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Nie jestem Mariolką

iedy piszę te słowa, jeszcze trwają prace nad książką „Elblążanki”, a ja wiem, że jednym
z najczęściej zadawanych pytań będzie, ile w Mariolce jest mnie i czy historia Olgierda
jest tożsama z losami Marianka i jego chorobą. I wiem, że choćbym bardzo się starała, to
i tak nie uniknę zestawień, szukania związków czy też analogii do sytuacji i innych osób. Chyba
zdarzenia i bohaterowie fikcyjni są najtrudniejsi do strawienia, szczególnie gdy tak mocno zostają
osadzeni w realu.
DOMINIKA LEWICKA-KLUCZNIK

Nie jestem Mariolką i nigdy nie
będę. Ona wręcz jest całkowitym moim
przeciwieństwem i uosobieniem tego,
że większość osób w życiu ma pod górkę, a państwo, urzędnicy i inni ludzie
dokładają schodów pod nogi do tych,
które i tak już są w głowach czy też
w rodzinach. Osoby biedne, niezaradne, niewykształcone bardzo chętnie
są wkładane w ramy szeroko pojętej
patologii. W momencie gdy zdarza się
choroba, niepełnosprawność czy też
nieszczęście, to świat utkany z przypadkowych desek po prostu wali się na
głowę. Większość z nas takie rodziny
widzi tylko w programach typu „Nasz
nowy dom”. Pytanie, jak pomóc, zostawiam bez odpowiedzi.

Matko jedyna!
Pomimo tego, że tak bardzo odcinam
się od Mariolki, to jednak towarzyszy
mi ona na każdym kroku. Pokochałam
ją, gdy tylko zrodziła się w mojej głowie
jako mama Marianka. Ten zawdzięcza
życie Piotrowi Mosoniowi i zawsze
będę to podkreślać. Historia Marianka powstała na wielkim wkurwie, ale
toczyła się już potem całkiem spokojnie, rozdrapując kolejne rany. W tej
chwili myślę, że tak naprawdę M+M
jest książką o Niej. O Matce.
Zdanie „Nie jestem Mariolką” towarzyszy mi paradoksalnie dość często. Nie chodzi o to, by dodać sobie
czegoś, ale by znaleźć w sobie siłę na
walkę z przeciwnościami losu. Pomimo tego, że wiem, jakie mamy prawa,
jak są skonstruowane ustawy, jakie
przepisy obowiązują lekarzy czy też
urzędników, bardzo często spotykam
się z tym, że odchodzę z kwitkiem, że
ktoś wmawia, że muszę zdobyć dodatStr. 4

kowe zaświadczenie, dokumenty czy
gdzieś iść. Poziom kultury osobistej
osób pracujących skądinąd na rzecz
społeczeństwa pozostawia wiele do życzenia, ale okrutne jest to, że większość
petentów nie jest w ogóle świadoma
swoich praw i możliwości. I wcale nie
poprawia mi humoru, gdy po roku
urzędnik mnie przeprasza za swoje
zachowanie, bo dociera do niego, że
potraktował nas nieodpowiednio. I nie
wynika to z autorefleksji, ale z wyników kontroli przeprowadzonej po
mojej interwencji w Ministerstwie.
Wszak, nie jestem Mariolką.
O tym, że syn powinien mieć legitymację osoby niepełnosprawnej, dowiedziałam się na basenie na drugim
końcu Polski. Orzeczenie miał już kilka
lat, więc przy najbliższej okazji zapytałam urzędnika w MOPS-ie, dlaczego
nie informują o tym, jakie dokumenty
można wyrobić na podstawie orzeczenia, z jakich ulg skorzystać i do czego
ma się prawo. Usłyszałam, że to nie
należy do jego obowiązków. A szkoda.
Pominę również lata płacenia za bilety
komunikacji miejskiej.

Kiedy drugie piętro staje się trzecim albo odwrotnie
Dziecko na wózku (oczywiście dorosły też) w pewien sposób weryfikuje sposób życia oraz poruszanie się.
Baczną uwagę zwracam na to, gdzie
mogę wejść. I przykro to mówić, ale
do wielu przestrzeni publicznych nie
mam dostępu. Także podczas wyborów
powszechnych. Jest to jeden z ważniejszych problemów, z jakimi musimy się
jako społeczeństwo uporać, ponieważ
ograniczenia w dostępie to pierwszy
krok do marginalizacji. Do wielu miejsc
jeżdżę z synem nawet wbrew zdrowemu rozsądkowi. I wieloma aspektami
razem z TOB¥

tych wycieczek staram się nie przejmować, bo nie jestem Mariolką.
Kilka dni temu dostałam od małżonka misję dostarczenia dokumentów
do Urzędu Miejskiego w Elblągu. Wydział Edukacji. Byłam tam nieraz. Drugie piętro. Mąż uprzedził, że zmienił
się jedynie pokój, w którym załatwia
się sprawy związane ze szkolnictwem
specjalnym. Zrozumiałam. Mieliśmy
nawet z młodym dość dużo szczęścia,
bo zdążyliśmy na wcześniejszy autobus i stwierdziłam, że załatwimy
razem sprawy w Urzędzie, bo mamy
i tak po drodze na dodatkowe ćwiczenia. Wejście dla osób niepełnosprawnych z windą znajduje się z drugiej
strony Urzędu. W wiatrołapie oczywiście informacje o dofinansowaniu inwestycji z funduszy unijnych.
Nie ma natomiast nigdzie rozpiski,
na którym piętrze znajdują się konkretne departamenty. W windzie też
takiej informacji nie ma. Ale kto by
się tym przejmował, przecież wiem,
że jadę na drugie. Poczekałam trochę na windę, ponieważ urzędnicy
też muszą sobie pojeździć i jedziemy
na drugie. I już powoli zaczynam się
czuć jak u Kafki. Niby wiem, gdzie jestem, ale jest jakoś inaczej i z pewnością nie są to te drzwi, które mnie
interesują. Czas kurczył się przeraźliwie, więc stwierdziłam, że odstawię
dziecko na ćwiczenia i wrócę. Po pierwsze, nie jestem Mariolką, po drugie,
nie można kolorem włosów argumentować tego, że zgubiłam się w Urzędzie.
Powrót nastąpił wejściem głównym,
gdzie wisi wielki spis treści wszystkich ważnych, a przemiły pan służy
informacją. Departament Edukacji
na drugim piętrze. No tak. Pan mówi,
że mogę pojechać windą, na co odpaliłam, że windą to ja już sobie pojeździhttp://www.razemztoba.pl

łam. Idę. Dokładnie wiem, gdzie jestem.
Niczego nie przenieśli, nie przemalowali, nie pozamieniali. Znajduję nawet
rzeczony wcześniej specjalny pokój –
to znaczy specjalistów od szkolnictwa
specjalnego. Pani kseruje dokumenty,
a ja jednak czuję, że muszę, bo nie
jestem Mariolką. Pytam pani, że jak
to jest, że gdy wjechałam tą windą dla
niepełnosprawnych na piętro drugie,
to jednak okazało się, że nie znalazłam
się tu, gdzie teraz jestem. Pani spojrzała trochę jak na idiotkę, ale nie znalazła
zrozumienia, więc przemówiła. Tamtą
windą dla niepełnosprawnych to jest
piętro trzecie. Nie znalazła riposty, gdy
zapytałam, skąd ten niepełnosprawny
ma o tym wiedzieć, skoro nigdzie nie
jest to napisane i wygląda na to, że to
wiedza tajemna zarezerwowana tylko
dla urzędników. Znowu nie znalazłam
zrozumienia, ale ksero się udało. A ponieważ nie jestem Mariolką, napiszę
pismo w tej sprawie do starego Prezydenta i nowych Radnych.

Czas na oddech
Znowu mnie poniosło, bo tak naprawdę miałam pisać o czymś innym.
Chciałam się pochylić nad tym, jak
bardzo potrzebna rodzicom jest opieka
wytchnieniowa. Jak wiele zaczyna się
mówić o wypaleniu. Jakie to jest trudne być w tak mocno zależnej relacji
z dzieckiem, że jego pierwsze nocowanie poza domem w wieku ośmiu lat
sprawia, że nie można sobie znaleźć
miejsca, bo człowiek nie jest przyzwyczajony do ciszy. Ale o tym kiedyś. ■

● Trzy dni tegorocznych Międzynarodowych Spotkań Artystycznych
za nami. Jak co roku to czas wytężonej pracy i wielu obserwacji. W tym
roku, niestety, też kilku negatywnych.
Wszystko za sprawą młodzieży szkolnej. Śmiechy, komentarze, które nie
przystoją chwili oraz fruwające w powietrzu „kulki” papieru. Tego doświadczyłem podczas kolejnych spektakli
w wykonaniu osób z niepełnosprawościami. Mam tylko nadzieję, że
do sceny nic nie dotarło. Tam działo
się naprawdę dużo i naprawdę, jak
co roku, było super, a poszczególne
spektakle dawały dużo do myślenia.
Tymczasem ekscesy szkolniaków pokazują, że w szkole potrzebujemy jeszcze
więcej religii, jeszcze więcej przedmiotów „encyklopedycznych”, gdzie
młodzież będzie wkuwać na pamięć
byleby zdać, a życia i tego co wokół
i tak się nie nauczymy – bo przecież
czasu nie ma, a program nauczania
taki przeładowany...
PS. Oczywiście, gwoli ścisłości, na
sali była też młodzież, która bacznie
obserwowała to co dzieje się na scenie,
a ich poziom zachowania był adekwatny do miejsca, w którym się znajdowali. Nie oznacza to, że rozumieli co
się na scenie dzieje i co artyści mieli
do przekazania. Skąd taki wniosek?
Odpowiedź jest prosta – z rozmów
pomiędzy występami.
● Wielkie świętowanie coraz bliżej. Coroczny rytuał żegnania starego
i witania nowego roku nadchodzi nieubłaganie.W tym roku będzie jednak
inaczej. Wszystko za sprawą wielu
miast, które postanowiły, że w swojej
dobrej wierze dla zwierząt zrezygnuRazem z Tobą Każdego Dnia

ją z tradycyjnego pokazu sztucznych
ogni o północy. Zupełnie nie rozumiem tego postępowania, przecież
i tak fajerwerki będą fruwać, a petardy hukowe rozbrzmiewać przez cały
Sylwester i Nowy Rok. Ktoś wierzy,
że od strzelania przeciętnego Kowalskiego i młodzieży rzucającej petardy
po śmietnikach zwierzęta będą mniej
zestresowane? Pewne obyczajowe powiedzenie głosi, że bez alkoholu można się dobrze bawić. Zapewne więc
również i Sylwestra można świętować
bez fajerwerków – choć czy to jeszcze
będzie świętowanie? Przywykłem już,
że z roku na rok wiele frajdy z różnego
typu świętowania i obyczajów, którą pamięta się z dzieciństwa, umiera
śmiercią naturalną lub tłumiona jest
(często skutecznie) przez wszędobylską szeroko rozumianą „poprawność
polityczno-przyrodniczo-obyczajową”.
● Jeśli jesteśmy już przy tradycji, to
wielce żałuję, że nie jestem w gronie
tych osób, które w przedświątecznym
szale mają przyjemność w chodzeniu
po sklepach w poszukiwaniu prezentów dla najbliższych. Ja już od lat ograniczam się do zamawiania wszystkiego
przez internet i zazwyczaj z góry już
wiem, co ten ktoś chce dostać. Przynajmniej mam pewność, że obdarowany
będzie zadowolony z prezentu jaki
otrzyma, i po moim wyjściu nie wystawi go na aukcji lub rzuci gdzieś w kąt,
by o nim zapomnieć. Nie ukrywam,
chciałbym zrobić komuś prezent niespodziankę, ale widmo wielogodzinnego chodzenia po sklepach, kiedy już
i tak moja doba jest za krótka, sprawia,
jednak że chęci przegrywają ze zdrowym rozsądkiem i optymalizacją czasu.
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Ilona i Damian Nowaccy są rodzicami niepełnosprawnej Julki z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
(MPD). Na łamach „Razem z Tobą” opisują swoje
chwile radości, zwątpienia oraz dzielą się licznymi
doświadczeniami i spostrzeżeniami, wynikającymi
z wychowywania niepełnosprawnego dziecka.

Z perspektywy rodzicóW

Świąteczna magia kompromisu

O

tóż będzie świątecznie – bo jak inaczej mogłoby być. Mamy właśnie najbardziej gorący okres
ze Świętami związany – można nawet powiedzieć, że bardziej gorący niż one same.

Już od listopada witryny sklepów zapełniają się choinkami,
ozdobami i lampkami – nieomylny znak, że Boże Narodzenie
za rogiem. Tym cenniejszy to drogowskaz, że zima nie postawiła
swojego – o białych Świętach chyba możemy tylko pomarzyć,
choć kciuki trzymamy cały czas.
Ale co tam śnieg – ilość reklam na programach dziecięcych
nie pozostawia złudzeń co do tego, na czym należy się teraz
skupić. Choć jak się im dłużej przysłuchać (audio zwykle mi
wystarcza), to jednak skupienie się na czymś konkretnie jest
chyba ostatnim o co w nich chodzi. Zalewa nas między innymi
lawina „zawsze posłusznych” piesków i kotków, tutaj w oglądaniu
czynnie i głośno uczestniczy nasz, cóż... nieco mniej „zawsze
posłuszny” Lakuś. Są oczywiście przeróżne postaci ze znanych
dobrze dzieciom bajek i filmów z serii – musisz to mieć!
To może nie zabrzmi najlepiej, może niektórzy z Was się
nawet oburzą, ale co tam. Ja w tym konkretnym okresie w roku
zwyczajnie cieszę się, że nie muszę się tymi reklamami przejmować. Że już mniej więcej od listopada Julka nie wierciła
nam nigdy w brzuchu dziury o jakiś „must have”, stawiając
w sytuacjach delikatnie mówiąc niekomfortowych. W czymś
lepiej mieć musimy...
Oczywiście nie rozwiązuje to kwestii prezentu samego w sobie. Bo przecież jakiś zawsze jest. Operacja „Co kupić Julce
od Mikołaja?” jest co roku sporym wyzwaniem, bywa że nie tylko
intelektualnym, ale też logistycznym, bo często Mikołaj korzysta nie tylko z naszych pomysłów, ale też zleca ich realizację.
Muszę przyznać, że nie jest to łatwe. Może nie logistycznie, bo
bez przesady, mamy czas, ale intelektualnie właśnie. Człowiek
chce być kreatywny, czymś zaskoczyć nie tylko Julę, ale też
i samych siebie. Zwykle zaczyna się od usilnej próby (zwykle
z góry skazanej na niepowodzenie) odkopania w pamięci momentów: „o! to kupimy Julce pod choinkę”. Jak już nic z tego
nie wyjdzie, próbujemy dalej... Co roku jakoś trudniej. Coraz
częściej skłaniamy się ku opcji składkowej z cyklu: „Kupimy
coś większego od wszystkich”, tylko dylemat „co?” pozostaje.
W ostatnim czasie chyba znaleźliśmy złoty środek – pieniądze,
które przeznaczylibyśmy na prezenty, nie tylko dla Julci, ale
też dla siebie, przeznaczamy na cegiełkę do wycieczki, którą
sobie zaplanujemy w bliższym lub dalszym czasie. Doszliśmy
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do wniosku, że wrażenia i wspomnienia, jakie się z nich przywozi są warte nazwania najlepszym prezentem i jestem pewna,
że Julka się z nami zgadza, bo sama bardzo wiele z nich czerpie.
A pod choinką wystarczy drobiazg, bo wiadomo – coś być
musi.
Nie ma dyskusji. Zamówiony Mikołaj musi choć raz wyczytać Julcię, kiedy wyszukuje paczki pod choinką. Nazwijmy
to kompromisem.
Kiedy już jesteśmy spokojniejsi o prezenty i pomysły na nie,
pozostaje chłonąć klimat świąteczny. Tym bardziej, że same
Święta mijają dosyć szybko. Spokojnie zaplanować kiedy kupić
kapustę na bigos, a kiedy upiec ciasteczka tak, żeby zdążyć się
nimi nacieszyć wcześniej. I próbować ominąć szał zakupowy.
To wszystko da się zrobić.
Bardzo lubię ten czas, tę atmosferę... Jest w niej coś magicznego: w wyskakujących z każdego okna sklepowego kolorowych
lampek i łańcuchów, w tym jak z co trzeciego wózka zakupowego
w marketach wystaje wielki miś, w ubieraniu choinki, zapachu
przygotowywanych potraw... To trzeba chłonąć, bo zdarza się
raz w roku. Ten czas nie może przemknąć obok.
I tego Wam wszystkim serdecznie życzymy. ■
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ak by nie patrzeć, nieubłaganie zbliża się koniec roku.
Zamykamy dwa ostatnie tegoroczne numery – jeden
z nich, ze względu na okres świąteczno-noworoczny
i związaną z tym logistykę dystrybucyjną, otrzymają Państwo
z pewnością już w nowym 2019. Dziwnie pisze się te słowa.
Jeszcze nie tak dawno „przyzwyczajałem” się do wpisywania
w dacie 2018, a tu już cyk i data ta powoli staje się nieaktualna.
Wraz z mijającą ósemką zostawiamy za sobą dwanaście miesięcy różnych wspomnień – zarówno tych dobrych, jak i tych,
o których wolelibyśmy nie pamiętać, a także tych, po których
pojawia się w nas złość i smutek.
Jak co roku o tej porze wiele osób snuje plany na kolejne
miesiące. Pojawiają się też wiecznie żywe postanowienia noworoczne. Ja nigdy ich nie robiłem i nie zamierzam. Wielokrotnie
już doświadczyłem, jak los łatwo bez cienia skrępowania potrafi
zadrwić z naszych planów i postanowień. Stąd też trzymam
się swoich postanowień o braku postanowień i zbyt dalekosiężnych planów. Wówczas mniej boli, jeśli coś nie wyjdzie.
Przykładem niech będzie tutaj nowa strona internetowa „Razem
z Tobą”, która powstawała zdecydowanie za długo. Podejść do
zrealizowania tego pomysłu było wiele i zazwyczaj, gdy już
wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, przychodził
dzień, kiedy wszystko brało w łeb i trzeba było zaprzepaścić
poczynione do tej pory postępy. Tym razem jednak się udało,
choć nie obyło się bez problemów. Kolejny raz sprawdziła się
stara dobra zasada, by nie chwalić dnia przed zachodem słońca.
W tym miejscu muszę szczególnie nisko uchylić czoła Pawłowi
Gwardyńskiemu, który prawie dwa tygodnie dosłownie niemal
„wkoło zegara” walczył z przeciwnościami technicznymi, jakie
pojawiały się tuż po uruchomieniu nowej strony. Pokładamy
w niej duże nadzieje. Wraz z nią chcemy wprowadzać systematycznie nową jakość do naszych działań. O szczegółach
na razie nie będę mówił, wszystko jeszcze przed nami. Teraz dajemy sobie trochę czasu na „dotarcie się” nowej wersji
razemztoba.pl, a następnie ruszymy z kolejnymi nowościami.
Mijające dwanaście miesięcy to również okres bardzo intensywnej pracy dla całej redakcji. Najpierw – niemal z dnia

na dzień dostaliśmy propozycję „nie do odrzucenia” – przeprowadzki do nowego lokum. Z początku trudno było nam
opuszczać mury redakcji na Jaszczurczego 15. Zdawaliśmy
sobie jednak sprawę, że taka okazja może już się nie powtórzyć,
a w pokoju nr 8, gdzie redakcja mieściła się właściwie od zawsze,
było nam już po prostu za ciasno, a co za tym idzie, komfort
pracy bywał różny. Trzy dni trwało zanim przenieśliśmy się
z całym swoim „dorobkiem” do nowego lokum. W godzinach
pracy meblowaliśmy nowe biuro, a popołudniami w domach
nadrabialiśmy pracę redakcyjną. Jakby tego było mało, mieliśmy jeszcze zobowiązania projektowe, które ze względu na
późny termin podpisania umowy kumulowały się w okresie
wczesnoletnim. I zamiast jak większość ludzi planować majówki i zbliżający się urlop wakacyjny, nam w głowie była praca
i radość, że po wielu miesiącach ciszy możemy na dobre wrócić na łamy „Razem z Tobą”, a Państwo będą mieli możliwość
otrzymywania drukowanej wersji naszego pisma. I tutaj muszę
pochwalić pracowników redakcji oraz ówczesnych praktykantów
i stażystów. To dzięki nim wszystko w miarę sprawnie poszło,
choć kosztowało nas to wiele sił i wyrzeczeń.
Dziś, po tych kilku miesiącach w nowej już lokalizacji, nie
wyobrażamy sobie, by mogłoby być nam gdzieś lepiej. Żeby nie
było jednak zbyt nudno i spokojnie, wróbelki ćwierkają już,
że niebawem czeka nas kolejna przeprowadzka. Po wielu latach
gościny na Jaszczurczego 15 Elbląska Rada Konsultacyjna Osób
Niepełnosprawnych zmienia swoją siedzibę, chcąc się rozwijać i rozszerzać swoją ofertę. Wraz z wyprowadzką ERKON-u
również redakcja zmieni swoje miejsce. Do końca stycznia
2019 roku jeszcze będziemy „na Jaszczurach”, a potem... O tym
poinformujemy w kolejnych numerach. Nie ma co zapeszać.
W skali minionego roku dużo było jeszcze wyzwań, z którymi
musieliśmy jako redakcja się zmierzyć. Z pełnym przekonaniem
mogę stwierdzić, że daliśmy radę. Kolejny – 21. rok funkcjonowania gazety i 13. rok portalu internetowego – za nami.
Co przed nami? Tego nigdy nie wiemy. Tak to już jest w naszym
zawodzie, że nigdy nie wiemy, czy gdy idziemy rano do pracy
nie wydarzy się coś, co całkowicie nie zmieni naszych planów
na dany dzień. Mimo to praca ta daje nam wiele satysfakcji, a jej
nieprzewidywalność sprawia, że u nas zawsze coś się dzieje,
a każdy kolejny dzień jest inny od poprzedniego – ciekawszy,
wnoszący coś nowego.
Na koniec, korzystając z okazji, chciałbym wszystkim naszym Czytelnikom, Współpracownikom i Przyjaciołom z okazji
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
życzyć wszystkiego co najlepsze. Niech te Święta upłyną Wam
w rodzinnej, radosnej i spokojnej atmosferze, a nowy 2019 rok
będzie lepszy od tego, który już za nami. Wszystkiego dobrego!

