Według lekarza
orzecznika
„ozdrowiałem”
O tym, że system orzecznictwa
wymaga zmian wiadomo nie od dziś.
Redakcja „Razem z Tobą” na swoich
łamach wielokrotnie już podejmowała ten problem, którego...

Domu
nie zaczyna się
od dachu
W ustawie „Za Życiem” z góry
błędnie założono, że rodziny osób
z niepełnosprawnościami, mają trudności opiekuńczo–wychowawcze.
Z mojego doświadczenia...

„Szlaban”
na miejsca
parkingowe
Dlaczego pod elbląskim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) jest aktualnie tak mało
miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych?
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„Mam tę moc!, Mam tę moc!”. Nie ma
chyba osoby, która nie znałaby tej piosenki
z „Krainy lodu”. Niejednokrotnie patrząc
na osoby z niepełnosprawnościami, które ogranicza już chyba tylko ich własna
inwencja, nie trudno odnieść wrażenie,
że posiadają tę moc, która daje im siłę
do przezwyciężania barier, których jeszcze w otoczeniu nie brakuje, a przede
wszystkim siłę do walki z własnymi słabościami. Skaczą w skate parku, pomagają innym, choć wydawać by się mogło,
że sami potrzebują pomocy, występują
w programach rozrywkowych, spełniają
swoje marzenia, są aktywni, zdobywają
laury na międzynarodowych imprezach
sportowych. To tylko niektóre z historii,
o których można przeczytać w tym numerze Razem z Tobą. Od lat pokazujemy
tą dobrą stronę niepełnosprawnych. Pomimo wielu problemów i niejednokrotnie
niesprawiedliwości, jakie napotykają na
swojej drodze, osoby te pokazują wszystkim, że największą barierą jaką przychodzi
nam w życiu pokonać – jesteśmy my sami:
nasze słabości i cały ten mętlik, co siedzi
w głowie. Kiedy już uda się to okiełzać, to
„świat staje przed nami otworem” i rzeczy pozornie niemożliwe zaczynają być
dostępne na wyciągnięcie ręki.
Nie wszystko da się jednak przezwyciężyć. Na drodze każdego prędzej czy
później stają urzędy a wraz z nimi często
niezrozumiałe i nielogiczne, wydawać
by się mogło decyzje, które niczym taran
potrafią zniweczyć nawet najlepszą inicjatywę. Jedna instrukcja potrafi sprawić, że
niełatwe ale przeżywane z podniesioną
głową życie stanie się jeszcze trudniej-

sze, a momentami sprawi, że zamiast
szumnie głoszonej idei integracji i walki przeciw wykluczeniu, tworzy się coś
zupełnie odwrotnego. Jednym z takich
przykładów może być decyzja Prezydenta
Miasta Elbląga Witolda Wróblewskiego
o przyznaniu środków finansowych na
realizację programu dotyczącego „Usług
asystenckich”. Realizacja programu zgodnie z harmonogramem ma rozpocząć się
w maju br. i przeznaczono na nią kwotę
pięćdziesięciu tysięcy złotych. Program
w założeniu ma „podniesienie jakości
życia osób niepełnosprawnych poprzez
ułatwienie pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym oraz wykształcenie samodzielności osoby niepełnosprawnej. Asystent
pozwala budować osobie niepełnosprawnej jej niezależność poprzez zwiększenie
mobilności jak również odciążenie ich
rodzin”. Usługi te, choć w większej części
finansowane ze środków publicznych pozwalają osobom niepełnosprawnym wyjść
z domu lub po prostu zwyczajnie z kimś
porozmawiać. Dzięki nim osoby niepełnosprawne mają możliwość pokonywania
wszystkich tych barier i trudności, które
uniemożliwiają im samodzielne funkcjonowanie i włączają je w życie społeczne,
dając poczucie niezależności oraz przede
wszystkim poprawiają jakość życia.
Miasto przeznacza środki, organizacja
wybrana w konkursie realizuje omówione
wyżej cele a osoby z niepełnosprawnościami mają narzędzie do szerszego uczestnictwa w życiu codziennym. Czy aby na
pewno? I tutaj dochodzimy do momentu,
kiedy okazuje się, że nie jest tak kolorowo
jakby się wydawało. Problem tkwi w tym,
że wspomniany już program na rok 2017
został skrojony o połowę i mimo korespondencji na linii Urząd - Elbląska Rada
Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
(to stowarzyszenie realizowało w roku
2016 usługi asystenckie, na które w 2016
roku otrzymało dofinansowanie w kwocie
100 tys. złotych) i zapewnień, że kwota
zostanie zwiększona, nic takiego się nie
wydarzyło. Ostatecznie na poprawę bytu
niepełnosprawnych przeznaczono tylko
50. tys. złotych a do tego jeszcze program
ma być realizowany nie jak w ubiegłym
roku od kwietnia, a prawdopodobnie od
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maja br. Szkoda tylko, że nikt z osób decyzyjnych nie ma możliwości odebrania
kilku telefonów dziennie od potrzebujących pomocy osób niepełnosprawnych.
Niczym przyjemnym jest przekazanie
osobom niepełnosprawnym, że na razie
niestety nie ma możliwości udzielenia mu
pomocy. „Znowu skazujecie mnie na siedzenie w domu”, „Kto mi teraz pomoże?”,
„Ale dlaczego nie ma?”, „Jesteśmy tabelką
w exelu, na której można oszczędzić?” To
tylko niektóre z reakcji, które od pewnego
czasu niejednokrotnie słyszy koleżanka
odbierająca telefony. Na tym problem
jednak się nie kończy. Kiedy już wspomniane usługi ruszą, pojawi się kolejny
problem do rozwiązania. Komu pomóc,
a kto będzie musiał usłyszeć, że niestety
musi radzić sobie sam. W ubiegłym roku
wykonano 2065 usług, co przełożyło się
na 5187 godzin wsparcia. W tym roku
zważywszy na ograniczone środki liczby
te z pewnością będą o połowę mniejsze.
Do tematu jeszcze powrócimy w kolejnych
wydaniach i na razemztoba.pl
***
yliśmy Razem z Tobą 231. razy
i w sumie niemal dwadzieścia lat.
Wierzymy, że na tym nie koniec
i już niebawem będziemy mogli ponownie
spotkać się na łamach drukowanej wersji
gazety. Dziś mówimy do zobaczenia...
Zachęcamy jednocześnie do odwiedzania nas w Internecie na razemztoba.
pl, tam Codziennie Razem z Tobą śledzimy
najświeższe informacje m.in. z miasta,
regionu, zdrowia, prawa, sportu i kultury. Szukajcie nas również na Facebooku
na profilach: Portal Razem z Tobą, Razem z Tobą w Trójmieście, Razem z Tobą
w Olsztynie oraz Razem z Tobą w Toruniu.
Wszędzie tam Jesteśmy Razem z Tobą.
Zapraszamy!

B

Rafał Sułek
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Pomocna
technika:

Z korespondencji:

Laska GPS dla niewidomych

Czym jest zatrudnienie wspomagane?
Zatrudnienie wspomagane to metoda aktywizacji zawodowej
osób z różnymi niepełnosprawnościami, której celem jest uzyskanie i utrzymanie płatnego zatrudnienia na otwartym rynku
pracy przy wsparciu trenera pracy. Zatrudnienie wspomagane
to usługa zindywidualizowana, czyli dostosowana do poziomu
możliwości każdej osoby z niepełnosprawnością i świadczona
do momentu osiągnięcia przez nią pełnej samodzielności na
rynku pracy. Indywidualizacja wsparcia oznacza jednocześnie
skoncentrowanie się w całym procesie na mocnych stronach
klienta, na jego zasobach i predyspozycjach zawodowych, a nie
ograniczeniach i barierach wynikających z niepełnosprawności. Korzyści dla pracodawców - trenerzy pracy współpracują
z pracodawcami i potencjalnymi pracownikami, dopasowując
potrzeby pracodawcy do umiejętności i zdolności kandydatów
do pracy. Zatrudnienie wspomagane zapewnia więc darmową
i poufną usługę rekrutacyjną. Trener pracy może też doradzić,
przekazać wskazówki dotyczące zachęt, grantów i dopłat, które
są dostępne dla pracodawcy.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że już niebawem
osoby niewidome będą mogły korzystać z laski, która
ułatwi im codzienne funkcjonowanie. Łukasz Kolman,
student z Politechniki Rzeszowskiej skonstruował bowiem
innowacyjną laskę, która ma wbudowany specjalny naprowadzający niewidomych na przeszkody czujnik GPS.
Obecnie laska jest w fazie testów, jednak istnieje duża
szansa, że niedługo projekt trafi już do produkcji. Laska
działa na prostej zasadzie. W momencie gdy osoba niewidoma zbliży się do przeszkody, laska sygnałem dźwiękowym sygnalizuje ją. Im bliżej przeszkody tym sygnał
nasila się. Laska posiada także: GPS, GSM, Bluetooth,
podzespół radiowy oraz mechanizm samobalansujący.
Nietypowy wynalazek został nagrodzony w kategorii
VII Ogólnopolskiego Konkursu „Student–wynalazca”
dzięki czemu będzie miał okazję zaprezentować się na
45 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

Ziemniaki tuczą?

MIT: Ziemniaki są nie tylko niedoceniane, ale również niesłusznie przypisuje się im kaloryczność. Średniej wielkości warzywo to zaledwie 90 kalorii. Dopiero podsmażane lub polane sosem
stają się tuczące. Kaloryczność kartofli zależy od ich przyrządzenia. Z kolei nie wszyscy wiedzą,
że warzywa te są wartościowym składnikiem diety, ponieważ zawierają znaczne ilości witaminy
C, potasu oraz wapnia. Dlatego w naszym menu powinny znaleźć się przynajmniej raz w tygodniu. Dietetycy jednak zawracają uwagę, że nie bez znaczenia jest czas ich przechowywania. Im są starsze tym bardziej ubogie pod
względem cennych dla organizmu wartości.
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”I am Sam”.
Każdy ma prawo
do miłości

Szacuje się, że w Polsce choruje na nią
ponad półtora miliona ludzi. I choć świadomość na jej temat jest coraz większa,
wciąż zbiera swoje żniwo. Jak przekonuje
psychiatra Ewa Staszewska, depresja to
bardzo trudny przeciwnik, ale można go
pokonać. Warto podkreślić, że depresja
jest tematem przewodnim Światowego
Dnia Zdrowia 2017. W tym roku hasło
kampanii brzmi: „Depresja – porozmawiajmy o niej”. Z tej okazji 7 kwietnia
br. w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elbląg odbędzie się konferencja
pt. „Popatrz na mnie”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie „Serce za
Uśmiech” oraz Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych oraz Psychiatrycznych,
działający przy szpitalu.
Obecnie o depresji mówi się coraz głośniej i częściej. Co jest wciąż największym
problemem w tym temacie?

Opóźniony umysłowo mężczyzna
walczy w sądzie z opieką społeczną,
która chce odebrać mu prawa rodzicielskie do siedmioletniej córki. Poruszający film, który chwyta za serce
i pokazuje, że nikomu nawet niepełnosprawnemu nie można odebrać
prawa do miłości, tej najpiękniejszej
– rodzicielskiej.
Opóźniony w rozwoju Sam Dawson (Sean Penn) samotnie wychowuje
córkę Lucy (Dakota Fanning) po tym,
jak zostawiła ich jej matka. Wspiera
go grupa przyjaciół (również upośledzonych) i agorafobiczna sąsiadka Annie, która zajmuje się Lucy, gdy Sam
jest w pracy. Podczas przyjęcia urodzinowego Lucy zostaje zabrana przez
pracowników pomocy społecznej.
Sam rozpoczyna walkę o odzyskanie
Lucy, pomaga mu w tym adwokat Rita
Harrison (Michelle Pfeiffer). Współpraca z Samem wpływa pozytywnie
na jej życie rodzinne, a zwłaszcza na
kontakt z synem. Rodzina zastępcza
ubiegająca się o adopcję Lucy decyduje się zwrócić ją Samowi.

Ewa Staszewska: Myślę, że fakt, że ludzie trafiają do lekarza wciąż ze zbyt dużym
opóźnieniem. Wiąże się to z samą charakterystyką choroby. To nie jest tak, że każdy
dzień jest zły, są też dobre dni i w związku z tym ludzie często myślą, że może nie jest
tak źle, może jestem przemęczony i przeczekują, dlatego średni czas zanim pacjent trafi
do leczenia trwa czasem nawet kilka lat. Problemem jest też to, że otoczenie odbiera
zachowanie osób cierpiących na zaburzenia depresyjne jako np. niechęć, rozleniwie
czy lekceważący stosunek do pracy. I moim zdaniem jest taki mechanizm błędnego
koła, dlatego, że z jednej strony taka osoba czuje się przez to gorsza, obniża mu to
poczucie własnej wartości, czuje, że nic nie może z tym zrobić, a z drugiej strony czuje
się szykanowana, bo otoczenie reaguje na to zachowanie negatywnie.

Nie każdy smutek musi jednak oznaczać coś złego...
Żyjemy w świecie hedonistycznym, w którym dąży się do likwidowania wszystkich
flustrujących, przykrych stanów emocjonalnych, to jest obecny trend ludzkości. Nie
lubimy być smutni i przygnębieni. Z drugiej strony, zdarza się też tak, że czasem przykre
rzeczy, wynikające z pewnych życiowych sytuacji, np. utraty kogoś bliskiego, od razu
interpretowane są jako coś, co wymaga leczenia. W takich sytuacjach opieramy się na
kryteriach Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD 10. Chwilowy smutek związany
z zawodem miłosnym lub utratą pracy nie jest depresją. Ale jeżeli ten stan utrzymuje się
nieprzerwanie powyżej 2 tygodni, może to świadczyć o tym, że warto poszukać pomocy.

Jakie zachowanie powinno zaniepokoić?
Kiedy widzimy wśród bliskich nam osób, że osoba, która np. lubiła rózne rzeczy robić,
teraz z tego rezygnuje, czuje się cały czas przemęczona, źle śpi, jest rozdrażniona, nie
ma w niej radości życia, jest apatyczna.

Dlaczego osoby chorujące na depresję tak trudno przekonać do psychoterapii?
Jednym z powodów jest, to, że dla wielu osób przyznanie się, że człowiek sobie
z czymś nie radzi i potrzebuje pomocy jest bardzo trudne. Drugim powodem oporu
jest to, że objawy rozłożone są na miesiące i często osoba mająca depresję, żyje tak,
aby przeżyć dzień - musi iść do pracy czy wykonać pewne obowiązki, więc stara się trzymać w ryzach. Może to trwać tygodniami, miesiącami i powodować, że trudno przejąć
inicjatywę, żeby cokolwiek ze sobą zrobić, żeby zauważyć że coś się dzieje niedobrego.
Cały wywiad przeczytać można na razemztoba.pl/15563
Aleksandra Garbecka
razem z TOB¥
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Według lekarza orzecznika
„ozdrowiałem”
tym, że system orzecznictwa wymaga zmian, wiadomo nie od dziś. Redakcja „Razem z Tobą” na swoich łamach
wielokrotnie już podejmowała ten problem, którego najsłabszym ogniwem jest sam niepełnosprawny. Dziś historia
pana Mariana i nadzieja na to, że idzie lepsze...
RAFAŁ SUŁEK
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- Nie ukrywam, że orzeczenie o niepełnosprawności to moje być albo nie
być na rynku pracy. Mam 61 lat i całkowity niedosłuch w jednym uchu oraz
60 proc. w drugim. Do tego jestem po
operacji kręgosłupa, mam problemy
kardiologiczne a po pobiciu w głowę także psychiczne. Na otwartym
rynku pracy nikt mnie nie zatrudni.
Pracuję w zakładzie pracy chronionej jako stróż i orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności jest mi do tego
niezbędne – opowiada pan Marian.
Nasz bohater już od dzieciństwa miał
problemy ze słuchem, co zostało odnotowane w pierwszych wydanych orzeczeniach. Problemy
zaczęły się jednak wraz z końcem
2016 roku, kiedy to po upływie
ważności orzeczenia pan Marian
udał się ponownie na komisję.
Jakież było jego zdziwienie, kiedy
po szesnastu latach posiadania
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, obniżono mu ten
stopień do lekkiego i z trzech
symboli (03 L, 05 R oraz 07 S),
które figurowały na dotychczasowych orzeczeniach, pozostawiono jeden – zupełnie nowy (2 P).
- Dla mnie ta zmiana to był jakby wyrok. Nie dość, że omal
nie straciłem przez to pracy, to
jeszcze w moim przekonaniu,
lekarz orzecznik, obniżając mi
stopień niepełnosprawności
z umiarkowanego na lekki, jakby stwierdził, że po tylu latach
stałem się zdrowszy. A przecież,
z biegiem lat dysfunkcji mi przybywało, a nie odwrotnie. ZupełStr. 6

nie nie rozumiem takiego stanu rzeczy
i trudno mi nie twierdzić, że orzecznictwo to dziś nic innego, jak „widzi
mi się” lekarza siedzącego w komisji
– opowiada rozżalony pan Marian.
Nasz bohater zgodnie z przysługującym mu prawem odwołał się od tej decyzji. W styczniu br. przywrócono mu
umiarkowany stopień niepełnosprawności, lecz nie był to koniec niespodzianek, jakie na niego czekały. Wraz
z uznaniem odwołania, na orzeczeniu
widniał już tylko jeden symbol (03 L)
oraz zapisane zostało, że nie można
razem z TOB¥

ustalić od kiedy nasz bohater choruje.
- Nagle okazało się, że mogę jednak
uzyskać umiarkowany stopień, lecz
nadal czuję się, jakby uzdrowiony,
szczególnie, że według symboli na
dokumencie posiadam tylko schorzenie laryngologiczne, a wszystkie
pozostałe są nieistotne. Do tego niezrozumiałym dla mnie jest, jak można wpisać, że nie da się określić od
kiedy posiadam ubytek słuchu, kiedy
to, za każdym razem stając przed
komisją przedstawiam wszystkie posiadane dokumenty, a tych przybywa
http://www.razemztoba.pl
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z roku na rok i nagle okazuje się, że
przez ileś lat można było określić
od kiedy choruję, a teraz już nie.
Dla mnie to jest kpina z nas, chorych – podsumowuje pan Marian.

TYLKO TRZY SYMBOLE

O tym, że orzecznictwo, to swoista
ruletka wie każdy, kto choć raz stawał
przed komisją. Legend i opowieści na
ten temat jest bez liku. Warto jednak
pamiętać, że symbole przyczyn niepełnosprawności w orzeczeniach o niepełnosprawności określone zostały

równywalnym stopniu wpływają
na zaburzenie funkcji organizmu.
- Nie wiedziałem o tej zasadzie,
gdyby ktoś mi to wcześniej wytłumaczył z pewnością oszczędziłoby
mi to nerwów i zdrowia. Lecz nadal, jako prosty człowiek, którego życie nie raz już doświadczyło,
uważam, że potrzebne są zmiany
w systemie orzecznictwa tak, aby
chorego człowieka stającego na
komisji traktować po ludzku, a nie
jak kogoś, kto chce od państwa
wymusić pieniądze czy inne świadczenia – mówi pan Marian.

IDZIE NOWE?

