spotkać rodzinę, która zaprzyjajniłaby się ze mną i moim
synkiem. A gdyby mnie kiedyś
zabrakło, przyjęłaby mojego
Klaudiusza jak swojego.
Mówi szybko i konkretnie.
Że radzi sobie całkiem nieźle.
Pracuje. W pracy wiedzą o jej
chorobie. Ale wiedzą też, że
HIV-em nie można się zarazić
przez podanie ręki, korzystanie
z tej samej toalety czy poprzez
oddychanie tym samym powietrzem. Dlatego przyjaźń pozostaje przyjaźnią.
Hania ma swoje mieszkanie.
Jest samodzielna. Żyje zwyczajnie. Po pracy odbiera Klaudiusza z przedszkola. Robi po drodze zakupy i wraca do domu.
Gotuje obiad. Tak jest dziś. Ale
byłoby wspaniale, gdyby pojawiła się przyszywana rodzina.
Bo Hania nie ma wątpliwości,
że kiedyś jej choroba rozwinie
się w pełnoobjawowy AIDS. Że
trzeba będzie położyć się na
szpitalne łóżko. A potem... Jeszcze nie znaleziono skutecznego

– Czy widać, że jestem chora?
Nie widać. Nie mam czerniaka
skóry ani mięsaka Caposiego,
jak wielu nosicieli HIV. Nie jestem wychudzona. Wygladam
normalnie. Walczę... Chcę żyć...
– bez emocji opowiada o chorobie. – Codziennie zażywam kilkanaście tabletek, które chronią
organizm przed infekcjami. Nie
dam się tak łatwo. Jestem silna.
Mam dla kogo żyć.
Jednak w jej oliwkowych
oczach widać smutek. W kąciku
ust pojawia się gorzki grymas.
Sześć lat temu dowiedziała
się, że jest chora. A synek skończył dopiero trzy lata. Kiedy
zdecydowała się na posiadanie
dziecka była już zainfekowana.
Wie, że ludzie zarzucą jej egoizm. Wie, że na początku, kiedy
o tym usłyszą, nie zrozumieją
jej.
Hania nerwowo skubie włosy.
Przekłada pierścionek z palca
na palec. Zagryza wargi.

nie mówił „kocham”. Zrzędzący,
despotyczny ojciec dawał rodzinie poczucie materialnego
bezpieczeństwa. I tylko tyle.
Lękliwa matka wprowadzała
w życie bałagan. Ojciec zmarł,
gdy Hania miała piętnaście lat.
Wtedy jej świat się zawalił. W
domu był totalny chaos. Bracia
wpadli w alkoholizm. Hania została „dziewczynką do bicia”. Po
skończeniu zawodówki uciekła
do cioci. Praca w innym, dużym
mieście. Pierwsza miłość. Ze
swoim chłopakiem Hania była
kilka lat. Kochała go. On brał
narkotyki. Ją też w to wciągnął.
Nie była typową narkomanką.
Nie była brudna. Nie chodziła
w łachmanach. Miała własną
strzykawkę i igłę. Myślała, że jej
HIV nie dotyczy. Nie wiedziała
tylko, że jej chłopak był nosicielem.
Kiedyś spotkała w mieście
żebrzących nosicieli HIV. Nie
chciała być taka jak oni. Marzyła o normalnym życiu. O
założeniu rodziny. Powiedziała
sobie: koniec z narkotykami.
Zgłosiła się do Monaru.

– Nie chcę rozmawiać o przeszłości – uprzedza.

– Wydawało mi się, że wychodzę na prostą – uśmiecha
się ze smutkiem.

– Ale inaczej nikt nie zrozumie, co się w twoim życiu
zdarzyło – naciskam. – Nikt nie
zrozumie, dlaczego podjęłaś
taką decyzję. Mieć HIV i zdecydować się na dziecko?!

I wtedy właśnie przyszły wyniki. Hania dowiedziała się, że
wykryto u niej przeciwciała HIV.
Przez dwa lata walczyła z narkotykowym głodem, z poczuciem, że jest nikim.