Razem z Tobą Każdego Dnia

Rafał Sułek
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Społeczeństwo

Ostrzegamy

Doda spotkała się z seniorami

Uwaga na fałszywe SMS-y
Policjanci z Elbląga odnotowali usiłowanie oszustwa na starszej osobie. Do kobiety przyszedł
SMS od rzekomego przedstawiciela jednego
z operatorów telewizji cyfrowych. W treści pojawił się wpis o pilnym uregulowaniu zaległości
w płatnościach.

Fot. Justyna Lenart

Fot. pixabay.com

6 grudnia odbyło się wyjątkowe spotkanie Świąteczne Dody z seniorami. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, z którym Dorota Rabczewska-Stępień
współpracowała przy tworzeniu charytatywnego
kalendarza, zaprosiło ją na Wigilię.

W trakcie wizyty Doda opowiadała o świętowaniu w rodzinnym gronie, swojej pracy i zaprezentowała teledysk do utworu
dedykowanego zmarłej w tym roku Babci – „Nie wolno płakać”.
W podziękowaniu za zaproszenie Dorota przekazała stowarzyszeniu bon na 10 tysięcy złotych do wykorzystania przez seniorów
na potrzebne lekarstwa, a także słodkie upominki. ■
ZDROWIE

B

Oszust celowo nie napisał jaką kwotę stanowi zaległość,
bo zwyczajnie nie wiedział. Wiedział natomiast, że kobieta
korzysta z usług tego konkretnego dostawcy. Wiadomość
zawierała także numer konta, na który należało dokonać
przelewu. Elblążanka nie dała się oszukać i zadzwoniła
pod 112.
Policjanci zwracają się z apelem, aby nie odpowiadać na
wiadomości sms z nieznanego źródła. Udzielenie odpowiedzi
może skutkować utratą naszych pieniędzy. O podobnych
przypadkach należy powiadamiać funkcjonariuszy dzwoniąc
pod numer 112 lub 997. ■
Jakub Sawicki

Nadwaga u dziecka zwiększa ryzyko raka

adanie z udziałem ponad miliona mężczyzn wskazuje, że otyłość, a nawet nadwaga w młodym
wieku podnoszą zagrożenie poważnymi chorobami wątroby, w tym nowotworem. Naukowcy
zalecają dbanie o wagę i badania profilaktyczne.
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Fot. pixabay.com

Plaga otyłości i nadwagi stanowi coraz większy problem w różnych rejonach
świata, także w Polsce. Jak podaje WHO, w 2016 roku na całym świecie ponad
1,9 mld dorosłych osób miało nadwagę, a 650 mln było otyłych. Szwedzcy naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego Karolinska podają tymczasem kolejny
powód, dla którego warto zatroszczyć się o swoją linię już od czasu młodości.
Badacze przyjrzeli się danym na temat 1,2 mln szwedzkich mężczyzn wezwanych
do służby wojskowej w latach 1969–1996.
Informacje o stanie zdrowia uczestników objęły okres aż do roku 2012, co dało
w sumie 34 mln tzw. osobo–lat (czyli ilość osób pomnożona przez czas obserwacji).
W tym czasie pojawiło się 5281 przypadków ciężkich schorzeń wątroby, w tym
251 przypadków raka tego narządu.
Wyniki pokazały wyraźnie szkodliwe działanie zbyt wysokiego BMI (wskaźnik
masy ciała). Mężczyźni, którzy mieli nadwagę w młodym wieku, byli o połowę
bardziej zagrożeni chorobami wątroby (wszystkimi) w późniejszych latach,
a otyli – dwukrotnie bardziej niż ich koledzy o normalnej wadze. ■
Marek Matacz (PAP)
http://www.razemztoba.pl

BEZ BARIER

Społeczeństwo

Rekordowy wynik

Weszło w życie zarządzenie w sprawie
stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Poznania. W grudniu
wykonawcy i projektanci inwestycji
infrastrukturalnych oraz pracownicy
Urzędu Miasta wezmą udział w szkoleniu z tego zakresu.

Fot. Fundacja Energa

Fot. pixabay.com

350 tys. zł trafi do najbardziej potrzebujących. Wszystko
za sprawą akcji „Aktywni Charytatywni”, której uczestnicy
przebiegli, przepłynęli lub wyjeździli na rowerze ponad
700 tys. kilometrów.

Poznań ze Standardami
Dostępności

„Aktywni Charytatywni” to inicjatywa zrzeszająca zainteresowanych ideą pomagania. W czasie jej trwania uczestnicy podejmują różne aktywności fizyczne,
zbierając w ten sposób kilometry do wspólnej puli. Do rejestracji przebytych
dystansów wykorzystano aplikację mobilną. Tegoroczny wysiłek uczestników
przełożył się na osiągnięcie wyniku większego o 150 tys. km niż w ubiegłym roku.
Ponad 700 tys. przebytych kilometrów pozwoli przekazać Fundacji Energa
350 tys. zł na dofinansowanie wyjazdów wypoczynkowych dla podopiecznych
domów dziecka oraz placówek opieki dla starszych. Organizacja zabezpiecza
w swoim budżecie ustaloną kwotę, która w przypadku osiągnięcia planowanego
celu zostaje przekazana wybranym placówkom opiekuńczo–wychowawczym
z obszaru działania Grupy.
Placówki, które otrzymają pomoc: Dom dla Dzieci w Pasymiu, Placówka Pieczy
Zastępczej „Korczakówka” w Ostrołęce, Gdańskie Domy Dziecka Centrum Placówek OW „Młody Las” w Toruniu, Ośrodek Opiekuńczo–Wychowawczy Płock,
Dom Dziecka w Kaliszu, Placówki OW przy MOPRw Słupsku, Placówka OW nr 1 
w Koszalinie, Dom dla Dzieci w Szymonowie, Zakład Opiekuńczo–Leczniczy
przy Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu, Dom Pomocy Społecznej
im. dr Leona Szumana w Toruniu oraz Dom Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku
i Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ■
Źródło: Fundacja Energa

Razem z Tobą Każdego Dnia

Standardy Dostępności to zbiór wytycznych,
stworzonych w oparciu o zasady uniwersalnego projektowania, które brane są pod uwagę
w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu
nowych inwestycji, a także przy modernizacji
lub przebudowie istniejących już obiektów.
Adresaci tego dokumentu mogą w lepszy sposób zadbać o dostępność architektoniczną,
informacyjną i komunikacyjną.
Do tej pory Standardy Dostępności wdrożyły
takie miasta jak Gdynia, Łódź i Warszawa – teraz
do tego grona dołączył Poznań. Zarządzenie
w tej sprawie 14 listopada podpisał prezydent
miasta Jacek Jaśkowiak. Wprowadzone zasady
kierowane są do wszystkich wydziałów UM oraz
miejskich jednostek organizacyjnych, a także podmiotów, które działają na ich zlecenie
w ramach projektów realizowanych na terenie miasta.
W grudniu odbędą się jednodniowe szkolenia dla podmiotów, które w codziennej pracy
zobowiązane będą działać zgodnie z przyjętym
dokumentem. ■
Źródło: poznan.pl
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Działając razem
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Fot. Przemysław Kusyk

lbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych – zrzeszająca lokalne organizacje
inicjatorka działań społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Elblągu, jak
również wydawca „Razem z Tobą” – obchodzi swoje 25-lecie.

MONIKA SZAŁAS
Wspólną pracę w kierunku poprawy
sytuacji osób z niepełnosprawnościami
zapoczątkowano ponad ćwierć wieku temu.
ERKON powstał z inicjatywy: Fundacji
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
im. Matki Teresy z Kalkuty, Klubu Młodzieży Niepełnosprawnej „Nie jesteś sam”
oraz Elbląskiego Klubu Wzajemnej Pomocy Emerytów i Rencistów. W spotkaniu,
na którym podjęto decyzję o założeniu
ERKON-u, wzięło udział 28 organizacji.
Realizowanie misji, jaką wtedy przyjęto,
przez lata przybierało różne formy, niezmienne było jedno: potrzeba wspierania
drugiego człowieka.
– Naszą misją było i jest tworzenie
warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym jak najpełniejszy udział
w życiu społecznym, korzystanie w pełni
z praw obywatelskich, wykorzystanie swoich możliwości – zaakcentowała podczas
jubileuszowej gali Barbara Gąsak, dyrektor
Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych.
Spotkanie, które odbyło się 30 listopada
w CSE „Światowid”, było okazją do podsumowania dotychczasowej działalności
Str. 10

i refleksji nad zmianami, jakie przyniosły
upływające lata. Gala rozpoczęła się piosenką „Człowieczy los” w wykonaniu Mai
Pink. Utwór zadedykowano Ewie Sprawce
– konsultantce ds. osób niepełnosprawnych, autorce wielu programów i innowacji,
która współtworzyła sztandarowe inicjatywy, do dziś stanowiące filar działalności
ERKON-u.
Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć podziękowań dla osób, których zaangażowanie i codzienna praca przyczyniają
się do zmiany postrzegania osób z niepełnosprawnościami oraz poprawienia ich
sytuacji życiowej.
– ERKON to nasi wspaniali pracownicy.
ERKON to beneficjenci, z którymi pracujemy na co dzień. ERKON to pracodawcy.
ERKON to wy. Wiemy, że żaden człowiek,
ani żadna organizacja, nie jest samotną
wyspą. Znaleźliśmy w naszym mieście
wielu przyjaciół i partnerów – są to osoby, organizacje i instytucje, dzięki którym
możemy realizować naszą misję. Dziękuję
wam za to, że jesteście i za to, jacy jesteście
– zaznaczyła Barbara Gąsak, zwracając się
do obecnych.
Ciepłe słowa, wspomnienia i życzenia
przekazali również zaproszeni na urorazem z TOB¥

czystość goście. Wśród podmiotów, które współpracując z ERKON-em działają
na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach
życia, wymienić można m.in. PFRON, instytucje miejskie, samorząd województwa
warmińsko-mazurskiego, organizacje pozarządowe i osoby zaangażowane społecznie.
– Dzięki wspólnym staraniom i poświęceniu jesteśmy w stanie sprawić, aby osoby
niepełnosprawne mogły w pełni korzystać z życia. Życzę państwu dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności i siły, która pozwala
z uśmiechem witać kolejny dzień. Jestem
pewien, że przez kolejne lata podopieczni
stowarzyszenia będą mogli znaleźć w nim
realną pomoc, zrozumienie, serdeczność
i dużo ciepła – podkreślił Jacek Protas,
poseł na Sejm RP.
Uroczystość uświetniły występy zaprzyjaźnionych artystów: zespołu Fantastic oraz
kabaretu Ale Babki, funkcjonujących przy
Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Osób
Niepełnosprawnych (który, podobnie jak
Zakład Aktywności Zawodowej czy Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych, powstał z inicjatywy ERKON-u), a także występ artystyczny Wiesława Baranowskiego z rodziną. ■
http://www.razemztoba.pl
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Mamy Honorowego Prezesa

Fot. Przemysław Kusyk

odczas uroczystej gali 25-lecia Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych
miało miejsce wręczenie Zbigniewowi Puchalskiemu – długoletniemu Prezesowi oraz Dyrektorowi ERKON – dyplomu z okazji przyznania mu tytułu Honorowego Prezesa.

W uznaniu za wielki wkład w funkcjonowanie i rozwój Elbląskiej Rady
Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych Walne Zebranie członków ERKON
przyznało tytuł Honorowego Prezesa
Zbigniewowi Puchalskiemu.
„Pana działalność w ERKON sięga początków organizacji. Od 1996 r.
do października 2018 r. pełnił Pan
funkcję Prezesa Zarządu, przez kilka lat jednocześnie Dyrektora Biura,
obie funkcje mają charakter społeczny.
W tym okresie Rada Konsultacyjna
osiągnęła wiele sukcesów, stała się
organizacją partnerską dla władz samorządowych, uzyskiwała nagrody
za innowacyjne i skuteczne działania
w zakresie rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych. Służył Pan Radzie i środowisku

osób niepełnosprawnych swoją wiedzą
prawniczą i bezinteresowną pracą.
Dziękując za wieloletnią działalność życzymy wielu następnych lat
w zdrowiu, owocnej realizacji nowych
planów, wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym” – napiano w uzasadnieniu.

Był Prezesem i Dyrektorem Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób
Niepełnosprawnych. Wcześniej pracował jako prokurator, masażysta,
doradca i konsultant, wiceprezes
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i Osób Niepełnosprawnych oraz
prezes okręgu Polskiego Związku Niewidomych. Krótko mówiąc
– Człowiek Orkiestra, którego warto poznać. Przypomnijmy więc wywiad ze Zbigniewem Puchalskim,
Razem z Tobą Każdego Dnia

który przeprowadziła Marta Kowalczyk, w ramach cyklu artykułów
pod nazwą „Nasze Drogi”.
Nie jest łatwo namówić go na zwierzenia. W końcu to mężczyzna i były
prokurator, który o niszczącej jego
oczy retinopatii woli żartować niż
rozczulać się nad swoją niedolą. Jest
to zgodne z jego filozofią życiową.
– Niepełnosprawność jako sposób na
życie niektórych osób, to mnie zawsze
wkurzało – mówi. – Trzeba walczyć,
bo w życiu jak się sypie, to wszystko
po kolei: zdrowie, praca zawodowa,
pozycja społeczna, zarobki, rodzina,
a czasem też znajomi – dodaje.
Po własnych doświadczeniach życiowych Prezes ERKON, nieco humorystycznie, dzieli czas i sposoby
funkcjonowania osób tracących wzrok
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A co było wcześniej?
Wcześniej był Koszalin, gdzie się
urodziłem i Bydgoszcz, gdzie skończyłem szkołę podstawową i IV LO. Potem
był Gdańsk, gdzie się wyprowadziliśmy
z rodzicami, i gdzie na uniwersytecie skończyłem prawo. Wtedy, w 1974
roku, w Akademii Medycznej w Łodzi,
stwierdzono, że stracę wzrok, bo mam
retinopatię, ale wówczas nie zdawałem
sobie z tego sprawy. Robiłem wszystko,
co się dało: grałem w nogę, w siatkówkę, biegałem, zrobiłem aplikację i zostałem prokuratorem… w Elblągu. Był
rok 1984. Była też praca w cukrowni
w Malborku i w browarze elbląskim.
Początkowo zaburzenia były uciążliwe,
ale postępowały powoli – najpierw
zmniejszał się zakres obszaru widzenia, pojawiały się problemy z widzeniem, które nasilały się o zmierzchu
i w nocy, stąd wiele osób posądzało
mnie, że udaję.

Potem robiłeś karierę jako masażysta. Jak do tego doszło?
Rok 1988 i przejście na rentę. Zaczął się „zjazd po równi pochyłej”. Tak
to nazywam. Lata 1990-1993, kiedy
uczyłem się w pomaturalnym studium
masażu leczniczego w Bydgoszczy
[dla niewidomych – przyp. autorki].
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Stanąłem przed wejściem do szkoły
i zanim wszedłem do środka pomyślałem: „Boże, co ja tutaj robię?!”. Potem,
z czasem okazało się, że towarzystwo
jest przednie, a wykładowcy empatyczni i profesjonalni. To tu poznałem
najlepsze dowcipy o niewidomych.

Zdradzisz jakieś?
O nie! Większość to kawały z podtekstem, w dodatku „świńskie” (śmiech).
Ale kontynuując, od 1993 roku funkcjonuję jako niewidomy z białą laską,
czyli etap „na Łazukę” (śmiech). Po
powrocie do Elbląga przez 2 lata pracowałem jako masażysta w przychodni
wojewódzkiej, po godzinach rehabilitowałem młodzież ze skoliozą kręgosłupa. Pot płynął ze mnie strugami.
To była ciężka praca. W tym samym
czasie zacząłem udzielać się w Polskim Związku Niewidomych, dzięki
czemu poznałem wielu wspaniałych
ludzi, miejscowych społeczników: Ewę
Sprawkę, Elę Szczesiul-Cieślak, Teresę
Bocheńską, Jasia Krawczyka.

A Twoje największe osiągnięcie?
Z czego jesteś dumny?
Synowie. Mam trzech synów.

A sukces w życiu zawodowym?
Nagroda „Człowiek bez barier 2004”.
Potem też nagroda Prezydenta Miasta Elbląg. To docenienie mojej pracy
na rzecz niepełnosprawnych, także
poradnictwo specjalistyczne przeciw
wykluczeniu społecznemu, coś, co ty
też robisz.

Tak, ale dziś mówimy o Tobie.
Twój sposób na pozytywne myślenie, masz jakiś?
Rozmowa. Takie „wygadanie się”
przed kimś życzliwym i sympatycznym.
Lubię też czytać książki, teraz jest taki
wybór audiobooków…

A co według Ciebie jest największym problemem, taką zmorą osób
niewidomych na dziś?
Osoby, które dosłownie siłowo chcą
pomagać, ciągnąc mnie za płaszcz, czy
marynarkę przez przejście. Co gorsza,
czasem znienacka łapią za ramię. Człowiek traci równowagę. Tyle razy mnie
wywrócili, że chyba nie zliczę guzów.
razem z TOB¥

Fot. Rafał Sułek

na trzy etapy, nazywając je z żartobliwą
ironią okresami ślepaka. Według niego
etap pierwszy to czas użalania się nad
sobą i siedzenia w kącie, niepogodzenia z chorobą/niepełnosprawnością
i niekiedy w związku z tym totalnego
olewactwa, co „pieszczotliwie” nazywa
fazą „obrzyganej łajzy”. – Przełomem
jest chwila złapania do ręki tej białej
lachy i zdania sobie sprawy, że jestem
ślepy. Trochę tak, jak z alkoholikiem.
On musi sobie powiedzieć: jestem alkoholikiem, mam problem z uzależnieniem. Ja musiałem sobie zdać sprawę,
że jestem ślepy i to jest mój problem.
Drugi etap to czas, kiedy osoba z laską
zmienia się z sieroty w buntownika
– wyjaśnia. Fazę tę Zbyszek charakteryzuje jako fazę „na d’Artagnana”.
– Faza trzecia „na Łazukę” to czas, kiedy nasz bohater wkłada korbę w tory
tramwajowe i idzie w świat z szacunkiem do samego siebie – opowiada.
Teraz jest ten czas…

Mam też bliznę nad okiem (łuk brwiowy) po tym jak wpadłem do studzienki
na chodniku przy ul. Traugutta, kiedy
podczas robót drogowych nie była
ogrodzona taśmą. Zdarzało się też, że
szedłem bez laski, trzymając rękę na
ramieniu przewodnika [tak powinno
się pomagać niewidomym – przyp.
autorki], a potem ludzie pytali mnie
o orientację seksualną (śmiech). Miałem też sytuację, że wracając do domu,
sąsiadka z balkonu, chcąc pomóc oczywiście, krzyczała do mnie: „w prawo,
w lewo”! A ja sobie myślę: „A skąd ty
kobieto wiesz, gdzie ja chcę iść?!”. Tak,
że różnie bywa.