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanym na
podstawie art. 6c ust. 9 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).
Warte podkreślenia jest, że orzeczenie może zawierać więcej niż jeden
symbol przyczyny niepełnosprawności
lecz nie więcej niż trzy, które w po-

Zgodnie z zapowiedziami
pani premier Beat y Szydło,
system orzecznictwa zostanie
zreformowany. Został już powołany Międzyresortowy Zespół ds.
Opracowania Systemu Orzekania
o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy, którego zadaniem jest przegląd systemów
orzecznictwa w Polsce z założeniem ich ujednolicenia, a także
opracowania założeń i projektu
ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy.
W jaką stronę pójdą te zmiany? Czy
sytuacja osób niepełnosprawnych
stających przed komisją ulegnie
zmianie? Czy system orzecznictwa
w naszym kraju zostanie dostosowany do oceny przy zastosowaniu Międzynarodowej Klasyfikacji
Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), należącej
do „rodziny” międzynarodowych
klasyfikacji opracowanych przez
Światową Organizację Zdrowia
(WHO) i stosowanych do opisu
różnych aspektów zdrowia? Czy
pozostaniemy przy obecnym systemie diagnozy ściśle medycznej? Jak
wynika z zapowiedzi rządzących,
odpowiedzi na te i wiele innych
pytań dotyczących orzecznictwa
jak i całej ustawy o rehabilitacji,
poznamy jeszcze w tym roku.
naczelny
@razemztoba.pl
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SENIOR

Wesołe jest życie
staruszka?
Poprawa systemu pomocy społecznej, warunków mieszkaniowych, tworzenie i rozwój
ośrodków geriatrycznych, oddziałów specjalistycznych, promowanie edukacji oraz zdrowego trybu życia dla seniorów – to główne
cele, jakie rząd wyznaczył sobie na najbliższe
lata, aby poprawić sytuację socjalno–bytową
osób starszych w Polsce. Tak wynika z raportu „Sytuacja osób starszych w 2015 r.”
opublikowanego przez Ministerstwo Pracy,
Rodziny i Polityki Społecznej.

W województwie warmińsko–mazurskim seniorzy stanowią 24 proc. społeczeństwa. Największa liczba osób powyżej
60 roku życia zamieszkuje w powiatach:
M. Elbląg (10 proc.), M. Olsztyn (13 proc.)
oraz iławskim, ostródzkim i olsztyńskim.
Z przeprowadzonych badań wynika, że
co piąty senior ocenia swój stan zdrowia
jako dobry, z czego osoby mieszkające
w mieście cieszą się lepszym zdrowiem
(23,5 proc.) niż mieszkańcy na wsi. Z kolei
co trzeci Polak w wieku 60+ uznaje, że
jego stan zdrowia jest zły. Najczęstszymi
dolegliwościami u seniorów są problemy z nadciśnieniem tętniczym, bóle szyi
i pleców, zwyrodnienie stawów, choroba wieńcowa, choroby sercowe i płuc.
Badania przeprowadzone w 2014 roku
pokazują, że coraz więcej ludzi starszych
ma problem ze słuchem, wzrokiem i samodzielnym poruszaniem się oraz wykonywaniem czynności codziennych. Osoby
starsze mają skłonności do prowadzenia
niezdrowego trybu życia, co w konsekwencji przekłada się na ich stan zdrowia,
samopoczucia oraz wyglądu. Struktura
i częstość zgonu jest zróżnicowana według płci. Średnia długość życia mężczyzn
jest krótsza niż kobiet. Do najczęstszych
przyczyn zgonu należały choroby układu
krążenia (90 proc.), choroby nowotworowe (25 proc.), cukrzyca, choroby układu
moczowo–płciowego, zapalenie płuc,
choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
oraz przewlekła choroba wątroby.
Pełny raport znaleźć można na: razemztoba.pl/15353
Oprac. Ewelina Bober
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Niepełnosprawni

B

są coraz bardziej dyskryminowani?

ardzo mało osób, które doświadczyły dyskryminacji, zgłasza swoją sprawę organom władzy publicznej. W konsekwencji trudniej jest przeciwdziałać nierównemu traktowaniu i pomagać tym, których ona dotyka. Rzecznik Praw
Obywatelskich apeluje: spotkała Cię dyskryminacja lub byłeś jej świadkiem – zgłoś sprawę!

Ochrona prawna przed dyskryminacją wynika wprost z art. 32 Konstytucji
RP, Kodeksu Pracy oraz tzw. ustawy
równościowej, czyli ustawy z dnia 3
grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych
przepisów Unii Europejskiej w zakresie
równego traktowania, która chroni
przed dyskryminacją ze względu na
płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub
narodowe, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność lub
orientację seksualną.
Warto wiedzieć, że w chwili, kiedy
skierujesz sprawę do sądu, możesz
żądać przeprosin, odszkodowania oraz
zaprzestania działań dyskryminacyjnych.

RAZEM Z TOBĄ

Badanie ukazało m.in. przekonania
mieszkańców Polski co do częstotliwości występowania dyskryminacji
w Polsce wobec wybranych grup
społecznych.

Z wyników reprezentatywnego
badania przeprowadzonego na
zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich odczytać można, że większość Polaków trafnie rozpoznaje
dyskryminację na rynku pracy i na
rynku usług (61-77% w zależności od konkretnego przykładu
dyskryminacji), równocześnie
odpowiednio jedynie 33% i 25 %
mieszkańców Polski wie, że jest
ona w tych obszarach zakazana
przez prawo, a konkretnie: przez
Konstytucję, Kodeks Pracy, tzw.
ustawę równościową, Kodeks Cywilny i Kodeks Wykroczeń.
W zestawieniu z badaniami prowadzonymi w latach ubiegłych
(zarówno na zlecenie RPO z 2015
r. , jak i badania Eurobarometru
z lat 2012 i 2015) można zaobserwować stały wzrost przekonań
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o występowaniu dyskryminacji w Polsce. W największym stopniu w odniesieniu do roku ubiegłego - o 9% - wzrosła
liczba badanych przekonanych o częstej dyskryminacji ze względu na rasę
i pochodzenie, o 11% ze względu na
niepełnosprawność i o 9% ze względu
na światopogląd i bezwyznaniowość.
Według badanych najczęściej dochodzi do dyskryminacji ze względu
na orientację seksualną (49%), ze
względu na pochodzenie etniczne
lub narodowe (44%) oraz tożsamość
płciową (42%). Co trzeci badany jest
przekonany o częstej dyskryminacji
osób z niepełnosprawnościami (36%)
lub dyskryminacji z powodu przekonań
religijnych i wyznania (32%). Jedna
czwarta respondentów sądzi, że dyskryrazem z TOB¥

minacja z dużą częstotliwością dotyka
osób o poglądach ateistycznych (28%)
oraz tych w wieku 55 lat i więcej (25%).
W badaniu zapytano respondentów,
czy konkretne zachowania na rynku
pracy i na rynku usług stanowią przykłady dyskryminacji. Większość trafnie
oceniła przedstawione zdarzenia jako
dyskryminujące. Jednakże nadal stosunkowo duży jest odsetek osób, które
nie dostrzegają w tych działaniach
dyskryminacji lub nie mają zdania w tej
sprawie. Przykładem może być tutaj
jedna czwarta respondentów, która
nie widzi lub nie ma świadomości, że
dyskryminacją jest wyproszenie z restauracji niewidomej klientki, która
przyszła z psem asystującym.
Źródło: RPO; Oprac. RS
http://www.razemztoba.pl
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Wózek to moje nogi

N

a zeszłorocznej Gali Wolontariatu, wśród laureatów konkursu „Barwy
Wolontariatu” uwagę wszystkich obecnych zwrócił uśmiechnięty młody
chłopak na wózku inwalidzkim. To nie jemu pomagano, ale on pomagał,
przewyższając aktywnością wielu zdrowych rówieśników.
TERESA BOCHEŃSKA

Ten chłopak to Kamil Grzanka. Ma 20
lat, jest absolwentem IV LO w Elblągu,
obecnie uczy się w Szkole Policealnej Cosinus. W liceum został członkiem Klubu
Wolontariusza pod opieką Teresy Mikuły. Bierze udział we wszystkich akcjach
organizowanych przez Bank Żywności
i Hospicjum, udziela się w zbiórkach na
rzecz chorych dzieci i schroniska dla zwierząt, pomagał w organizacji uroczystości
szkolnych. Kamil nadal utrzymuje kontakty
ze szkołą, a pani Mikuła w zgłoszeniu
konkursowym napisała: „był niezawodny, zastępował koleżanki i kolegów, którym coś wypadło. Chętnie wpisywał się
na listę w dni wolne od zajęć, kiedy nie
było chętnych. Nadal jest zaangażowany
w zbiórkach żywności, bierze 5–6. godzinne dyżury. Zdarza się, że na dyżurze
jest sam i doskonale sobie radzi. Mówi,
że pomaganie innym jest sposobem na
radzenie sobie z własnymi trudnościami”.
– Moja rola w zbiórkach polega na rozdawaniu ulotek, staniu przy koszu. Czasem trzeba podejść i zachęcić do udziału
w zbiórce. Ludzie zazwyczaj są bardzo
życzliwi – opowiada Kamil – chociaż czasem zdarzają się przykrości – dodaje.
W schronisku zajmował się karmieniem
zwierząt i sprzątaniem klatek. Jeden z psiaków tak go chwycił za serce, że zabrał go
do domu. W domu mieszkały już pies i kot,
ale domownicy nie mieli nic przeciwko
nowemu pupilowi.

NA DRUGIM PIĘTRZE I NIERÓWNYCH CHODNIKACH
W domu nie jest łatwo. Rodzina jest
10.osobowa – rodzice i ośmioro rodzeństwa. Kamil jest przedostatni. Mieszczą się
w czterech pokojach na drugim piętrze,

bez windy.– Jak wydostajesz się z mieszkania? – pytam Kamila. – Nauczyłem
się schodzić i wchodzić sam. Siadam
na schodach i podciągam się, ciągnąc
wózek – odpowiada. Rodzina starała się
o windę, ale bezskutecznie. Nie powiodły
się także próby zamiany mieszkania, bo
Miasto oferowało im tylko dwupokojowe,
w których cała rodzina by się nie zmieściła.
Obecnie jedna siostra jest we Włoszech,
druga w Anglii, ale pozostałe rodzeństwo
mieszka z rodzicami. Kamil często wychodzi z domu, bo prowadzi aktywne
życie: poza szkołą trenuje pchnięcie kulą
w Klubie IKS ATAK, nadal jest aktywnym
wolontariuszem, samodzielnie załatwia
swoje sprawy. W klubie ma przyjaciół.
Schody w domu, to nie jedyne bariery
architektoniczne, które musi pokonać.
– W Elblągu bardzo ciężko żyje się na
wózku – mówi. – Nierówne chodniki,
do wielu sklepów nie można się dostać,
niedostępne są autobusy. Kino, teatr są
dostępne, ale Kamil za nimi nie przepada.
Szkoła podstawowa i gimnazjum były
bez barier, w liceum też było bardzo dobrze, ale najgorzej jest w szkołach wyższych. Z powodu wózka nie przyjęto go
do szkół, które go interesowały – były
całkowicie niedostępne.

NA WÓZKU JAK NA WŁASNYCH NOGACH,
Z GŁOWĄ DO GÓRY
– W szkole w podstawówce i gimnazjum zdarzały się przykre sytuacje, ale ja
się nie przejmowałem. My byśmy się załamali na twoim miejscu – mówili koledzy.
Wózek to nasze nogi, odpowiadałem im
– wspomina Kamil. Tak mu to przestawił
Rafał Rocki – „wózkowicz”, sportowiec
i rehabilitant, gotowy spieszyć z pomocą
każdemu młodemu człowiekowi, którego
dopadnie niepełnosprawność.
razem z TOB¥

– Kamila poznałem, gdy pojechałem
wymierzyć wózek dla niego. To, na czym
siedział, było okropne. Jego całym światem były wtedy tylko dom i szkoła– opowiada Rafał. Sportowy wózek pozwolił
Kamilowi na swobodne poruszanie się
poza domem. Dzisiaj Kamil jeździ samodzielnie po całym mieście – gdzie chce
i kiedy chce, nie zważając nawet na deszcz
czy śnieg.
Pierwsze próby samodzielnego życia
ma już za sobą: klub zabrał go na mistrzostwa Polski w pchnięciu kulą do Słupska,
a później, także bez mamy, na 10.dniowy
obóz letni. Kamil nie boi się samodzielności, marzy o własnym mieszkaniu i pracy
w biurze, a później o założeniu rodziny.
Pracy szuka już od trzech lat, śledząc oferty na portalach. Pracodawcy wymagają
doświadczenia, czasami prawa jazdy, nie
mają miejsc pracy dostosowanych dla
wózkowicza, ale chłopak nie traci nadziei.
Właśnie przygotowuje się do kursu na
prawo jazdy.
– Kamil wszedł w wiek, kiedy trzeba
myśleć o przyszłości, musi znaleźć pracę,
którą będzie lubić, spełnić się w sporcie,
bo to będzie jego drugie życie – mówi
Rafał Rocki. – Będzie musiał zmierzyć się
z wieloma trudnościami, ale gdy otrzyma
wsparcie rodziny, kolegów z klubu, innych
życzliwych osób, osiągnie swoje cele. Trzeba iść przed siebie, z głową do góry.
teresa.bochenska
@razemztoba.pl
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Nie można zaczynać

W

budowy domu od dachu

ustawie „Za Życiem” z góry błędnie założono, że rodziny osób z niepełnosprawnościami mają trudności opiekuńczo–wychowawcze. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że często te rodziny są bardzo zaradne i wiele
rzeczy potrafią same sobie zabezpieczyć. Istotą ustawy powinno być zatem stworzenie warunków i możliwość
otrzymania oraz dostępu do konkretnych usług, które ułatwiłyby życie tym rodzinom. Te, niestety, wciąż są ograniczone,
mimo jej wejścia w życie. To nie powinno tak wyglądać. To tak, jakby zacząć budowę domu od dachu – podkreśla Paweł
Maczyński, z Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.
ALEKSANDRA GARBECKA
Ustawa „Za Życiem” weszła w życie
z początkiem stycznia tego roku. Jednym z jej założeń jest jednorazowe
wsparcie w wysokości 4000 zł dla matek, które zdecydują się urodzić dziecko, mimo jego niepełnosprawności
oraz kompleksowa pomoc w opiece
nad nim, w której dużą rolę odgrywać
ma asystent rodziny. Tłumów w kolejce po to świadczenie jednak nie ma, jak
to miało miejsce w przypadku „500+”.
– Naszym zdaniem przestrzelono z tym
pomysłem. Wiemy, że bardzo mały
procent rodzin w Polsce skorzystało
jak na razie ze wsparcia „4000 +”,
a jeśli już to zrobiły, nie były zainteresowane asystenturą, co może
świadczyć o tym, że nie do końca
odpowiedziano na ich realne potrzeby – zwraca uwagę Paweł Maczyński.

RAZEM Z TOBĄ

ASYSTENT RODZINY POTRZEBNY OD
ZARAZ
Od momentu wejścia w życie
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (1 stycznia
2012 r.) instytucja asystenta rodziny
w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Adresowana jest do rodzin
niezaradnych życiowo, dotkniętych
problemem biedy, bezrobocia,
uzależnień i przemocy, które mają
problemy z wypełnianiem swojej naturalnej roli opiekuńczej. Zadaniem
asystenta jest nawiązanie bliskiego
kontaktu z rodziną w jej naturalnym
środowisku i zapewnienie wsparcia
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w rozwiązywaniu bieżących problemów
społecznych i wychowawczych. Jego zadaniem nie jest wyręczanie członków
rodziny w ich codziennych obowiązkach,
ale przekazanie dobrych wzorców i pomoc
w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań
tak, aby po zakończeniu współpracy rodzina potrafiła radzić sobie sama. NIK
w swoim raporcie o asystentach rodziny
opublikowanym w lipcu 2015 pozytywnie
ocenił ich działania. „Praca asystentów
rodziny przyczyniła się do zmniejszenia
liczby dzieci przekazanych do domów
dziecka i rodzin zastępczych. Zmalała
też liczba rodzin, które nie radziły sobie
z opieką i wychowaniem” – czytamy. Pod
koniec 2012 r. liczba asystentów rodziny
działających w całym kraju przekroczyła
razem z TOB¥

2 tys., a w połowie 2014r. było ich już
ponad 3 tys. Obecnie jest ich prawie 4 tys.
– To, co budzi nasz największy niepokój
w ustawie „Za Życiem”, to „wciągnięcie”
w to asystentów rodziny, którzy na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej mieli już przyznane inne
zadania, precyzyjnie określone. Do tej pory
była to rola „miękka”, asystent pracował
na relacji, był kimś w rodzaju psychologa
lub pedagoga środowiskowego. W ustawie
„za życiem” z asystenta zrobiono koordynatora opieki rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym i ta rola, bym powiedział, jest
bardziej administracyjna. Z jednej strony
jego zadaniem ma być ułożenie planu
działania, a z drugiej bycie rzecznikiem tej
rodziny w różnych instytucjach, ułatwiając
http://www.razemztoba.pl
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jej skorzystanie z pewnych usług, na barz pismem, wskazującym na niepokojące
nas aspekty ustawy, ale odpowiedź z midziej preferencyjnych warunkach. Problem
w tym, że zapisy w ustawie nie dają 100
nisterstwa była bardzo enigmatyczna. Po
– procentowej gwarancji, że to się uda,
drugie, należałoby przeszkolić pod tym
więc cała odpowiekątem asystentów
dzialność za ewenturodziny, gdyż do tej
Uważamy, że
alne niepowodzenie
pory współpracowajeżeli
jest
ktoś
pospada na asystenta
li z inną kategorią
trzebny rodzinom z niepełrodzin i po prostu
– tłumaczy Paweł
nosprawnym dzieckiem
Maczyński. – Uważanie są odpowiednio
to jest to asystent osoby
my, że jeżeli jest ktoś
przygotowani do
niepełnosprawnej, który
pracy z rodzinami
potrzebny rodzinom
z niepełnosprawnym
z niepełnosprawnybędzie pełnił funkcję opiedzieckiem to jest to
mi dziećmi – dodakuńczą, wspierającą, tu
asystent osoby nieje Maczynski.
naszym zdaniem korzyść
pełnosprawnej, który
byłaby większa.
będzie pełnił funkcję
WIĘCEJ OBOWIĄZopiekuńczą, wspieKÓW, NIE RÓWNA SIĘ
rającą, tu naszym
WIĘKSZA PENSJA
zdaniem korzyść byłaby większa. Jeśli
Kwestią problemową, jak zauważa Majednak już przyjęto, że ma to być asystent
czyński, jest również zbyt duża ogólność
rodziny, to po pierwsze, trzeba było dać
ustawy. Jest w niej bardzo dużo priorytewięcej czasu na wprowadzenie zmian, tym
tów, wytycznych, które w założeniu są
bardziej, że konsultacji żadnych nie było
dobre, ale jak się temu przyjrzeć bliżej, to
ani ze środowiskiem osób niepełnosprawzapisy są zbyt ogólnikowe, np. „ministernych ani z ekspertami i organizacjami,
stwo wskazuje na potrzebę wzmocnienia
które działają na ich rzecz. Wystąpiliśmy
ściągalności alimentów, gdzie jest dziecko
wprawdzie do Pani Premier Beaty Szydło
niepełnosprawne”. I na tym się zapis koń-

czy, ustawa nie wskazuje w jaki sposób
ma to być realizowane.
Warto podkreślić, że ustawa „Za
życiem” nie przewidziała także dodatkowego wynagrodzenia dla asystentów rodziny za wykonywanie de
fakto większej ilości obowiązków.
– Asystenci rodziny zatrudnieni są na umowy– zlecenia, co przekłada się niestety na
ich zarobki. Część gmin w Polsce w ogóle
nie posiada asystentów rodziny, mimo że
taki obowiązek ustawowy ciąży na na nich
od 1 stycznia 2015 r. – zauważa Paweł
Maczyński. – Od 2012 r upominamy się
np. o to, żeby asystent rodziny tak jak
pracownik socjalny miał legitymację, ale
do tej pory nic w tym kierunku nie zostało
zrobione. Znaczącym utrudnieniem dla
asystentów jest także duża liczba rodzin
pozostających pod ich opieką. Do 2015 r
ustawa przypisywała do jednego asystenta 20 rodzin. Od 1 stycznia 2015 r. limit
ten zmniejszono do 15 rodzin, jednak
w opinii asystentów to wciąż było zbyt
dużo. Z naszego doświadczenia wynika,
że praca asystenta daje najlepsze efekty,
jeśli liczba rodzin pod jego opieką nie
przekracza 10 – podsumowuje Maczyński.