Hania spuszcza głowę i mówi
jednym tchem:

Kiedy to opowiada, przygląda mi się badawczo, jest spięta,
czujna, widać, że nawet teraz
boi się odrzucenia. Leczyła się z
depresji. Psychiatra powiedział
jej: „Dziewczyno, z HIV–em też
trzeba żyć, a nie pogrążać siê
w rozpaczy. Jeszcze wszystko
przed tobą. Możesz mieć normalne życie”.

– Medycyna jest szybsza niż
komputer. Za chwilę wszystko
może się zmienić. Niech pan
pomyśli, czy ja, mając trzydzieści cztery lata i trudne życie za
sobą, mam siąść i po prostu
czekać na śmierć? Przecież z
HIV-em też trzeba żyć! A Klaudiusz to jedyne dobro, jakie
spotkało mnie w życiu!
Hania pociera pięścią oczy.
Rozmazuje granatowy tusz.
Opowiada szybko, żeby mieć to
już za sobą.
Urodziła się w Drezdenku. Jej
ojciec, miejscowy notabl, matka
robotnica w fabryce. Ojciec mądry, wykształcony, z aspiracjami, matka piękna, ale prosta.
Nie starczyło na długo miłości
i porozumienia. Urodziło się
czworo dzieci. Hania była najmłodsza. Nikt jej nie przytulał,

Normalne życie to rodzina,
dziecko... Bardzo chciała mieć
dziecko. Zaczęła chodzić do
kościoła, najchętniej wtedy, gdy
było w nim pusto. Wtedy mogła
szlochać, błagać Boga, by dał
jej tę jedną, jedyną szansę w
życiu.
Spotkała Andrzeja. Był
zdrowy. Bała się tego uczucia,
bo bała się odrzucenia. Kiedy
powiedziała mu, że jest nosicielem, wzruszył tylko ramionami i stwierdził, że to nie ma
znaczenia, kiedy kogoś się kocha. Wtedy Hania wyobraziła

A potem... Wspólnie wpadli
na niezwykły pomysł – znaleźć przyszywaną rodzinę. Bo
co będzie, kiedy, nie daj Boże,
umrze? Dziecko musi mieć
choćby przybranych rodziców.
Kiedy zdarzy się najgorsze, staną się dla Klaudiusza oparciem.
Do „Nadziei” zgłosili się bogaci
ludzie. Chcieli zabrać Klaudiusza i pytali lekarza Hani, jak
długo ona jeszcze pożyje. Nie
mogli zrozumieć, że ona chce
wychowywać swoje dziecko,
dopóki się da.
Hania nie kryje bólu. To bardziej ból niż oburzenie. Chowa głowę w ramiona. Oplata
dłońmi kolana. Traci pewność
siebie. Chce, żeby to, co mówi,
brzmiało przekonująco.
Wierzę, że nie spełni się
zły wariant jej przyszłości. W
złej wersji... rozwinie się u
niej AIDS. Ona traﬁ do szpitala. Klaudiuszem zajmą się jej
przyjaciele. Będzie przechodził
z rąk do rąk. Aż w końcu traﬁ
do domu małego dziecka. Zostanie zupełnie sam. Z piętnem
dziecka matki chorej na AIDS.
Przyglądam się Hani i myślę:
ileż w niej potrzeby miłości,
bezwarunkowej akceptacji, bliskości bez względu na wszystko. Czy postąpiła słusznie? Czy
powinna urodzić syna? Nagle
zrozumiałem, że nikt nie ma
prawa jej oceniać.
Serdecznie Ci Haniu dziękuję, że zechciałaś na łamach
„Filantropa” przedstawić czytelnikom historię swojego życia
i cios, który cię spotkał. Jestem
pewien, że będziesz żyć długo i
w dobrym zdrowiu. A Klaudiusza wychowasz na wspaniałego człowieka, czego ci z całego
serca życzę.
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OD-NOWA

Trzyma się żłobu
Uparcie jak muł,
Wiodąc drogą
Prostą – w dół.

Niestety, znów możemy
Mieć tylko nadzieję.
Wiadomo – z pustego
I Salomon nie naleje.

Fraszki
REFORMY

REKLAMA

Nowy system emerytur?
Wielu się wzbogaci.
A za wszystko, jak
zawsze,
Biedak zapłaci.

Ciągle o emeryturach!
Żeby wszystkim się
zdawało,
Że to w trosce o
maluczkich.
A to biznes, jakich mało.