Wyzwanie na przyszłość.
Zawsze chciałem i dążyłem do NORMALNOŚCI. Nie jesteśmy „dziwolągami”. Każdemu może się przydarzyć.
Wystarczy chwila, wypadek, udar. Mam
kolegę, rzeźbiarza, stracił wzrok praktycznie w jedną noc. Trzeba z tym żyć.
Sam miałem wrażenie, że chodząc po
ulicach mam stygmat – taki nocnik
na głowie z napisem ZOMO, albo coś
w tym stylu. Nie widziałem, ale miałem
wrażenie, że jak idę ulicą, to wszyscy na
mnie patrzą. Teraz już tego nie czuję.
Ludzie coraz rzadziej ulegają stereotypom i to dobrze. W końcu w naszym
mieście żyje tyle osób chorych, niepełnosprawnych i starszych, że wszyscy
powinniśmy być dla siebie życzliwsi. ■
Materiał ukazał się w maju 2013 roku.

http://www.razemztoba.pl

25 LAT ERKON

Oni na zawsze pozostali w naszej pamięci

E

lbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych jest związkiem stowarzyszeń. Tworzyli ją liderzy elbląskich organizacji osób niepełnosprawnych,
osoby znane w naszym środowisku, których działalność pozostawiła trwały
ślad. W ciągu minionych 25 lat niektórzy z nich już odeszli, ale na zawsze pozostali
w naszej pamięci.
Karol Kowzan (zm. 2000 r.):
prawnik, działacz Towarzystwa Walki z Kalectwem, współzałożyciel i pierwszy prezes ERKON, inicjator obchodów Tygodnia Osób
Niepełnosprawnych, inicjator utworzenia Miejskiego Centrum Rehabilitacji, radny Rady Miejskiej w Elblągu, członek Rady Fundacji Elbląg.

Stefan Tuszer (zm. 2001 r.):
zasłużony działacz Polskiego Związku Niewidomych, współzałożyciel elbląskiego Koła
PZN – któremu przewodził aż do jego rozwiązania w wyniku reformy administracyjnej
kraju. Założyciel koła esperanto „Sukcena steleto” - szeroko znany jako esperantysta,
uczestnik wielu zagranicznych kongresów esperanckich. Prezes Klubu czytelniczego
„Słoneczna Fonoteka” i Elbląskiego Stowarzyszenia Twórczego – autor opowiadań,
reportaży, relacji sportowych. Działalność społeczną rozpoczął niedługo po utracie
wzroku w wieku 30 lat. Swoją aktywną działalnością, zaangażowaniem, kreatywną postawą odegrał znaczącą rolę w integracji społecznej osób niepełnosprawnych w Elblągu.

Ewa Sprawka (zm. 2008 r.):
założycielka Klubu Młodzieży Niepełnosprawnej, następnie wieloletni Konsultant
ds. osób niepełnosprawnych w Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych.
Osoba niezwykle kreatywna, zaangażowana, całkowicie oddana działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych, jednocześnie walcząca z własną chorobą i niepełnosprawnością. Z jej
inicjatywy rozpoczęły się najważniejsze działania ERKON, w tym agencja pośrednictwa
pracy i zatrudnienie wspomagane, w którym Rada osiągnęła wysoki poziom i wykształciła
świetnych specjalistów. Inicjatorka założenia Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych i Zakładu Aktywności Zawodowej. Jej biuro konsultanta zawsze było oblegane.
Współzałożycielka Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, radna
Rady Miejskiej w Elblągu. Była jednym z najwybitniejszych działaczy sektora pozarządowego w Elblągu.

Henryk Biskupski (zm. 2008 r.):
działacz pozarządowy, wieloletni prezes elbląskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Pod jego kierownictwem koło działało bardzo prężnie na rzecz chorych na cukrzycę. Był także aktywnym członkiem zarządu ERKON. Z działalności społecznej zrezygnował po amputacji obu nóg.

Józef Łuszczak (zm. 2012 r.):
drugi w kolejności prezes ERKON. Od 10 roku życia poruszał się na wózku inwalidzkim.
Zamiłowany kierowca – był inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Kierowców z Przyjaciółmi w Elblągu „ABS”. Przez kilka lat prowadził w Elblągu
„kampanię parkingową”, dotyczącą wyznaczania i respektowania miejsc parkingowych dla
osób niepełnosprawnych. Do końca życia był przewodniczącym społecznej komisji opiniującej
wnioski o dotację z PFRON na likwidację barier architektonicznych i na zakup sprzętu, działającej w Urzędzie Miejskim w Elblągu. Pomagał i udzielał porad wielu zwracającym się do niego
osobom niepełnosprawnym. Zmarł w wieku 60 lat. ■
Teresa Bocheńska

Razem z Tobą Każdego Dnia
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ERKON na przestrzeni lat
TERESA BOCHEŃSKA

Geneza
Elbląska Rada Konsultacyjna Osób
Niepełnosprawnych narodziła się niedługo po odzyskaniu pełnej niepodległości,
a wraz z nią pełni praw obywatelskich.
Wiatr historii przewiał stare struktury,
ożywił też środowisko osób niepełnosprawnych. Stare organizacje przekształcały się albo ginęły, powstawały nowe.
W Elblągu, obok usamodzielniających się
oddziałów i kół dawnych ogólnopolskich
stowarzyszeń takich, jak Polski Związek
Niewidomych, Polski Związek Głuchych
czy Stowarzyszenie Diabetyków, zaczęły powstawać nowe organizacje lokalne
i grupy nieformalne. Osoby niepełnosprawne wyszły z cienia – ale wyjścia
z domów i wejścia do szkół, ośrodków
kultury, hal sportowych broniły liczne
bariery architektoniczne i techniczne.
Trudne do pokonania były też bariery
psychologiczne po obu stronach – bezpośredni kontakt napełniał lękiem i świat
zdrowych, i świat niepełnosprawnych.
W wyniku ustawy o samorządzie gminnym powstała nowa rzeczywistość administracyjna, gospodarcza i społeczna.
Powstawały nowe struktury administracyjne, majątek komunalny, z roku na rok
samorządom przybywało zadań – rodziła
się nowa wizja funkcjonowania miast
i gmin.
Stało się oczywiste, że ogromną rolę
w poprawie warunków życia i wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych
odegra samorząd terytorialny. W tej sytuacji należało zainteresować Radę Miejską
problemami osób niepełnosprawnych,
spowodować, aby były one uwzględniane
w tworzonym przez Radę prawie lokalnym. Wymagało to podniesienia wiedzy
radnych o warunkach życia i potrzebach
niepełnosprawnych mieszkańców oraz
zbudowania prężnej grupy reprezentatywnej, która byłaby partnerem dla władz
samorządowych. Takim reprezentantem
i grupą nacisku mogła być federacja organizacji osób niepełnosprawnych, które
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Festyn Tygodnia Osób Niepełnosprawnych. Rok 2006.

zaczęły już powstawać w innych miastach.
Z inicjatywą utworzenia podobnej Rady
w Elblągu wystąpili Teresa Bocheńska
– wówczas radna oraz współzałożycielka
Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty
i Karol Kowzan, prezes elbląskiego oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem.
Z ich inicjatywy 25 czerwca 1992 r. odbyło
się zebranie założycielskie, na które przybyli liderzy starych i nowych organizacji
osób niepełnosprawnych oraz przedstawiciele instytucji działających na ich rzecz.
W zebraniu uczestniczył przedstawiciel
Krajowej Rady Osób Niepełnosprawnych
– Roman Stykowski. Zebrani podjęli decyzję o powołaniu Rady Konsultacyjnej
ds. Osób Niepełnosprawnych w Elblągu,
a w jej skład weszło 28 przedstawicieli
organizacji, placówek i instytucji miejrazem z TOB¥

skich działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Jak zapisane
zostało w protokole z zebrania, Rada
miała reprezentować środowisko osób
niepełnosprawnych wobec władz i służby
zdrowia, poprzez publiczne wystąpienia uświadamiać lokalnej społeczności
istnienie i potrzeby tych osób, ułatwiać
wzajemną pomoc.

Początki działalności
Na kolejnych spotkaniach wybrane
zostały organy Rady – Zarząd i Komisja
Rewizyjna, a także komisje problemowe.
Zapadła też decyzja o zmianie formuły
i utworzeniu związku stowarzyszeń osób
niepełnosprawnych z osobowością prawną. W przygotowaniu statutu i dokumentów potrzebnych do rejestracji w sądzie
korzystaliśmy z wzorów wypracowanych
http://www.razemztoba.pl

przez Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy.
Formalnymi Założycielami ERKON zostały: Fundacja pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty,
Klub Młodzieży Niepełnosprawnej „Nie
jesteś sam” i Elbląski Klub Wzajemnej

ski widział potrzebę poprawy warunków
życia i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz korzyści płynące
z istnienia silnego społecznego partnera
i obie strony szybko się porozumiały.
Podpisane zostało porozumienie o współpracy, w którym miasto zobowiązywało
się do utworzenia stanowiska konsultanta
ds. osób niepełnosprawnych, powoływanego przez Radę Konsultacyjną
i bezpłatnego użyczenia lokalu na Biuro
Konsultanta. Pierwszym Konsultantem
została wybrana Ewa Sprawka, która funkcję tę pełniła do swojej śmierci, a pierwsze
biuro mieściło się na parterze zabytkowego budynku przy ul. 12 Lutego 5a, przeniesionego w późniejszym czasie z powodu
przebudowy ulicy na Wyspę Spichrzów.
Z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób
Niepełnosprawnych związali się najaktywniejsi liderzy środowiska osób niepełnosprawnych, którzy wnieśli ogromny
wkład w przemiany społeczne w dziedzinie poprawy warunków życia osób
niepełnosprawnych i włączania ich w nurt
życia społecznego. Działalność niektórych
z nich wykraczała daleko poza Elbląg, budując nowy, pozytywny wizerunek osoby
niepełnosprawnej i przyczyniając się do
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Elbląskie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarządowych

Pomocy Rencistów i Emerytów. Pierwszym Prezesem Rady został nieżyjący już
Karol Kowzan, I Wiceprezesem – Teresa
Bocheńska, II Wiceprezesem – śp. Henryk
Biskupski, przewodniczący elbląskiego
koła diabetyków, sekretarzem – Grażyna Popkiewicz, skarbnikiem – Irena
Wysocka.
Nasza działalność miała odbywać się
dwukierunkowo: wewnątrz środowiska
osób niepełnosprawnych – w formie
poradnictwa i pomocy w rozwiązywaniu problemów indywidualnych oraz
wsparcia organizacji osób niepełnosprawnych i inicjowaniu ich tworzenia, a na
zewnątrz jako rzecznika ich interesów
i inicjatora zmian prowadzących do poprawy warunków życia. Funkcja rzecznika
wymagała nawiązania stałych kontaktów
z samorządem. Prezydent Józef Gburzyń-

Biuro Konsultanta ustawicznie rozszerzało swoją działalność. Stało się miejscem
spotkań liderów organizacji pozarządowych i kuźnią innowacyjnych inicjatyw. Nawiązaliśmy kontakt z gdańskim
środowiskiem pozarządowym, czerpiąc
z ich doświadczeń i dobrych praktyk,
a także z ogólpolskimi organizacjami
wspierającymi, jeździliśmy na szkolenia
i wizyty studyjne. Wkrótce ERKON wyrósł na lidera całej elbląskiej pozarządówki. Napisaliśmy pierwszy w naszym
środowisku wniosek o dotację z funduszy
zagranicznych. Był to projekt na biuro
koordynatora organizacji pozarządowych, finansowany z Funduszu PHARE.
W ramach tego projektu Zarząd ERKON
zatrudnił jako koordynatora młodego
dziennikarza, Arkadiusza Jachimowicza, wydzielając mu kąt w biurze Konsultanta z jednym biurkiem i półką na
dokumenty. Projekt trafił w dziesiątkę:
przy biurku Arkadiusza pojawiało się
coraz więcej interesantów. W obliczu zagrożenia, że wspieranie rozwoju ruchu
Razem z Tobą Każdego Dnia

pozarządowego zdominuje działalność
Rady odsuwając na bok jej właściwą misję,
powstał pomysł utworzenia osobnego
stowarzyszenia wspierającego elbląski
III sektor, złożonego z doświadczonych
liderów. Tak narodziło się Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, na
które ERKON scedował umowę z PHARE.

Pierwsze miejskie programy
na rzecz osób niepełnosprawnych
Jednocześnie członkowie Rady pracowali nad programem na rzecz osób
niepełnosprawnych w Elblągu. Za najważniejsze wspólne problemy osób
niepełnosprawnych Rada uznała brak
dostępu dzieci niepełnosprawnych
do publicznej edukacji oraz bariery architektoniczne i urbanistyczne w obiektach publicznych. Z inicjatywy naszej
organizacji, we współpracy z Radą Miejską i Urzędem Miejskim, po specjalnej
sesji w dniu 20 maja 1993 r., poświęconej sprawom osób niepełnosprawnych,
którą otworzył pokaz filmu „Moja lewa
stopa”, powstały dwa ważne programy,
które zapoczątkowały miejską politykę społeczną na rzecz wyrównywania
szans osób z niepełnosprawnościami:
program integracji dzieci i młodzieży
w szkołach i przedszkolach samorządowych oraz program likwidacji barier
dla osób niepełnosprawnych w obiektach
publicznych i w środkach komunikacji
miejskiej.
Kolejną inicjatywą ERKON pod przewodnictwem Karola Kowzana było utworzenie Miejskiego Centrum Rehabilitacji.
ERKON złożył wniosek w tej sprawie
do Prezydenta Miasta, znalazł też i polecił Prezydentowi obiekt, który można było przeznaczyć na ten cel. Był
to niedokończony i niezagospodarowany budynek przy ul. Królewieckiej, budowany przez Spółdzielnię „Wolność”,
która z powodu braku funduszy gotowa
była z niego zrezygnować. Realizacja
tego pomysłu trwała kilka lat, wymagała
zdobycia wielu zwolenników i poparcia
kolejnych władz miasta, ale została uwieńczona sukcesem – Centrum funkcjonuje
i się rozwija.

Tydzień Osób Niepełnosprawnych
Następną inicjatywą, której autorem
był Karol Kowzan, była organizacja
w 1993 r. obchodów Europejskiego
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Tygodnia Walki o Równe Prawa i z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.
Zaplanowany z rozmachem cykl imprez,
spotkań, konferencji organizowanych
przez różne stowarzyszenia, fundacje,
placówki i instytucje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi miał na celu
zwrócenie uwagi nie tylko na problemy osób niepełnosprawnych, ale także
na ich możliwości i osiągnięcia oraz
potrzebę uczestniczenia w życiu społecznym. Tydzień stał się też okazją
do poznania się ludzi zaangażowanych w tę działalność i nawiązania
współpracy. Obchody organizowane są
od tamtej pory nieprzerwanie co roku,
pod skróconą nazwą Tydzień Osób Niepełnosprawnych i stały się już elbląską
tradycją. Po śmierci Ewy Sprawki wydarzenie nosi jej imię.

„Razem z Tobą”
Niezwykle ważną i w owym czasie niezaspokajaną potrzebą stała się informacja
– wielokierunkowa, trafiająca szybko
do zainteresowanych. Dyskutowaliśmy
o tym wielokrotnie i na jednym ze spotkań
w szerszym gronie, w 1996 r., pracujący
z młodzieżą niepełnosprawną w Młodzieżowym Domu Kultury Edmund Kozłowski
wystąpił z propozycją wydawania biuletynu informacyjnego. Pomysł został przyjęty, na tym samym spotkaniu powstał
społeczny zespół redakcyjny biuletynu:
redaktor naczelny – Edmund Kozłowski,
dziennikarze: Elżbieta Szczesiul-Cieślak,
Teresa Bocheńska, Ewa Sprawka. Pierwsze numery biuletynu, jeszcze bez tytułu,
były czterostronicowe. Następne, już pod
tytułem „Razem z Tobą”, dzięki przychylności ówczesnego wiceprezydenta
Jerzego Müllera, były ośmiostronicowe,
drukowane na kserokopiarce w Urzędzie Miejskim w ilości kilkuset sztuk.
Biuletyn, kolportowany był bezpłatnie
do organizacji, placówek pomocy społecznej i służby zdrowia. Zawierał bieżące
informacje i porady, felietony i artykuły problemowe, prezentację twórczości
osób niepełnosprawnych i szybko zyskał
popularność. Z czasem biuletyn rozrósł
się w ponad 40-stronicowy miesięcznik.
Od 2004 r. gazeta zyskała wersję internetową. Dobra strona osób niepełnosprawnych www.razemztoba.pl, oprócz
artykułów drukowanych w miesięczniku,
zawiera aktualne informacje o ważnych
wydarzeniach w regionie, z zakresu spraw
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Ewa Sprawka z nagrodą Lodołamacza.

społecznych, kultury, zmian w prawie
państwowym i lokalnym i inne. Po wyjeździe pana Edmunda z Elbląga Redaktorem
Naczelnym „Razem z Tobą” została Elżbieta Szczesiul-Cieślak. a jej następcą jest
obecnie Rafał Sułek. W okresie funkcjonowania w Elblągu Radia BIS nadawane
były audycje „Razem z Tobą na antenie”.
Pan Edmund Kozłowski był również
pomysłodawcą konkursu „Przyjaciel Niepełnosprawnych”, na obiekty publiczne
bez barier architektonicznych. Takich
obiektów w latach 90. było niewiele i łatwo było wskazać laureatów konkursu.
Z czasem tytuł ten zaczęto przyznawać
także osobom i instytucjom „za szczególną pomoc osobom niepełnosprawnym
i ich rodzinom”.

Wprowadzanie osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy
Po transformacji dominującym problemem społecznym stawało się bezrobocie.
Osoby niepełnosprawne miały szansę
na pracę tylko w spółdzielniach inwalidów, które miały ograniczoną ilość miejsc
pracy. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym wejścia na rynek pracy stało
się jednym z najważniejszych działań ERKON, głównie dzięki Ewie Sprawce, która
podjęcie pracy uważała za cel całego procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Ewa opierała się na własnych doświadczeniach, sama będąc osobą niepełnosprawną doskonale rozumiała, jak ważna dla
tych osób jest praca zawodowa; podnosi
poczucie własnej wartości, daje też niezależność ekonomiczną i pozwala wyjść
na otwarty świat z getta, którym często
staje się dom, ograniczony do najbliżrazem z TOB¥

szej rodziny i niewielu przyjaciół. Dzięki
jej staraniom w ERKON-ie utworzona
została agencja pośrednictwa pracy dla
osób niepełnosprawnych. Okazało się,
że jest to „strzał w dziesiątkę”. Agencja
prowadzona przez ERKON okazała się
o wiele bardziej skuteczna niż instytucje
państwowe, a z jej usług korzystało coraz
więcej osób. Ten kierunek działań z czasem zdominował działalność ERKON.
We współpracy z doświadczonymi w tej
dziedzinie partnerami zagranicznymi powstał model zatrudnienia wspomaganego,
który stosujemy w projektach finansowanych z funduszy unijnych i PFRON,
dzięki którym kilkadziesiąt osób rocznie
uzyskuje pracę i powstają wysoko oceniane modele zatrudnienia wspomaganego. Obecnie ERKON prowadzi Centrum
Integracji Społecznej, gdzie bezrobotne
osoby z niepełnosprawnościami otrzymują wieloprofilowe wsparcie, szkolenia,
staże i praktyki zawodowe, po których
pod opieką trenera pracy mogą znaleźć
zatrudnienie w zakładach pracy.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
i Osób Niepełnosprawnych
Ewa Sprawka była także inicjatorką utworzenia Uniwersytetu III Wieku
i Osób Niepełnosprawnych. Uniwersytety takie działały już w Polsce,
a w naszym biurze pojawiało się wiele
osób starszych, które chciały żyć aktywnie. Uniwersytet był najlepszym
sposobem na ciekawe życie, realizację
zainteresowań i pasji, na które wcześniej nie było czasu, utrzymanie dobrej
kondycji intelektualnej, fizycznej i psychicznej. W Elblągu zaczął funkcjonohttp://www.razemztoba.pl

wać w 1999 r. pod nazwą „Wszechnica”.
Miejscem działalności Wszechnicy był
Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych przy ulicy Słonecznej. Pierwszym
kierownikiem był Grzegorz Bartnicki.
Nazwa, a także sama formuła inicjatywy
została szybko zmieniona na Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych. Nowym dyrektorem została
Iwona Orężak, która pełni tę funkcję do
dzisiaj. Działalność UTWiON docenił
ówczesny prezydent Elbląga Henryk
Słonina, który zgodził się podpisać trzyletni kontrakt na jego prowadzenie i był
to pierwszy kontrakt zawarty przez władze miasta z organizacją pozarządową.
Z czasem Uniwersytet się usamodzielnił
i w 2006 r. powołano stowarzyszenie,
o pełnej nazwie: Uniwersytet III Wieku
i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu.