PasjONaci

Pogodynka z zespołem Downa - poznajcie Mélanie
Mélanie Ségard ma 21 lat i choruje na zespół Downa. Jaka każda osoba ma marzenia, które chce spełnić. A jednym z nich
jest bycie przez jeden dzień prezenterką pogody. Jak sama mówi: „Jestem inna, ale chcę pokazać wszystkim, że mogę robić
wiele rzeczy. Chcę to udowodnić, występując w telewizji”.
Choroba dla dziewczyny, to nie problem w spełnianiu marzeń. Mélanie ma
ogromną determinacje, aby udowodnić
światu, że osoby z niepełnosprawnościami, mogą być pełnoprawnymi
członkami społeczeństwa i pełnić
różne funkcje, jak zdrowy człowiek.
Dziewczynka udowadnia innym, że
marzenia się spełniają.
W walce o spełnienie marzenia pomogli jej rodzice i internauci. Rodzina
dziewczyny zgłosiła ją do Krajowego
Związku Stowarzyszeń Rodziców Osób
Niepełnosprawnych Umysłowo i ich
Przyjaciół (UNAPEI). Pomysł od razu
się spodobał Luc Gateau, przewodniczącemu organizacji, który przyznał,
że Mélanie stała się ambasadorem
dla niepełnosprawnych w integracji

społeczeństwa we Francji.
UNAPEI stał się inicjatorem wielkiej kampanii w mediach społecznościowych przeznaczonej dla niej. Na
portalu społecznościowym, Facebook
powstała strona „Mélanie peut le faire” czyli „Mélanie może to zrobić”,
aby uzbierać 100 tys polubień. Celem
utworzenia strony było przekonanie
jakiejkolwiek telewizji francuskiej,
aby dziewczyna dostała szansę na
spełnienie marzenia. W ramach akcji
został nagrany również krótki klip,
w którym Mélanie przedstawia się,
opowiada o swoim pragnieniu. Udało się! W ciągu kilku dni cel został
osiągnięty. Strona „Mélanie może to
zrobić” miała ponad 125 000 polubień, a klip obejrzało ponad 2,7 mirazem z TOB¥

liona osób. Media oszalały na punkcie
dziewczynki. Dostała zaproszenie od
państwowej stacji France 2 oraz prywatnej stacji informacyjnej BFMTV,
gdzie zaprezentuje pogodę.
Oprac. EB
źródło www. pl.aleteia.org
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Narodowe chrapanie
Szacuje się, że w Polsce chrapie około
10 mln osób. Prawie 70 proc. chrapiących
przyznaje, że nie czują się po przebudzeniu
wypoczęci – wynika z badania TNS dla Centrum Medycznego MML.
– Podczas snu rozluźniają się mięśnie
podniebienia miękkiego, a przy ułożeniu
ciała na plecach język cofa się, usta otwierają i dochodzi do zwężenia kanału nosogardła i gardła. To sprawia, że powietrze
przeciska się trudniej do płuc, powoduje
wibracje i drgania wiotkiej części podniebienia i języczka, co wywołuje efekt
akustyczny, czyli chrapanie – wyjaśnił
dr Michał Michalik, otolaryngolog z CM
MML. Dane TNS pokazują, że problem
chrapania dotyczy też dzieci (3 proc.).
U najmłodszych chrapanie może sygnalizować problem przerośniętego migdałka
i może skutkować bólem głowy, zmęczeniem, częstymi infekcjami górnych dróg
oddechowych i bezdechem.
Źródło: Kurier PAP - kurier.pap.pl

ZDROWIE

Nefrolodzy biją na alarm

C

o 10. Polak choruje na nerki i najczęściej o tym nie wie. Z okazji Światowego Dnia Nerek (9 marca) Stacja Metra przy Świętokrzyskiej w Warszawie,
Lotnisko Ławica w Poznaniu i Dworzec Główny PKP w Krakowie zmieniły
się w mobilne stacje dializ. Celem akcji jest pokazanie, że diagnoza „niewydolne
nerki” może spotkać nas równie nieoczekiwanie, jak stanowisko do dializ na
stacji metra.

ZDROWIE

RAZEM Z TOBĄ

Ziele cud? Czystek!

Ma działanie antybakteryjne, antywirusowe i przeciwzapalne. Dzięki temu pomaga w walce
z przeziębieniem i grypą oraz
wzmacnia organizm. Jego właściwości docenią kobiety dbające
o urodę: wpływa dobrze na skórę poprzez neutralizację wolnych rodników,
zapobiega powstawaniu zmarszczek,
a także jest przydatny w walce z trądzikiem . Czystek ma wiele cennych właściwości. Najbardziej popularną metodą
jest spożywanie czystka jako napoju. Regularne picie czystka pomoże
wzmocnić system immunologiczny
oraz zadbać o dobre samopoczucie i zdrowy wygląd. Najważniejsze
jest, by spożywać go regularnie. Efektów możemy spodziewać się już po
miesiącu. Nie musimy obawiać się
żadnych niepożądanych skutków,
dlatego warto pić czystek codziennie.
Na zdrowie! Cały materiał przeczytać
można na razemztoba.pl.
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– Schorzenia nefrologiczne rozwijają się
podstępnie, nawet 30 lat, długo nie dają
objawów. Łatwo je wykryć przy pomocy
prostych i tanich badań krwi i moczu –
mówi prof. Ryszard Gellert, krajowy konsultant w dziedzinie nefrologii.
Dziś ponad 4,5 mln Polaków ma chore
nerki. Wielu przedwcześnie umrze z powodu braku diagnozy i leczenia. 20 tysięcy
osób żyje dzięki stale prowadzonym zabiegom hemodializy. W tym roku grono
dializowanych powiększy się o kolejne
4 tysiące.
– Gdy się ma 32 lata człowiek myśli,
że jest niezniszczalny. W trakcie ważnej
konferencji poczułem, że ślepnę. Zrobiło
się całkiem ciemno – wspomina Maciek
Budzich, jeden z najsłynniejszych polskich blogerów. Okulista skierował go
na badania krwi – miał w niej rekordowe
stężenie kreatyniny. Trafił wprost na dializy. Podobne wspomnienia ma Michał
razem z TOB¥

Figurski, dziennikarz: – Żyłem w biegu,
tymczasem cukrzyca powoli niszczyła
moje nerki. Po wylewie okazało się, że
właściwie już nie pracują. Dializy, a potem
przeszczep uratowały mi życie.
– Odczuwalne dolegliwości pojawiają
się dopiero wtedy, gdy nerki są nieodwracalnie zniszczone. Pacjent w zaawansowanym stadium choroby zwykle wymaga
leczenia dializami do końca życia. Alternatywą jest przeszczepienie nerki – dodaje
prof. Ryszard Gellert, krajowy konsultant
w dziedzinie nefrologii.
– Wczesne wykrycie choroby daje
szanse na jej wyleczenie. Podczas akcji
rozdamy 6 tys. tzw. pasków do badania
moczu. To okazja do sprawdzenia stanu
nerek w domu – mówi dr Iwona Mazur,
prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Osób Dializowanych.
Źródło: Kurier PAP- kurier.pap.pl
http://www.razemztoba.pl
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Dlaczego warto pić kakao?

M

asz zły humor? Jesteś zestresowany? Chcesz wspomóc pracę mózgu?
– Sięgnij po kakao. Jest ono najbogatszym źródłem wielu składników
odżywczych.

Zawiera ono największą koncentrację
antyoksydantów, więcej niż jakiekolwiek
inne jedzenie. Chronią one nas przed
wolnymi rodnikami, które atakują nasze
DNA, powodują różne choroby i są
przyczyną starzenia się organizmu. Jakie
zalety zatem ma kakao?

1. Usprawnia pamięć
W celu potwierdzenia tej tezy wykonano badania przez Uniwersytet Medical Center na 37 osobach. Scenariusz
tego badania polegał na podawaniu
tym osobom kakao o zawartości 900
mg flawonoli przez trzy miesiące. Po
przeprowadzonych testach osoby, które
miały 60 lat (po 3 miesiącach stosowania kakao) zanotowały lepsze osiągi
w zapamiętywaniu, które były zbliżone
do osoby 40–letniej.

2. Wspiera układ krążenia
Kakao posiada flawanole i procyjanidy, które mają pozytywny wpływ na
funkcjonowanie całego układu krążenia.
Dzięki dużej zawartości tych związków
kakao rozszerza naczynia krwionośne,
co ułatwia przepływ krwi.

3. Zmniejsza ryzyko udaru, zawału
i nadciśnienia
Badania naukowe potwierdzają, iż
spożywanie produktów roślinnych bogatych w przeciwutleniacze zmniejszają ryzyko powstania zawału, udaru,
czy nadciśnienia.

4. Dba o nerki
Surowe ziarna kakaowca zawierają
składnik o nazwie teobromina, która
odpowiada za ograniczenie osadzania
się złogów nie tylko w nerkowych, ale
również w drogach moczowych. Według badań przeprowadzonych przez
Felixa Gracesa z Uniwersytetu Wysp
Balearskich wystarczy jeść 20 gramów
czekolady bogatej w kakao, aby skutecznie zmniejszyć ryzyko rozwoj ukamicy nerkowej.

5. Poprawia humor i łagodzi negatywne
objawy stresu
Kakao podnosi poziom serotoniny
(tzw. hormon szczęścia) w mózgu. Jest
to jeden z głównych neuroprzekaźników
występujących w ludzkim organizmie.

razem z TOB¥

Pomaga ona w walce ze stresem i depresją, dzięki zawartości m.in. magnezu.
Ponadto kakao to jedyna roślina, która
zawiera anandamid– neuroprzekaźnik, który jest naturalnie produkowany
po wysiłku fizycznym, uwalniany, gdy
mamy dobre samopoczucie. Dzięki kakao możemy przez dłuższy czas czuć
się lepiej.
Warto pamiętać, aby kupować bio
kakao,np.w sklepach ze zdrową żywnością, ma bowiem najwięcej wartości
odżywczych. Te sprzedawane w marketach, choć są zdecydowanie tańsze,
mają w sobie dużo sztucznych dodatków.
Oprac. AG
Źródło: www.arturtopolski.pl,
www.super–jedzenie.pl
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Telewizor

szkodzi dzieciom
Każdy z nas posiada w domu telewizor,
który jest włączony przez kilka, a może
nawet i więcej godzin. Dla dziecka poniżej
drugiego roku życia czas spędzony przed
odbiornikiem może wywołać podobne objawy jak w przypadku ADHD, autyzmu, czy
zespołu Aspergera.

RAZEM Z TOBĄ

Według Amerykańskiego Towarzystwa
Pediatrycznego (AAP) oglądanie telewizji
przez dzieci wpływa m.in. na: kontakty
między rówieśnikami, rozwój mowy, zaburzenia snu i koncentracji, odbieranie
bodźców z zewnątrz. Wyniki najnowszych badań są zatrważające. Około
90 proc. dzieci poniżej dwóch lat
średnio spędza 1–2 godziny dziennie przed telewizorem. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że 1/3
dzieci w wieku trzech lat posiada
odbiorniki w swoim pokoju. A 39
proc. badanych rodziców przyznaje,
że telewizor u nich jest włączony
przez co najmniej 6 godzin dziennie.
Nadmierne oglądanie telewizji
nie służy zdrowiu naszych dzieci.
Ich mózg odbiera około 1200 impulsów na sekundę, co wpływa na
funkcjonowanie mózgu, w wyniku
czego dziecko staje się pobudzone,
agresywne, nerwowe i traci koncentrację. Podobne objawy występują
przy poważnych zaburzeniach, jak
zespół Aspergera, ADHD, a nawet
autyzm, ale nie należy od razu popadać w panikę. Zanim udasz się do
specjalisty, przyjrzyj się zachowaniu
dziecka po obejrzeniu telewizji.
Źródło: ofeminin.pl
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Pudełko, które niesie pomoc
„Pudełko Życia” to przedmiot, który ma ułatwić niesienie pomocy ludziom samotnym,
starszym, niepełnosprawnym w sytuacjach, kiedy ich zdrowie lub życie jest zagrożone.
Pierwsze sto takich pudełek trafiło do białostockich seniorów 23 stycznia br.
Do tej pory rozdano ich już cztery tysiące. Inicjatywa spotkała się z tak dużym
zainteresowaniem mieszkańców, że Urząd Miasta w Białymstoku postanowił domówić kolejne 4 tys. Mają być one gotowe na przełomie marca i kwietnia.
„Pudełko Życia” kryje w sobie magnes i kartę informacyjną, którą trzeba
wypełnić. Jest tam miejsce na informacje o przebytych chorobach, zażywanych
lekach, najważniejsze numery telefonów do bliskich. Można wpisać dyspozycje,
co ratownicy mają zrobić z domowymi zwierzętami, komu przekazać klucze do
mieszkania. Można też do pudełka włożyć wypisy ze szpitali. Potem wystarczy magnes przykleić do zewnętrznych drzwi np. lodówki, a pudełko z kartą schować do
środka. Informacje zawarte w karcie zostaną wykorzystane przez służby ratunkowe
w sytuacji, kiedy zajdzie konieczność przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej.
Podobnie jak poprzednie „Pudełka Życia” – będzie można je otrzymać na parterze Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 i w budynku Departamentu Spraw
Społecznych przy ul. gen. J. Bema 60/1. Także organizacje pozarządowe zajmujące się osobami starszymi oraz Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy
Społecznej, Caritas pomogą je rozdać seniorom. Podobne pudełka funkcjonują
już w kilku miastach w kraju.
AG Źródło: bialystok.pl
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Polacy szybko tyją
Do 2030 r. jedna na trzy osoby dorosłe w Polsce będzie otyła – ostrzegali eksperci
w Senacie podczas konferencji, która odbyła się 6 marca w Senacie pt. „Epidemia
otyłości – wyzwania dla Europy Środkowo–Wschodniej. Pacjenci, lekarze, system”. Jej
celem było zainicjowanie systemowej dyskusji na temat problemu otyłości i wypracowanie efektywnych rozwiązań dla Polski oraz regionu Europy Środkowo–Wschodniej.
Uczestnicy konferencji przypominali, że otyłość jest chorobą, a wśród jej
powikłań wymienia się m.in. niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby,
cukrzycę typu 2, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia płodności oraz liczne nowotwory (np. raka endometrium, raka piersi i raka pęcherzyka
żółciowego). Otyłość może także prowadzić do zmian zwyrodnieniowych stawów
kolanowych, żylaków nóg oraz przepukliny roztworu przełykowego. Nie można
pominąć również konsekwencji psychologicznych otyłości, np. niskiej samooceny,
izolacji społecznej, zaburzeń snu i depresji.
Obecny na konferencji minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zwracał uwagę,
że problem z nadwagą lub otyłością ma ponad połowa Polaków. Oceniał, że potrzebne są działania w zakresie profilaktyki otyłości, m.in. promocja właściwego
odżywiania dzieci. Minister zwrócił uwagę, że wyzwaniem jest też dostosowanie
się placówek służby zdrowia do opieki nad pacjentami z otyłością, np. w kwestii
transportu medycznego takich osób oraz wyposażenia szpitali w odpowiednie łóżka.
Źródło: Kurier PAPA - kurier.pap.pl
razem z TOB¥

http://www.razemztoba.pl

SPOŁECZEŃSTWO

„Szlaban” na miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych
ALEKSANDRA GARBECKA

Dlaczego pod elbląskim Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) jest aktualnie tak mało miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych?
– pyta rozżalona Czytelniczka, w liście
skierowanym do naszej redakcji. – Jest to
bardzo uciążliwe, gdyż zamiast zaparkować
pod placówką, jestem zmuszona robić to,
w oddalonym o kilkaset metrów od PCPR
parkingu – dodaje.
Jak tłumaczy Tomasz Domżalski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Elblągu, niegdyś cały parking
przed budynkiem był ogólnodostępny
z przeznaczeniem wyłącznie dla pracowników i interesantów PCPR, o czym
świadczył znak zakazu wjazdu innym
osobom, umieszczony przed skrętem
z ul. Komeńskiego. Niestety sąsiedztwo, w tym głównie Szpitala Wojskowego, powodowało, iż kierowcy udający
się do przychodni, apteki, oddziałów
szpitalnych, gabinetów rehabilitacji
w żaden sposób nie stosowali się do
przedmiotowego znaku, nagminnie blokując parking PCPR na długie godziny,
włącznie z miejscami oznakowanymi
i przeznaczonymi wyłącznie dla osób
niepełnosprawnych. Bałagan panujący
na parkingu powodował blokowanie

pojazdów wyjeżdżających, drobne obcierki karoserii oraz kłótnie i awantury,
pomijając kłopoty z dojazdem służb komunalnych.
– Interwencje policji i straży miejskiej
nie odnosiły żadnego skutku. W związku z tym, podjąłem najpierw decyzję
o wydzieleniu części parkingu, montując
uchylną blokadę, która nie zdała jednak
egzaminu, ze względu na permanentne
jej otwieranie przez kierowców nie upoważnionych, a następnie o ustawieniu
szlabanu, który w sposób prawidłowy
zabezpiecza miejsca parkingowe dla
interesantów i pracowników PCPR –
tłumaczy Tomasz Domżalski.
razem z TOB¥

Czy to rozwiązuje problem? Nie do
końca. Dyrektor PCPR widzi jednak
światełko w tunelu.
– Osoby, które muszą dojechać możliwie najbliżej wejścia, mają możliwość
zgłoszenia tego zamiaru drogą telefoniczną lub mogą skorzystać z dzwonka, usytuowanego obok szlabanu. Na
zapewnienie wolnych miejsc parkingowych poza zasięgiem szlabanu nie
mam, niestety, żadnego wpływu – dodaje Domżalski.
aleksandra.garbecka
@razemztoba.pl
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Piekarczyk ponownie
uratował Elbląg

marca, to nie tylko święto wszystkich kobiet, lecz także, ważna data w dziejach Elbląga.
Jak co roku Międzyszkolne Koło Historyczne zaprosiło najmłodszych pod Bramę Targową
na okolicznościową inscenizację.

EWA KAMIŃSKA
Jubileuszowa 20. inscenizacja rozpoczęła się tuż po godzinie 11:00
w miejscu, gdzie niemal pięćset lat
temu bohaterski Piekarczyk odparł atak
Krzyżaków atakujących nasze miasto.
Podobnie jak w ubiegłym roku, w rolę
Piekarczyka wcieliły się dzieci z elbląskich
przedszkoli. Również tradycyjnie, Krzyżacy nie mieli najmniejszych szans i szybko
uciekali przed zręcznymi ruchami szabli
małych obrońców miasta.
Obrona miasta była tylko jednym
z punktów programu przed Bramą Targową. Dzieci mogły zobaczyć między
innymi, jak w średniowieczu rwano zęby
przy pomocy ogromnych szczypców.
Były tez krótkie scenki z życia dawnych mieszczan.
Przypomnijmy, 8 marca 1521
roku udało się uratować miasto
przed najazdem Krzyżaków. Wiąże się z tym wydarzeniem legen-

da. Otóż, w czasie
wojny polsko–krzyżackiej Krzyżacy
postanowili zdobyć Elbląg, który
był bogatym i silnym gospodarczo
ośrodkiem. Legenda głosi, że zakonni
rycerze próbowali
dostać się do miasta
nocą, aby zaskoczyć
śpiących elblążan.
Jednym z niewielu
mieszkańców, który
nie spał, był młody Piekarczyk. W czasie
wypieku chleba postanowił zaczerpnąć świeżego powietrza i wspiął się na
mury obronne. Kiedy zauważył, że wróg
nadjeżdża od północnej bramy, zwanej
dziś Bramą Targową, podbiegł do niej
i przeciął linę, która utrzymywała kratę
broniącą dostępu do miasta - zrobił to
łopatą do wyciągania pieczywa z pieca.