MODLITWA
EMERYTA

WYBRAŃCY

– Chleba naszego
Powszedniego,
Bo i tak nie starczy
Na nic innego.

W walce o stołki
Tak się zawzięli,
Że komu mają służyć,
Zupełnie zapomnieli.

DO UNII

WIERZĄCY

Związki z Unią na pewno
Uszczęśliwić mogą.
Lecz dlaczego otwarcie
Nikt nie mówi – kogo?

Że będzie lepiej,
Wierzą szczerze.
I nadal klepią
Biedę i pacierze.

Jerzy
Szulc
WARSZAWA

TABAKA
W nosie
Ma go Krycha,
Bo mu
Zmiękła kicha.

GZESZNICY
Winni, którym
Się upiekło,
Zamiast raju
Tworzą piekło.

TARCIE
Nie smarujeta
I się dziwita,
Że wam coś skrzypi,
Albo coś zgrzyta.

Fraszki
PO ODWILŻY

AWANGARDA

Trawa po odwilży
Znowu pnie się w górę,
A śmieć leży i lży
Na naszą kulturę.

Jedni mówią,
Że stuknięta elita,
A drudzy, że ciemna…
Lecz nie w ciemię bita.

ENKLAWA

STOPA

Teren prywatny,
Wstęp wzbroniony.
Nie dla turysty
Te piękne strony.

Dogonić Japonii
Raczej szans nie mamy,
Ale się stopniowo
Do Grecji zbliżamy.

STARY KAWALER

PO SZKODZIE

Tu skubnie trochę,
Tam depnie nieco
Wybredny kogut…
A lata lecą.

Wszystko się ułoży,
Nie traćmy nadziei
– Rzekł, który w głowie
Miał nie po kolei.
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Aforyzmy i paradoksy














Własny cień nie chroni przed słońcem.
Za ogień w piekle płaci się śmiertelnym grzechem.
Trudno liczyć na palcach na lepszą przyszłość.
Ślepy los chodzi bez kostura.
Pociągi do wieczności odchodzą punktualnie.
Rodzina bez teściowej to zegar bez wskazówek.
Ślepy traf zawsze jest celny.
Przypięta komuś łatka jest trwalsza od jego garderoby.
Małżeństwo łatwo skonsumować, ale trudniej strawić.
Górnolotne myśli rzadko są skrzydlate.
Człowiek bogaty ma przyjaciół za darmo.
Zakazane owoce nie są robaczywe.
Przemytnik – człowiek po wielu przejściach
granicznych.
 Najsłabszą stroną człowieka jest bezstronność.
 Tam, gdzie panują ciemności – światło oślepia.
TADEUSZ MARYNIAK

 Kością niezgody nawet Burek się nie pożywi.
 Jeśli ktoś zaczyna się czuć jak ryba w wodzie,
zaraz znajdą się tacy, co zmajstrują na niego haczyk.
 Medialnymi były ostatnio dwa grzyby: rydzyk
i borowik.
 Aby wyżywić nadzieję, trzeba sobie często
odejmować od ust.
 Na cóż zda się wysoka stopa, kiedy zbyt ciasny but?
 Polski błędny rycerz nazywa się Don Chichot.
 Ze wszystkich rodzajów pogody najwyżej cenię
pogodę ducha.
 Jak zaufać życiowej stopie, co jednym rośnie,
a innych kopie?
 Ziemię opanowuje efekt cieplarniany. A ludzi –
oziębłość.
 Nadzieja ma ponoć kolor zielony, ale wspomaga ją
praca na czarno.
KRYSTYNA SYLWESTRZAK