Zakład Aktywności Zawodowej
W listopadzie 2004 roku rozpoczął
działalność założony przez ERKON
Zakład Aktywności Zawodowej. Jest
kolejną inicjatywą Ewy Sprawki. Zakłady Aktywności Zawodowej, dotowane
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyji Osób Niepełnosprawnych, stanowią kolejne – po warsztatach terapii
zawodowej – ogniwo w systemie rehabilitacji zawodowej, której ostatecznym celem jest wprowadzenie osób
niepełnosprawnych na otwarty rynek
pracy. Nasz ZAZ powstał w porozumieniu z władzami miasta, które użyczyły
i pomogły zaadaptować lokal oraz stały
się głównym zleceniodawcą. W elbląskim ZAZ zatrudnienie znalazło 26 osób
niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz w stopniu umiarkowanym
w wypadku niepełnosprawności intelektualnej, z Elbląga i okolic. Stanowią
go dwa filary: Jadłodajnia „Elblążanka”
oraz Pracownia Wydawniczo-Reklamowa. Głównymi klientami jadłodajni są
podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownia zajmuje
się głównie projektowaniem i wykonywaniem materiałów reklamowych i ulotek, wizytówek, szyldów, breloczków,
znaczników Quick Button, oklejaniem
samochodów. Klientami pracowni są
stowarzyszenia, instytucje, firmy oraz
osoby prywatne. Pierwszym kierownikiem ZAZ został Dariusz Wiśniewski,
obecnie zakładem kieruje Anna Sałacka.
Zakład posiada swoją stronę interneto-

Prezes Zbigniew Puchalski przed siedzibą ERKON na ul. 12 Lutego.

wą gdzie prezentuje swoją bogatą ofertę
www.zazerkon.elblag.com.pl.

Bank Żywności
W końcu lat 90. rosło bezrobocie,
a wraz z nim ubóstwo wielu mieszkańców. Wzorem Europy Zachodniej zaczęły
w Polsce powstawać banki żywności,
zajmujące się zbieraniem żywności
od różnych darczyńców oraz poprzez
publiczne zbiórki, a następnie bezpłatnym przekazywaniem jej organizacjom
i placówkom prowadzącym dożywianie
dzieci, młodzieży, osób bezdomnych oraz
organizacjom zajmującym się pomocą
osobom ubogim. W Elblągu pojawił się
Marek Borowski – założyciel i prezes
Banku Żywności w Olsztynie. Na zebraniu z organizacjami pozarządowymi
przedstawił ideę banku, która szczególnie
spodobała się w ERKON: środowisko
osób niepełnosprawnych jest w dużym
stopniu dotknięte ubóstwem. Utworzeniem elbląskiego Banku Żywności zajęła
się Teresa Bocheńska. Na Boże Narodzenie 2001 r. odbyła się pierwsza świąteczna zbiórka w sklepach, a w następnym
roku z inicjatywy Rady Konsultacyjnej
funkcjonował już formalnie Elbląski
Bank Żywności, jako związek czterech
Razem z Tobą Każdego Dnia

stowarzyszeń. Dziś Bank Żywności w Elblągu jest członkiem Federacji Polskich
Banków Żywności, współpracuje z około
50 organizacjami i placówkami z terenu
Elbląga i okolicznych powiatów, w samym Elblągu korzysta z jego pomocy
około 3 tys. podopiecznych MOPS i innych organizacji.

Uczestnictwo w miejskim i regionalnym ruchu pozarządowym
ERKON jest dzisiaj ważnym partnerem
władz samorządowych Elbląga: opiniuje
projekty uchwał Rady Miejskiej, realizuje
różne zadania w partnerstwie z instytucjami miejskimi, jego przedstawiciele są
członkami zespołów tworzących miejskie programy społeczne. Elbląska Rada
Konsultacyjna jest członkiem Federacji
Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych,
posiada swoich przedstawicieli w Radzie
Elbląskich Organizacji Pozarządowych i w
Elbląskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Poprzez te ciała stara się zgodnie
ze swoją misją wpływać na poprawę warunków życia i budować integrację społeczną
osób z niepełnosprawnościami. ■
Str. 17
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Nowe możliwości

rwa wyposażanie zmodernizowanych pracowni dydaktycznych w bydgoskim ośrodku
„Braille’a”. Do rozbudowy i renowacji przygotowują się także inne marszałkowskie placówki edukacyjne.

Modernizacja „Braille’a”
W Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa
Braille’a w Bydgoszczy dobiegł końca remont
12 pracowni i budowa 2 nowych warsztatów
do nauki zawodu. Nowa infrastruktura będzie
służyła kształceniu fachowców w zawodach:
kelner, florysta, mechanik, monter maszyn
i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz,
technik masażysta, technik tyfloinformatyk
oraz technik administracji. Wartość projektu
finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to 3 miliony złotych. Trwa
wyposażanie pomieszczeń w nowoczesny sprzęt.
Pierwsze warsztaty mają być gotowe do użytku
do końca listopada.
Kolejna przygotowywana inwestycja w Ośrodku im. Louisa Braille’a to projekt polegający na adaptacji budynku przekazanego przez
władze Bydgoszczy na potrzeby przedszkola
dla dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach
tego przedsięwzięcia powstanie 21 nowych
miejsc przedszkolnych. Projekt jest na etapie
przygotowywania dokumentacji. To zadanie,
które ma szansę otrzymać dofinansowanie
Str. 18
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– Budujemy pracownie do nauki zawodu
dla osób z niepełnosprawnościami, przedszkola
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, stawiamy
też na rozwój infrastruktury służącej podnoszeniu kwalifikacji osób dorosłych. To potrzebne
i oczekiwane projekty inwestycyjne, które pomogą naszym placówkom dostosować zaplecze
edukacyjne do najnowocześniejszych standardów – tłumaczy marszałek województwa
Piotr Całbecki.
Pod skrzydłami Urzędu Marszałkowskiego
działa trzynaście placówek edukacyjnych. Wśród
nich są kujawsko-pomorskie centra edukacji
nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku,
szkoły medyczno-społeczne w Toruniu i Inowrocławiu, biblioteki pedagogiczne w Bydgoszczy
i Toruniu, a także specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i zespoły szkół specjalnych z Regionalnego Programu Operacyjnego.
w Bydgoszczy, Toruniu i Ciechocinku.

Przedszkole, warsztaty zawodowe i basen w „Korczaku”

W Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Janusza Korczaka w Toruniu zaplanowano modernizację pomieszczeń
na potrzeby warsztatów praktycznej nauki zawodu, budowę basenu rehabilitacyjnego, boiska wielofunkcyjnego, modernizację budynku internatu
oraz poszerzenie sali gimnastycznej. To zadanie również będzie wsparte
środkami z RPO – wartość projektu to 20 milionów złotych.
W ramach innego projektu przy „Korczaku” powstanie także specjalistyczne przedszkole dla dzieci. Placówka przyjmie 26 maluchów w wieku
3–7 lat z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub z niepełnosprawnościami wzroku
i słuchu. Inwestycja będzie kosztowała ponad 5 milionów złotych, znaczna
część tej kwoty pokryta zostanie środkami z Regionalnego Programu
Operacyjnego. To projekt zintegrowany – po realizacji części inwestycyjnej, środki z RPO trafią także na prowadzenie placówki oraz organizację
dodatkowych zajęć. Trwa procedura wyboru wykonawcy inwestycji.

Ośrodek im. gen. Maczka z nowymi warsztatami
W Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy powstanie w pełni wyposażony budynek warsztatów kształcenia praktycznego. Chodzi o stworzenie
nowoczesnych warunków do kształcenia w takich zawodach jak: monter
elektronik, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, cukiernik, technik florysta, technik dentystyczny, technik
usług kosmetycznych, fryzjer oraz technik ogrodnik.
To inwestycja, która także otrzymała wsparcie z RPO – wartość projektu to 8,2 miliona złotych. Trwa procedura przetargowa, która wyłoni
wykonawcę zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. ■
razem z TOB¥
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Maskotkami przeciw przemocy
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Fot. RS

listopada w całym mieście spotkać można było pluszaki z bandażami i plasterkami.
To część akcji „Nie bij mnie – kochaj mnie”, organizowanej przez Miejskie Centrum Wolontariatu w Elblągu we współpracy z placówkami oświatowymi z Elbląga i Morąga.

RAFAŁ SUŁEK
Do akcji włączyło się ponad dwadzieścia szkół i przedszkoli. Przez cały
dzień dzieci i młodzież chodziły po mieście i w miejscach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców: parkach, przystankach autobusowych,
głównych pieszych ciągach komunikacyjnych, a także w pobliżu sklepów
oraz aptek, zostawiali wyjątkowe pluszaki – wyjątkowe, bo z opatrunkami,
zabandażowanymi łapkami i kolorowymi karteczkami z hasłem akcji:

„Nie bij mnie – kochaj mnie!”. Każdy, kto szedł przez miasto
i zobaczył taka maskotkę, mógł ją zabrać ze sobą do domu.
Akcję MIŚ „Nie bij mnie – kochaj mnie!” zainicjowała
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2013
roku. To właśnie wtedy po raz pierwszy pluszaki czekały
na przechodniów na przystankach, ulicach, parkach w Warszawie, Zielonej Górze, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Rzeszowie, Poznaniu
i Zduńskiej Woli. Nie były to jednak zwykłe misie – każdy
z nich miał swoją historię. Często trudną i pełną niemiłych
wspomnień. Celem tej akcji było zwrócenie uwagi przechodniów. Organizatorzy chcieli sprawić, że zatrzymają się na
chwilę, przeczytają co pluszowy miś ma im do powiedzenia.
Liczyła się reakcja! Chcieli pokazać, że warto jest podejść do
małej, bezbronnej osoby. Sprawdzić co się dzieje, REAGOWAĆ! Fundacja WOŚP, tworząc „Akcję MIŚ”, chciała zwrócić
uwagę na problem przemocy wobec dzieci.
W tym roku towarzyszyliśmy uczniom Szkoły Podstawowej nr 23, Zespołu Szkół Technicznych oraz podopiecznym
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2. Zapraszamy do fotorelacji z wydarzenia na razemztoba.pl. ■

Razem z Tobą Każdego Dnia
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Nigdy nie jest za późno,
żeby realizować swoje pasje

Fot. Mateusz Misztal

W

Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek odbył się wernisaż prac malarskich słuchaczy UTWiON i uczniów Szkoły Podstawowej nr 11. Prezentowane obrazy zostały
„namalowane sercem”.

MATEUSZ MISZTAL
W jednej z sal Ratusza Staromiejskiego zawisło kilkadziesiąt prac artystycznych. Różniła je technika malarska,
poruszona tematyka i wiek autora,
łączyła pasja do malarstwa.
– Na wystawie zaprezentowaliśmy
obrazy niemal 50 osób, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych oraz uczniów Szkoły
Podstawowej nr 11, którzy brali dział
w zorganizowanym w maju międzypokoleniowym plenerze malarskim w Zastawnie. Są tu także prace wykonane
podczas zajęć uniwersyteckich – mówi
Iwona Orężak, prezes UTWiON. – Instruktorami, którzy prowadzą zajęcia na
naszym uniwersytecie są profesjonalni
malarze, pani Katarzyna Smeja-Skulimowska i pan Zbigniew Śmiechowski, który specjalnie do nas przyjeżdża
Str. 20

z Gdańska. Zajęcia odbywają się raz
w tygodniu i wszyscy bardzo twórczo
i ambitnie pracują – dodaje.
Ci, którzy zdecydowali sie przybyć
na wernisaż, oglądając prace, nie kryli podziwu. Pojawiły się nawet oferty
kupna obrazów.
– Są tutaj cztery moje prace i ich
tematyka jest bardzo różna. Wszystkie
one zostały jednak wykonane farbami
olejnymi podczas zajęć. Gdy poszłam
na świadczenie przedemerytalne
pomyślałam sobie, że coś jeszcze
muszę zrobić. Zapisałam się więc
na zajęcia prowadzone przez Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób
Niepełnosprawnych. Wybrałam rękodzieło i malarstwo, i tak to trwa
do dziś już od czterech lat. W międzyczasie jest jeszcze rodzina i inne obowiązki,
ale malarstwo dużo mi daje. Odpoczywam malując, wyciszam się przy tym.
razem z TOB¥

Nigdy nie wiem co będę malowała.
Czasem pomysł rodzi się dopiero wtedy,
gdy siadam przed płótnem i biorę do ręki pędzel – mówi Małgorzata Hull, jedna z autorek prac, które
pojawiły się na wernisażu. – Gdy
miałam 56 lat, wybrałam się na Mazury i tam poznałam 75–letnią panią, która jest malarką. Zapytałam
ją od jak dawna maluje. Odpowiedziała, że od trzech lat. Pomyślałam sobie,
że skoro ona może malować, to ja też.
Nigdy nie jest za późno, by spełniać
swoje marzenia czy realizować swoje pasje.
Międzypokoleniowy plener malarski
w Zastawnie, w trakcie którego powstała
część prac zaprezentowanych w Ratuszu
Staromiejskim, został dofinansowany
ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ■
http://www.razemztoba.pl
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Dwie dekady integracji

Fot. Mateusz Misztal

Szkole Podstawowej numer 25 obchodzono jubileusz integracji. To właśnie dwadzieścia lat
temu utworzono szkołę, w której miejsce znajdują zarówno dzieci pełnosprawne, jak i niepełnosprawne. Początki nie były łatwe, ale dziś nikt nie żałuje, że taka placówka powstała.

MATEUSZ MISZTAL
W trakcie uroczystości z okazji jubileuszu nie brakowało wspomnień i wielu
podziękowań. Były też łzy wzruszenia,
bo początki do łatwych nie należały.
Właśnie do pierwszego okresu istnienia
integracji chętnie wracali prelegenci.
Specjalnie na ten dzień przygotowano
występ artystyczny wykonany przez
uczniów. Ich przedstawienie zostało
nagrodzone gromkimi brawami. Nie
zabrakło też muzycznych wrażeń dzięki
dzieciom z zespołu „Szalone Małolaty”.
Za całą część artystyczną odpowiadała Katarzyna Panicz, która powołała
do życia wspomniany zespół.
– Ten dzisiejszy dzień jest niezwykle
ważny dla nas, tych którzy teraz pracują w szkole podstawowej nr 25. Jest to

jednak święto przede wszystkim tych,
którzy 20 lat temu rozpoczęli tu ideę
integracji. Prelegenci podkreślali zasługi osoby pana Włodzimierza Mienickiego, pani Ewy Cichońskiej, pani Lidii
Marks, a także rodziców. To są ci ludzie,
którzy zakładali integrację i dla nich to
dwudziestolecie jest czymś szczególnym. Dzięki naszej szkole, dzięki tym
ludziom, którzy właśnie pokochali integrację, właśnie w momencie, kiedy
rodzice zaczęli walczyć o swoje dzieci,
żeby mogły uczyć się w szkole ogólnodostępnej, żeby miały równe szanse, dziś
obchodzimy 20. urodziny – mówi Anna
Śledzińska, dyrektor SP nr 25. – Kiedy
dziecko niepełnosprawne musi rozpocząć kolejny etap edukacji, to wtedy jest
najtrudniejszy moment dla rodziców.
Oni muszą dokonać wyboru placówki,
Razem z Tobą Każdego Dnia

która będzie spełniała ich oczekiwania
i wymagania, która będzie sprawiała, że
gdy rodzice zostawią w niej dzieci, będą
mieli poczucie, że są one pod dobrą opieką, nie tylko dydaktyczną. Taka placówka
musi sprawić, że te dzieci będą się czuły
bezpieczne, potrzebne, oczekiwane, takie
jak wszystkie – dodaje.
Uroczystość planowana była od ubiegłego roku. W przygotowaniach brał
udział cały zespół SP nr 25. Podczas jubileuszowego spotkania wręczono statuetki
osobom zasłużonym dla szkoły i integracji. Symbolem placówki jest mrówka, stąd
też wyróżnione osoby otrzymały statuetki
„Przyjaciel Integracji” i były to „mrówki”.
– Jestem dumny, że elbląska szkoła
jest tak prężnie działającym centrum i że
serce integracji bije właśnie tu. Szczególnie cieszę się, że znakomicie układa się
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współpraca szkoły z rodzicami – mówił
podczas uroczystości prezydent Elbląga
Witold Wróblewski.
Na jubileusz placówki przybyli goście
z wielu zakątków Polski, gdzie również
przyświeca idea integracji. Nie zabrakło
przedstawicieli szkół z Giżycka, Bydgoszczy, Krakowa czy Warszawy. Obecni byli
również absolwenci.
– Pamiętam, gdy na kilka dni przed
rozpoczęciem mojego pierwszego roku
szkolnego, moja starsza siostra pokazywała
mi zeszyt z pięknie wypisanymi literami
alfabetu i towarzyszył mi wtedy ogromny stres, że idę do szkoły, a nie potrafię
tak pisać i nie potrafię liczyć. Po przyjściu do pierwszej klasy to wszystko się
odmieniło. Niemal od samego początku
poczułem, że ja nie muszę umieć, ja muszę się nauczyć. Ogromną pracę wykonali
rodzice i nauczyciele. Pamiętam, że na
samym początku było dużo wycieczek.
Teraz, tak z perspektywy czasu, wydaje
mi się, że miało to pomóc nam się poznać
z osobami niepełnosprawnymi. Dla mnie,
wtedy osoby siedmioletniej, było to coś
nieoczywistego, dzielić swój czas z osobami niepełnosprawnymi. Pamiętam też,
że w pierwszym okresie nie wszystko było

dostosowane czy to dla osób niepełnosprawnych, czy po prostu dla dzieciaków.
Nadszedł jednak moment, gdy zaczęło
się to zmieniać. Dostaliśmy nowe ławki,
sale zyskały nowy, lepszy wygląd i chciało
się do tej szkoły uczęszczać – wspomina
Maciej Biegajewski, jeden z absolwentów placówki z rocznika, kiedy to po raz
pierwszy utworzono klasę integracyjną.
– Jest coś, co łączy wszystko to, co wyniosłem z tej szkoły. Jest to szacunek. Jeżeli mamy szacunek do siebie samego
i do drugiej osoby, to za tym szacunkiem
idzie empatia, odwaga i przyjaźnie. To jest
właśnie cały sens integracji, żeby właśnie
nauczyć się szacunku. I tu chodzi nie tylko o osoby niepełnosprawne, ale także
o osoby innej nacji, o szacunek dla osób
o innych poglądach, czy choćby dla rywala
na boisku piłkarskim, który pokonuje nas,
albo którego pokonujemy my. Właśnie
ten szacunek jest największą lekcją jaką
wyniosłem z klasy integracyjnej.
– Początki były trudne, teraz też jest
czasami trudno. Nigdy nie jest tak, że jest
tylko cudownie. Nigdy nie może być tak,
żeby były same piękne chwile, bo to tak
jak w życiu: raz jest dobrze, raz jest źle.
Chodzi o to, żeby zmieniać to, co jest złe

i korzystać z tego, co jest dobre. Wszystko
zaczęło się dwadzieścia lat temu i pamiętam jak otrzymałam propozycję pracy
w pierwszej klasie integracyjnej. Dostałam
wtedy wiele różnej literatury na temat
klas integracyjnych, a ja miałam swoją
wizję i tak chciałam spróbować. Zadawałam sobie pytanie czy to, jak ja widzę
integrację, zda egzamin. Myślę, że zdało.
Jest tylu dorosłych ludzi, którzy przeszli
przez naszą szkołę i odnajdują się w życiu codziennym, bo to najbardziej chyba
chodzi o to, by umieć sobie poradzić w życiu codziennym, będąc już osobą dorosłą
– zaznacza Ewa Cichońska, dyrektor
ds. klas 0–6 i integracji. – Rodzice naszych
dzieci niepełnosprawnych uczniów mówią, że jak ich dzieci spotykają kolegów
i koleżanki ze szkoły, to oni się witają
ze sobą jak przyjaciele. Tak jak mówiła mama Adama [jednego z niepełnosprawnych uczniów szkoły – red.], oni
nie uciekają na drugą stronę ulicy, oni
sobie przybiją piątkę, zamienią ze sobą
kilka zdań. Jeśli potrzeba, są dla siebie
wsparciem i to jest ważne, to jest najpiękniejsze. ■
W następnym numerze relacja z konferencji „(nie)grzeczne
dzieci”, organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 25.