Ta natychmiast opadła, uniemożliwiając zdobycie miasta przez Krzyżaków.
Zaalarmowani elblążanie odparli atak
wojsk zakonnych, a młody piekarczyk
stał się bohaterem miasta.
redakcja
@razemztoba.pl
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Aktywnie w drodze do zatrudnienia
Rozpoczyna się druga część projektu Fundacji Elbląg skierowanego do
osób niepełnosprawnych po 29. roku
życia, którego celem jest aktywizacja
zawodowa niepełnosprawnych osób
bezrobotnych, poszukujących pracy
i nieaktywnych zawodowo.
Projekt „Aktywność podstawą zatrudnienia! – aktywizacja
zawodowa osób pozostających
bez zatrudnienia po 29 roku życia
z Elbląga i powiatu elbląskiego”
zakłada Indywidualne Plany Dzia-

Str. 16

łań oraz wsparcie doradcy zawodowego i psychologiczne.
W programie przewidziano szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym. Dzięki temu uczestnicy będą
mogli uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu lub certyfikaty potwierdzające kwalifikacje. W ramach
projektu uczestnicy mają szansę na
zwiększenie kompetencji zawodowych
i społecznych, nabycie doświadczenia,
a nawet uzyskanie zatrudnienia.
Projekt przewiduje indywidualne
razem z TOB¥

podejście do osób biorących w nim
udział. Warsztaty aktywizujące obejmą trening personalny, doradztwo
zawodowe, pośrednictwo pracy, a także spotkania przedstawiające różne
formy zatrudnienia.
Zgłoszenia można składać do końca marca w biurze Fundacji Elbląg
przy ul. Związku Jaszczurczego 17 .
Zakończenie programu przewidziano
na 30.11.2017 r.
Monika Szałas
http://www.razemztoba.pl
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Migają w ZUS-ie

W

izyta w urzędzie zwykle nie kojarzy nam się dobrze, długie kolejki,
trudności i strach przed nie zrozumieniem przepisów. Chodzimy tam
tylko w ostateczności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczyna
mówić i pisać prostym językiem, a dodatkowo dla osób niedosłyszących
i głuchych wprowadził usługę wideotłumaczenia oraz wyodrębnił specjalne
stanowisko obsługiwane przez osobę, która zna język migowy.
Osoby niedosłyszące lub głuchonieme nie muszą bać się wizyty w ZUS. Swoją sprawę załatwią
„rozmawiając” w języku migowym.
W każdym z oddziałów jest specjalne
stanowisko obsługiwane przez osobę, która zna język migowy. Osoby
niesłyszące mogą się z nimi porozumieć zarówno w języku migowym
PJM (Polski Język Migowy) jak i w
SJM (System Językowo–Migowy).
Tylko w 2015 r. około 3,4 tys. niesłyszących klientów w całej Polsce
skorzystało z tej możliwości.
– Język migowy znany jest pracownikom sali obsługi klienta, którzy
nieustannie podnoszą swoje umiejętności posługiwania się tym językiem.
Wyznaczone zostało stanowisko,
przy którym bez problemu możemy
załatwić swoją sprawę bez konieczności zabierania ze sobą osoby, która
porozumiałaby się z urzędnikiem–
mówi Monika Górecka.
Osoba niedosłysząca zanim wejdzie na salę obsługi wybiera na dyspenserze „przycisk z uchem” i do ręki
dostaje numerek bezpośrednio kierujący ją do właściwego stanowiska,
przy którym „porozmawia” w języku
migowym z pracownikiem ZUS.
Sprawy, z którymi przychodzą do
ZUS osoby niesłyszące są bardzo
różne, w większości wystarcza pomoc pracownika przeszkolonego
w zakresie komunikacji w języku
migowym, ale bywają sprawy tak

skomplikowane, że wymagają dużo
większych umiejętności w tym zakresie, dlatego od kwietnia tego roku
Zakład uruchomił wideotłumaczenie. Jeżeli podczas obsługi klienta
niesłyszącego zaistnieje konieczność
wsparcia przez osobę posiadającą
biegłą umiejętność tłumaczenia na
język migowy, wówczas rozmowę
przejmie wykwalifikowany pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej
ZUS (COT) i będzie ją prowadził
za pośrednictwem komputerowego programu do wideokonferencji.
Dodatkowo pracownik COT będzie
miał bezpośrednią „słuchawkową”
łączność z pracownikiem sali obsługi klienta.
Osoby z niepełnosprawnością nie
muszą obawiać się wizyty w ZUS
również ze względu na brak barier
architektonicznych. Ma to swoje odzwierciedlenie w dostosowanym dla
osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich podjeździe, wyraźnym
oznaczeniem schodów, progów oraz
możliwości korzystania z windy wyposażonej w system dźwiękowy. Dużym ułatwieniem są zastosowane
w oddziale w Elblągu oznaczenia
pomieszczeń w języku Braille’a.
We wszystkich placówkach ZUS są
kolorowe kąciki z zabawkami i kredkami dla dzieci, które towarzyszą rodzicom podczas wizyty w Zakładzie.
Monika Górecka

razem z TOB¥

Bezpieczny start
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna
nr 2 w Elblągu zorganizowała dwudniową
interdyscyplinarną konferencję dla pracowników oświaty, pomocy społecznej, służby
zdrowia, instytucji wymiaru sprawiedliwości
oraz policji.
Uczestnicy konferencji mogli zapoznać
się z rodzajami, czynnikami i objawami
krzywdzenia, a także obowiązkami wynikającymi z prawnej ochrony małego
dziecka oraz formami pomocy. Drugiego
dnia – podczas dwugodzinnych warsztatów można było zdobyć wiedzę m.in.
z zakresu zasad i metod wspierania ofiar
skrzywdzenia, pierwszej pomocy psychologicznej czy metod rozładowywania stresu
rodzicielskiego.
MSz
ZDROWIE

Zdrowe słodycze?

W Domu Sąsiedzkim odbyło się spotkanie
Koła Gospodyń Miejskich. Mieszkanki Elbląga
poznały przepisy na zdrowe słodkości oraz
sposoby na zastąpienie białego cukru. Warsztaty poprowadziła Anita Pawlak, prowadząca
sklep z naturalną żywnością.
Spotkanie rozpoczęło się wykładem na
temat zdrowego odżywiania. Uczestniczki
poznały piramidę żywieniową oraz wskazówki dotyczące stosowania naturalnych
produktów. Okazuje się, że nie da się
całkowicie wykluczyć cukru z diety. Jak
wyjaśniała Anita Pawlak, węglowodany –
w tym cukry – są ważną częścią zdrowia.
Stanowią dla nas swojego rodzaju „paliwo”, są źródłem energii. Nie wszystkie
jednak mają dobry wpływ na organizm.
Węglowodany dzielą się na proste, które
dostarczają natychmiastowego zastrzyku
energii, oraz złożone, których przetworzenie zajmuje więcej czasu.
– Bardzo czekam na te spotkania, dają
nam dużo radości. Poznajemy nowe, inne
rzeczy, z którymi wcześniej się nie stykałyśmy. Jesteśmy bardzo zadowolone
– powiedziała Urszula Szywała z Koła
Gospodyń Miejskich.
MSz
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Hospicjum planuje

H

dobudować nowe skrzydło

ospicjum Elbląskie już od 30 lat opiekuje się ciężko chorymi ludźmi. Jest jednym z większych w Polsce. Rocznie z jego
wsparcia korzysta ponad 800 pacjentów. W województwie warmińsko-mazurskim jest jedynym, które prowadzi oddział pobytu dziennego. I właśnie z myślą o poprawie warunków opieki nad pacjentami, korzystającymi z opieki w ramach „pobytów
dziennych” placówka postanowiła się rozbudować.

RAZEM Z TOBĄ

ALEKSANDRA GARBECKA
Projekt obejmuje dobudowę nowego skrzydła. Znajdą się tam: 2
sale chorych z trzema łóżkami, dla
chorych, którzy w trakcie pobytu
dziennego nie są w stanie siedzieć
i wymagają leżenia, sala pobytu
dziennego na 30 osób z aneksem
kuchennym, gabinet zabiegowy,
toaleta z prysznicem przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
składzik gospodarczy oraz pokój
socjalny. Dobudowana część budynku uwzględnia również budowę
nowej kuchni dla oddziału stacjonarnego do przygotowywania posiłków dla 40 osób. Stara zostanie
zaadaptowana na sale łóżkowe.
- Chcemy zapewnić naszym pacjentom z oddziału pobytów dziennych
większy komfort i rozszerzyć wachlarz zajęć terapeutycznych, dlatego
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chcemy również stworzyć tam salę do
muzykoterapii oraz doposażyć naszą salę
rehabilitacyjną – tłumaczy Wiesława Pokropska, dyrektor elbląskiego hospicjum.
W przyszłości placówka chciałaby
zwiększyć także ilość dni „pobytów dziennych”. Obecnie jest to tylko jeden dzień,
czwartek, na który z utęsknieniem czeka
Pani Wanda, korzystająca z tej formy opieki już od 2 lat.
- Te spotkania są bardzo potrzebne,
szczególnie gdy jest się starym, chorym
i samotnym. Dzięki nim odrywam się od
szarości życia i nie myślę wtedy o chorobie.
Bardzo chętnie tu przychodzę, spotykam
się z ludźmi, śpiewamy, opowiadamy anegdoty, czytamy wiersze. To daje bardzo
wiele, człowiekowi wtedy lżej się robi na
duszy - mówi Pani Wanda.
Hospicjum nie ma jeszcze spiętego całego kosztorysu, ale ze wstępnych planów wynika, koszt całej
inwestycji to nieco ponad 4 mln zł, łącznie z podstawowym wyposażeniem.
razem z TOB¥

- W tej chwili mamy już pozwolenie na
budowę. Aktualnie poszukujemy środków
finansowych z UE na jego realizację. Na
razie zbieramy również na wkład własny,
na który przeznaczymy pieniądze pozyskiwane od kilku lat z darowizn 1 proc.
podatku oraz z akcji „Pola Nadziei” - dodaje Wiesława Pokropska.
Mimo, że dla pacjentów hospicjum jest
bezpłatne, muszą oni spełniać kilka kryteriów, aby zostać do niego przyjętym. Nie
trzeba wcale być w stanie terminalnym,
jak błędnie sądzi wiele ludzi, jednak musi
to być zaawansowana choroba. Opieka
paliatywna ma wiele do zaoferowania
pacjentowi w trakcie choroby. Leczenie
bólu w opiece paliatywnej jest obecnie na
bardzo wysokim poziomie. Warto podkreślić, że prawie wszystkie leki dla pacjentów
z chorobą nowotworową są refundowane.
aleksandra.garbecka
@razemztoba.pl

http://www.razemztoba.pl
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Seniorzy na „fali”

W

Centrum Spotkań Europejskich Światowid odbył się 25 marca jubileuszowy – 5. Przegląd Zespołów Seniorskich
„Co nam w duszy gra...”. Na scenie pojawiło się dwadzieścia zespołów z Elbląga i okolic. Całość odbywała się w klimatach morskich.
RAFAŁ SUŁEK

- W tym roku Światowid obchodzi
swój jubileusz 55. lecia istnienia. My
również dziś świętujemy i jesteśmy częścią tego wielkiego jubileuszu. Spotykamy się po raz piąty i z roku na rok jest
nas coraz więcej. Dziękuję wszystkim
za pomoc przy organizacji tego festiwalu. Szczególne ukłony kieruję w stronę
wszystkich, którzy wystąpią. Gdyby nie
wy i chęć występów na tej scenie, nie
byłoby tego festiwalu – mówiła na rozpoczęcie Teresa Urban, Pełnomocnik
Prezydenta Elbląga ds. Seniorów.
- To już piąta edycja przeglądu zespołów seniorskich, podczas którego
na scenie prezentują się zespoły artystyczne działające przy Uniwersytetach
Trzeciego Wieku, w klubach osiedlowych oraz domach i ośrodkach wsparcia
dla osób starszych - mówiłą Magdalena
Czarnocka-Kaptur, zastępca dyrektora
CSE „Światowid”. – Cieszymy się, że

możemy gościć tu seniorów, którzy chcą
właśnie u nas spotkać się i pokazać nad
czym pracowali przez ostatni czas, bo
wiem, że zespoły solidnie przygotowują się do tych występów. Ten rok jest
dla nas szczególny, nie tylko z powodu
jubileuszu, lecz również dlatego, że
otrzymaliśmy zgodę i środki na rozbudowę. Dzieki temu już za dwa lata
będziemy mogli pomieścić w tej sali

państwa jeszcze więcej – podsumowała.
Seniorzy i niejednokrotnie towarzyszące
im osoby młodsze, tańczyli i śpiewali
a wszystko w rytm morskich melodii.
Nie zabrakło więc takich przebojów jak:
„Biała mewa”, „Morze, morze, morze”,
„Kobieta na fali”, „Trzecia miłość żagle”
czy „Bella, Bella Donna”.
Na zakończenie dla wszystkich zebranych zagrał zespół Kamrat Shanty Folk.

PRAWO

Bezpłatne porady dla potrzebujących
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy
Społecznej od 19 lat prowadzi bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne dla mieszkańców Elbląga i okolic. Porady świadczone
są bezpłatnie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Czerwonego Krzyża 2 w Elblągu.

Adresatami pomocy są osoby w sytuacji kryzysowej. Porady prawne obejmują pomoc w interpretacji przepisów, poinformowanie
o obowiązującym stanie prawnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu
projektu pisma we wszystkich dziedzinach prawa z wyjątkiem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zgłaszane problemy najczęściej dotyczą spraw spadkowych, alimentacyjnych i rozwodowych. Prawnicy – wolontariusze udzielający
bezpłatnych porad prawnych niejednokrotnie byli wyróżniani za zaangażowanie w działalność pro publico bono m.in. przez organy
samorządu zawodowego. Celem poradnictwa psychologicznego jest poprawa funkcjonowania psychicznego, emocjonalnego i poznawczego oraz pomoc w odnalezieniu potencjału i zasobów, umożliwiających ich jak najlepsze wykorzystanie w sytuacjach życia
codziennego. Adresatami pomocy są osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Osoby zainteresowane bezpłatnym poradnictwem specjalistycznym prawnym i psychologicznym mogą rejestrować się telefonicznie pod numerem tel. (55) 236 25 54 lub osobiście w biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30 – 15.30.
www.esops.pl
razem z TOB¥
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Być kobietą w kapeluszu

POZARZĄDOWO

TERESA BOCHEŃSKA

Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych (REOP), kontynuując wizyty w poszczególnych elbląskich organizacjach,
spotkała się w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Osobom
Chorym Psychicznie ich Rodzinom i Opiekunom Pro Familia. Poza problemami osób
chorych psychicznie i ich rodzin poruszono
coraz bardziej palący brak systemu mieszkań wspomaganych w Elblągu.

Nic tak nie dodaje czaru kobiecie, jak elegancki kapelusz. Od pięknych kapeluszy
na każdą okazję zaroiło się na uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w Bibliotece
Elbląskiej. Panie w kapeluszach królowały na scenie i na widowni. Najpiękniejsze nakrycia głowy wzięły udział w konkursie.
TERESA BOCHEŃSKA

teresa.bochenska
@razemztoba.pl
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Tegoroczną uroczystość z okazji Dnia Kobiet Uniwersytet Trzeciego Wieku
i Osób Niepełnosprawnych (UTWiON) zorganizował we współpracy z Centrum
Kształcenia Praktycznego. Każdego roku panie z UTWiON świętują pod innym
hasłem. W tym roku był to „Kapeluszowy zawrót głowy”. Panie przygotowywały
się do imprezy wykonując kapelusze w Pracowni Modniarskiej „Panama”, pod
okiem Hanny Szymczak. Kapelusze te zostały zaprezentowane na pokazie,
stanowiącym centralny punkt uroczystości.
Wśród gości znalazły się Grażyna Kluge – dyrektorka Delegatury Urzędu
Marszałkowskiego w Elblągu, Jadwiga Król – radna sejmiku wojewódzkiego,
Romuald Mackojć – dyrektor CKP oraz przedstawicielki zaprzyjaźnionych
organizacji i klubów seniora.
Otwierający część artystyczną pokaz kapeluszy na słońce, deszcz, niedzielny
spacer i uroczystą wizytę, a także na każdą inną okazję, który komentowała
Hanna Szymczak, zakończył się wyborem najpiękniejszych, dokonanym
przez jury złożone z Hanny Szymczak, Magdaleny Przygodzkiej i Haliny
Ratajewskiej. Pani Halinka wcześniej zapowiedziała pokaz recytując wiersz
„Pochwała kapelusza”.
Panie, w większości w dojrzałym wieku, bawiły się znakomicie w swoim
towarzystwie, a jednak czegoś było brak. „Gdzie te chłopy?” zaśpiewały Ale
Babki – znakomity zespół kabaretowy, złożony ze słuchaczek UTWiON. Ich
koleżanki z grupy tanecznej „Fantastic” zatańczyły fokstrota, okolicznościowe
piosenki zaśpiewał inny uniwersytecki zespół – „Radość”. Zaprezentowały się
też artystki z młodego pokolenia: Małgosia Rutkowska i Julka Witka z CKP
w piosenkach o miłości i kobietach.
Uroczystość zakończył piękny, nastrojowy koncert w wykonaniu zespołu
prowadzonego przez Ryszarda Skotnickiego, w składzie: Dorota Świderska
– fortepian, Jadwiga Gliniecka – wibrafon, Jacek Wiliński – klarnet.
W kapeluszu, czy bez – nie jest łatwo być kobietą. Warto czasem odpocząć
od codziennych kłopotów.
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Prezes Stowarzyszenia – Ludwika Załuska, przyjęła Radę w Środowiskowym
Domu Samopomocy (ŚDS), przy którym
stowarzyszenie funkcjonuje. Obecna
była także grupa pracowników ŚDS
oraz przedstawiciele innych ŚDS–ów:
prowadzonych przez Stowarzyszenie
Lazarus oraz Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną (PSONI).

ZA MAŁO MIEJSC W ŚDS–ACH
Stowarzyszenie Pro Familia powstało 10 lat temu, w celu rozszerzenia
oferty terapeutycznej dla uczestników
ŚDS, którymi są osoby z zaburzeniami
i chorobami psychicznymi oraz objęcia
opieką ich rodzin. Działalność stowarzyszenia jest bardzo szeroka: organizacja
prowadzi m.in. kampanie informacyjne,
spotkania, warsztaty dla rodzin, grupy wsparcia, stara się kompleksowo
wspierać osoby chore psychicznie oraz
ich rodziny. Osoby chore psychiczne
są ciągle dyskryminowane w naszym
społeczeństwie, funkcjonują złe stereotypy nie przystające do dzisiejszego
stanu wiedzy i możliwości medycyny.
Od początku swojej działalności stowarzyszenie stara się przełamać te stereotypy, pokazując, że przy odpowiedniej
opiece medycznej chorzy psychicznie
mogą pracować zawodowo, spełniać
się w rodzinie czy działalności społecznej. W tym celu Pro Familia organizuje
konferencje i różnego rodzaju akcje
w przestrzeni publicznej.
Pozostałe ŚDS–y świadczą usługi
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
http://www.razemztoba.pl
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Potrzeby są duże. Oczekiwania również

i różnymi innymi niepełno sprawnościami: Lazarus ma pod opieką 64 osoby,
a PSONI 40 – w tym głównie absolwentów Ośrodka Rehabiltacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego (OREW). PSONI,
podobnie jak Pro Familia, dużo uwagi
poświęca potrzebom rodzin i opiekunów swoich podopiecznych, którzy
wymagają edukacji, pomocy, a często
także terapii.
Choroby i zaburzenia psychiczne rozprzestrzeniają się w ostatnich latach, co
sprawia, że brakuje miejsc w ŚDS–ach.
Szczególnie martwi to Zarząd elbląskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ponieważ większość
absolwentów OREW po zakończeniu
edukacji potrzebuje miejsca w ŚDS.
W placówce prowadzonej przez gospodarzy spotkania brakuje też oferty
dla mężczyzn – przydałaby im się pracownia techniczna, na którą już nie ma
miejsca w zajmowanych obecnie pomieszczeniach.