WARSZAWA

GDAŃSK

WSPOMNIENIE Z PRL-U
K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

K

toś mógłby zapytać, o jaką
wojnę chodziło? Jej widmo
pojawiło się pewnego dnia latem 1969 roku. W tym czasie
na Pomorzu odbywały się manewry wojsk Układu Warszawskiego. Wśród żołnierzy uczestniczących armii panował duch
koleżeństwa.
W wolnych chwilach spotykali się oni na przepustkach w
kantynach, pijalniach piwa lub
w miejscach niedozwolonych,
na przykład w restauracji „Przystań” w Kamieniu Pomorskim.
Żołnierz przebywający w takim
lokalu, schwytany przez WSW
lub patrol garnizonowy, mógł
traﬁć na pięć dni do aresztu. Było
to więc niebezpieczne, ale cóż,
wybór napojów rozwiązujących
języki był znacznie większy niż
w innych lokalach, w których
przymykano oko na pobyt żołnierzy.
Właśnie w restauracji „Przystań” pewnego popołudnia doszło do niezbyt przyjaznego
incydentu. Zebrało się grono
miłośników polskich trunków
– żołnierzy radzieckich, enerdowskich i polskich. Od tego
wieczora w pamięci żołnierzy
utkwiło nazwisko Janka Stusia
z jakiejś podłódzkiej miejscowości. Był szeregowcem z popularnych czerwonych beretów.

Wojny nie będzie
Czas mijał bardzo przyjemnie,
nawet różnice językowe nie były
przeszkodą. Najpierw śpiewano
rosyjską „Kalinkę”, po niej polską
„Głęboką studzienkę” – i tak na
przemian.
Choć Niemcy uczestniczyli w
śpiewaniu, sami swoich piosenek nie śpiewali. Zaciekawiło
to świetnie bawiącego się Janka
Stusia.
– Ty drug – zwrócił się do jednego z Niemców myśląc, że ten
zrozumie po rosyjsku – skażi,
pocziemu nie śpiewamy waszych piosenek? Słyszałem, że
potraﬁcie pięknie śpiewać?
Po czym pomyślał z żalem: jak
to k… źle, że się nie chciało uczyć
obcych języków…
Niemiec wstał, rozłożył szeroko ręce, jakby chciał objąć Stusia. Na jego twarzy malował się
wesoły uśmiech. Zbliżając się do
Stusia, zaczął coś mówić. I nagle
roześmiał się jeszcze głośniej,
powiedział kilka słów, wśród
których Stusio usłyszał: polnisze
szfajne.
Stusio pobladł jak kreda, zerwał się na równe nogi i grzmotnął Niemca w twarz, aż ten upadł
na sąsiedni stolik. Stusio chciał
nadal bić, ale koledzy obezwładnili go. W tym też czasie pojawił
się patrol garnizonowy. Wszyscy
uciekli, ale tylko dlatego, że żoł-

nierze patrolu zajęli się głównie
pobitym Niemcem i Stusiem.
Zawieziono ich do aresztów. Następnego dnia przed południem
Stusia doprowadzono do sztabu
wojsk polskich. W pokoju za stołem siedział nie znany mu polski
pułkownik i oﬁcer niemiecki.
Obok, ze spuszczoną głową, stał
poszkodowany.
– Stusio, wiadomo mi, że jesteście dobrym, przykładnym
żołnierzem, ale nie mogę pojąć,
dlaczego uderzyliście żołnierza, kolegę z sojuszniczej armii!
Uprzedzam, że kłamstwo na nic
się nie zda i możecie traﬁć do
pierdla co najmniej na rok. No,
mówcie, co was tak rozjuszyło?!
– Nie jestem oﬁcerem, ale polskim żołnierzem i też mam honor – odrzekł spokojnie Stusio.
– A skoro on mnie nie przeprosi,
to mogę siedzieć. Honor Polaka
jest najważniejszy.
– O jaki znów honor chodzi?
Co mi tu pieprzycie?! – zdenerwował się pułkownik.
– Obywatelu pułkowniku
– Stusio wyprostował się wyzywająco – a co by pan zrobił,
gdyby przy stole ten niemiecki
oﬁcer powiedział wam „polnisze
szwajne”!?
– O k…, to niemal początek
wojny – mruknął gniewnie pułkownik, po czym przetłumaczył