SPOŁECZEŃSTWO

U

Dzień życzliwości

czniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu w Dniu Życzliwości odwiedzili Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1. Dla uczniów placówki młodzież przygotowała drobny
słodki poczęstunek, chcąc przez to zaznaczyć, że czasem wstarczy niewiele, by dać drugiej osobie chociaż odrobinę radości.
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Fot. Mateusz Misztal

Kilkuosobowa reprezentacja uczniów Technikum Mechanicznego w dniu Światowego Dnia Życzliwości (21 listopada)
odwiedziła podopiecznych SOSW nr 1.
– Pomysł narodził się wśród uczniów Technikum Mechanicznego i pani Małgorzaty Jeż, która zajmuje się wolontariatem w technikum. Zapytali, czy w związku z Dniem
Życzliwości mogliby odwiedzić uczniów naszej szkoły. Sami
wśród swojej społeczności uczniowskiej uzbierali pieniądze
i zakupili drobne słodkości. Przyszli, by móc się z nami zintegrować – mówi Marta Wasiak, przewodnicząca rady rodziców
w SOSW nr 1. – To ma być początek naszej współpracy, bo już
niedługo uczniowie technikum zawitają do nas na mikołajki.
Organizują też w szkole kiermasz i dochód z tego świątecznego kiermaszu będzie przeznaczony na doposażenie naszego
integracyjno–sensorycznego placu. 29 marca uczniowie
i nauczyciele Technikum Mchanicznego wezmą także udział
w II charytatywnym turnieju piłki nożnej – dodaje. ■
MM
http://www.razemztoba.pl
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Artystycznie o prawach dziecka

Fot. nadesana

listopada 2018 roku dzieci z elbląskich przedszkoli i szkół podstawowych uczestniczyły w Miejskich Spotkaniach Twórczości Artystycznej pt. „Artystycznie o prawach
dziecka”, których organizatorem był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu.

To Janusz Korczak o prawach dziecka
mówił głośno już na początku ubiegłego wieku. Każde dziecko powinno znać
swoje prawa, rozumieć je i świadomie
z nich korzystać, i nie jest to działanie
wymierzone w dorosłych, gdyż „dziecko
to także człowiek tylko, że jeszcze mały...”.
Życie i twórczość Janusza Korczaka,
patrona Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Elblągu, stały
się inspiracją do powstania projektu
„Moje Prawa – edukacyjne i artystyczne
spotkania dzieci i młodzieży”. Korczak
mówił: „Nie ma dzieci, są ludzie” i wskazywał dorosłym te najważniejsze: prawo do szacunku, prawo do niewiedzy,
dla pracy poznania, do niepowodzeń
i łez, prawo własności dziecka, prawo
do tajemnic, prawo do dnia dzisiejszego,
prawo do radości.
– Prawa dzieci to bardzo ważna
sprawa. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania Konwencji o prawach dziecka, która jest najważniejszym aktem
prawnym w tej dziedzinie. Obchodzony
20 listopada Ogólnopolski Dzień Praw
Dziecka jest także wspaniałą okazją
do upamiętniania postaci Janusza Korczaka, patrona naszego ośrodka, który,
tak jak my dzisiaj, wskazywał dorosłym te
najważniejsze prawa dzieci – podkreśla
Krystyna Miezio, dyrektor Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2.
Miejskie Spotkania Twórczości Artystycznej to podsumowanie dwumiesięcznego projektu pt. „Moje prawa
– edukacyjne i artystyczne spotkania
dzieci i młodzieży”, zajęć edukacyjnych
i wielu działań, których celami było
zwiększenie wiedzy dzieci na temat swoich praw, jako podstawy do rzetelnego
ich przestrzegania, wskazanie właściwych wzorów postępowania z podkreśleniem prawa do tożsamości, godności,
sprawiedliwości, równości, szacunku
bez względu na pochodzenie, wyznanie
czy kolor skóry, umożliwienie uczniom
pochodzenia romskiego oraz ich kolegom z elbląskich placówek oświatowych
prezentacji własnych poglądów na temat
wielokulturowości i tożsamości.
– Rozmawiać, uczyć dzieci o ich
niezbywalnych prawach powinniśmy
od najmłodszych lat. To wydarzenie jest
konsekwencją wielu rozmów, spotkań,
zajęć edukacyjnych, tygodni przygotowań. Wszystko, by uczestnicy projektu,
przedszkolaki i uczniowie elbląskich
placówek oświatowych, z radością i artystycznie, z wiedzą o swoich prawach,
zaprezentowali się przed publicznością – dodaje wicedyrektor placówki
Anna Domańska.
Projekt inspirował, integrował oraz
Razem z Tobą Każdego Dnia

wzmacniał w dzieciach przeświadczenie
o własnej wartości i sprawczości oraz
wpływie na los swój i innych.
Spotkanie „Artystycznie o prawach
dziecka”, które było także jednym
z elementów uroczystych obchodów
Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, wskazało, że o sprawach ważnych
trzeba i można mówić, a forma artystyczna wyraża więcej niż same słowa.
Co udowodnili, przy okazji wspaniale się
bawiąc, dzieci i uczniowie z: Przedszkola nr 3, Przedszkola nr 8, Przedszkola
nr 19, Przedszkola nr 24, Przedszkola
nr 33 w Elblągu, Przedszkola Specjalnego
przy SOSW nr 2, Szkoły Podstawowej
nr 16, Szkoły Podstawowej nr 21 oraz
Szkoły Podstawowej nr 23 w Elblągu.
W pomoc przy organizacji przedsięwzięcia włączyli się uczniowie, wolontariusze wraz z wychowawcą z Zespołu
Szkół Mechanicznych w Elblągu.
Projekt pt. „Moje prawa – edukacyjne
i artystyczne spotkania dzieci i młodzieży” realizowany był w ramach rządowego
„Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na rok 2018” i dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji
Narodowej. ■
Marzena Żachowska
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Pracownicy socjalni nagrodzeni

ak co roku w listopadzie w Elblągu obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego, który
na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń obchodzonych przez nasz samorząd, jako święto wszystkich osób związanych z pomocą i integracją społeczną: pracowników jednostek
samorządowych, niepublicznych oraz wielu organizacji pozarządowych. Wśród tegorocznych
wyróżnionych znalazła się Teresa Bocheńska – którą nagrodzono za całokształt działalności
społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych.

Za całokształt działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych:
Pani Teresa Bocheńska – Prezes
Banku Żywności w Elblągu, Wiceprezes Elbląskiej Rady Konsultacyjnej
Osób Niepełnosprawnych, Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych.

Za wzorowe kierowanie placówkami pomocy i integracji społecznej:
Siostra Teresa Więcek – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Elblągu; Pani Barbara Nalińska
– Dyrektor Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Elblągu; Pani Krystyna Grzybicka
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– Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Pułaskiego 1c w Elblągu; Pani Elżbieta Zaradkiewicz – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Fundacji
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu;
Pani Beata Kulesza – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu; Pani Jolanta Gołębiewska – Dyrektor
Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy
Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
Mirosława Marjańska, Magdalena Sołowiej, Ewa Osowska, Renata Karolkiewicz, Stanisława Machnik, Magdalena
Arbart, Jolanta Lachowska, Aleksandra
Brzozowska, Ewa Jasińska, Magdalena Lewandowska, Ewelina Topolska,
Marzena Pietrzyk, Olga Klemens, Olaf
Kaduszkiewicz, Bożena Ziółkowska, Paulina Lipska; Socjalizacyjna Całodobowa
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza:
Luiza Kędziora, Beata Sokół, Magdalena
Kanownik, Mateusz Olbryś; Placówka
Opiekuńczo -Wychowawcza Nr 1: Lucyna
Makutonowicz; Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2: Jadwiga Bugajska;
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Nr 3: Anna Janicka, Waldemar Kazanecki;
Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”: Magdalena Kucińska, Joanna Sikora,
Regina Karolak; Dom Pomocy Społecznej
ul. Pułaskiego 1c: Justyna Cichocka, Aldona Kulesza; Dom Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia
Sióstr św. Jadwigi: Anna Maszkowska;
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi: Wioletta Dębowska;
Środowiskowy Dom Samopomocy Filia
razem z TOB¥

Fot. archiwum redakcji

Dzień Pracownika Socjalnego to wyjątkowy i szczególny dzień, w którym
podkreśla się rolę i znaczenie pracy osób
związanych z pomocą społeczną zarówno
zawodowo, jak i społecznie. Z tej okazji
Prezydent Miasta Elbląg Witold Wróblewski kieruje swoje podziękowania
i życzenia do wszystkich pracowników
zatrudnionych w placówkach niosących
pomoc i wsparcie osobom potrzebującym,
oraz do osób związanych z działalnością
społeczną w sferze pomocy i integracji społecznej.
– Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
proszę przyjąć moje serdeczne wyrazy
szacunku i uznania oraz słowa podziękowania za niezwykle odpowiedzialną i sumienną pracę, wymagającą ogromnego
profesjonalizmu, empatii oraz osobistego
zaangażowania – powiedział prezydent
Witold Wróblewski, który w bieżącym
roku przyznał nagrody 51 osobom.

Nr 1: Dorota Pliszczyńska, Ewa Szyszka;
Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 2: Małgorzata Trąbska, Grażyna
Niewiadomska; Środowiskowy Dom Samopomocy Filia Nr 3: Elżbieta Nike, Marlena Rolnik; Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu: Sylwia Dołęga; Warsztat
Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu
„Tacy Sami”: Agnieszka Wiśniewska;
Schronisko dla Bezdomnych im. św.
Brata Alberta: Paweł Sarnecki; Elbląskie
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”: Monika
Lemanowicz; Środowiskowy Dom Samopomocy „Lazarus”: Anna Czebiołko;
Środowiskowy Dom Samopomoch prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Elblągu: Paulina
Kamedulska; Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Elblągu: Lidia Czech.■
Red.

http://www.razemztoba.pl
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Nauczyciele z powerem

Z

a nami konferencja „Autyzm – Nowe Wyzwania, Nowe Horyzonty. Myślenie projektowe –
czyli sposób na bycie „Nauczycielem z POWEREM”, zorganizowana przez Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu. Podsumowano w niej projekt realizowany przez
wspomnianą placówkę.
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 to na dzień dzisiejszy
ogromna instytucja. Jesteśmy jedyną
w Polsce lub jedną z niewielu tego typu
placówek, która wyczerpuje definicje
wszystkich typów szkół przewidzianych
w systemie oświaty w Polsce. Od kilku
lat przyjmujemy dzieci do punktu przedszkolnego, dziś to jest 14 dzieci, a edukację kończymy na poziomie branżowej
szkoły zawodowej pierwszego stopnia.
Przywiązuję ogromną wagę do dzisiejszego przedsięwzięcia, ponieważ w jakiś
sposób, choćby symboliczny, podsumowuje nasze wieloletnie działania – mówił
Leszek Iwańczuk, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 1 w Elblągu. – Jeżeli jest ktoś na sali,
kto powie, że wie jak postępować z osobami dotkniętymi autyzmem, to teraz jest
moment by o tym powiedzieć. Uczymy się,
doskonalimy się, wymaga się od nas coraz
większej wiedzy, większych kompetencji.
Wszyscy nauczyciele SOSW nr 1 posiadają
to „coś”. Tym czymś jest zwykła ludzka
wrażliwość. Od tego trzeba zacząć. Ona
jest ważna w pracy z drugim człowiekiem,
ale jeszcze ważniejsza w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
– podkreślał podczas swojego wystąpienia.
W trakcie kilkugodzinnego spotkania zorganizowanego w sali Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu podsumowano działania podjęte
w ramach wspomnianego projektu.
Nauczyciele z SOSW nr 1 mieli okazję
do skonfrontowania swoich elementów
pracy i współpracy z osobami niepełnosprawnymi, (zwłaszcza z osobami
ze spektrum autyzmu), z praktykami stosowanymi w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Fot. Mateusz Misztal

MATEUSZ MISZTAL

O teoretycznych aspektach projektu i etapach jego tworzenia opowiadała Ewelina
Deja, v-ce dyrektor SOSW nr 1.
– Razem z koleżanką byłyśmy
na kilku szkoleniach dotyczących pisania
projektów unijnych i kiedyś stwierdziłyśmy, że spróbujemy, że nam też może
się udać. Było ciężko, bo był to pierwszy
projekt, który pisałyśmy. Ta nasza prawie
trzymiesięczna praca została doceniona
i otrzymałyśmy dofinansowanie – wspominała.
W audytorium zgromadzili się nauczyciele szkół specjalnych z województwa
warmińsko-mazurskiego i pomorskiego
a także studenci PWSZ. Opowiedziano
też o tym, jak projekt wyglądał w praktyce
i w jaki sposób pomógł nauczycielom
rozwinąć kompetencje i poszerzyć swoje
zawodowe doświadczenie.
– Właściwie wszystkie szkoły, które
odwiedziliśmy w Wielkiej Brytanii kładą duży nacisk na tzw. komunikację alternatywną. Dowiedzione jest naukowo,
że osoba z autyzmem myśli obrazami.
Bardzo często słowo, które te osoby usłyszą, nie jest odbierane tak jak przez nas.
Razem z Tobą Każdego Dnia

Dla osoby z autyzmem taką formą zrozumiałą jest obraz. Dlatego wszelkiego
rodzaju regulaminy, plany dnia, plany
aktywności, to wszystko znajdowało się
na ścianach i było oznaczone znakami
do komunikacji alternatywnej – mówiła
Anna Hatle-Tafelska, koordynator projektu. – Kolejną rzeczą, która nas zauroczyła
w Lawrence’s Specjal School, było gospodarstwo obecne tuż przy szkole. Żyją tam
przeróżne zwierzęta: kot, pies, chomik,
świnki morskie, kozy, owce, krowy, świnie,
konie, i wszystkie te zwierzęta są pielęgnowane przez uczniów. Na terenie ośrodka
są specjalne tablice, na których widnieje
informacja o tym jakiemu zwierzęciu, jaki
posiłek o jakiej porze dnia trzeba wydać.
I to uczniowie mają dyżury, wychodzą
w trakcie zajęć, przebierają się i robią
to wszystko z ogromnym zapałem i radością. Jest też przyszkolny ogródek i nim
także zajmują się uczniowie.
Nauczyciele biorący udział w projekcie
opowiedzieli też o tradycjach i kulturze
obu odwiedzonych krajów. ■
„Razem z Tobą” było patronem medialnym
wydarzenia.
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Mikołajkowe spotkania z dobrem
6 grudnia – jak co roku od 25 lat
– wejść do budynku Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu można było tylko przez „serce”. Duże, czerwone i otwarte
dla wszystkich. Tego dnia w placówce
tradycyjnie uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i wolontariuszy
II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałam Dwujęzycznymi w Elblągu
uczestniczyli w mikołajkowych podchodach, którym towarzyszyło celebrowanie Święta Czynienia Dobra.
– Święto na celu upowszechnianie
takich wartości jak życzliwość i dobroć.
To piękny dzień poświęcony na pracę
wychowawczą i profilaktyczną prowadzoną w formie zabawy. To tradycja
szkolna kontynuowana od 25 lat, która
służy kształtowaniu postawy gotowości
do niesienia pomocy, empatii, dostrzegania problemów innych ludzi, ale metodami, które wyzwalają spontaniczną
radość uczniów – zaznaczyła Krystyna
Miezio, dyrektor SOSW nr 2 w Elblągu.
Tegoroczne obchody święta – wyjątkowe ze względu na jubileusz wydarzenia – były okazją do spotkania z jego
pomysłodawczynią, Anną Kołecką, podczas którego nie mogło zabraknąć tortu
i miłych wspomnień. Jednak głównym
punktem programu było to, co jest
istotą idei realizowanych w placówce:
dialog o wartościach i uwrażliwianie
młodych ludzi na potrzeby drugiego
człowieka poprzez edukację i zabawę.
Poruszając się po budynku szkoły, budynku grup wychowawczych i terenach
rekreacyjnych dzieci zgodnie ze zdobywanymi w trakcie zabawy wskazówkami wykonywały zadania: krzyżówki,
rozsypanki wyrazowe, puzzle, rebusy,
zagadki, a także dekoracje na choinkę
w postaci kartek z dobrymi uczynkami.
– Głównym zadaniem było odnalezienie elementów do zbudowania
Str. 26
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SOSW nr 2 tradycji stało się zadość: po raz 25 uczniowie wraz z wolontariuszami i nauczycielami obchodzili Święto Czynienia Dobra.

sań Świętego Mikołaja oraz zapakowanie prezentów dla potrzebujących,
m. in. dla Kresowian, DPS przy
ul. Kasprzaka, Schroniska dla Zwierząt
w Elblągu i DPS przy ul. Bema – powiedziała koordynator wydarzenia
Anna Sękowska.
Świąteczne spotkania z dobrem
trwały jeszcze następnego dnia.
razem z TOB¥

7 grudnia 2018 roku placówkę ponownie odwiedził Mikołaj, tym razem
z workami pełnymi prezentów. Stowarzyszenie Rotary Club Elbląg Centrum
wraz z Centrum Zdrowia Aleksandra
Mazurkiewicz zadbało o to, by każdy
wychowanek SOSW nr 2 otrzymał słodki upominek. ■
MS
http://www.razemztoba.pl

Sopot

iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie organizuje kampanię „Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą” i zachęca
do przyjęcia pod swój dach dzieci, które potrzebują ciepła i miłości.

– Poszukujemy osób, które lubią
dzieci, mają w sobie dużo ciepła, empatii i chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor
sopockiego MOPS-u. – Czasami rodzice
biologiczni z różnych powodów nie mogą
lub nie potrafią zaopiekować się swoimi
dziećmi. Dla takich dzieci szansą na bezpieczne dzieciństwo i prawidłowy rozwój
jest rodzina zastępcza – dodaje.
Sopocki MOPS zapewnia rodzinom
zastępczym wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną.
Oferuje również udział w bezpłatnych
szkoleniach oraz grupach wsparcia,
możliwość dofinansowania do wypoczynku dzieci czy remontu mieszkania.
Dla rodzin zastępczych przewidziana
jest ustawowa comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania
dziecka. Rodziny zawodowe otrzymują
dodatkowo wynagrodzenie.
– Spróbuj, może Ty też jesteś komuś potrzebny – zachęcają pani Beata i pan Paweł, którzy od 12 lat pełnią
funkcję rodziny zastępczej zawodowej

Fot. pixabay.com
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Podaruj dziecku serce

dla dwójki sopockich dzieci. Jak podkreślają rodzice zastępczy, opieka
nad dziećmi, które przychodzą z bagażem
doświadczeń, wymaga otwartego serca
i zaangażowania, ale przynosi satysfakcję
i ogromną radość.

Osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą mogą skontaktować się z Działem Pieczy
Zastępczej sopockiego MOPS-u,
al. Niepodległości 759a, tel. 58 555 10 22,
e mail: dpz@mopssopot.pl. ■
Źródło: sopot.pl

Zdrowie
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Lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych

estawy testów do diagnozowania m.in. zaburzeń depresyjnych i osobowości o łącznej wartości ponad 42 tys. zł zostały zakupione z budżetu Gdańska i użyczone Wojewódzkiemu
Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Tadeusza Bilikiewicza przy ul. Srebrniki. W ciągu
trzech lat z kasy miasta na poprawę dostępu do szpitali i podniesienie jakości świadczonych usług
ma być wydane ponad 4 mln zł, głównie na aparaturę, sprzęt i wyposażenie medyczne.
Tylko w tym roku samorząd na doposażenie placówek służby zdrowia przeznacza prawie 2 mln zł. W następnych
dwóch latach – po ponad milion złotych
każdego roku. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny przy ul. Srebrniki otrzymał
zestawy testów do diagnozowania m.in.
zaburzeń depresyjnych dla dorosłych,
dzieci i młodzieży oraz zaburzeń osobowości. Dzięki zakupionym testom
uaktualniono także wersje testów

do badania i oceny inteligencji oraz
kwestionariusze radzenia sobie ze stresem. Testy pozwolą na zapewnienie pacjentom, którzy w znakomitej większości
są mieszkańcami Gdańska, lepszej opieki psychologicznej i medycznej oraz
usprawnią proces stawiania diagnozy.
Gdańsk wspiera szpitale na mocy
porozumienia podpisanego w sierpniu
bieżącego roku przez prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i marszałka woRazem z Tobą Każdego Dnia

jewództwa pomorskiego Mieczysława
Struka. Celem umowy jest wieloletnia
współpraca na rzecz wsparcia pacjentów
m.in. szpitali: im. Mikołaja Kopernika
i im. św. Wojciecha oraz psychiatrycznego przy ul. Srebrniki. Dzięki dofinansowaniu przez samorząd szpitale
będą mogły podnieść standardy oraz
bezpieczeństwo wykonanych usług medycznych i zwiększyć dostęp do świadczeń zdrowotnych. ■
Red.
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Spotkania
ze zdrowiem

Z

Leczenie
Wojtusia trwa,
prognozy są dobre!