MIESZKANIA WSPOMAGANE PILNIE POTRZEBNE
W dyskusji, poza potrzebą powięk-

szenia Domów Samopomocy, mówiono
o palącym problemie braku mieszkań
chronionych i wspomaganych. Problem
ten od dawna leży na sercu rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie, a także
osób z innymi niepełno sprawnościami i starszych. O utworzenie systemu
takich mieszkań w Elblągu od dawna
postulują organizacje pozarządowe,
takie działanie jest też zapisywane w kolejnych edycjach programu na rzecz
osób z niepełno sprawnościami, jednak
jego realizacja ciągle odsuwana jest na
później. Kolejne władze miasta tłumaczą, że brakuje lokali i pieniędzy, nikt
jednak do tego zadania poważnie się
nie przymierzył. Tymczasem rodzice
i opiekunowie starzeją się i z rozpaczą
myślą o niepewnej przyszłości swoich
dzieci i podopiecznych, których w braku mieszkań wspomaganych czeka zamknięcie w domach pomocy społecznej.
Mieszkanie wspomagane pozwala na
samodzielne funkcjonowanie w granicach możliwości danej osoby niepełnosprawnej, przy odpowiedniej pomocy.
Pomoc może ograniczać się do kontroli
wykonywania czynności życia codzienrazem z TOB¥

nego, a może służyć do załatwiania
różnych życiowych spraw – urzędowych,
związanych z leczeniem i rehabilitacją, edukacją czy pozyskaniem pracy
– zależnie od osobistych potrzeb danej
osoby. Osoby z niepełnosprawnością
intelektualną, a także opuszczające placówki wychowawcze muszą najpierw
nauczyć się mieszkać samodzielnie,
do czego służą mieszkania treningowe.
Trening trwa określony czas i przebiega
pod opieką instruktorów. Takie treningi
prowadzi już PSONI, pozyskując na
to środki z różnych źródeł. Treningi na
nic się jednak nie zdadzą, jeżeli nie będzie mieszkań docelowych. Uczestnicy
spotkania zwrócili uwagę, że można
tu wykorzystać program Mieszkanie+.
Miasto Elbląg zgłosiło uczestnictwo
w tym programie i przygotowało odpowiednie tereny. Jeden z budynków,
które mogą powstać w ramach tego
przedsięwzięcia, można byłoby przeznaczyć na ten cel.
teresa.bochenska
@razemztoba.pl
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Stawiamy na integrację

W

Szkole Podstawowej nr 6 w Elblągu pierwsze klasy integracyjne powstały już 25 lat temu. Od tego czasu rokrocznie placówka stara się rozwijać w tej dziedzinie, wzbogacać ofertę zajęć specjalistycznych i jak najlepiej
pracować z uczniami o specjalnych potrzebach.
NATALIA KOŚNIK

W bieżącym roku szkolnym dzieci
z orzeczeniami uczą się w klasach integracyjnych na wszystkich poziomach
(w klasach I-VI). O komfort ich pracy
dbają wyspecjalizowani nauczyciele prowadzący, wspomagający oraz
liczni specjaliści. Dzięki temu oprócz
pozytywnych wyników w nauce, podopieczni szkoły znakomicie rozwijają
się w sferze emocjonalnej i społecznej.
Zdobywają umiejętności praktyczne,
ułatwiające im codzienne funkcjonowanie, nie tylko w czasie lekcji, ale
i zajęć specjalistycznych, takich jak
m.in.: rewalidacja (podczas której wykorzystywane są m.in.: elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki
Sherborne, integracji sensorycznej
w Sali Doświadczania Świata),
terapia stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą Tomatisa,
logopedia, gimnastyka korekcyjna,
sensoplastyka, socjoterapia, muzykoterapia, terapia pedagogiczna
czy terapia metodą Warnkego.

RAZEM Z TOBĄ

Inność nie jest problemem
Pobyt dzieci niepełnosprawnych w SP6 to również możliwość
rozwoju pozostałych uczniów.
Kontakt z ludźmi o specjalnych
potrzebach uwrażliwia ich na różnorodność. Dzieci mają szansę
przekonać się, że dostrzegane na
pierwszy rzut oka różnice (w wyglądzie czy zachowaniu) nie oznaczają, że druga osoba jest gorsza,
czy mniej wartościowa. Bardzo
często dochodzą do wniosku, że
ich niepełnosprawny rówieśnik
jest dokładnie tak samo ważny,
jak oni, tylko czasem potrzebu-
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je wsparcia np. w przemieszczaniu
się, zrozumieniu pewnych reguł czy
zachowań lub w nauce. I po pewnym
czasie obcowania z nim chęć pomocy
jest czymś naturalnym. Za oczywiste
biorą również fakt, że na zajęciach
współpracują ze sobą, a na przerwach
wspólnie spędzają czas. Aspekt rozwoju społecznego jest dla nas istotny, dlatego cieszą nas takie postawy
i dużo czasu i wysiłku szkoła wkłada
w integrowanie dzieci ze specjalnymi
potrzebami z dziećmi pełnosprawnymi.
Uczniowie niepełnosprawni są pełnoprawnymi uczniami, dlatego placówka
stara się angażować ich we wszystkie
wydarzenia i uroczystości odbywające
się w naszej szkole. Zachęca i pomaga
w przygotowaniu do udziału w różnych
konkursach i zawodach sportowych.
Dzieci uczestniczą w imprezach i uroczystościach szkolnych ( bale, dyskoteki, apele) oraz wyjściach i wycieczkach
(do gimnazjum, do innych miast na
lodowisko, do kina, teatru, na basen,
kulig, do schroniska dla zwierząt etc.).
razem z TOB¥

Dobry kontakt z rodzicami
Szkoła integruje również i wspiera
rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami w pracy z ich pociechami,
poprzez kontakt na zebraniach i indywidualnych konsultacjach, kierowanie
ich na badania i zajęcia specjalistyczne,
ale także udział w szkolnych akcjach,
takich jak: imprezy klasowe, ogniska,
pikniki rodzinne. Dużym wsparciem
jest również pomoc psychologa, o którą mogą zwrócić się rodzice potrzebujący porady, zrozumienia pewnych
aspektów rozwojowych swoich dzieci,
czy zwyczajnej rozmowy. Dbając o bezpieczeństwo podopiecznych zamontowany został monitoring na szkolnych
korytarzach, a także ogrodzony teren
placu zabaw oraz przejście do niego.
redakcja
@razemztoba.pl

http://www.razemztoba.pl

RAZEM Z TOBĄ KAŻDEGO DNIA
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Razem można więcej

hali Widowisko–Sportowej w Elblągu odbył się koncert charytatywny, podczas którego zbierane były fundusze na utworzenie placu do integracji sensorycznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1, największej placówki
kształcenia specjalnego w Elblągu. Impreza, jak podkreślali organizatorzy, była prezentem dla wszystkich przyjaciół
ośrodka, którzy od wielu lat go wspierają.
ALEKSANDRA GARBECKA
Koszt powstania placu sensorycznego
to około 30 tys zł. Według planów stanąć
ma na nim około 10 przyrządów służących m. in. stymulacji przedsionkowej,
dotykowej oraz proprioceptywnej, czyli
czucia głębokiego.
– Chcielibyśmy, aby pierwsze sprzęty
stanęły już we wrześniu tego roku, ale to
wszystko zależy od tego, ile uda nam się
zebrać środków na ten cel. Sprzedaliśmy
prawie 200 biletów. Całkiem sporo uzbieraliśmy także z cegiełek, więc jesteśmy
zadowoleni – mówił Leszek Iwańczuk,
dyrektor SOSW nr 1.
Podczas trwania koncertu organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji. Na scenie
zaprezentował się zespół muzyki dawnej
„Il Vento Musicale” z Młodzieżowego
Domu Kultury oraz młodzież z zespołu

KULTURA

C

Szkół Ogólnokształcących
nr 2 i Młodzieżowego Domu
Kultury. Zaproszeni goście
mogli również zobaczyć pokaz walk w wykonaniu sekcji
judo osób niepełnosprawnych intelektualnie „ONI
w Ataku”, działającej przy
IKS „Atak”oraz taneczny popis grupy hip–hopowej „Rebels”, a także cheerleederek
ze Szkoły Tańca „Cadmans”.
Nie zabrakło także kiermaszu rękodzieła, wykonanego
przez uczniów SOSW nr 1 oraz pysznych
słodkości. Miłym akcentem było również wręczenie czeku dla placówki na
doposażenie pomocy do alternatywych
metod komunikacji.
Jednak niezaprzeczalną gwiazdą wieczoru był Łukasz Gesek, będący stuprocentowym gwarantem dobrej zabawy, do
której muzyk nie musiał specjalnie niko-

go namawiać. Pod sceną w okamgnieniu
zebrała się spora rzesza fanów, która
chętnie wtórowała Geskowi w wykonywaniu jego znanych przebojów disco i z
nieskrywanym entuzjazmem czekała na
jego autograf po zakończeniu występu.
aleksandra.garbecka
@razemztoba.pl

Światowid świętuje i nagradza

entrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu obchodził swój 55. jubileusz. Podczas uroczystej gali, która odbyła się
17 marca, wręczone zostały symboliczne statuetki oraz odznaczenia dla pracowników i zaproszonych gości. Jedną z nagrodzonych była Teresa Miłoszewska.

Podczas uroczystości odbyło się również wręczenie symbolicznych statuetek, które wykonała artysta–plastyk,
instruktorka w „Światowidzie” Ewa Bednarska–Siwilewicz. Statuetki otrzymali
marszałek województwa Gustaw Marek
Brzezin, prezydent Elbląga Witold Wróblewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Radej, prezes zarządu
OPEGIEKA S.A. Florian Romanowski
i Juliusz Marek, twórca Telewizji Elbląskiej, a także mecenasi kultury Roman
Korzeniowski i Paweł Olechnowicz.
Nagrody otrzymali również zasłużeni pracownicy instytucji kulturalnych,
którzy najbardziej wyróżnili się w ostatnim pięcioleciu. Odznaki honorowe
za zasługi dla województwa warmiń-

sko–mazurskiego
otrzymały Teresa Miłoszewska
i Aleksandra Bednarczuk.
Po uroczystości
odbył się koncert
Andrzeja i Mai Sikorowskich, którzy zagrali utwory
z przekroju ich
całej kariery muzycznej. Duet ojca
i córki znany jest
ze swoich akustycznych, gitarowych
brzmień, a ich utwory często są związane z codziennością.
Na zakończenie uroczystości CSE
razem z TOB¥

„Światowid” zaprosił wszystkich zaproszonych na spotkanie przy urodzinowym torcie.
CSE „Światowid”
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PRAWO

Wolontariuszki z szóstki wyróżnione

D

wie wolontariuszki z Gimnazjum nr 6 w Elblągu zostały laureatkami samorządowego konkursu nastolatków „8 Wspaniałych”, organizowanego przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Konkurs na dobre już zagościł w kalendarzu wydarzeń naszego miasta.
To już XIX edycja konkursu, w którym
promowani są młodzi wolontariusze
pracujący społecznie na rzecz potrzebujących: ciężko chorych, cierpiących,
niepełnosprawnych.
Laureaci konkursu swoją działalność
prowadzą w szkolnych klubach, domach pomocy społecznej, schroniskach,
szpitalach czy hospicjach. Uczestniczą
w akcjach charytatywnych, zbiórkach
żywności oraz pieniędzy dla potrzebujących.
To wspaniali młodzi ludzie, którzy
swoim postępowaniem urzeczywistniają
takie postawy, jak: odpowiedzialność,
uczciwość, życzliwość i troska o innych.
Z Gimnazjum nr 6 zostali wytypowani następujący kandydaci do tytułu
laureata: Angelika Bronikowska, klasa
3a, Kinga Hapka klasa 3a, Oskar
Oleksy klasa 3a, Zuzanna Stepanów klasa 2a oraz Patrycja Zielińska klasa 3a.

- Wolontariusze ci należą do grona najbardziej
wyróżniających się wolontariuszy naszej szkoły.
Zawsze chętnie uczestniczą we wszystkich akcjach charytatywnych
organizowanych w naszej
szkole – mówi opiekun
„Wolontariuszy z szóstki”Marzena Maślińska.
Komisja konkursowa
wybrała 8 laureatów
konkursu spośród 27
zgłoszeń. W gronie wyróżnionych znalazły się dwie wolontariuszki z Gimnazjum nr 6, które wraz
ze swoim opiekunem uczestniczyły
w przesłuchaniu laureatów konkursu w Młodzieżowym Domu Kultury.
Na tym spotkaniu, które odbyło się 9
marca, wyłoniono kandydata, który
będzie reprezentował nasze miasto
w Ogólnopolskim Finale Konkursu
„8 Wspaniałych”.

- Jako opiekun koła serdecznie dziękuję wszystkim moim wolontariuszom,
wszyscy jesteście wspaniali. Serdecznie
dziękuję ich rodzinom, za tak wspaniałe
wychowanie wartościowych młodych
ludzi. Gratuluję naszym laureatkom
i mam nadzieję, że będą wierne idei
wolontariatu także w dalszym swoim życiu – podsumowuje Marzena Maślińska.
Red.

Łzy jak sen
RAZEM Z TOBĄ

Czy dasz radę?

Jedna kropla lecąca z oczu kryje
w sobie człowieczeństwo, a wraz nim
radość, smutek, żal, wspomnienia,
sny, złe decyzje... Czy, gdy spłynie
będzie lepiej?
Nie... wcale nie będzie lepiej,
bo „to tylko łzy”. One nie mówią,
nie krzyczą, nie kłócą się. Są ciche,
a jednak… coś mówią. Łzy są jak
sen. To tylko chwila, lecz dla umy-
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słu wyjątkowa, bezcenna. Łza jest jak
życie, pojawia się i znika, odwiedzi cię,
przyjdzie bez zapowiedzi, ma dobre
lub złe wieści. Jest prawdziwa. Robi
rachunek sumienia i nigdy nie odmawia. Łza ma też uczucia. Przychodzi,
jakby chciała coś załatwić, a ona chce
dać nadzieję na lepsze jutro. Ona nie
wymusza wizyty, bo wie, że człowiek
jej potrzebuje. Łza jest jak miłość, nie
unosi się gniewem, nie pamięta złego.
Po prostu nas akceptuje.

Czy dasz radę?

Czy możliwe jest tak po prostu przyjść
razem z TOB¥

do szkoły i przeżyć kolejny dzień ten
dobry, lub zły… Wysłuchać polonistki,
zacząć pracę na lekcji, przeżyć kolejną
ocenę w dzienniku i ok? Czy możliwe
jest, przyjść do szkoły, jak do siebie,
opisać kolejny wiersz, skończyć i zapomnieć? Oddać pracę na biurko, czekać,
co przyniesie los? W tym momencie
ukazujesz cząstkę siebie. Pokazujesz,
jakim jesteś człowiekiem, jaką masz
przeszłość i co myślisz o przyszłości…
pokazujesz swoje uczucia. Warto?
Marysia Malinowska
IV LO w Elblągu klasa II B
http://www.razemztoba.pl
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Zmiany w oświacie

a niepełnosprawni uczniowie

C

zas zmian trwa, także w sferze edukacji. Nowa reforma edukacji, która wejdzie w życie
z dniem 1 września 2017 r. ma objąć całą gamę form kształcenia, dotyczy to także
dzieci niepełnosprawnych.

Istotną kwestią jest fakt, że rodzice
nadal będą posiadać pełną wolność
w wyborze drogi edukacji dla swojej
niepełnosprawnej pociechy. Przedłużenie okresu nauki uczniów z niepełnosprawnościami będzie istnieć
niezależnie od typu szkoły. Dzięki
temu uczeń posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego
będzie mógł przedłużyć czas nauki
w szkołach nowego typu. W szkole
podstawowej: o rok na pierwszym etapie edukacyjnym i dwa lata na drugim
etapie edukacyjnym. W szkole ponadpodstawowej: o rok przy zwiększeniu proporcjonalnie wymiaru godzin
obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Uczniowie z niepełnosprawnościami będą mieli możliwość odroczenia
pójścia do szkoły podstawowej do 9.
roku życia. Ponadto trwają prace nad
podstawami programowymi w zawodach pomocniczych, przeznaczonych
dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w lekkim stopniu: ślusarz,
stolarz, mechanik, kucharz, krawiec
i fryzjer.
Trwają też prace nad przygotowaniem nowych rozwiązań, mających
na celu podniesienie jakości wsparcia udzielanego uczniom w procesie
kształcenia i wychowania. Ma to się
odbyć w oparciu o rzetelną i trafną
diagnozę potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, a także o tak zwany model biopsychospołeczny, który
uwzględnia kontekst funkcjonowania dziecka w środowisku nauczania
i wychowania. Ten model diagnozy
uwzględnia analizę nie tylko danych
o indywidualnych cechach dziecka,

ale również barierach i zasobach
w jego środowisku, z wzięciem pod
uwagę informacji z różnych źródeł
(np. lekarz, szkoła, opieka społeczna). W nowym modelu planuje się
wykorzystanie Międzynarodowej
Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – wersji dla dzieci i młodzieży (ICF–CY).
Jak się okazuje MEN współpracuje
razem z TOB¥

w tym zakresie z Radą ds. ICF. Do
współpracy zostali zaproszeni również przedstawiciele Ministerstwa
Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.
Źródło: men.gov.pl
Oprac. AK
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OLSZTYN:
Fundacja Dr Clown poszukuje wolontariuszy

Niewidomą, młodszą koleżankę regularnie zawożą do szkoły,
wychowankowie rodziny zastępczej pomagają w nauce i doradzają
wybór zawodowej drogi. Z kolegą na wózku, który dawniej nie
ruszał się z domu, odwiedzają modne gdańskie kluby. Dwunastu
młodych, gdańskich wolontariuszy – głównie studentów w wieku
od 20 do 23 lat – pomaga swoim mniej zaradnym lub niepełnosprawnym rówieśnikom wejść w dorosłość. Są ich przewodnikami,
doradcami, przyjaciółmi i najlepszymi powiernikami…
– Współpracuję z Adą od sierpnia, byłam nawet na jej studniówce – mówi Joanna Schroeder, 21 – letnia gdańska wolontariuszka, która pomaga niepełnosprawnej koleżance. – Cieszę się
na każde spotkanie z Adą. Zaprzyjaźniłyśmy się. Ona nauczyła
mnie cierpliwości, dystansu. Mam nadzieję, że dzięki mnie Ada
aktywniej i pełniej spędza czas. Wiem, że jestem jej potrzebna.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca mieszkańców, którzy chcą podzielić się wolnym czasem i umiejętnościami z potrzebującymi rówieśnikami, do włączenia się
w projekt „Wsparcie na starcie w dorosłość”.
Wolontariusze motywują rówieśników do podjęcia rozmaitych aktywności, m.in. pomagają w przygotowaniach do
matury, doradzają w kwestiach zawodowych, załatwieniu
formalności urzędowych. Z podopiecznym odwiedzają
kina, teatry czy kluby – w ten sposób spędzając wolny czas.
Czasem wspierają podopiecznego w zwykłych, życiowych
czynnościach, z którymi sobie nie radzi.
Sylwia Ressel