Niemcom
usprawiedliwienie
Stusia.
Gdy skończył, poszkodowany
żołnierz zaczął coś pospiesznie
tłumaczyć. Oﬁcerowie słuchali z
uwagą, aż wybuchnęli serdecznym śmiechem.
Dzięcioły się śmieją, a mnie
wsadzą do paki – pomyślał z żalem Stusio.
– Słuchajcie, Stusio – odezwał
się pułkownik. – Po pierwsze,
radzę wam, uczcie się języków
obcych. A ten chłopak, który
ma na imię Helmut, nie obraził
ciebie, ani nikogo. Po prostu był
zachwycony waszą wspólną
zabawą – o ile tak mogę to nazwać – i dlatego powiedział, że
ci Niemcy, którzy mówią „polnisze szwajne”, są głupcami. To co,
przeprosicie się?
– Chętnie! – ucieszył się Stusio.
Pułkownik przetłumaczył i po
chwili obaj żołnierze najpierw
podali sobie ręce, ucałowali się i
padli sobie w objęcia. Karę Stusiowi darowano. Obaj przypadli
sobie do serca i stali się przyjaciółmi na długie lata. Może są
nimi dotychczas. Spotykali się
podczas manewrów i po odbyciu
służby wojskowej. Po kilka razy w
roku odwiedzali się nawzajem.
A wniosek? Dobrze znać obcy
język, zwłaszcza sąsiada.
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Zbigniew
Okoń
RZESZÓW

T

eraz, w tym wagonie człowieczego upodlenia, w
którym ludzie załatwiali się na
miejscu i smród wdzierał się w
gardła, myśl o niej, o tej pierwszej dziewczynie, przy której
odkrył swoją męskość, koiła
całą zaistniałą sytuację.
Miał ją jakby przy sobie, tak
jak na lodowisku, jak przy śpiewanych cicho zakazanych piosenkach, przy pierwszym tańcu,
i tą teraz odprowadzającą go w
nieznaną podróż. Czuł na policzku jej pocałunek. Wiedział,
że nigdy by się na to nie zdobyła, gdyby nie ten splot wydarzeń.
Wiedział też, że tak by postąpiła
każda koleżanka, ale gdzieś w
dalekiej głębi mniemał, że to
coś więcej. Skręcony w kłębuszek, wciśnięty między kłębowisko ciał, zasnął, smakując
słodkie imię w ustach, oczach i
budzącym się pragnieniu.
Kiedy na drugi dzień otworzono drzwi wagonu i wysypali się na zewnątrz, promienie
słońca parzyły im oczy. Krzyki,
bicie, odbiór stanu i przemarsz
ulicami nieznanego miasta.
– Brześć, to jest Brześć – poszło po kolumnie więźniów.
Ci nowi, którzy ich odebrali,
byli znacznie gorsi od tych, co
ich przekazali. Kopano, bito bykowcami i kolbami karabinów.
– Brześć, Brześć – powtarzał
sobie nazwę miasta w myślach
zmęczony i zziębnięty Bartek.
Kiedyś po takiej podróży matka przygotowałaby mu kąpiel,
ciepłą herbatkę z sokiem malinowym – jakie to były wspaniałe soki i chrupiące alberciki – i
wsadziła go do łóżka. Teraz jest
w jakimś Brześciu… Brześciu…
Tak, już wie, skąd zna nazwę
tego miasta. Tarnów, Dunajec,
przejazd promem, mała chatka
przewoźnika, przejście wałów,
a teraz przez Gosławice i Rudkę, albo przez Ostrów i Wierzchosławice na Niwkę do babci.
Jej biedna chata pod lasem i
to cudowne powietrze, szerokie błonia, po których hasał ze
„szczygiełkiem”, swoim wujkiem, który był od niego młodszy o kilka miesięcy. Biegali tak
sobie nieraz pod drogę Niwka
– Radłów, Niwka – Wierzchosławice, i z powrotem. Ale skąd
Niwka i… ten Brześć.
Już wiedział. To ten chłopski premier gdzieś tu, w tym