W

poprzednim numerze pisaliśmy o dwuletnim
Wojtku z Olsztyna, który walczy z siatkówczakiem obuocznym – nowotworem oczu. Ogromne
serca Polaków w krótkim czasie pomogły zebrać milion
złotych, niebędny do leczenia chłopca w Stanach Zjednoczonych. Rodzice wraz z chłopcem są nadal w USA
i przesyłają z tamtąd pierwsze pozytywne informacje.

Fot. pixabay.com

a nami ostatnia sesja z cyklu „Spotkań ze zdrowiem”. Tym razem odbyła się pod nazwą „Dieta i aktywność
mam w ciąży oraz po porodzie”.

SPOŁECZEŃSTWO

Fot. Wzrok dla Wojtka (Facebook)

Olsztyn

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie jesienią
zainicjował cztery tematyczne spotkania, niektóre
cieszyły się dużą popularnością. Zapraszani byli
specjaliści, spotykania odbywały się w przyjaznych
progach Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego Aquasfera Galeria Warmińska oraz w obiekcie
przy ul. Głowackiego. „Zioła to samo zdrowie, czyli
jak naturalnie wzmocnić organizm i przygotować
się do zimy”, wykład dietetyczny, „Jestem kobietą,
ćwiczę mięśnie dna miednicy” – takie tematy poruszano podczas wcześniejszych spotkań.
To ostatnie w tym roku dotyczyło diety i aktywności kobiet w ciąży, a także po porodzie. Spotkanie
składało się z dwóch części: wykładu teoretycznego
zaprezentowanego przez specjalistkę z Miejskiego
Szpitala Zespolonego mgr inż. Annę Szymską,
technologa żywności i dietetyka. Jest ona absolwentką studiów na kierunku Technologia Żywności
i Żywienie Człowieka na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz podyplomowych studiów
w OSW, a także członkiem Polskiego Towarzystwa
Dietetyki oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób
z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.
Częścią praktyczną, czyli pokazem ćwiczeń
mięśni dna macicy zajęła się przedstawicielka
Kliniki dla kobiet Feminea – Agnieszka Chudzik-Bulkowska, fizjoterapeutka uroginekologiczna
(rehabilitacja kobiet w ciąży i połogu, ćwiczenia
na wzmocnienie mięśni dna miednicy). ■
Źródło: osir.olsztyn.pl

W Polsce nie znalazł się lekarz, który odważyłby się podjąć leczenia
chłopca. Jego sytuacja zdrowotna była bardzo trudna. Lekarze w USA
mają jednak dużo większe doświadczenie w leczeniu choroby i właśnie
tam udało się rodzicom chopca znaleźć specjalistów, którzy podjęli się
tego trudnego zadania.
Początkowym etapem po przylocie do Stanów były badania krwi. Pierwsze
wyniki nie były dobre i rozpoczęcie chemioterapii trzeba było odłożyć o tydzień. Wojtek chemię miał podaną przez tętnicę. Kilkugodzinna obserwacja
pacjenta i kolejne badania krwi już po zastosowaniu chemioterapii są dobre,
a mały bohater czuje się lepiej. Lewe, to najbardziej zainfekowane przez
raka oko, trzeba było jednak niestety usunąć. Przed całą rodziną jeszcze
długa walka o zdrowie chłopca i prawe oko, a także wiele wizyt w szpitalu
Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
Wspomniana mieszcząca się w Nowym Jorku placówka specjalizuje się
w leczeniu raka, została założona w 1884 roku i jest najstarszym prywatnym ośrodkiem onkologicznym na świecie. Pokazuje to, że pacjent jest pod
opieką specjalistów z najwyższej półki.
Rodzice chłopca, Agata i Robert, na Facebooku pod nazwą „Wzrok dla
Wojtka - Wojtek Runke vs Siatkówczak obuoczny” dzielą się postępami
w leczeniu syna. Przekazywane dotychczas informacje są pozytywne.
– Bardzo wam dziękujemy, że jesteśmy tutaj. Wierzymy, że to, że przyjechaliśmy tutaj tak wcześnie, uratowało Wojtkowi życie. Sytuacja z tym
lewym oczkiem była już naprawdę bardzo poważna. Było w nim wysokie
ciśnienie i ryzyko, że nowotwór zaatakuje nerw, było bardzo duże – opowiada w jednym z udostępnionych filmów Robert Runke. ■
MM
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Stalowe Anioły

– Praca na rzecz drugiego człowieka
to misja. Przyznając doroczne wyróżnienia
chcemy promować najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy w tej dziedzinie, nowatorskie osiągnięcia oraz postawy
rzetelności i ofiarności wśród pracowników,
a także wolontariuszy – mówi marszałek
województwa Piotr Całbecki.
Nagrody przyznawane są między innymi
za tworzenie i realizowanie modelowych
rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem
i rodziną, wdrażanie projektów aktywizacji
i integracji społecznej osób wykluczonych,
aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych oraz wspieranie sektora ekonomii
społecznej i wolontariatu. Laureaci oprócz
statuetek Stalowego Anioła i listów gratulacyjnych otrzymują nagrody finansowe.
W tym roku zarząd województwa nagrodził siedmioro zasłużonych osób. Wśród
nich są Katarzyna Kłodzińska – opiekunka
szkolnego koła wolontariuszy „Z potrzeby
serca” we Włocławku, Izabella Szolginia –
dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy, Beata Zielińska – prezes fundacji
„Inkubator społeczny” w Bydgoszczy, Maria Surma – nauczycielka z Grudziądza,

Fot. Andrzej Goiński/kujawsko–pomorskie.pl

Collegium Maximum UMK w Toruniu odbyła się uroczysta gala
wręczenia nagród w ramach tegorocznej edycji marszałkowskiego
konkursu dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej
„Stalowy Anioł”. Nagrody trafiły do siedmiu osób oraz czterech zespołów. „Stalowe Anioły”
wręczyła laureatom radna województwa Katarzyna Lubańska.

organizatorka akcji „Mój brat PIT”, Beata
Głowacka – prezes Spółdzielni Socjalnej Koronowianka w Koronowie (powiat
bydgoski), Magdalena Potulska – liderka
społeczna z Jeżewa (powiat świecki) oraz
Arkadiusz Jąkalski – wiceprezes Spółdzielni Socjalnej „MIX” w Sadłogu (powiat radziejowski).
Nagrodzone zespoły to opiekunowie grupy wolontariackiej „Dawcy Nadziei” w Bur-

sie nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy,
członkowie Stowarzyszenia Wspólnota
Duchowa „Iskierki” w Bydgoszczy, organizatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu „Bajked” przy Zespole Placówek Oświatowych
w Lubieniu Kujawskim (powiat włocławski)
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach
Zagajnych (powiat nakielski). ■
Biuro Prasowe Urzędu
Marszałkowskiego

TORUŃ
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Niepełnosprawni stażyści w urzędzie

odopieczni stowarzyszenia „Jestem” odbyli półroczny staż w Urzędzie Miasta Torunia. Każdy
z nich miał przydzielonego opiekuna – pracownika UMT, który wspierał w zdobywaniu nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego.

Projekt „Niepełnosprawni – sprawni
zawodowo!” realizowano na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem
Miasta Torunia a Stowarzyszeniem Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom
Potrzebującym Wsparcia „Jestem”. W jego
ramach osiem osób odbyło staż w różnych
działach w UMT.
Stażyści zajmowali się między innymi

porządkowaniem, segregacją, skanowaniem i kserowaniem dokumentacji oraz
wprowadzaniem do komputera różnego
typu danych urzędowych. W zadaniach
wspierali ich opiekunowie z ramienia UMT.
– Zajmowałam się archiwizacją dokumentów związanych z gospodarką odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej.
Koleżanka mówiła mi, że to nudna praca,
Razem z Tobą Każdego Dnia

ale ja byłam nią zachwycona. Uwielbiam
pisać, porządkować papiery, cieszę się,
że znowu mogłam być aktywna jak dawniej,
przed przejściem na rentę – opowiada
Barbara Lewandowska.
Uczestnicy projektu otrzymali od prezydenta miasta zaświadczenia o odbytym
stażu i uzyskanych kompetencjach. ■
Źródło: torun.pl
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„Mali Bogowie 2.
Jak umierają Polacy”

aweł Reszka po raz kolejny wcielił się w rolę pracownika służby zdrowia.
Tym razem świat obserwował z okien ambulansu, a wszystko, co zobaczył
i usłyszał, opisał w książce „Mali Bogowie 2. Jak umierają Polacy”.
Monika Szałas

Paweł Reszka – wielokrotnie nagradzany
dziennikarz, autor kilku głośnych reportaży – najpierw zatrudnił się w szpitalu jako
sanitariusz, by móc rozmawiać z personelem
medycznym, a także przyjrzeć się wadom służby
zdrowia. Po sukcesie publikacji „Mali Bogowie. Znieczulica polskich
lekarzy” dziennikarz postanowił ponownie otworzyć drzwi do medycznego świata i dołączył do zespołu pogotowia ratunkowego.
„Wchodziłem do domów i mieszkań. Starsi ludzie, zapomniani
przez dzieci i wnuki, umierali na moich oczach w pustych czterech
ścianach. […] Jeździliśmy do pensjonariuszy domów opieki społecznej
– cuchnęli kałem i uryną. Dla obsługi byli tylko zajętym łóżkiem. […]
Widziałem ludzi, którzy zupełnie wymknęli się systemowi: niepełnosprawni umysłowo, biedni, nękani chorobą alkoholową. […] Udary,
zatrzymania krążenia, wypadki drogowe. Z zespołem zbieraliśmy
z ulicy pijaków w delirce, narkomanów na głodzie. […] Ratowaliśmy
życie, pocieszaliśmy bliskich. Patrzyliśmy na śmierć, której nie mogliśmy zapobiec” – pisze we wstępie autor.
Polska, którą widział z okien ambulansu, nie jest dobrym miejscem. To rzeczywistość pełna znieczulicy, cierpienia, bólu, brudu
i biedy; świat, w którym empatia zanika, ale ciągle można znaleźć
w nim okruchy dobra. Obrazy widziane oczyma „osoby z zewnątrz”
nie są ładne. Nie muszą takie być. Autor pokazuje patologie niewydolnego systemu oraz ich przyczyny i skutki. Ci, którzy chcą
wiedzieć, skąd biorą się kolejki na SOR-ze albo dlaczego trzeba tak
długo czekać na przyjazd karetki, znajdą odpowiedzi w książce „Mali
Bogowie 2”. Sięgając po nią, muszą jednak wiedzieć, że mogą im się
nie spodobać. Dziennikarz pokazuje, że przyczyn należy szukać nie
tylko w procedurach i finansach, ale też – a może przede wszystkim
– w ludziach. Paweł Reszka udowadnia, że służba zdrowia wymaga
zmian, jednocześnie nie ukrywając, że wina leży po każdej stronie.
W reportażu przedstawia punkt widzenia pracowników służby
zdrowia – przepracowanych, niedofinansowanych, zmęczonych,
a także pacjentów – potrzebujących opieki i sfrustrowanych, ale też
roszczeniowych i próbujących wykorzystać niedoskonałości systemu.
Dziennikarz oddaje głos swoim rozmówcom, nie rezygnując
z własnej perspektywy. „Na książkę składają się notatki z moich
dyżurów w karetce. Opowieści o tym, co widziałem na szpitalnych
oddziałach ratunkowych. Zapiski rozmów z ratownikami medycznymi i lekarzami – od początkujących rezydentów do doświadczonych ordynatorów. Opisuję też to, co usłyszałem, gdy jako reporter
towarzyszyłem młodym lekarzom w trakcie protestu głodowego”
– tłumaczy autor. Specyficzna struktura tekstu, urywkowe zdania,
brak nadrzędnej spójności, nie zawsze przystające do siebie fragmenty, użycie żargonowych określeń oraz język, w którym potoczność
Str. 30
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i emocje odgrywają ogromną rolę – to wszystko sprawia, że lektura
książki jest doświadczeniem wyjątkowym.
Największą zaletą, a zarazem wadą publikacji jest jej zakorzenienie w rzeczywistości. Zaletą, bo książka Pawła Reszki to dobrze
napisany, momentami wstrząsający reportaż, który odwołuje się
bezpośrednio do doświadczeń chyba każdego człowieka. Wadą,
bo kraj, który Paweł Reszka widzi z okien karetki, to nasza codzienność, która wymaga zmian, by móc zaoferować ludziom
to, czego potrzebują i na co zasługują. „Mogłem zobaczyć, na co
choruje nasze społeczeństwo i na co choruje system, który ma
leczyć” – pisze dziennikarz.
„Mali Bogowie 2” to ważna i potrzebna publikacja. Choć zdecydowanie nie jest to przyjemna książka, myślę, że powinien
przeczytać ją każdy. Być może dzięki takiej lekturze znajdziemy
w sobie więcej zrozumienia i życzliwości – nie tylko jako pacjenci,
będący częścią źle funkcjonującego systemu, ale przede wszystkim jako ludzie. Paweł Reszka oddaje głos pracownikom służby
zdrowia, a ja – jemu. ■
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Warto obejrzeć

poleca
Wojciech Chmielarz
„Wampir”

Powieścią „Wampir” Chmielarz otwiera gliwicki cykl kryminalny. Głównym
bohaterem jest prywatny detektyw,
Dawid Wolski, zupełny amator, który
wykonuje swoją profesję bez specjalnego zapału, ponadto jest niepokorny i kieruje się wątpliwym kodeksem etycznym.
Dawid Wolski przyjmuje zlecenie
od zrozpaczonej kobiety, która chce
ustalić okoliczności śmierci swojego
syna. Dwudziestoletni Mateusz skoczył
z dachu gliwickiego wieżowca, a jego
matka nie wierzy w samobójstwo. Sprawa
wydaje się banalnie prosta, gdy jednak
detektyw zaczyna przyglądać się życiu
chłopaka, jego znajomym i rodzinie, gdy
odnajduje ślady w wirtualnej rzeczywistości, okazuje się, że sprawa jest bardziej
skomplikowana, a zagadka śmierci Mateusza wiąże się z zagadką zniknięcia
pewnej dziewczyny.
Wątek kryminalny poprowadzony
został zręcznie i wydaje się wiarygodny. Skłonna jestem jednak zaryzykować
stwierdzenie, że po przeczytaniu „Wampira” w głowie czytelników pozostanie
postać głównego bohatera, a sama zagadka kryminalna szybko odejdzie w niepamięć. Polecam miłośnikom polskich
kryminałów. ■
Audiobook: Wojciech Chmielarz, „Wampir”,
Wydawnictwo Aleksandria, czyta Mateusz Zna-

Fot. mat. pras.

niecki, czas nagrania: 9 godzin 5 minut.

z Morganem Freemanem

M

onte Wildhorn jest znanym, od wielu lat poruszającym
się na wózku, autorem westernów. Nieco tajemniczy,
skryty i bardzo doświadczony przez życie, nie potrafi
poradzić sobie z utratą żony. Jego najwierniejszym kompanem
jest butelka whisky. „Magiczne lato” (ang. „The Magic of Belle
Isle”) to jedna z naszych propozycji filmowych.

Fot. YouTube

Agnieszka Pietrzyk

„Magiczne lato”

Mateusz Misztal
Widz poznaje pisarza jako niezwykle chłodnego i smutnego mężczyznę, świetnie
odnajdującego się w mniejszych lub większych potyczkach słownych. W pierwszych
scenach Monte jest niezbyt miły, nawet w stosunku do Henry’ego, który przywozi
głównego bohatera do niewielkiej niezwykle malowniczej miejscowości Belle Isle.
Tam Monte zamierza tymczasowo zamieszkać.
Nowe miejsce i nowi ludzie coś jednak w głównym bohaterze zmieniają. Najwięcej
Wildhorn zawdzięcza sześcioletniej dziewczynce, Finnegan (w tej roli Emma Fuhrmann), która uczy doświadczonego mężczyznę innego spojrzenia na ludzi, świat
i jego pracę. Wiele zmienia też Charlotte (Virginia Madsen). Uwagę pisarza zwraca
również Carl (Ash Christian) – niepełnosprawny intelektualnie nastolatek, któremu
bardzo przeszkadza samotność i brak kolegów. Wildhorn zabiera chłopca na przejażdżki do oddalonego nieco miasta. Ich relacja opiera się głównie na wyjazdach po
zakupy, ale spędzany wspólnie czas sprawia, że wiele się od siebie wzajemnie uczą.
To film o tym, że gdy jedne drzwi się przed nami zamykają, to otwierają się inne,
o tym, że nawet jeśli nie potrafimy chodzić, nie oznacza to, że nie potrafimy pójść do
przodu, o tym jak ważna w naszym życiu jest wyobraźnia, która jest jedynym ograniczeniem i o marzeniach, które bez naszego zaangażowania mogą się nie spełnić.
Lekka, ale i pouczająca komedia obyczajowa w reżyserii Roba Reinera, ze znakomitym Morganem Freemanem w roli głównej, to historia zarówno dla młodszych, jak
i starszych widzów. ■
Razem z Tobą Każdego Dnia
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Twórczo od 40 lat

racownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych to ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności
psychicznych. W tym roku obchodzi jubileusz 40-lecia.