Śmiech i dobra zabawa to ich pomysł na walkę z chorobą.
Działają na całym świecie, w tym w 50 polskich szpitalach.
Tym razem fundacja Dr Clown poszukuje wolontariuszy
z Olsztyna.
– Staramy się umilić czas dzieciom w szpitalu i wywołać
uśmiech na ich twarzach, aby chociaż na moment zapomniały
o smutnej rzeczywistości – opowiada pełnomocnik olsztyńskiego oddziału Fundacji Dr Clown, Martyna Łęczkowska. –
W końcu miejsce dziecka jest na placu zabaw, a nie w szpitalu.
Oddział Olsztyn kompletuje swój zespół, zachęcając do
wolontariackiej pracy na rzecz chorych dzieci.
– Jesteśmy w stanie pomóc wielu potrzebującym maluchom – dodaje Łęczkowska. – Poszukujemy osób, które chciałyby poświęcić trochę wolnego czasu, aby nieść
radość wśród tych, którzy w swym krótkim życiu doświadczyli już często tak wiele smutku i cierpienia.
Wolontariusze otrzymają wiedzę teoretyczną i umiejętności
praktyczne, aby wczuwać się w potrzeby psychiczne dzieci,
rozładowywać stresy i napięcia nerwowe związane z chorobą,
bólem czy rozłąką z najbliższymi. Do tego celu będą wykorzystywać różne formy i metody pracy, które chętni poznają na
licznych kursach i szkoleniach organizowanych przez fundację.
Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do zespołu Fundacji Dr
Clown zachęcamy do kontaktu z koordynatorem olsztyńskich
wolontariuszy, Martyną Łeczkowską, mailowo: martyna.
leczkowska@drclown.pl lub telefonicznie: 600 954 810. Red.
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GDAŃSK:
Młody – młodemu doradzi, jak wejść
w dorosłość

OLSZTYN:

Ludzie Dobrej Woli

Już po raz osiemnasty Kapituła Wielkiego Serca rozdała statuetki „Ludzie Dobrej Woli”. Wyróżnione zostały osoby
i instytucje, które w 2016 roku aktywnie działały charytatywnie na rzecz potrzebujących.
Podczas uroczystej gali w Muzeum Warmii i Mazur wyróżniono osoby, które w minionym roku pomagały potrzebującym. Zwycięzców wybierała sześcioosobowa kapituła, którą tworzą osoby zaufania publicznego. Przyznanych
zostało 10 nagród. Statuetki Ludzi Dobrej Woli odebrali: Sabina Dąbrowska – Olsztyńska Rada Seniorów i Rada Osiedla Kormoran, Jarosław Tokarczyk – Fundacja Przyszłość Dla Dzieci, Adam Siwołowski – Stowarzyszenie Bądź Dobrej
Myśli, Danuta Załęcka i Daniel Rosiński – Fundacja Orange , Barbara Piłat – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 25,
Robert Knothe – Stowarzyszenie Socios Stomil, Barbara Wołosz – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 22, Ewa Cichocka
– Zespół Czerwony Tulipan, Teresa Lewandowska – wolontariuszka i koordynator wolontariatu senioralnego Stowarzyszenia Pionier, Aleksandra Sobieraj – Błotniak – Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67.
Red.
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BRANIEWO:

Bezpłatne porady prawne

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych zaprasza do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Braniewie,
mieszczącego się w Internacie przy Zespole Szkół Budowlanych na ul. Królewieckiej 13. Punkt czynny jest od poniedziałku
do piątku od 14.00 do 18.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Z nieodpłatnej porady prawnej w punkcie mogą skorzystać osoby: korzystające z pomocy społecznej (w okresie 12 miesięcy
przed udzieleniem porady); z Kartą Dużej Rodziny; z uprawnieniami kombatanckimi; weterani oraz weterani poszkodowani;
do 26 roku życia; od 65 roku życia; znajdujące się w sytuacji zagrożenia lub takie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej oraz w ciąży.
Zadanie zlecone przez Powiat Braniewski.
Red.
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OLSZTYN:
Pomogą rozliczyć seniorom PITa

Wspieram Region

Od 1 marca w Olsztynie ruszył punkt pomocy osobom starszym w rozliczeniach podatkowych za 2016 rok. Wolontariusze
seniorzy, wesprą swoich rówieśników doświadczeniem.
Jest kilka możliwości rozliczenia się z fiskusem. Coraz popularniejsze staje się składanie deklaracji przez Internet. Nadal
nie brakuje jednak olsztynian, wybierających tradycyjną formę,
szczególnie wśród osób starszych. W tym roku również mogą
liczyć na wsparcie.
– Podczas pierwszej edycji w 2016 r. z pomocy skorzystało
ok. 100 osób – mówi Elżbieta Stachurska z Wydziału Polityki
Społecznej i Organizacji Pozarządowych. – W związku z dużym
zainteresowaniem wspólnie z Radą Olsztyńskich Seniorów postanowiliśmy kontynuować akcję również w tym roku.
W rozliczeniach podatkowych pomagać będą wolontariuszki
seniorki. Z bezpłatnej pomocy można skorzystać w każdą środę
od 11:00 do 13:00 począwszy od 1 marca do 26 kwietnia. Punkt
konsultacyjny zlokalizowany będzie w holu budynku Urzędu
Miasta przy ul. Knosały 3/5.
– Nie obowiązują wcześniejsze zapisy – dodaje Stachurska.
– Wystarczy przyjść podczas jednego z wyznaczonych dyżurów
z dokumentem rozliczenia podatkowego. Niezbędne do wypełnienia formularze senior otrzyma na miejscu.
W punkcie pomocy osoby starsze nie tylko rozliczą PIT, otrzymają również informacje o możliwości i sposobie przekazania 1
proc. podatku na organizacje pozarządowe.
Źródło: olsztyn.eu

„Wspieram Region” to doroczna akcja samorządu województwa, do współrealizacji której została zaproszona
Rada. Celem akcji jest promowanie przekazywania przez
mieszkańców Warmii i Mazur 1% swojego podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego z naszego województwa.
To bardzo ważna sprawa dla organizacji pozarządowych,
bo bez środków finansowych trudno prowadzić skuteczną
działalność. Nasze województwo ma wiele potrzeb, wielu
mieszkańców potrzebuje wsparcia, szereg problemów czeka na rozwiązanie. Organizacje pozarządowe, tworzone
przez mieszkańców, chcą pomagać.
Wyobraźmy sobie sytuację idealną – wszyscy podatnicy
z naszego województwa przekazują 1 % na organizacje
pozarządowe z regionu Warmii i Mazur, co daje w sumie
22 mln zł. To np. 8 tysięcy stypendiów rocznie dla 8 tysięcy dzieci i młodzieży dających szansę na wykształcenie
i lepsze życie. To roczne utrzymanie kilku tysięcy osób
starszych czy niepełnosprawnych w domach opieki. To
wyżywienie i opieka nad setkami i tysiącami osób, którym
powodzi się gorzej niż nam. To zasobniejsze, piękniejsze
i bardziej szczęśliwe Warmia i Mazury.
W naszym województwie działa obecnie 320 organizacji
posiadających status organizacji pozarządowych. Ich pełen
zestaw znajduje się na stroniehttp://wspieramregion.pl/
baza–organizacji.
Red.
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PYTANIE O DOFINANSOWANIE

Zakup oprzyrządowania do samochodu
i sprzęt elektroniczny z oprogramowaniem

W

2017 roku PFRON, podobnie jak w roku ubiegłym, realizuje program „Aktywny samorząd”. W ramach tego programu
będzie można m.in. uzyskać dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania posiadanego samochodu oraz
zakupu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

TERESA BOCHEŃSKA

Zakup i montaż oprzyrządowania samochodu

RAZEM Z TOBĄ

Maksymalna kwota dofinansowania
wynosi 5000 zł. O dofinansowanie
mogą się ubiegać osoby spełniające
następujące warunki:
● znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
● wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
● dysfunkcja narządu ruchu.
Wymagany jest wkład własny
w wys. 15 proc. kosztu.
Jednocześnie osoby w wieku aktywności zawodowej mogą się
ubiegać o pomoc w uzyskaniu
prawa jazdy kat. B. Maksymalna
kwota dofinansowania na ten cel
wynosi 2 100 zł, w tym:
● dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,
● dla pozostałych kosztów
uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy
(koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu)
– 600 zł.
Wymagany wkład własny: 25
proc. kosztów.

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania

O dofinansowanie na powyższe cele mogą się ubiegać
osoby z dysfunkcją wzroku lub
obu rąk w stopniu znacznym.
Mogą to być osoby w wieku do
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18 lat, w wieku aktywności zawodowej
lub zatrudnione.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
● dla osoby niewidomej – 20.000
zł, z czego na urządzenia brajlowskie
12.000 zł,
● dla pozostałych osób z dysfunkcją
narządu wzroku – 8.000 zł,
● dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł.
Tu również wymagany jest wkład
własny, w wys. 10 proc. kosztów.
W.w. osoby mogą również otrzymać
dofinansowanie do szkoleń w zakresie
obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
razem z TOB¥

● dla osoby głuchoniewidomej –
4.000 zł,
● dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł.
W Elblągu wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny
samorząd” w 2017 r. należy składać
w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, w terminie
od 15 maja do 30 sierpnia. Tam też
można uzyskać szczegółowe informacje.
Pomoc w wypełnieniu wniosku
można również otrzymać w biurze
Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób
Niepełnosprawnych.
teresa.bochenska
@razemztoba.pl

http://www.razemztoba.pl
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Jesteś potencjalnym emerytem
– złóż wniosek o ustalenie
kapitału początkowego
Zostało już tylko kilka miesięcy do wejścia w życie przepisów, obniżających
wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a około 27%
potencjalnych emerytów wciąż nie ma wyliczonego lub przeliczonego po
zmianach w latach 2011-2015 kapitału początkowego. Przewidywana liczba
potencjalnych emerytów, którzy nabędą prawa do świadczenia na terenie
Oddziału ZUS w Elblągu wynosi ok. 1,9 tysiąca, przy czym 2/3 stanowią
kobiety, a 1/3 to mężczyźni. Nie wszyscy jednak złożyli wniosek o ustalenie
kapitału początkowego. Jest ich aż 600 osób.
W grupie osób uprawnionych do emerytury znajdą się osoby, które nigdy
nie miały ustalonego kapitału początkowego, dlatego osoby te powinny
złożyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego wraz z dokumentacją
potwierdzającą przebieg ubezpieczenia i dokumentację potwierdzającą
wysokość osiąganych wynagrodzeń przypadających do 31 grudnia 1998r.
Ponadto w grupie tych ubezpieczonych będą także osoby, które, co prawda miały już ustalony kapitał początkowy, jednak w związku ze zmianami
przepisów w sposobie jego obliczenia, przeliczenie kapitału początkowego
może spowodować korzystniejsze obliczenie jego wysokości.
Najważniejszą i niezbędną kwestią jest złożenie wniosku o ustalenie kapitału początkowego w placówce ZUS przez osobę zainteresowaną, w którym
dokładnie wskazujemy o co się ubiegamy i dołączamy jednocześnie dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe oraz zaświadczenie
o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Kp-1).
Jeśli mamy już wyliczony kapitał początkowy i posiadamy profil na PUE
wniosek o emeryturę, złożymy bez wychodzenia z domu. Dzięki profilowi
na PUE będziemy mogli również umówić się z doradcą emerytalnym, który
będzie dostępny od lipca w ZUS, na konkretny dzień i godzinę, jak również
skorzystać z innych udogodnień profilu.
Wniosek o ustalenie lub ponowne przeliczenie kapitału początkowego
dostępny jest w ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl. Wniosek
należy podpisać a następnie dostarczyć osobiście do terenowej jednostki
organizacyjnej ZUS. Ustalenie kapitału początkowego następuje w formie
decyzji organu rentowego, od której przysługuje odwołanie za pośrednictwem Oddziału ZUS do Sądu Okręgowego - Sądu Pacy i Ubezpieczeń
Społecznych w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.
Warto pamiętać, że pierwszą częścią składową dla wartości emerytury
dla osób, które mają prawo do emerytury według zreformowanych zasad
i posiadają okresy ubezpieczeniowe przed 01.01.1999r. jest kapitał początkowy. Dlatego też, nie zostawiajmy wyliczenia kapitału początkowego na
ostatni moment. Firmy upadają, a dokumentacja, która przekazywana jest
do archiwum często jest niekompletna lub nie możliwa do odnalezienia.
Dlatego powinniśmy kompletować dokumentację potwierdzającą okresy
składkowe i nieskładkowe oraz wysokość osiąganych przychodów i udać się
do terenowej jednostki ZUS w celu złożenia wniosku o ustalenie kapitału
początkowego.
Monika Górecka
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa warmińsko-mazurskiego
razem z TOB¥

Jazda bez pasów.
Nowe zaświadczenie
Zmiany w przepisach ruchu drogowego
w 2015 r. spowodowały m.in., że osoby
posługujące się zaświadczeniem lekarskim o przeciwwskazaniu do używania
pasów bezpieczeństwa musiały uzyskać
nowe zaświadczenie. Ich ważność jednak
minęła najdalej w listopadzie 2016 roku.

– Kierujących, którzy podczas kontroli okazują stare zaświadczenia na razie
jeszcze nie karzemy mandatem, ale upominamy i tłumaczymy, że podczas kolejnej kontroli będzie wymagane nowe
zaświadczenie – mówi sierż. szt. Maciej
Krztoń z Wydziału Ruchu Drogowego
KMP w Elblągu. – Na nowym zaświadczeniu znajduje się zapis przez jaki okres
dana osoba może nie korzystać z pasów
bezpieczeństwa podczas jazdy autem.
Policja przypomina, że stosownie do
przepisów lekarze wydają więc zaświadczenie (w poprzednio obowiązującym stanie prawnym było to orzeczenie lekarskie)
o przeciwwskazaniu do używania pasów
bezpieczeństwa. Ponadto, zgodnie ze
znowelizowanymi przepisami obowiązek
przewozu w foteliku bezpieczeństwa lub
innym urządzeniu przytrzymującym dla
dzieci, nie dotyczy dziecka, posiadającego odpowiednie zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia
w foteliku.
Zaświadczenia lekarskie, których wzory
określa rozporządzenie Ministra Zdrowia, zawierają: imię i nazwisko, numer
ewidencyjny PESEL, okres ważności, znak
graficzny zgodny ze wzorem określonym
w art. 5 dyrektywy nr 91/671/EWG.
Krzysztof Nowacki
Str. 29
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Dług - sprawa wstydliwa

M

ałgorzata 40 – latka, dwójka dzieci. Do oddania 35 tys. złotych. Podżyrowała kredyty znajomemu. Kazimierz
50 lat. Na minusie 7 tys. złotych. Cztery niespłacone kredyty konsumenckie. Zofia 11 tys. złotych. Zakupy
na raty. Nie spłacają zobowiązań od kilkunastu miesięcy. Ich długi trafiły do windykacji.

Osób takich jak oni jest w całej Polsce ponad 2 mln. Łącznie do spłacenia
mają aż 40 mld złotych. Jak przekonują specjaliści, pętla zadłużenia, to nie
tylko problem pieniędzy, ale w dużej
mierze motywacji.

JAK POMÓC OSOBIE ZADŁUŻONEJ?

Kłopoty finansowe to nie tylko debet
na koncie, ale również spore obciążenie
psychiczne. Osoby dotknięte tym problemem, często zamiast działać i sukcesywnie spłacać swoje zadłużenie, zaczynają
wierzyć, że znajdują się w sytuacji bez
wyjścia. Na szczęście w takiej sytuacji
nieocenioną pomocą okaże się wsparcie
drugiej osoby.

SZCZERA ROZMOWA

RAZEM Z TOBĄ

Osoby zadłużone często odczuwają wstyd z powodu swojej
sytuacji finansowej. Mają do siebie
żal, że doprowadziły się do takiego stanu i nie potrafią obronić się
przed spiralą negatywnych myśli.
Rozmowa w cztery oczy, podczas
której szczerze opowiedzą o swoich
kłopotach, będzie doskonałym sposobem na pozbycie się choć części
lęków związanych z zadłużeniem.

PLAN DZIAŁAŃ

Po szczerej rozmowie czas na
trzeźwą ocenę sytuacji – zanotowanie wszystkich zobowiązań,
przychodów i kwoty, którą miesięcznie może na przeznaczyć na
spłatę zadłużenia. Warto również
wspólnie zastanowić się, na czym
warto zaoszczędzić, aby przyspieszyć uregulowanie niespłaconych
należności – dla jednych mogą to
być używki, dla innych np. karnet
na siłownię lub obiady na mieście.
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MOTYWACJA

A o nią trudno, gdy dłużnika przytłaczają piętrzące się rachunki, pojawiają
się kolejne monity niespłaconych rat
kredytowych, telefony od windykatora,
czasem komornik za drzwiami. Urzędowe pisma straszą paragrafami i odsetkami. Dla wielu dłużników, to presja nie
do wytrzymania. A dług sam nie znika.
Powiększa się o odsetki i koszty sądowe.
Dla niektórych osób, to początek drogi
do wykluczenia społecznego. Nie wiedzą, od czego zacząć walkę z długiem.
Nie wiedzą, jak rozmawiać z wierzycielami czy windykatorami. Dlatego wolą
uciekać przed problemem niż go rozwiązać. Świetnym pomysłem może okazać
się wspólna lektura historii osób, które
w przeszłości borykały się z podobnym
problemem. Na forach internetowych
i stronach internetowych nie brakuje
historii ludzi, którzy dzięki determinacji
i wierze we własne możliwości pokonali
długi i teraz cieszą się życiem bez krerazem z TOB¥

dytów.

FACHOWA POMOC

Odpowiedzią na część problemów
może być Program Ochrona Zadłużonych - Sesje Coachingowe. Program łączy
w sobie elementy coachingu z podstawami zarządzania własnymi pieniędzmi.
Warsztaty podzielone są na trzy etapy:
najpierw analizowana jest z dłużnikami
ich sytuacja, w drugim kroku specjaliści
pokazują, jak skuteczniej radzić sobie
z pieniędzmi, ostatnim etapem jest seria
ośmiu sesji coachingowych, podczas
których uczestnicy wspierani są w budowaniu i realizowaniu ich własnej drogi
wyjścia z długu. Podstawą programu jest
opracowanie przez każdego uczestnika
indywidualnego planu poradzenia sobie
z trudną sytuacją i zbudowanie wśród
zadłużonych motywacji do rozwiązania
swoich problemów.
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się
z redakcją. Udzielimy informacji, gdzie
szukać wsparcia.
Red.
http://www.razemztoba.pl
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Bezpłatna pomoc prawna
dla większej grupy beneficjentów?

M

inisterstwo Sprawiedliwości prowadzi prace w tym kierunku – poinformował wiceminister Marcin Warchoł. Zapowiedział, że z takiej pomocy
będą mogli korzystać m.in. beneficjenci programu 500 plus, bezrobotni
i niepełnosprawni.