Na przełomie
(22)
tysiącleci
mieście był sądzony, względnie siedział w więzieniu. Dziadek mu nieraz naprawiał buty,
jeszcze nim został premierem.
Opowiadał, że go widział przy
pługu i koniu. Wysoki, pod wąsem, rozmowny. Jacyś panowie
podjeżdżali piękną limuzyną po
niego. Ale musieli zaczekać, aż
skończy orkę.
Co za zbieg okoliczności.
Czy mógł kiedykolwiek przypuszczać, że i jego losy zawiodą do tego miasta, może i do
tego więzienia? Stanęli przed
olbrzymim, czerwonym gmaszyskiem. Bradzie przypominało ono jakieś ministerstwo, a
nie więzienie. Czerwony kolor
wziął się stąd, że mur był przyozdobiony małymi czerwonymi
płytkami, co dawało wrażenie,
że cały ten gmach zestawiony
jest z takich cegiełek. Dookoła wysoki mur, kolczaste druty,
wieżyczki strażników.
Ale dopiero w środku przybysze poznali, jak wygląda Ostlager. Wprowadzono ich przez
kilka okratowanych bram. Przy
każdej strażnik wpuszczający
na dane piętro. Przy każdym
zatrzymaniu trzeba było stać
twarzą do ściany, z rękoma
wzniesionymi w górę. Kto tego
w porę nie uczynił, obrywał bykowcem lub drewnianą pałką.
Na każdym piętrze w części
głównej w kształcie olbrzymiej
podkowy ciągnął się balkonik, z
którego wchodziło się do cel. W
środku tej podkowy, od parteru
aż po najwyższe piętro, przebiegała wolna przestrzeń, co
sprawiało, że w jakimś stopniu
widać było inne ciągi długich
balkonów.
Niebawem więźniów rozdzielono do cel. Były one przeciwieństwem
zewnętrznej,
okazałej szaty budynku. Brudne
ściany, długie „nary” czyli dechy
od ściany do ściany, w których
gnieździły się armie pluskiew.
W jednym kącie drewniany
stół, a w drugim kibel zwany
przez więźniów parasz. Małe,
okratowane okno, zasłonięte
od zewnątrz deskami, jedyny
jednak łącznik z wolnym światem, znajdowało się dosyć wysoko. Trzeba było na czymś lub
na kimś wspiąć się do góry, aby

przez szpary w deskach coś
niecoś zobaczyć.
W celi Bartek poznał nowych
współtowarzyszy niedoli. Byli
to głównie Polacy i Rosjanie.
Naturalnie zaraz mnóstwo pytań: skąd, za co, na ile. Dawał
wymijające odpowiedzi, co było
żelazną zasadą, wpajaną mu
od dawna przez Kamińskiego. Przecież mogli być między
więźniami kapusie. Ale dwóch
z nich Bartek z miejsca obdarzył zaufaniem. Pierwszym był
Jacek Borzykowski, a drugim
Wołodia, chłopak spod Moskwy.
Jacek był starszy od niego o dwa
lata, a Wołodia o trzy. Starszym
celi był Ukrainiec przezwany
Tarasem Sikaczem, ponieważ
miał kłopoty z wysikaniem się.
Z informacji, jakich udzielili
Bartkowi chłopcy wynikało, że
strażników można podzielić
na trzy grupy. Pierwsi to Niemcy, noszący specjalne mundury
koloru zgniłej zieleni, choć byli
wśród nich i tacy, co nosili mundury jak ci z Komisariatu Reichsukrainy. Druga grupa to nie
Niemcy, znacznie gorzej ubrani.
I trzecia to więźniowie Niemcy:
kryminaliści, komuniści, dezerterzy i inni, odsiadujący tu swoje wyroki, ale mający uprawnienia nadwięźniów w stosunku
do pozostałych więźniów. Z tej
grupy kryminaliści byli najgorsi.
Bili po prostu dla przyjemności.
Tej nocy, pierwszej w Brześciu, Bartek nie zasnął. Pluskwy,
które widocznie wyczuły świeżą
krew, cięły niemiłosiernie. Odór
z paraszy wprost dusił. Obrazki
z przeszłości, jakże już odległej
i niedostępnej, przelatywały
przez mózg niczym przyspieszony ﬁlm. Zrozpaczone oczy
matki, zapłakane siostry i czyste Halinki. Zasnął dopiero nad
ranem.
Wrzask, jaki go zbudził,
poderwał go na równe nogi.
Trzech zbirów robiło więźniom
pobudkę. Wpadli do celi i dalejże lać jak popadło, przez głowy,
plecy, kończyny. Po chwili byli
już w sanitariatach, gdzie należało się w pięciu minutach
załatwić, wymyć w zimniej wodzie – i na powrót do celi, też
poprzez kije i bykowce, którymi
ich sowicie obdzielano. Potem