Pracownia powstała z inicjatywy grupy studentów Wydziału Sztuk Pięknych
UMK, którzy zaczęli organizować zajęcia
plastyczne dla osób niepełnosprawnych.
Bezpośrednią inspiracją ich działania była
osoba prof. Wandy Szuman, jej myśl pedagogiczna, praca z osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi marginalizacją oraz
doświadczenie Lasek k. Warszawy. Przez
kilka lat zajęcia te prowadzone były wyłącznie przez wolontariuszy. Współtwórcą
i kierownikiem Pracowni był od początku
dr art. rzeźb. kw. II st. Andrzej Wojciechowski, profesor nadzwyczajny UMK.
Od 1 listopada 2008 roku część opiekuńczo-terapeutyczna Pracowni Rozwijania
Twórczości Osób Niepełnosprawnych funkcjonuje jako Środowiskowy Dom Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości
Osób Niepełnosprawnych”, prowadzony
przez Katolickie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej

Fot. Lech Kamiński/torun.pl

Maria Wesoła

im. Wandy Szuman w Toruniu. Część naukowo-badawcza Pracowni została włączona w strukturę Katedry Pedagogiki
Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK. Pozostałych podopiecznych
dawnej Pracowni Stowarzyszenie skupia
w Świetlicy „Pracownia”, która funkcjonuje

dzięki corocznym środkom miejskim przyznawanym w drodze konkursu.
Przez 40 lat funkcjonowania placówki
zorganizowano ponad 140 wystaw twórczości podopiecznych Pracowni oraz ponad
30 wyjazdów wakacyjnych. a także wiele
innych spotkań i wydarzeń integrujących. ■
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Seniorska poezja opowiedziana dźwiękiem

Fot. YouTube

W

Str. 32

Polskiej Filharmonii Bałtyckiej wybrzmiało to, co gra w głowach i sercach seniorów.
5 listopada odbył się drugi już „Benefis Dojrzałości” – koncert galowy, podczas którego
można było posłuchać wierszy seniorów w muzycznej oprawie.
„Benefis dojrzałości” to inicjatywa mająca aktywizować seniorów
do udziału w kulturze i przyczyniać się do promocji ich twórczości.
Wydarzenie poprzedzone było konkursem poetyckim. Nadesłane
utwory oceniło profesjonalne jury, składające się z przedstawicieli
środowisk artystycznych, instytucji społecznych i miejskich działających na rzecz osób starszych. Poezja seniorska została wzbogacona o muzykę, którą stworzyło ośmiu kompozytorów. Podczas
wydarzenia każdy utwór został wykonany przez innego artystę.
– To wyjątkowy koncert solidarności międzypokoleniowej
i międzyinstytucjonalnej – podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca
prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.
Laureatami II Gdańskiego Konkursu Poetyckiego zostali: Barbara
Belecka, Jadwiga Tomaszewska, Małgorzata Chaładus, Bogusława
Karpińska-Beratz, Danuta Kobylarz, Jadwiga Hoppe, Alicja Kubica,
Grzegorz Sowa. ■
Źródło: gdansk.pl
razem z TOB¥
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POMOCNA TECHNIKA

Inteligentne technologie pomogą rzucić palenie

W

– 63 proc. naszych badanych twierdzi,
że nie tylko zdrowie jest dla nich ważne
przy podjęciu decyzji o rzuceniu palenia,
lecz także kwestie finansowe. Zdają sobie sprawę z tego, że wydają bardzo dużo
na palenie papierosów i właściwie przepalają te pieniądze. Doszliśmy do wniosku,
że jeśli w skali roku mogą zaoszczędzić
4,5 tys. zł, to są to na tyle duże kwoty, że
za te pieniądze będą mogli zakupić jakąś
nagrodę – mówi Alicja Stalmach, współzałożycielka start-upu Aimly.
Obecnie pracuje się nad wieloma rozwiązaniami technologicznymi i naukowymi,
które mają pomóc rzucić lub ograniczyć
palenie. Naukowcy z Uniwersytetu Case
Western Reserve zaprojektowali aplikację
mobilną, która do walki z nałogiem wykorzystuje urządzenia wearables. Specjalne
opaski mają monitorować, czy użytkownicy
nie wykonują ruchów charakterystycznych
dla palenia papierosów. Testy wykazały,
że system rozpoznawania ruchów może
pochwalić się 98–proc. skutecznością.
Po wykryciu, że użytkownik sięgnął
po papierosa, na telefon wysyłany będzie
20-120–sekundowy film przypominający
o korzyściach zdrowotnych i finansowych
płynących z rzucenia palenia.
Firma Juul z kolei planuje wprowadzić
na rynek inteligentne papierosy elektroniczne, które parują się z urządzeniem
mobilnym. Użytkownicy będą mogli śledzić
zużycie płynu z nikotyną za pośrednictwem
aplikacji oraz predefiniować użytkowników
urządzenia. Po aktywowaniu profilu prewencyjnego z Juula skorzysta wyłącznie
jego właściciel. Rolę tokena autoryzacyjnego pełni tu telefon użytkownika. Oznacza to,
że rodzic będzie mógł zostawić e–papierosa
w domu bez obawy o to, że sięgną po niego
jego dzieci. Juul ma odzwyczaić palaczy
od papierosów, a jednocześnie na bieżąco
monitorować ilość wdychanej nikotyny.
Walkę z paleniem za pomocą nowych

Fot. pixabay.com

poszukiwaniu idealnej metody na skuteczne rzucenie palenia naukowcy sięgnęli po zdobycze technologii mobilnych. Specjalne aplikacje ułatwią zapanowanie nad nałogiem,
a cyfrowe papierosy sparowane z telefonem będą dozować ilość wchłanianej nikotyny
i uniemożliwią dzieciom palenie. Naukowcy pracują także nad wprowadzeniem opasek, które
wykrywałyby, kiedy sięgamy po papierosy.

technologii prowadzi również polski
start-up Aimly.
– Aimly to aplikacja mobilna, która pomaga w walce z paleniem papierosów, jednocześnie pomagając oszczędzać. Docelowo
chcemy, żeby pomagała w walce z różnymi
złymi nawykami. Obecnie użytkownik postanawia, że chce rzucić palenie, rejestruje
się w naszej aplikacji, określa swój nawyk
i na tej podstawie my wyliczamy, ile może
zaoszczędzić w danym okresie – mówi
Alicja Stalmach.
Aplikacja ma być osobistym motywatorem każdego palacza. Od czasu do
czasu zapyta użytkownika, czy udało mu
się zrezygnować z palenia, jeśli zaznaczy
„tak” – predefiniowana kwota zostanie
automatycznie przelana na wskazane konto. Na tej podstawie aplikacja skalkuluje,
jak często dany użytkownik sięga po papierosa. A następnie wyliczy spersonalizowany
plan rzucania palenia, aby dostosować
częstotliwość powiadomień do danego
użytkownika. Aimly ma zachęcać do rzucania palenia poprzez motywację finansową.
– Zachęcamy użytkownika, żeby zaoszczędzone na papierosach pieniądze
były odkładane na konto oszczędnościowe. Docelowo chcemy, żeby mógł
dzięki aplikacji dokonywać automatycznych przelewów na produkt bankowy
– tłumaczy Alicja Stalmach.
Razem z Tobą Każdego Dnia

Problem uzależnienia od tytoniu dostrzegli także przedstawiciele koncernu
tytoniowego Phillip Morris, którzy zapowiedzieli, że w ramach walki z nałogiem
będą promować korzystanie z produktów
o obniżonej szkodliwości w miejsce tych
standardowych. W październiku firma
zaprezentowała trzecią generację podgrzewaczy do tytoniu IQOS, które zamiast spalać, podgrzewają susz tytoniowy. Pozwala
to zredukować wydzielanie substancji smolistych o ok. 90. proc.
Własną aplikację mobilizującą do rzucenia palenia wypuściły także władze Nowego
Jorku. W ramach NYC HelpMeQuit użytkownicy zyskują dostęp do grupy wsparcia,
porad na temat produktów ułatwiających
rzucenie nałogu czy kalkulatora pomagającego oszacować, ile zaoszczędzimy
na zrezygnowaniu z nałogu. Podobne cele
przyświecają twórcom Aimly.
– Motywujemy poprzez oszczędzanie,
ale chcemy też motywować, komunikując
tym osobom, że warto udostępniać porady,
publikacje na temat tego, dlaczego warto
rzucić palenie. Edukować ich, jak działa proces nabywania nawyków i proces
pozbywania się ich, bo nie jest on łatwy
i tkwi bardzo głęboko w naszych głowach
– podsumowuje ekspertka.
Źródło: innowacje.newseria.pl
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Prawo

asiłek macierzyński przysługuje z racji urodzenia lub przyjęcia dziecka na wychowanie.
Okres wypłaty zasiłku uzależniony jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie
bądź przyjętych na wychowanie.
ANNA ILUKIEWICZ

Zasiłek macierzyński przysługuje Ci,
gdy urodzisz dziecko lub przyjmiesz
na wychowanie dziecko do lat 7 (a jeśli
ma odroczony obowiązek szkolny – do
lat 10), także jako rodzinie zastępczej
(z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), oraz jeśli:
● jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym,
● jesteś na urlopie wychowawczym,
● nie jesteś objęty ubezpieczeniem
chorobowym, ale Twoje zatrudnienie
ustało, gdy byłaś w ciąży, i:
— było spowodowane upadłością
lub likwidacją pracodawcy,
— nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, co potwierdza prawomocny
wyrok sądu.
Wówczas do dnia porodu przysługuje Ci zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
Zasiłek macierzyński przysługuje za
okresy, które odpowiadają okresom:
● urlopu macierzyńskiego albo
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
● urlopu rodzicielskiego,
● urlopu ojcowskiego.
Długość urlopu jest uzależniona od
liczby dzieci, które przyszły na świat
podczas jednego porodu, lub liczby
dzieci przyjętych jednocześnie na wychowanie. Gdy urodzisz lub przyjmiesz
na wychowanie jedno dziecko, przysługuje Ci 20 tygodni urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego oraz 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego – łącznie
52 tygodnie.
Str. 34
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Wszystko o zasiłku
macierzyńskim i rodzicielskim

Wysokość zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego wynosi 100 proc. za okres
pierwszych 6 tygodni, a w przypadku
porodu wielorakiego 8 tygodni. Za pozostały okres 60 proc. pensji (średniej
z 12 miesięcy). Rodzice mogą się jednak
zdecydować na jednolitą wysokość
zasiłku macierzyńskiego za czas urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego.
Wówczas wynoszą one 80 proc. pensji.

Kiedy należy złożyć wniosek
Wniosek o urlop macierzyński można złożyć do 6 tygodni przed porodem.
Wniosek należy złożyć u płatnika składek, który wypłaca zasiłek (np. pracodawca, zleceniodawca, ZUS).
razem z TOB¥

Przez pierwsze 20 tygodni to mama
dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego – 6 tygodni można wykorzystać jeszcze przed porodem, a kolejne
– po narodzinach dziecka. Po spędzeniu 14 tygodni w domu mama może
wrócić do pracy i pozostałe 6 tygodni
urlopu przekazać ojcu dziecka. Wniosek
o rezygnację z urlopu macierzyńskiego
kobieta powinna złożyć najpóźniej
14 dni przed planowanym powrotem
do pracy. Musi do niego dołączyć
zaświadczenie od pracodawcy ojca
dziecka, że złożył on wniosek o przejęcie urlopu.
http://www.razemztoba.pl

Jeżeli matka w ciągu 21 dni od porodu (lub po przyjęciu dziecka na
wychowanie i wystąpieniu do sądu
z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia
dziecka lub po przyjęciu dziecka na
wychowanie jako rodzina zastępcza)
wystąpi z wnioskiem o cały wymiar
urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, zasiłek macierzyński za
cały okres przysługuje jej w wysokości
80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

ści 60 proc. podstawy wymiaru
(tj. co najmniej 26 tygodni), przysługuje jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego
do 100 proc. podstawy wymiaru.
Po 20-tygodniowym urlopie macierzyńskim rodzice mają prawo do urlopu
rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni,
a w przypadku porodu wielorakiego
do 34. Urlop ten przysługuje również
w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie. Urlop rodzicielski może
być wykorzystany jednorazowo lub
w częściach, nie później niż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia (do
zakończenia roku kalendarzowego,
w którym dziecko kończy 6 rok życia).

Urlop może zostać udzielony
w nie więcej niż 4 częściach, stanowiących wielokrotność tygodnia,
przypadających bezpośrednio
po urlopie macierzyńskim,
lub po poprzedniej części urlopu
rodzicielskiego. Ten urlop oboje
rodzice mogą wykorzystać wspólnie lub podzielić między siebie.
Przez jaki czas przysługuje Ci
zasiłek macierzyński

W przypadku:

● rezygnacji z korzystania z urlopu
rodzicielskiego w całości lub części
i powrotu do pracy wniosek składa się
pracodawcy w terminie nie krótszym
niż 21 dni przed przystąpieniem do
pracy
● udzielenia urlopu rodzicielskiego
w całości lub części wniosek składa się
pracodawcy w terminie nie krótszym
niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu lub jego części.
W przypadku rezygnacji z zasiłku
rodzicielskiego w pełnym wymiarze
albo za okres, w którym zasiłek rodzicielski przysługuje w wysoko-

Zasiłek macierzyński przysługuje
przez okres ustalony w kodeksie pracy
jako okres:
● urlopu macierzyńskiego (jego długość zależy od tego, ile dzieci urodzisz
podczas jednego porodu) oraz urlopu
na warunkach urlopu macierzyńskiego
(jego długość zależy od tego, ile dzieci
przyjmiesz jednocześnie na wychowanie). Z tych urlopów możesz korzystać przez:
— 20 tygodni (140 dni) – gdy urodzisz lub przyjmiesz na wychowanie
jedno dziecko,
— 31 tygodni (217 dni) – gdy urodzisz lub przyjmiesz na wychowanie
dwoje dzieci,
— 33 tygodnie (231 dni) – gdy urodzisz lub przyjmiesz na wychowanie
troje dzieci,
— 35 tygodni (245 dni) – gdy urodzisz lub przyjmiesz na wychowanie
czworo dzieci,
— 37 tygodni (259 dni) – gdy urodzisz lub przyjmiesz na wychowanie
pięcioro i więcej dzieci.
Razem z Tobą Każdego Dnia

● urlopu rodzicielskiego (jego długość zależy od tego, ile dzieci urodzisz
podczas jednego porodu lub przyjmiesz jednocześnie na wychowanie).
Z tego urlopu możesz korzystać przez:
— 32 tygodnie (224 dni) – gdy urodzisz lub przyjmiesz na wychowanie
jedno dziecko,
— 34 tygodnie (238 dni) – gdy urodzisz lub przyjmiesz na wychowanie
więcej niż jedno dziecko.
Jeżeli jesteś ubezpieczonym ojcem
dziecka, zasiłek macierzyński przysługuje Ci za okres urlopu ojcowskiego.
Wynosi on do 2 tygodni. Może on być
wykorzystany do ukończenia przez
dziecko 2 roku życia, maksymalnie
w dwóch częściach po tydzień każda.
W tym samym czasie matka dziecka
może przebywać na urlopie macierzyńskim, a Ty na urlopie ojcowskim.
Zasiłek macierzyński przysługuje
ubezpieczonemu ojcu dziecka w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka lub gdy matka
dziecka legitymuje się orzeczeniem
o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Urlop rodzicielski
Po 20 tygodniowym urlopie macierzyńskim rodzice mają prawo do urlopu
rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni,
a w przypadku porodu wielorakiego do
34. Urlop ten przysługuje również w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie.
Urlop rodzicielski może być wykorzystany
jednorazowo lub w częściach, nie później
niż do ukończenia przez dziecko 6 roku
życia (do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia).
Urlop może zostać udzielony w nie
więcej niż 4 częściach, stanowiących
wielokrotność tygodnia, przypadających
bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,
lub po poprzedniej części urlopu rodzicielskiego. Ten urlop oboje rodzice mogą
wykorzystać wspólnie lub podzielić między siebie.

W jakiej wysokości przysługuje
Ci zasiłek macierzyński
Zasiłek macierzyński przysługuje Ci
w wysokości:
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● 100 proc. kwoty, od której oblicza
się wysokość zasiłku (podstawy jego
wymiaru) przez pierwszą część okresu
jego pobierania (urlop macierzyński,
urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz 6 tygodni urlopu rodzicielskiego) i 60 proc. tej podstawy
przez pozostałą część urlopu rodzicielskiego,
● 80 proc. kwoty, od której oblicza
się wysokość zasiłku (podstawy jego
wymiaru), przez cały okres jego pobierania, jeśli złożysz wniosek o zasiłek
w pełnym wymiarze w czasie 21 dni
od urodzenia dziecka lub przyjęcia
go na wychowanie.
Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego przysługuje Ci w wysokości 100 proc. podstawy jego wymiaru.
Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego przysługuje Ci w wysokości
100 proc. podstawy jego wymiaru.

Kiedy można wnioskować
o podwyższenie zasiłku macierzyńskiego?
Od 1 stycznia 2016 r. kwota zasiłku
macierzyńskiego nie może być niższa
niż świadczenie rodzicielskie, czyli
1000 zł. netto. Jeżeli miesięczna kwota
zasiłku macierzyńskiego pomniejszona
o zaliczkę na podatek dochodowy od
osób fizycznych (zasiłek macierzyński
w kwocie netto) jest niższa od kwoty
świadczenia rodzicielskiego, pracodawca (gdy jest płatnikiem zasiłków)
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lub ZUS powinien dokonać wyrównania. Tak więc prawo do podwyższenia
zasiłku macierzyńskiego mają osoby,
które otrzymują zasiłek macierzyński
w kwocie niższej niż 1000 zł netto.
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony
przepisami Kodeksu pracy jako okres:
● urlopu macierzyńskiego albo urlopu
na warunkach urlopu macierzyńskiego,
● urlopu rodzicielskiego.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia
rodzicielskiego nie przysługuje:

● ubezpieczonemu pobierającemu
zasiłek macierzyński za okres ustalony
przepisami Kodeksu pracy jako okres
urlopu ojcowskiego,
● osobie pobierającej zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego jest wypłacane bez wniosku świadczeniobiorcy.
Aby otrzymać dopłatę do świadczenia,
należy przedłożyć płatnikowi zasiłku
oświadczenie, czy zasiłek macierzyński
przysługuje również z innego tytułu.
Jeżeli osoba jest zatrudniona u dwóch
płatników i łącznie zasiłek macierzyński
jest niższy niż 1000 zł, wówczas ubezpieczony decyduje, który z płatników
ma dokonać dopłaty. Jeżeli jednym
z płatników zasiłku jest ZUS, wówczas
dopłaty dokonuje ZUS. Warunkiem jest
razem z TOB¥

dostarczanie co miesiąc zaświadczenia
od drugiego płatnika o wysokości wypłaconego świadczenia.
W przypadku gdy matka i ojciec dziecka jednocześnie pobierają zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego
i miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na
podatek dochodowy od osób fizycznych
przysługująca każdemu z nich jest niższa
od kwoty świadczenia rodzicielskiego,
podwyższenie zasiłku macierzyńskiego
przysługuje odrębnie każdemu z rodziców dziecka.
W przypadku, kiedy zasiłek macierzyński będzie przysługiwał za część
miesiąca, kwota podwyższenia zasiłku
macierzyńskiego będzie ustalana w stosunku do pomniejszonej proporcjonalnie
kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Kwotę świadczenia rodzicielskiego za część miesiąca oblicza
się poprzez podzielenie miesięcznej
kwoty świadczenia rodzicielskiego
przez liczbę dni kalendarzowych
miesiąca, za który zasiłek macierzyński przysługuje (wynik podlega zaokrągleniu do 1 gr według
ogólnych zasad) oraz pomnożenie
przez liczbę dni, za które przysługuje zasiłek macierzyński. Otrzymany
wynik podlega zaokrągleniu do
10 gr w górę. ■

http://www.razemztoba.pl

Świadczenia

Można dorobić więcej

C

o trzy miesiące zmieniają się kwoty, do których mogą dorobić emeryci i renciści.
Od grudnia, w porównaniu z kwotami obowiązującymi od 1 lipca do 30 listopada, pracujący emeryt i rencista może dorobić więcej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych co kwartał
ogłasza kwoty przychodów dla pracujących emerytów i rencistów. Nowe progi, wchodzące w życie
1 grudnia, będą obowiązywać przez kolejne 3 miesiące, czyli do 28 lutego 2019 roku.
ANNA ILUKIEWICZ

Należy pilnować tych kwot, aby
nie stracić prawa do pobieranego
świadczenia. Dotyczy to osób, które
nie ukończyły powszechnego wieku
emerytalnego. W zależności od wysokości zarobków, emerytury lub renty
mogą być odpowiednio pomniejszone
lub nawet zawieszone.
Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy Twoje świadczenie, ma wpływ
przychód ze stosunku pracy, umowy
zlecenia, umowy agencyjnej, od której są odprowadzane obowiązkowe
składki na ubezpieczenia społeczne.
Należy powiadomić ZUS o wysokości
osiąganego przychodu, jeśli przekroczymy limity.
Jeżeli z zawiadomienia o wysokości
Prawo

O

przychodu, jaki zamierzamy osiągnąć,
wynika, że:
• nie przekroczymy 3 206,20 zł miesięcznie – świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości,
• przekroczymy 3 206,20 zł, ale nie
więcej niż do progu 5 954,30 zł – wypłacane świadczenie zostanie zmniejszone,
• przekroczymy 5 954,30 zł – wypłata świadczenia zostanie zawieszona.
Od 1 grudnia wzrasta również kwota
przychodu, jaką mogą uzyskać osoby
pobierające rentę socjalną. Będzie to
kwota 3 206,20 zł. Zawieszeniu ani
zmniejszeniu bez względu na wysokość
osiąganego przychodu nie podlegają
emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny ustalany
indywidualnie w zależności od płci.