W czwartek w Sejmie o ewentualne
zmiany w bezpłatnej pomocy prawnej
pytali posłowie PiS. Zdaniem posła
Jarosława Szlachetki, obecnie pomoc
prawna działa źle, a przeznaczane na
nią środki (ok. 100 mln rocznie) są marnotrawione.
Krytycznie funkcjonowanie bezpłatnej pomocy prawnej ocenił także
wiceminister sprawiedliwości Marcin
Warchoł. „Jedna ze sztandarowych
reform PO–PSL, tak szumie reklamo-

wana w mediach w okresie kampanii
wyborczej, okazała się fiaskiem, totalną
klapą” – powiedział. Poinformował, że
z bezpłatnej pomocy prawnej korzysta
jedynie ok. 2 proc. uprawnionych, a 77
proc. osób nie wie o możliwości skorzystania z niej.
Warchoł skrytykował też jakość
świadczonych usług. „W większości
są to informacje, które można uzyskać
na infolinii, a nie porady prawne, że już
nie wspomnę o bezpośredniej pomocy

w sporządzeniu pisma procesowego”
– powiedział.
Wiceminister poinformował, że resort przygotował propozycje zmian
w funkcjonowaniu bezpłatnej pomocy
prawnej, a część tych reform już jest
wprowadzana. Przypomniał, że w wyniku ustawy „Za życiem” od 1 stycznia
tego roku z bezpłatnej pomocy prawnej
mogą także korzystać kobiety w ciąży.
„Szacujemy, że 560 tys. nowych beneficjentów trafi do tego systemu. To są te
kobiety, które potrzebują tej pomocy”
– powiedział Warchoł.
Zdaniem wiceministra obecnie krąg
osób, które mogą korzystać z bezpłatnych porad „nie pokrywa się z realnymi
potrzebami”. Wskazał, że resort chce,
by z bezpłatnej pomocy mogły też korzystać osoby otrzymujące świadczenie
500 plus (są to prawie 3 mln rodzin).
MS planuje, że z bezpłatnych porad
będą też mogły korzystać osoby z niepełnosprawnością (ponad 3 mln osób)
i bezrobotne.
Źródło: Kurier PAP – kurier.pap.pl

PRAWO

Jeden a nie cztery przelewy

W

Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu. który przewiduje, że każdy przedsiębiorca będzie posiadał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacać wszystkie należności do ZUS.

Dzięki temu będzie dokonywał tylko
jednej wpłaty zamiast dotychczasowych
trzech lub czterech.
Jedna wpłata do ZUS zastąpi dotychczasowe składki na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz
Emerytur Pomostowych.
Zmiany ograniczą ilość informacji podawanych na dokumentach płatniczych
przez co ograniczy błędy popełniane przez
płatników i usprawni system rozliczeń
z ZUS. Zmniejszy się także, w skali roku,
liczba wpłat do przetworzenia przez systemy informatyczne banków oraz ZUS z 65
mln do ok. 27 mln. Zadaniem ZUS będzie
rozdysponowanie środków pomiędzy
poszczególne fundusze oraz ich dysponentów.
W projekcie mowa jest także o wpro-

wadzeniu ułatwień dla płatników składek jeśli chodzi
o wydawanie przez ZUS
zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami. Będzie
to możliwe dzięki zrównaniu – pod względem
prawnym – zaświadczeń
wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie
wygenerowanych przez
płatnika z systemów elektronicznych ZUS.
Projekt porusza również
kwestię tzw. „outsourcingu pracowniczego”. Zaproponowane
przepisy zmniejszą obciążania składkowe
przedsiębiorców, którzy skorzystali z takich
rozwiązań poprzez możliwość przeksięgowania przez ZUS już dokonanych wpłat.
razem z TOB¥

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia
2018 r. Natomiast pozostałe przepisy ustawy dotyczące min. zaświadczeń o niezaleganiu czy kwestii „outsourcingu” w ciągu
14 dni od ogłoszenia ustawy.
Źródło: mpips.gov.pl
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„Kiedy nie można dodać dni do swojego życia, trzeba dodać życia swoim
dniom” oto motto, które towarzyszy każdego dnia rodzicom małej dziewczynki
chorującej na nieuleczalną chorobę genetyczną o obco brzmiącej i niezrozumiałej nazwie leukodystrofia metachromatyczna.
Książka jest niezwykła, pełna bólu i cierpienia. Opowiada o poświęceniu
i bezgranicznej miłości. Czytając ją serce przyspiesza, gardło się zaciska
oraz pojawia się nieunikniona łza w oku. Często w myślach pojawiają się
pytania: „Dlaczego los jest taki okrutny?”, „Co zrobiło dwuletnie dziecko,
że tak musi cierpieć?”
Życie szczęśliwej i kochającej się rodziny ulega diametralnej zmianie,
kiedy pojawia się okrutna diagnoza, która niesie za sobą ból, cierpienie,
udrękę i nieskończone zmiany, a tym samym budzi wolę walki o przetrwanie
i życie. Całe dotychczasowe zasady i wartości ulegają zmianie. Od teraz
trzeba żyć i cieszyć się każdym dniem, spoglądając w przyszłość bez jej
planowania. W tej trudnej walce pojawiają się chwile zwątpienia, załamania,
lecz przy miłości, wsparciu najbliższych szybko odchodzą w niepamięć.
Historia ta opowiada o czasie, który upływa w stresie, bólu i poświęceniu.
Przez cały ten okres w podświadomości towarzyszy im cichy głos, mówiący

Polecamy
Wisłocka, czyli jak to ze
Sztuką kochania było
Konrad Szołajski

Jest to beletryzowana biografia
Michaliny Wisłockiej, opowiadająca
historię wydania rewolucyjnej „Sztuki
kochania”, o tym, co się działo wtedy
w życiu odważnej, energicznej pani
ginekolog, o jej relacjach z mężczyznami. Autor, Konrad Szołajski, pisarz, scenarzysta i reżyser, bohaterkę
książki znał osobiście, wyreżyserował
film z jej udziałem (2001 r., „Sztuka
kochania według Wisłockiej”), napisał doktorat pt. „Praca z bohaterami
filmów dokumentalnych, dotyczących intymności”.
Str. 32
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Mama kłamie
Michel Bussi

Nic nie jest tak ulotne jak pamięć dziecka .Gdy
trzyipółletni Malone twierdzi, że jego mama nie jest
jego prawdziwą mamą, choć wydaje się to niemożliwe,
psycholog dziecięcy Vasile wierzy mu. Jako jedyny…
Musi działać szybko. Odkryć prawdę. Szukać pomocy.
Wspomnienia Malone’a zaczynają się już bowiem zacierać, zachowane w okruchach pamięci i rozmowach,
jakie chłopczyk prowadzi z Gutim, swoją pluszową
maskotką. Rozpoczyna się odliczanie. Aż do chwili, gdy
wszystko się zmieni. Do chwili, gdy machina pójdzie
w ruch i maski opadną. Kim jest Malone?

http://www.razemztoba.pl

Z NASZEJ CZYTELNI
że nic nie można zrobić.
Nie ma nic gorszego od widoku
cierpiącego dziecka, któremu nie można ulżyć w bólu. Anne jest szczęśliwą
matką i kochającą żoną. Wszystko
zaczęło się, kiedy Anne podczas spaceru na plaży dostrzega, że jej mała
pociecha lekko powłóczy nóżką, a jej
kroki są chwiejne. Niby nic takiego, bo
przecież małe dzieci dopiero uczą się
stawiać dobrze kroki. Jednak po cyklu
badań okazuje się, że lekarza stawia
tragiczną diagnozę. Ich mała córeczka
cierpi na nieuleczalną chorobę, która wyniszcza jej organizm atakując
nerwy, co powoduje utracenie funkcji
życiowych. Dziewczynce pozostało
zaledwie kilka miesięcy życia...
Wyrok spada na nich jak grom
z nieba, na który musi się przygotować cała rodzina. Jednak, czy można
się przygotować na śmierć dziecka?
Rodzina postanawia w pełni wykorzystać czas jaki im został. Składają Thais
jedną z najważniejszych obietnic w ich
życiu, że będzie: „Miała piękne życie.
Nie takie, jak inne małe dziewczynki,
ale życie, z którego będziesz mogła
być dumna. Życie, w którym nigdy
nie zabraknie Ci miłości”.
Choroba szybko postępuje, zaczęło
się od niewinnego ciągnięcia nóżką,
po czym doszło drżenie rączek, co
powoduje, że traci się koordynację

ruchową, a z czasem ma się problemy
z przełykaniem. Wkrótce choroba
zaatakuje wzrok, słuch, aż w końcu
dziewczynka przestanie mówić. Po
kilku miesiącach nie ma śladu po żywiołowym, radosnym i uśmiechniętym
dziecku. Teraz Thais jest małą i kruchą istotą podłączoną do szpitalnej
aparatury, bez której by nie przeżyła. Dziewczynka odważnie znosi ból
i kolejne dolegliwości. Nie poddała
się, kiedy organizm buntował się
i przestawał walczyć. Thais i cała jej
rodzina każdego dnia walczą o każdą
minutę, godzinę i dzień. Otrzymują
ogromne wsparcie od rodziny, lekarzy
i najbliższych przyjaciół.
Okazuje się, że życie lubić płatać

figle. Trzy miesiące po zdiagnozowaniu choroby Thais, w rodzinie pojawia
się nowe dziecko, druga siostra Azylis,
u której wykryto tę samą chorobę...
Jednak noworodek ma szanse by żyć,
ponieważ z tak wcześnie wykrytą chorobą można walczyć poprzez przeszczep szpiku. Czy uda się znaleźć
dawcę szpiku dla małej Azylis? Czy
Thais pozna swoją siostrę? Jak długo
żyła młoda dziewczynka? Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz
w książce Anny–Dauphine Julliand,
która opowiada historię swojej rodziny.
Oprac. Ewelina Bober

KONKURS!
Zwycięzcą konkursu z nr 2/230/2017 w którym do
wygrania była książka Joy Fielding „Zawsze ktoś patrzy”
został
Pan Mirosław Singer.
GRATULUJEMY!!! Nagrodę wyślemy pocztą.
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursach i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach, które miejmy
nadzieję już od kolejnego numeru „Razem z Tobą”.

Czekam na Was, ale się nie śpieszcie. Ks. Kaczkowski w opowieściach
rodziny i przyjaciół
Iza Bartosz, Kapsyda Kobro-Okołowicz

Niezwykły portret niezwykłego księdza.
Jana Kaczkowskiego pokochała cała Polska
za nieprzeciętne poczucie humoru, które pozwalało oswoić ludziom najcięższe choroby
a nawet śmierć. Sam, chory na raka, odszedł
przed rokiem, ale został we wspomnieniach
rodziny i przyjaciół. Ich wspaniałe opowieści
pokazują księdza, jakiego nie znaliśmy.

razem z TOB¥
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Piękno jest w nas

P

rzed obiektywem aparatów fotograficznych stanęło osiem pięknych kobiet.
Niektóre z nich „schwytane”w ciało niedoskonale sprawne. Wszystkie radosne
i z dobrą energią.

JUSTYNA GACH
– To już czwarta edycja kampanii „Piękno jest w nas”. Tym razem wzięły w niej
udział kobiety, którym w różny sposób
towarzyszy niepełnosprawność. Czasem
wprost. Czasem tuż obok. Ale przekaz
kampanii jest jeden – aby w człowieku
widzieć człowieka, a nie jego wózek lub
kule – podkreśla Zuzanna Janaszek –
Maciaszek, Prezes Fundacji Podaj Dalej,
inicjatorka kampanii.

W tym roku w sesjach fotograficznych
kampanii „Piękno jest w nas” udział wzięli:

RAZEM Z TOBĄ

Paulina, która w rok po poważnym
wypadku postanowiła nauczyć się latać.
W Fundacji Podaj Dalej zaliczyła ok. 40
lotów szybowcem, w tym dwa, podczas
których samodzielnie wykonała start,
przelot po kręgu i lądowanie. Pomału zaczyna otwierać się na ludzi…
Weronika uwielbia grać w koszykówkę. Ma zaledwie 16 lat, a już
brała udział w zgrupowaniu z Marcinem Gortatem. Świetnie się czuła
w roli modelki.
Justyna marzyła o tym, by zostać mechanikiem. Marzenie się
nie spełniło, ale poznała swojego
życiowego partnera, Marcina, który
ma swój warsztat samochodowy! Po
wypadku motocyklowym przesiadł
się na wózek, ale pasja do motoryzacji pozostała.
Kaśka, szefowa konińskiego Blues
Hostelu. Do pracy dojeżdża trójko-
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łowym rowerem, potem przesiada się na
wózek i wkłada ukochane szpilki.
Lidka – mama, która nigdy się nie poddaje. To typ dzielnej kobiety! Jej 10–letnia Igusia dużo choruje, uwielbia bajki
i marzy o tym, by grać w koszykówkę.
O swoim wózku inwalidzkim stara się
nie myśleć. Najbardziej chciałaby móc
bawić się w berka z innymi dziećmi…
Ola i Marek kochają sport i siebie.
Ona jest instruktorką fitness, on szefem
drużyny Mustangów – jedynej w Wielkopolsce drużyny koszykarzy na wózkach.
Marek prowadzi też sklep medyczny. Sam
porusza się na wózku.
Ewa i Krzyś spodziewają się dziecka.
Są szczęśliwi i od lat zapatrzeni w siebie.
Mieszkają w małym domku w otoczeniu
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kotów. Ewa ma duszę artystyczną, a Krzyś
gra w koszykówkę na wózkach.
Monika poznała Daniela zupełnie przypadkiem. Ona marzy o własnym salonie
kosmetycznym. Jest przekonana, że dobry makijaż potrafi uszczęśliwić kobietę.
On gra w koszykówkę na wózkach. Ich
wspólną pasją są motocykle.
Wszystkich bohaterów kampanii połączyła Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej
z Konina. Tu się poznali, tu pracują albo
korzystają ze wsparcia, tu przyjeżdżają na
zajęcia i treningi. Tu zmieniło się ich życie.
redakcja
@razemztoba.pl

http://www.razemztoba.pl
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TELEWIZJA

SPOŁECZEŃSTWO

Niepełnosprawna rybka

pływa na wózku inwalidzkim

T

a historia poruszyła Internet. Pracownik sklepu akwarystycznego skonstruował wózek inwalidzki dla chorej złotej rybki, która z powodu dolegliwości
pęcherza pławnego nie była w stanie utrzymać równowagi w wodzie.
- Użyłem kawałka cienkiego wężyka stosowanego zwykle w akwarium, jako siedziska dla rybki. Dodałem kilka zaworów, które działają jak
stabilizatory, a na górze kawałek styropianu, aby
konstrukcja się unosiła. Wózek jest tak wyważony,
aby nie obciążał rybki i widać, że świetnie działatłumaczy Derek, autor nowatorskiego wynalazku
O tej niezwykłej historii na bieżąco informuje Taylor Dean, youtuberka która jest autorką filmów edukacyjnych o zwierzętach.
- Pracowałam już z kilkoma chorymi rybkami, ale
to w jaki sposób ta została uratowana przechodzi
wszelkie oczekiwania i jest bezcenne!- mówi Taylor
Publikacja spotkała się z ogromem pozytywnych komentarzy internautów, którzy
gratulują pomysłu akwaryście, a przede wszystkim empatii wobec chorych zwierząt nawet tych najmniejszych.
AK

KULINARIA

Gotować każdy może

K

siążka kucharska „Gotujemy!” zawiera zdrowe i proste w przygotowaniu przepisy
na każdą kieszeń. Powstała w ramach projektu „Edukacja żywieniowa osób
niepełnosprawnych”. Autorką książki jest Ewa Dygaszewicz, dietetyk i edukator
diabetologiczny, która przeprowadziła cykl wykładów i warsztatów. Dzięki dofinansowaniu w projekcie wzięli udział podopieczni Fundacji ADAPA, działającej
na rzecz osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, a także członkowie
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oraz Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków Koła Miejskiego w Gdyni.
– Warsztaty i wykłady trwały pół roku. Prowadząc zajęcia kulinarne, obserwowałam, co sprawia trudności osobom niepełnosprawnym. Rozmawiałam z uczestnikami
indywidualnie, aby w pełni dostosować przepisy. Każdy etap przygotowywania
potrawy fotografowałam, później wybierałam najlepsze zdjęcia i opracowałam
proste procedury. Książka jest przez to bardzo czytelna. Brakuje takich pomocy dydaktycznych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. – powiedziała
Ewa Dygaszewicz.
Dzięki warsztatom osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogły nauczyć
się samodzielnie przygotowywać proste i smaczne potrawy. W ramach projektu
wydrukowano 500 egzemplarzy książki, które trafiły do uczestników programu
i innych osób niepełnosprawnych.
Monika Szałas
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Niepełnosprawny
w roli głównej
„Speechless”– amerykański serial stacji
ABC to nie zwykły obraz który pokazuje
z jakimi trudnościami musi zmagać się
niepełnosprawna osoba poruszająca się
na wózku inwalidzkim. Dzięki temu widz
może „wejść w skórę” niepełnosprawnego
i poczuć jakie bariery w życiu codziennym
musi pokonywać.
Maya, matka chłopaka stara się ułatwić mu życie poprzez walkę z barierami tymi realnymi, ale i wymyślanymi
przez siebie. Czasami robi to tak, jakby
niepełnosprawny syn był jej jedynym
dzieckiem zapominając, że ma jeszcze
dwoje innych oraz męża, który zresztą
nie za bardzo stara się sprzeciwiać żonie
i akceptuje większość jej pomysłów.
Wielu krytyków filmowych wskazuje, że „Speechless” to swego rodzaju
przełom w historii telewizji, właśnie za
sprawą tego, iż pierwszoplanowa rolę
gra osoba niepełnosprawna
AK
EDUKACJA

Nowa koleżanka
Ulica Sezamkowa to niemal już kultowa
bajka dla dzieci. Mupetty bawią i uczą je
niemal na całym świecie. Nie ma chyba
dziecka, które nie znałoby bajkowego Elma
czy Ciasteczkowego Potwora. Jak się okazuje do grona kreskówkowych postaci
dołączyć ma też dziewczynką z autyzmem.
Wprowadzenie tej postaci ma nauczyć
dzieci tolerancji i pokazać że nie wszyscy
są tacy sami.
Julia przedstawiona będzie w bajce
jako dziecko z typowymi objawami autyzmu. Autorzy chcą przez to oswoić
najmniejszych odbiorców z problemem
autyzmu, zwiększyć świadomość ludzi
na temat tej choroby.
Autystyczną Julię będzie można zobaczyć już w kwietniu na amerykańskich
stacjach telewizyjnych.
AK
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GOALBAL

Mistrzostwa Europy grupy B

W

ojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „START” Katowice zostało organizatorem Mistrzostw Europy w Goalballu grupy B, które odbędą się w Chorzowie w 2018 roku. Goalball (piłka dźwiękowa) jest
zespołową grą dla osób niewidomych i niedowidzących.
EWELINA BOBER, RAFAŁ SUŁEK
Goalball został stworzony w 1946 r.
przez Seppa Reindela i Hansa Lorenzena
w celu doskonalenia sposobów rehabilitacji niewidomych i niedowidzących
żołnierzy drugiej wojny światowej. Po
raz pierwszy jako dyscyplina pokazowa,
goalball został zaprezentowany na Paraolimpiadzie w Toronto w 1976 roku. Na
kolejnych igrzyskach niepełnosprawnych
dyscyplina ta znalazła się już w programie
igrzysk i jest w nim do dziś.
Piłka dźwiękowa (uprawiana dziś
w 112 krajach na całym świecie) polega na rywalizacji trzech zawodników
(niedowidzących lub niewidomych, którzy w klasyfikacji medycznej otrzymali

odpowiednią grupę sportową) z dwóch
drużyn na boisku o wymiarach 9m x 18m.
Zadaniem zawodników, jest zdobycie jak
największej ilości bramek za pomocą specjalnej piłki z dzwoneczkami w środku.
Zawodnicy biorący udział w grze, mają
założone gogle z nieprzezroczystego
materiału oraz zaklejone plastrami okulistycznymi oczy, w celu uniemożliwienia
podglądania.
W Polsce goalball jest uprawiany
w szkołach i ośrodkach dla niewidomych,
gdzie jest ważnym narzędziem rehabilitacji. Jak dotąd w naszym kraju, w 2011
roku odbyły się Mistrzostwa Europy dywizji C, przez co polska reprezentacja
awansowała do grupy B. Co roku odbywają się również mistrzostwa Polski w tej

dyscyplinie sportu organizowane przez
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”.