śniadanie złożone ze skibki
chleba, bardziej z otrębów niż z
mąki, i gorzka kawa. Na obiad
dostawało się wodną zupę z
brukwi, a na tak zwaną kolację
tylko gorzką kawę. Kto przebył
pół roku na takim wikcie, najczęściej był już wykończony.
Komendant Ostlagru, wysoki,
żylasty Niemiec, bywało, własnoręcznie zabijał strzałem z
pistoletu więźnia, gdy ten mu
się nie spodobał.
– Jedyna szansa z tego wyjść,
to ucieczka – stwierdził Jacek
na poufnej rozmowie na osobności.
– Ale jak? Stąd mucha nie
bardzo ma jak wylecieć – powątpiewająco
odpowiedział
Bartek.
– Dlatego jedyna szansa, to
dostać się stąd na roboty. Ewentualnie…
– Co ewentualnie? – spytał
Jacka.
– Znam tu jednego z kotłowni – Jacek ściszył głos. – Może
dorobić klucze do tylnej bramy.
Ty jeszcze nie wiesz, gdzie ona
jest. Ja już wiem. Byłem raz w
kotłowni. Andrzej mi ją pokazał. Dla celów gospodarczych
czasem ją otwierają. Właściwy
klucz od niej ma szef administracji. To nie jest taka prosta
sprawa. Z wieżyczek wszystko
widać. Jak by się nie udało, to…
Tu Jacek przejechał się palcem po gardle.
– A czy już ktoś stąd uciekł? –
zapytał Bartek.
– Ja wiem tylko o jednym takim przypadku. I to z celi śmierci. Tam siedzieli już skazani
oﬁcjalnym sądem na śmierć. Na
drugim piętrze. Jakimś cudem
wydarli cegły z górnej części
okna, z koców i ubrań zrobili
linę i po niej zsunęli się na dół.
Na tym murze było sporo krwi,
ponieważ przeciskali się na siłę.
Potem jakoś przeszli przez mur
i zwiali, strażnik nie zauważył,
kiedy uciekli. Wtedy rozstrzelali w odwecie kilkudziesięciu
więźniów. Uciekali też inni z
robót, ale z więzienia to była jedyna ucieczka.
cdn.
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Jesienne
Święto Latawca
zwiedzanie ogrodu w Czeszewie
W

słoneczny dzień 3 października nasz Warsztat
Terapii w Swarzędzu wyruszył
do ogrodu państwa Elżbiety i
Zbigniewa Zawadów. Na miejscu naszym oczom ukazało się
małe zoo. Nasi mniejsi bracia,
jak nazywał zwierzęta święty
Franciszek, są pasją pana Zbigniewa.
Po przywitaniu się z gospodarzem zwiedzaliśmy ogród.
Pan Zbigniew ma nie tylko
takie swojskie ptaki jak kury,
lecz także egzotyczne kangu-

ry i lamy. Największą atrakcją
było czternaście ras królików.
Widzieliśmy też koniki polskie
i dwa pieski labradory. Kto by
pomyślał, że w samym centrum
Swarzędza można wybudować
mały ogród zoologiczny.
Dziękujemy gospodarzom
za miłe spędzenie czasu, za
kiełbaski z grilla i drożdżówki
z kawą.

MICHAŁ OGONIAK
UCZESTNIK WTZ W SWARZĘDZU
WWW.SPDST.ORG.PL

W

arsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie zorganizował 7 września na placu
przy budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej IV Święto
Latawca. Na tę niezwykłą
imprezę przyjechało osiem
delegacji z WTZ-etów i Środowiskowych Domów Samopomocy w Gnieźnie, Słupcy,
Jarocinie, Rudzie Komorskiej,
Wrześni, Gozdowie, Pietrzykowie i Noskowie. Byli też zaproszeni goście.