MISTRZOSTWA W CHORZOWIE

Odbędą się od 22 do 30 września 2018
roku. Weźmie w nich udział około 20
drużyn z całej Europy - po 10 żeńskich
i męskich.
Podczas turnieju grupy zostaną podzielone na dwie mniejsze grupy, w każdej będzie po 5 drużyn. Po rozegraniu spotkań
grupowych, rozpocznie się faza pucharowa. Awans do dywizji A zapewnione mają
3 najlepsze drużyny turnieju, natomiast 3
najsłabsze spadają do dywizji C.

BRYDŻ

Niepełnosprawni też kochają karty

X
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X Żuławski Międzynarodowy Kongres Brydża Sportowego dobiegł końca. W hotelu Elbląg brydżyści z Polski i z za granicy
rywalizowali w grze która, jak sami twierdzą, pochłania ich bez reszty. Jak się okazuje, wśród graczy były także osoby
niepełnosprawne, dla których brydż stanowi odskocznię od szarej rzeczywistości.
Tomasz Paluchowski, niepełnosprawny brydżysta w brydża
sportowego, gra już 33 lata. Jak
sam przyznaje na koncie ma mniejsze i większe sukcesy, jednak tak
naprawdę najważniejszy jest fakt,
że gra ta pozwala oderwać się od
problemów dnia codziennego.
Przygodę z brydżem rozpoczął
już we wczesnych latach.
– Początki to były takie, jak
pewnie dla wszystkich, czyli brydż
w domu. Rodzice grali w brydża i ja
się wtedy nauczyłem. Dla mnie to
jest po prostu sposób na spędzanie
życia poza pracą. Brydż jest czymś,
czemu można poświęcić wszystkie
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wakacje, bo właśnie wtedy z reguły
odbywają się szlakiem kongresów, np.
jest taki kongres rozgrywany w Sopocie
na przełomie lipca i sierpnia. Turniej
jak ten obecnie, odbywa się co roku.
To jest kongres złożony z turniejów par
i turniejów teamów. Najważniejszym
turniejem był niedzielny turniej zaliczany
do klasyfikacji Grand Prix Polska Par.
To jest taki cykl, który jest rozgrywany
w różnych miastach w Polsce przez cały
rok. W turnieju zarówno zdobywa się
nagrody za poszczególne turnieje jak
i długofalową klasyfikację, wynikającą
z punktacji wszystkich turniejów. Tu są
uczestnicy z różnych krajów, najwięcej
jest z Polski, sporo uczestników jest
razem z TOB¥

z Litwy – dodaje brydżysta.
Pan Tomasz jak skromnie przyznaje ma także na koncie kilka spektakularnych sukcesów.
– Jakby tak zajrzeć w miejsca, gdzie
w domu są puchary to ich jest bardzo
dużo, ale do takich najbardziej spektakularnych można zaliczyć kilka turniejów
kongresowych, np Warszawie wygrałem
dwa turnieje. W różnych latach w trakcie
swojej kariery zawodniczej grałem przez
pewien czas w extraklasie w lidze, bo
też takie rozgrywki ligowe w brydżu
są organizowane. Wygrywałam także
turnieje z cyklu Grand Prix Mazowsza–
podsumowuje Tomasz Paluchowski.
Aleksandro Kazuro
http://www.razemztoba.pl

RAZEM Z TOBĄ KAŻDEGO DNIA
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Wózkiem ”skacze” w skate parku

A

aron Fotheringham jest wyjątkowym sportowcem. Wykonuje niebezpiecznie triki i podniebne ewolucje
w skate parku. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że robi to...na specjalnie dla niego
skonstruowanym wózku inwalidzkim WCMX.
Wózek ten jest jednocześnie lekki i posiada zawieszenie na cztery koła. To
pozwala mu wykonywać te same rodzaje sztuczek, co skaterzy i BMXersi, dzięki
temu, że zawieszenie amortyzuje jego lądowania.
Na wózku inwalidzkim Aaron porusza się od ósmego roku życia. Często towarzyszył bratu, który jeździł rowerem BMX na skate parku. Pewnego dnia brat
zaproponował, aby sam spróbował, ale na swoim wózku. Tak też zrobił i jak sam
wspomina „połknął bakcyla”.
– Wózek jest przedłużeniem mojego ciała, cieszę się że mam wózek przy sobie,
bo wtedy mogę skakać kiedy tylko chcę – mówi Aaron.
Filmik z pokazem umiejętności Aarona możecie zobaczyć na razemztoba.pl/15389
Oprac. AG

Strzelectwo sportowe

Dwa złote medale

S

zymon Sowiński w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich zdobył aż
dwa złote medale w strzelectwie
sportowym Pucharu Świata Osób Niepełnosprawnych.

Niepełnosprawny reprezentant Polski startując w klasie SH1 (kategoria,
w której zawodnicy strzelają w pozycji
stojącej bez użycia wózka inwalidzkiego,
lub na wózku czy krześle, bez korzystania z oparcia) zdobył dwa złote medale
w konkurencji olimpijskiej P4, ustanawiając w finale nowy Rekord Świata
wynikiem 225,1.
Drugi złoty krążek wywalczył w konkurencji nieolimpijskiej P5.
***
Strzelanie, to stosunkowo nowa dyscyplina sportu paraolimpijskiego. Po raz
pierwszy rozgrywana była na igrzyskach
w Toronto w 1976 roku. Uprawiana jest
w 60. krajach na świecie. Polakom choć
startują w igrzyskach paraolimpijskich

w tej dyscyplinie, niestety przez pięć
minionych igrzysk nie udało się zdobyć ani jednego medalu. Znaczenie
lepiej radzimy sobie w mistrzostwach
świata i Europy. Także w naszym kraju – w Szczecinie, organizowany jest
Puchar Świata w Strzelectwie Osób
Niepełnosprawnych. W 2012 roku
zawody te były sprawdzianem przed
igrzyskami w Londynie. Podczas zawodów zawodnicy mogą strzelać z dwóch
rodzajów broni: pistoletu i karabinka.
Podobnie jak w łucznictwie, celuje się
do tarcz z namalowanymi koncentrycznymi kołami. Im bliżej środka tarczy
(najmniejszego koła), tym więcej punktów się zdobywa. Zasady rywalizacji są
nieco inne dla każdej klasy zawodników
i rodzaju broni. Różnią się m.in. liczbą
oddanych strzałów (20–60, w finale
10) i czasem przeznaczonym na każdą
serię strzałów. Strzelając z pistoletu,
celuje się do tarczy z odległości 50,
25 i 10 m. Gdy strzela się z karabinka, odległość do celu wynosi 50 lub
razem z TOB¥

10 metrów. Zawodnicy biorą udział
w dwóch rundach: kwalifikacyjnej i finałowej. Najlepsi z rundy kwalifikacyjnej
przechodzą do finału, podczas którego
walczą o medale. Zawodnicy rywalizują
również w trzech różnych kategoriach:
w pierwszej – SH1, zawodnicy strzelają
w pozycji stojącej bez użycia wózka
inwalidzkiego, lub na wózku czy krześle, bez korzystania z oparcia. W kategorii SH2 startują zawodnicy ciężej
poszkodowani korzystający z podparcia w krześle na wózku inwalidzkim,
a w niektórych przypadkach korzystają
z podpórki podtrzymującej karabinek.
W ostatniej – SH3, rywalizują sportowcy
z uszkodzeniem narządu wzroku.
Fot. zdjęcie jest jedynie
ilustracją do tekstu
RS/AK
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Łyżwiarstwo szybkie

Elbląski brąz w Austrii
Zawodnik IKS „Atak” Elbląg, Michał
Weroński, podczas tegorocznych Światowych Zimowisk Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Austrii zdobył brązowy medal
w łyżwiarstwie szybkim na dystansie
500 m oraz czwarte miejsce na dystansie 777 m.
Jak podkreślał Michał przed wyjazdem do Austrii, już samo uczestnictwo jest dla niego ogromnym
szczęściem, ale zdobycie medalu to
sukces, którego nikt nie spodziewałby
się w najśmielszych snach. Dla Michała najważniejszy był udział, a nie
wynik jednak brązowy medal to sukces
który z pewnością pozostanie w jego
pamięci na długie lata gdyż wspomnienia są także bezcenną pamiątką.
- Dziękuje wszystkim za to, że jesteście. Dziękuję za tę niespodziankę. Dziękuję, że trzymaliście za mnie
kciuki. Ten medal dla mnie to wielka
radość, spełnienie marzeń o których
nawet nie śniłem – mówił szczęśliwy Michał.
- Dla naszego klubu jest to
niebywały zaszczyt, że mamy
w swoich szeregach tak zdolnego
sportowca. Michał jest też wzorem do naśladowania dla swoich młodszych kolegów z sekcji,
gdyż jego przykład pokazuje, że

wytrwałością i ciężką pracą można
sięgać naprawdę wysoko niezależnie
od ograniczeń. Raz jeszcze gratulujemy Michałowi oraz dziękujemy
wszystkim, którzy wspierali jego rozwój przez wszystkie te lata – podsumowała Aneta Rękas-Woźny, dyrektor
IKS „Atak” Elbląg.
Oprócz łyżwiarstwa pasją Michała
jest też judo, które uprawia od 8 lat.

Jest w tym sporcie wielokrotnie nagradzanym zawodnikiem mającym na
koncie złote, srebrne i brązowe medale. Łyżwiarstwo szybkie trenuje od
1,5 roku na małym torze. Ale to nie
koniec. W życiu Michała obecne jest
także pływanie i siatkówka. Sport,
to dla niego nie tylko pasja, ale miła
odskocznia od dnia codziennego.
AK/RS

Żeglarstwo

RAZEM Z TOBĄ

Lubisz wodę? Zgłoś się na warsztaty żeglarskie!

W

Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku w wakacje odbywać się będą bezpłatne warsztaty
żeglarskie dla osób niepełnosprawnych.

Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe), którymi mogą być wyłącznie
osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie będące
uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Organizatorem warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy
z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje
pod nr tel. (87) 4285898, 4285971, kom. 667 666 219, e-mail:msz@msz.org.pl.
Red.
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razem z TOB¥

Terminy warsztatów:
27 czerwca – 10 lipca 2017 r.;
12 lipca – 25 lipca 2017 r.;
27 lipca – 9 sierpnia 2017 r.;
11 sierpnia – 24 sierpnia 2017 r.
25 sierpnia – 7 września 2016 r.
http://www.razemztoba.pl
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Przeszedł w życiu wiele, to go jednak nie złamało

P

rzez 36 lat Pan Marek codziennie dojeżdżał do gdańskiej stoczni do pracy, gdzie pracował jako mechanik. W młodości
uczestniczył w strajkach w Warszawie, ma nawet wspólne zdjęcie z Lechem Wałęsą, z którym dzieli się opłatkiem.
W 2014 r. objęto go zwolnieniem grupowym i stracił pracę.

ALEKSANDRA GARBECKA
Podupadł na zdrowiu, do tego
doszły również problemy rodzinne. W Elbląskim Centrum Integracji
Społecznej jako uczestnik projektu,
prowadzonego przez Elbląską Radę
Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych oraz Elbląskie Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
znalazł nie tylko cichą przystań, ale
także nadzieję na znalezienie zatrudnienia.
– Często jeździłem na strajki,
broniłem nauczycielek, pielęgniarek, zdarzało się, że byłem bity oraz
internowany. Raz dostałem gazem
między oczy, popsuł mi się przez to
wzrok. Spałem 3 dni na balkonie, bo
nie szło wytrzymać, tak piekły oczy
– wspomina Pan Marek.
Mimo to codziennie, sumiennie
dojeżdżał do pracy. W 2014 r został
zwolniony. Od tego momentu w jego
życiu pojawiła się lawina nieszczęść.
Najpierw miał operację na rękę, w wyniku której pojawiły się problemy
z wyprostowaniem palców i częstymi
skurczami. Później był wypadek, który
spowodował pęknięcie kości w kostce,
pojawiły się również powikłania po
dotkliwym pobiciu sprzed kilku lat
w efekcie którego stracił dwa przednie
zęby, których do dnia dzisiejszego
jeszcze nie wstawił. Przez długi czas
był na zwolnieniach. W międzyczasie
doszły nieprzyjemne problemy z jedną
z córek, która zaszła w ciążę, będąc
niepełnoletnią i zasądziła Pana Marka
o alimenty.
– Córka zamieszkała wtedy z ojcem dziecka i jego matką, gdyż tam
miała lepsze warunki. Dawałem jej

pieniądze, tyle ile mogłem. Jej niedoszła teściowa uważała jednak, że
niewystarczająco interesujemy się
córką i wnukiem stąd naciskała na Dorotę, moją córkę, aby zasądziła mnie
o alimenty. Cała sprawa ciągnęła się
bardzo długo. To bardzo przykra sytuacja. Wpadłem przez to w depresję.
Do tej pory bardzo rzadko widujemy
się z córką, bo jej niedoszła teściowa
sobie tego nie życzy. Uważam, że
zrobiła Dorocie pranie mózgu. Mam
duży żal do córki, że pozwoliła na
to wszystko – mówi z wyrzutem Pan
Marek. – Oprócz Doroty mam jeszcze
3 dzieci, w tym niepełnosprawnego
syna ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którym opiekuje się
moja żona. Z całą trójką mam dobry
kontakt. Jestem także dziadkiem 4
kochanych wnucząt, których zdjęcia
z dumą przechowuję w swoim telefonie.
razem z TOB¥

Po burzy zawsze wychodzi słońce...
Pan Marek wiele w życiu przeszedł.
To go jednak nie złamało. Znalazł
w sobie siłę do dalszej walki. Przez
dłuższy czas szukał zatrudnienia, bo
jak sam przyznaje, nie lubi siedzieć
w miejscu. Ma w tej chwili orzeczony lekki stopień niepełnosprawności
i rozpoczął już praktyki w jednym
z elbląskich przedszkoli, po której jest
duża szansa na zatrudnienie.
– Projekt bardzo mi pomógł. Zanim
do niego trafiłem byłem zamknięty w sobie, wciąż się zamartwiałem
i przeżywałem sytuację rodzinną.
Teraz nawiązałem nowe znajomości
i otworzyłem się na ludzi, udało mi
się odciążyć umysł i odciąć się nieco
od problemów. Jestem zadowolony
– podsumowuje Pan Marek.
aleksandra.garbecka
@razemztoba.pl
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Osoby niewidome wyszły z cienia

C

złonkostwo w Polskim Związku Niewidomych, to nie tylko legitymacja, opłacanie składek i korzystanie
z przyznanych uprawnień. To także możliwość uczestnictwa w organizowanych imprezach, warsztatach czy spotkaniach, służących aktywizacji i zaspokajaniu własnych aspiracji – podkreśla Anna Stachowska-Malesa, prezes Koła
PZN w Braniewie, które 19 maja br. obchodzić będzie 40-lecie swojej działalności.
ALEKSANDRA GARBECKA

Początkowo braniewskie koło liczyło
54 osoby. Jego działalność jednak nie
skupiała się jedynie wokół przyjmowania
składek i organizowania wyborów do
władz. Działacze dokładali starań, aby
zaspokoić potrzeby bytowe i duchowe
swoich członków, których systematycznie przybywało. Nawiązano współpracę
z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej, by zapewnić pomoc w uzyskiwaniu
zapomóg stałych dla tych, którzy nie
posiadali rent, wydawano skierowania
do ośrodków rehabilitacyjnych i sanatoriów, przyznawano dotacje na sprzęt
gospodarstwa domowego ułatwiający
życie. Mimo, że czasy PRL-u, były okresem gdy problem niepełnosprawności
zamiatało się pod dywan, z roku na rok
oferta koła stawała się coraz bogatsza.
- Niepełnosprawnych nie było widać
na ulicach – borykając się z biedą żyli
w swoim odizolowanym świecie. O komputerach w naszym kraju jeszcze się nikomu nie śniło, a osoby niewidome mogły
się kształcić tylko dzięki znajomości alfabetu Braille’a. Podstawowe umiejętności
niewidomi zdobywali w specjalistycznych
ośrodkach, z których szczególną sławą
cieszył się zakład w Laskach – wspomina
Anna Stachowska-Malesa.

Wachlarz różnych możliwości
Obecnie koło liczy 220 członków,
w tym 4 nadzwyczajnych i dwoje dzieci. Członkowie koła mogą brać udział
w różnych projektach, organizowanych
przez Okręg PZN podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności. Bardzo chętnie
uczestniczą w warsztatach muzycznych,
komputerowych, arteterapii i pisma
punktowego. Członkowie braniewskiego
koła kochają wycieczki i pielgrzymki. Byli
prawie we wszystkich zakątkach naszego
kraju a także za granicą: w Watykanie,
Str. 40

Bułgarii, Czechach i na Litwie. Jeśli tylko
zdrowie pozwala, co najmniej raz do
roku odwiedzają pobliskie sanktuaria
m. in. w Klebarku, Gietrzwałdzie, Stoczku, Świętej Lipce. Co 2 lata udają się
również na Ogólnopolską Pielgrzymkę
Niewidomych, do różnych miejsc kultu religijnego w kraju. Byli w Łomży,
Gostyniu, Piekarach Śląskich, Łowiczu,
Niepokalanowie, Kościerzynie a w tym
roku w Lublinie.
- Jesteśmy bardzo zintegrowani, pomimo tego, że zrzeszamy ludzi różnych
profesji i w różnym wieku. Niestety koło
się starzeje. Tym bardziej staramy się
organizować pracę tak, by mogło uczestniczyć w niej jak najwięcej osób. Organizujemy jednodniowe rajdy, spotkania,
wyjścia do kina, wyjazdy do teatru,grille,
pikniki, zabawy okolicznościowe itp. Cieszymy się , że członkowie naszego koła
odwiedzają biuro w różnych sprawach.
Rocznie jest to około 1800 – 2000 osób.
- tłumaczy Anna Stachowska-Malesa.

Niewidomy nie znaczy bezradny
W braniewskim kole działają sekcjae: informatyczno – medialna, diabetologiczna, arteterapii oraz muzyczno
– wokalna. Od 14 lat funkcjonuje też
z powodzeniem zespół „Ton – Lira”.
Występuje on na różnych imprezach,
festiwalach, konkursach w mieście, porazem z TOB¥

wiecie, regionie, województwie a także
zagranicą. Zespół posiada ogromny dorobek: są wśród nich nagrody, puchary,
statuetki, dyplomy a także Złotą Honorową Odznakę Polskiego Związku
Niewidomych. Zespół reprezentował
również środowisko osób z dysfunkcją
wzroku na Międzynarodowym Konkursie
Niewidomych w Ustii nad Łabą.
- Większość osób sprawnych fizycznie
utratę wzroku postrzega jako tragedię,
uniemożliwiającą samodzielne życie.
Niewidomy to, w wyobrażeniu wielu,
człowiek bezradny, skazany na bierność,
pomoc innych przy najprostszych czynnościach i spędzanie czasu tylko w miejscach, które dobrze zna. Zauważamy
jednak, że postrzeganie osób niewidomych i słabowidzących bardzo zmieniło
się na przestrzeni minionych lat. Coraz
częściej spotykamy osoby niewidome
w przestrzeni publicznej. Poruszają się
samodzielnie, podróżują, pracują, nie
wstydzą się chodzić z białą laską. Zaakceptowali swoją niepełnosprawność
wzrokową, wyszli z szarości samotnego
życia i z uśmiechem i wiarą powrócili
do normalności - podsumowuje Anna
Stachowska-Malesa.
aleksandra.garbecka
@razemztoba.pl
http://www.razemztoba.pl