Szukaj
wolontariusza
J

eżeli jakakolwiek organizacja
potrzebuje wolontariusza lub
wolontariuszki, a natłok zajęć
powoduje, że nie ma kto zająć
się rekrutacją, to warto poprosić o pomoc Wielkopolską Radę
Koordynacyjną w Poznaniu.
Zainteresowani mogą przesyłać oferty zapotrzebowania na
wolontariuszy i wolontariuszki,
a WRK znajdzie odpowiednie
osoby. W ofercie są szkolenia
zarówno dla osób zamierzających podjąć wolontariat jak i dla
organizacji z podstaw prawnych
dotyczących wolontariatu, komunikacji w grupie oraz innych
zgłoszonych potrzeb związanych z pracą wolontariuszy i
wolontariuszek. Wielkopolska

Sieć Wolontariatu to skrzynka
kontaktowa dla tych, którzy szukają zajęcia wolontarystycznego
i dla organizacji poszukujących
wsparcia w swych działaniach.
Zarówno wolontariuszom jak
i koordynatorom wolontariatu w
organizacjach, WRK oferuje merytoryczne wsparcie, przeszkala
z prawnych aspektów wolontariatu oraz z zakresu motywowania i odpowiedniej współpracy z
wolontariuszami. Zainteresowani powinni wypełnić formularz,
który znajduje się na portalu
http://siecwolontariatu.org.pl/
szukaj-wolontariusza i odesłać
do WRK. Szczegółowe informacje: wolontariat@wrk.org.pl, 61
85 30 930. awa

Powitała wszystkich kierownik naszego WTZ Urszula
Remisz, po czym uczestnicy
zaczęli wykonywać z gazet i
szmat rzeźby ptaków, które
wcześniej wylosowali. W tym
samym czasie zaproszony ornitolog opowiadał o otaczających nas „latających” zwierzętach.
Potem nadszedł czas puszczania niezwykłych latawców, które przywieźli ze sobą

uczestnicy
poszczególnych
warsztatów. Niektóre latawce
wzbiły się wysoko, ale innym
to się nie udało wskutek fatalnej pogody. Naprzemiennie
padał deszcz i świeciło słońce.
W dodatku było zimno. Jednak
dobre humory dopisały i wszyscy świetnie się bawili. Każda
placówka otrzymała dyplom
uczestnictwa w IV Święcie Latawca i upominek.

ZBIGNIEW STRUGAŁA
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE
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piątkowe popołudnie
23 września Warsztat
Terapii Zajęciowej w Wiardunkach, realizując zadanie
publiczne Miasta i Gminy
Oborniki, zorganizował imprezę integracyjno-sportową pod hasłem „W zdrowym
ciele zdrowy duch!”. Celem
była integracja uczestników
WTZ, uczniów Zespołu Szkół
Specjalnych w Kowanówku, członków obornickiego
Stowarzyszenia „Przyjaciel”
oraz dzieci i młodzieży ze
świetlicy
opiekuńczo-wychowawczej „Iskierka” w
Obornikach.
Wśród gości byli m.in.:
poseł na Sejm RP Stanisław
Stec, starosta Adam Olejnik,
burmistrz Rogoźna Bogusław
Janus i dyrektor PCPR Barbara Słabolepsza-Rojna. Przywitała wszystkich kierownik
WTZ w Wiardunkach Joanna
Napierała. W występie artystycznym zaprezentowali
się uczestnicy Warsztatu:
Paulina Krzysztoﬁak, Ewelina Skrzypek, Damian Tulka,
Ryszard Cisek i Arek Pacholczyk. Piosenki m.in. „Lato”,
„Na plaży” połączyli z układem choreograﬁcznym. Jeden z podopiecznych – Radek
Szewczak – recytował wiersze o tematyce sportowej.
Wszyscy
mogli
wziąć
udział w dwóch rodzajach
zabaw. Uzdolnieni plastycznie wykonywali plakaty z
wariacjami na temat tytułu
imprezy. Druga grupa natomiast sprawdzała się w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. Slalom z piłeczką
na paletce, rzuty lotkami do
tarczy czy woreczkami do kosza zapewniły wiele emocji i
świetna rozrywkę. Dodatkową atrakcją był przyjazd motocyklistów z rogozińskiego
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W zdrowym ciele…

Motoklubu. Panowie na swoich budzących podziw maszynach chętnie przewozili
zainteresowanych. Kolejka
do przejażdżki „harleyem”
czy „ścigaczem” nie miała
końca. Wszyscy otrzymali
słodkie upominki i pamiątkowe dyplomy.
Przeżycia z tego integracyjnego pikniku na pewno
zaowocują w przyszłym życiu dzieci i młodzieży, a dla
niepełnosprawnych uczestników stanowił on świetną
rewalidację społeczną.
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