Nie dotyczy to jednak tych osób, których emerytura została zawieszona
w związku z kontynuowaniem zatrudnienia w ramach stosunku pracy, podjętego przed jej nabyciem.
Warto wiedzieć, że ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza świadczenia
w razie osiągania przychodu w przypadku prawa do emerytury częściowej.
Pełna wysokość gwarantowana jest
również w przypadku renty inwalidy
wojennego, z tytułu pobytu w obozie
i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach, jak
również rent inwalidy wojskowego
w związku ze służbą wojskową lub
renty rodzinnej po żołnierzu, którego
śmierć ma związek ze służbą wojskową. ■

Papierka nie ma, ale obowiązki są

d 1 grudnia 2018 roku lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie jedynie w formie
elektronicznej. E–ZLA w województwie warmińsko-mazurskim stponiowo stawało się
coraz popularniejsze. Przed wejściem w życie tego przepisu już ponad 55 proc. wszystkich
zaświadczeń lekarskich było wystawiane w formie elektronicznej.
ANNA ILUKIEWICZ
Pacjenci nie otrzymają już od lekarza zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy w formie papierowej.
Jeżeli pracodawca ma założony profil
PUE, nie będą musieli również dostarczać zwolnienia do płatnika. Wystarczy
grzecznościowy telefon z informacją
o niemożności wykonywania pracy.
Nie raz zdarzyło się, że bardzo chora
osoba musiała iść na pocztę lub do
pracodawcy, a czasami nawet prosić
osoby z najbliższego otoczenia, aby
dostarczyły zwolnienie lekarskie. Znikają również sankcje za nieterminowe

dostarczenie zwolnienia lekarskiego
do płatnika. Już nigdy nasz zasiłek
nie zostanie obniżony za nieterminowe dostarczenie L–4. Po opuszczeniu
gabinetu lekarskiego możemy iść do
domu i spokojnie wracać do zdrowia.
Zaraz po wystawieniu takiego zaświadczenia płatnik otrzyma informację
o czasowej niezdolności do pracy swojego pracownika.
Jedyną formalnością jaką musimy
dopełnić jest złożenie wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego z ZUS.
W przypadku osób, które są pracownikami jest to druk Z–3, który składa
pracodawca. Osoby pobierające zasiłek
Razem z Tobą Każdego Dnia

po ustaniu zatrudnienia muszą dostarczyć druk ZAS–53, a osoby prowadzące
działalność gospodarczą Z–3b (jeżeli
jest to wniosek pierwszorazowy) lub
ZAS–53 (jeżeli jest to kolejne zwolnienie lekarskie w ciągu).
Pomimo tego, iż pacjent otrzymujący e–ZLA jest zobowiązany do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku, jest
to ogromne ułatwienie. Taki wniosek
możemy złożyć w czasie późniejszym,
nie musimy w ciągu 7 dni dostarczać
naszego L–4 do pracodawcy, bo nie
ma obniżenia zasiłku za przekroczenie
7-dniowego terminu na dostarczenie. ■
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Zdrowie

aukowcy, którzy badają wpływ stresu na nasze zdrowie, ostrzegają, iż może on wywoływać
nawet 80 chorób, w tym także nowotwory.

Lekarze rozróżniają dwa typy stresu –
krótkotrwały oraz przewlekły. I właśnie
ten drugi uznano za najgorszy dla naszego
organizmu. Nawet wtedy, gdy od traumatycznego przeżycia (wojny, śmierci najbliższych) upłynęło już wiele lat, jego ślady
nie ulegają zatarciu. One nadal są odbierane
jak niezabliźnione rany.
Międzynarodowe czasopismo „Preventive Medicine”, w którym publikuje
się oryginalne artykuły z dziedziny promocji zdrowia, przytacza wyniki badań,
które dowodzą, że jak negatywny wpływ
na człowieka ma długotrwały stres.
Badacze skupili się na grupie mężczyzn,
którzy nieustannie odczuwali silne zdenerwowanie podczas wykonywanej pracy.
Część z nich pracowała w takim napięciu 15,
a część 30 lat. Dowiedziono, że u podstaw
zdiagnozowanej choroby nowotworowej,
na jaką niektórzy zachorowali, leżał właśnie stres.
Im lepiej poznaje się mechanizmy stresu,
tym więcej jest dowodów na to, że uruchamia on czynniki, które mają wpływ nie tylko
na tworzenie się guzów, ale i na ich wznowę
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Stres przewlekły najgroźniejszy

oraz leczenie. Dr David Servan Schreiber
z Francji, autor publikacji o wpływie negatywnych emocji na mózg, wymienia m.in.
noradrenalinę i kortyzol, związki przestawiające organizm na walkę (lub ucieczkę).
Ten „alarm bez potrzeby” wywołany przez
stres osłabia siły obronne organizmu. Zarówno tryb życia, jak i stresujące wypadki
losowe w pewnych okolicznościach stymulują komórki rakowe do rozwoju. Dokuczliwy ból głowy, permanentne zmęczenie
czy rozdrażnienie, a także nadciśnienie
tętnicze mogą więc okazać się objawami
toczącego się procesu nowotworowego.

razem z TOB¥

Stres wpływa negatywnie na rezultaty
leczenia. To z kolei zaobserwowano podczas terapii kobiet z potrójnie ujemnym
rakiem piersi, które dodatkowo stosowały
beta–blokery hamujące układ współczulny.
Pacjentki były w lepszej kondycji, łatwiej
znosiły terapię, a przerzuty u nich były
łagodniejsze, niż u tych, które nie brały
tych leków.
M. Surman i M. E. Janik z Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ poświęciły
stresowi pracę pod znamiennym tytułem
– „Stres i jego molekularne konsekwencje w rozwoju choroby nowotworowej”.
O ile skutki stresu krótkotrwałego można
uznać za przemijające, o tyle, jak wynika
z tej publikacji, przewlekły stres odpowiada
za liczne zaburzenia organizmu prowadzące do chorób oraz „promuje inicjację
i progres zmian nowotworowych”.
Stres w pracy, stres w toksycznych związkach trwających latami i stres, gdy one się
wreszcie rozpadają. Na wiele losowych
przypadków człowiek nie ma wpływu.
– Można jednak ten wpływ ograniczyć!
Znamy już czynniki, które mogą wywoływać
nowotwory, więc co podpowiada rozsądek?
Unikajmy stresujących sytuacji. Jeżeli jest
to poza naszymi możliwościami, uczmy się
prawidłowo zarządzać własnym czasem.
Goniąc za pieniędzmi, zapominamy o życiu prywatnym, regeneracji sił, odpoczynku – mówi dr n. med. Dariusz Godlewski,
onkolog, dyrektor Ośrodka Profilaktyki
i Epidemiologii Nowotworów OPEN w Poznaniu. ■
Źródło: Kurier PAP - www.kurier.pap.pl
http://www.razemztoba.pl
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Pomoc otrzyma co najmniej

C

70 beneficjentów

Fot. nadesłana

o najmniej 70 osób z niepełnosprawnością ruchową z całego kraju otrzyma dofinansowanie
protez kończyn, sprzętu medycznego lub rehabilitacji. Wszystko dzięki biegaczom, którzy
we wrześniu stanęli na starcie charytatywnej sztafety Poland Business Run. Z opłat startowych
oraz akcji towarzyszących inicjatywie udało się zgromadzić ponad 1,7 mln złotych.

Fundacja Poland Business Run przez
cały rok organizuje charytatywne akcje i zbiera środki na pomoc swoim
podopiecznym. Największą z nich jest
biznesowa sztafeta Poland Business
Run, która cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. W tym roku biegowa impreza odbyła się równocześnie
aż w 9 miastach Polski.
– Tegoroczna edycja biegu okazała
się rekordowa zarówno pod względem
frekwencji na starcie, jak i zgromadzonych środków – mówi Agnieszka
Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. – Cieszymy się, że polski
biznes po raz kolejny zmotywował się
w słusznym celu. Dzięki temu będziemy mogli poprawić jakość życia wielu
osób, które zwróciły się o wsparcie do
naszej Fundacji – dodaje organizatorka biznesowej sztafety.
Od początku działalności Fundacja Poland Business Run pomogła już
ponad 350 osobom z niepełnospraw-

nością ruchową. Co roku napływają
jednak dziesiątki kolejnych wniosków.
Organizacja rozpatruje je w taki sposób, by pomóc jak największej liczbie
beneficjentów. Już wiadomo, że w tym
roku będzie to co najmniej 70 osób.
– Beneficjenci Poland Business
Run to osoby borykające się z różnego rodzaju dysfunkcjami narządów
ruchu. Niektórzy potrzebują protez
kończyn lub ich komponentów, sprzętu
medycznego i ortopedycznego, inni
kompleksowej rehabilitacji – tłumaczy Agnieszka Pleti. – Część z nich
otrzymuje i protezę, i rehabilitację,
która może polegać np. na nauce chodu
z nową kończyną.
W tym roku organizacja dofinansuje
także ortezę, wymianę linera, naprawę
protezy, pionizator, wózek do rugby,
wózek rehabilitacyjny oraz urządzenie
do masażu wibracyjnego. O tym, jak
ważna jest tego rodzaju pomoc, wiedzą
najlepiej sami beneficjenci biegu.
Razem z Tobą Każdego Dnia

– Proteza, której teraz używam, ma
już blisko 10 lat i jest mocno sfatygowana. Kosz biodrowy jest niewygodny
i utrudnia mi funkcjonowanie. Testowałam już kosz, który będę mieć
w nowej protezie, czuję się w nim stabilnie i bezpiecznie. A elektroniczne
kolano zwiększy komfort mojego życia.
Właśnie skończyłam studia i szukam
pracy, więc nowa proteza będzie mi
bardzo potrzebna – mówi Ewa Harapin, beneficjentka wrocławskiej edycji
Poland Business Run.
By otoczyć swoich podopiecznych
jeszcze lepszą, kompleksową opieką
Fundacja Poland Business Run wkrótce otworzy w Krakowie Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu. Będzie to
pierwsze miejsce w Polsce w pełni
przystosowane do pracy z osobami po
amputacjach. Turnusy rehabilitacyjne
mają rozpocząć się jeszcze tej jesieni. ■
Angelika Lis
Fundacja Poland Business Run
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Ukoić ból po stracie

emocjach towarzyszących nam jesienią, konstruktywnych sposobach przechodzenia
żałoby i grupie wsparcia, która powstaje w Elblągu, opowiada ksiądz ARTUR RADACKI,
doktor psychologii i proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych.
MONIKA SZAŁAS

Listopad to bardzo szczególny
okres, kiedy ze względów duchowych, kulturowych i społecznych
większość Polaków konfrontuje się
z tematem przemijania, w tym żałoby. Pojawia się melancholia, zaduma, refleksja nad życiem i myśl
o tych, którzy odeszli. Jak wykorzystać ten czas najlepiej?

Jesień może zmotywować
nas do zmian, ale wydaje mi się,
że w listopadzie częściej w naszych
umysłach pojawia się cień smutku.
Tak, przy czym pod tym względem
listopad jest trochę „oskarżany”. Przemijanie też jest częścią naszego życia.
Współczesna kultura niekiedy utrudnia
skonfrontowanie się z faktem, że ludzie
odchodzą. Coś, co kiedyś było wręcz
filozoficzną dyscypliną, mam na myśli
ars moriendi, czyli sztukę umierania –
Str. 40

Fot. archiwum prywatne ks. Artura Radackiego

Nie wiem czy jest jakaś miara „najlepiej”. Co do osób, którym ewentualnie
kolejny listopad otwierałby żałobę: warto by było je zapytać, czy rzeczywiście
ją domknęli, czy ten proces się skończył,
ponieważ takie coroczne listopadowe
otwarcie wskazywałoby raczej, że dzieje
się coś niepokojącego. Myślę, że korzystne jest to, kiedy w tym czasie potrafimy
wejść w nastrój, który pozwala nam dobrze myśleć o tych, którzy odeszli, może
właśnie przywołać te wspomnienia, które
ocieplają nasze serca, które pozwalają
nam ponownie, tylko w innej odsłonie,
skontaktować się z tymi osobami na swój
sposób. Myślę, że w tym czasie powraca kwestia naszych osobistych przeżyć
i naszej refleksji nad egzystencją i sensem życia, co nie zawsze musi się wiązać
z obniżeniem nastroju. Paradoksalnie,
listopad może wyzwolić w nas pragnienie jeszcze bardziej twórczego, pełnego
pasji życia, w którym będziemy otwierać
się na nowe wyzwania i starać się dzielić
tym co dobre z innymi.

dziś chyba działa jako odwrotny proces, to znaczy bardzo dużo osób wypiera
ten element rzeczywistości, myśl o tym,
że przeminą. Trochę wygląda to tak,
jak gdyby czas karnawału miał trwać
nieustannie, a jest przerywany kruchością naszej kondycji fizycznej. Proszę
zobaczyć też, co się dzieje w reklamach,
gdy tylko nadchodzi październik czy listopad – prawie każda oscyluje wokół
tego, że nie można mieć kataru albo przerazem z TOB¥

ziębienia i należy szybko temu zaradzić,
bo to jest jakaś fatalna historia. A przecież choroba czy jakaś niedyspozycja
też jest wpisana w cykl naszego życia
i poniekąd trzeba zgodzić się też na nie.

Skoro wspomniał ksiądz
o reklamach, warto zauważyć,
że w tym okresie o śmierci przypomina nam wszystko: temat jest
wszechobecny w mediach, a w sklehttp://www.razemztoba.pl

pach wielkimi literami oznaczane są promocje na kwiaty i znicze. Ludzie często mają poczucie,
że właśnie teraz muszą pojechać
na cmentarz.
Myślę, że trzeba po prostu tak jakby
wytworzyć w sobie „odległość do cmentarza”. Osobiście coś o tym wiem, ponieważ prawie mieszkam na cmentarzu
(Agrykola 7). To oczywiście żartem.
A poważnie rzecz ujmując, trzeba nauczyć się modelować to, na ile jesteśmy
w „listopadowych nastrojach” zanurzeni.
Oczywiście, istnieje pewna „nachalność
przekazu”, ale pamiętajmy: możemy jakoś
oddalać się i przybliżać do tej kwestii
przemijania. Pewne sprawy nie zależą
od nas, ale mamy możliwość uczestniczenia lub nie w pewnych wydarzeniach.

Zatrzymajmy się przy kwestiach
kulturowo–społecznych. W świadomości wielu osób istnieje przekonanie, że żałoba powinna trwać
rok, a przecież każdy radzi sobie
ze stratą na swój sposób. Niektórzy trwają w żałobie bardzo długo,
inni szybciej wychodzą z kręgu negatywnych przeżyć i szukają doświadczeń, które przytłumią ból,
są też tacy, którzy przechodzą przez
żałobę „modelowo”. Powinniśmy
mieć w sobie akceptację dla faktu,
że u każdego ten proces przebiega
nieco inaczej.
Tak. Na pewno należy uwzględnić
indywidualne tempo radzenia sobie
z sytuacją, w której ktoś bezpowrotnie
odszedł z naszego grona, natomiast są też
pewnego rodzaju prawidłowości, jeśli
tak można powiedzieć, w naszej kulturze
zaznaczone czasowym limitem rocznym.
Przyjęło się, że właściwie przeżywanie
żałoby to takie, w którym w ciągu roku
ktoś jest w stanie przeżyć ból i wszystkie
inne emocje towarzyszące nam po stracie,
wejść w inny etap swoich przeżyć, które
wiążą się najczęściej z zaakceptowaniem
faktu, że ktoś odszedł, a także umiejętnie
włączyć się w nurt wydarzeń bieżących,
łącznie z przebywaniem nieustannie
w dobrej pamięci wobec osoby, którą
pożegnaliśmy. Tak mniej więcej wygląda
dynamika żałoby, że oprócz tego co indywidualne jest jeszcze to co typowe. Jako
psycholodzy zauważamy, że np. ktoś może
przyblokować wszystkie emocje na tyle
skutecznie, żeby nie raniły go te od-

czucia, natomiast bywa tak, że to trwa
zbyt długo i korzystniej by było, gdyby
na przykład płacz pojawił się wcześniej, a ta osoba mogłaby przejść wtedy
do kolejnego etapu pracy nad swoimi
emocjami czy też pojawiającymi się
trudnymi stanami.

W jaki sposób z reguły radzimy
sobie z żałobą? Ludzie po stracie
bliskich raczej próbują zamknąć
się w domu i w samotności przejść
ten proces? Czy częściej zdarza się,
że od początku są gotowi na pomoc
i poszukiwanie mechanizmów, które pozwolą im przetrwać ten czas?
Obie postawy widać wyraźnie: i tę, kiedy zasłaniamy okna i zamykamy drzwi,
unikając kontaktu z ludźmi, i tę, kiedy
automatycznie włączamy się w jak najwięcej wydarzeń bieżących. Obie (nawet
jeśli w pierwszym przypadku może to zabrzmieć paradoksalnie) mają osłabić siłę
przeżycia, które bardzo często prawie dotyka traumy. W trakcie żałoby jesteśmy
zaproszeni do tego, aby skonfrontować
się z tym, co w naszym życiu jest smutne.
Do tej pory częściej spotykałem ludzi,
którzy podjęli aktywny sposób konfrontacji. Nawet jeśli unikamy zmierzenia się
z tą kwestią, w którymś momencie do głosu dojdą jednak emocje trudne i powrócą
też wspomnienia, trzeba będzie odpowiedzieć sobie na różne pytania i odnaleźć
drogę, jaką należy podążać.

Istnieje jakiś wzorcowy proces
żałoby, który z punktu widzenia
psychologii jest najbardziej korzystny dla człowieka pogrążonego
w bólu?
Modelowo potrzebna jest zgoda na to,
co się wydarza i na to, czym jestem. Jeśli teraz muszę kogoś opłakać, to może
trzeba sobie po prostu na to pozwolić.
Jeśli trzeba powspominać, pewnie warto.
Może zasadą, którą należałoby dołączyć
do tych przeżyć i zgodności z tym co jest
we mnie, jest zadbanie o to, żeby trudne
przeżycia i głęboki smutek nie sprowadzały mnie „nadmiernie w dół”. Bardzo
pomocny może okazać się drugi człowiek
i nasze środowisko. Najczęściej jest to rodzina, która nie pozwala nam zapaść się
do granic możliwości, a raczej pomaga
włączać się w nurt życia – ale nie tak,
by zaprzeczać temu, co w nas tkwi.
Razem z Tobą Każdego Dnia

Sztuką jest zaakceptować
sytuację osoby w żałobie.
Na początek wystarczy zaoferować nawet milczącą
obecność: „jestem z tobą,
solidaryzuję się, może nie
wszystko rozumiem, ale jeśli
pozwolisz mi być przy tobie,
jestem tu dla ciebie” – i to
jest bardzo pomocne.
Nie można negować smutku, który
ktoś odczuwa i zmuszać do aktywności, na które ktoś jeszcze nie jest gotowy.
Potrzebna jest empatia tych, którzy
towarzyszą nam w tym procesie. Idźmy
za potrzebami – i to jest czasami najbardziej adekwatne, dobre tempo przeżywania
czasu żałoby. Odwołam się do Księgi Koheleta: jest czas na płacz i na radość, to się
pojawia w rytmie życia. Nie wiem czy czas
leczy rany, ale jesteśmy w nim zanurzeni
i przez to pewne procesy się dokonują.

Co w takim razie możemy zrobić,
żeby wesprzeć naszych pogrążonych
w bólu bliskich?
Myślę, że zanim przejdziemy do konkretnych działań, które bardzo często
podpowiada nam nieskażona niczym intuicja, to potrzebne jest po prostu bycie.
Sztuką jest zaakceptować sytuację osoby
w żałobie. Na początek wystarczy zaoferować nawet milczącą obecność: „jestem
z tobą, solidaryzuję się, może nie wszystko rozumiem, ale jeśli pozwolisz mi być
przy tobie, jestem tu dla ciebie” – i to jest
bardzo pomocne.

Pomoc drugiego człowieka jest
nieoceniona. W Elblągu zawiązuje się
grupa wsparcia dla osób w żałobie,
prowadzona przez księdza i psycholog Annę Zalewską.
Pani Ania, która pracuje w hospicjum,
podpowiedziała, że część osób boryka się
z trudnościami i szuka odpowiedzi na pytanie jak poradzić sobie ze stratą bliskiego.
Od czasu do czasu zgłaszają się zainteresowani taką formą pomocy lub dzwoni
osoba, która uważa, że ktoś z jej otoczenia
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powinien skorzystać z takiego wsparcia.
Postanowiliśmy odpowiedzieć na tę potrzebę, przy czym wiedzeni doświadczeniem wiemy, że chcemy rozpocząć
od spotkań indywidualnych, by móc
tę grupę odpowiednio przygotować.

Indywidualnie przeżywany proces żałoby różni się od dzielenia
się swoimi odczuciami na forum.
Dla wielu ludzi otworzenie się –
nie tylko przed osobą, która może
udzielić nam pomocy, ale po prostu
przed innymi ludźmi, nawet jeśli
doświadczają podobnego bólu –
jest trudne.
Ta wspólnota przeżycia czy doświadczenia jest właściwie czynnikiem, który
wspomaga proces, ponieważ ci, którzy
potrzebują pomocy, spotykają się z ludźmi, którzy od razu mówią: „rozumiem cię,
ponieważ mam dokładnie to samo albo
przeżywam coś bardzo podobnego”. Stąd
różni się to trochę od grup terapeutycznych, w których nasze doświadczenie
nie musi pokrywać się z doświadczeniem
innego uczestnika sesji terapeutycznej. Jeśli wolno tak powiedzieć, żałoba
jest tutaj wspólnym mianownikiem,

przeżyciem, które nas solidaryzuje i jednoczy.

Jak grupa będzie funkcjonowała?
Nasze określone tematycznie spotkania będą odbywały się w codwutygodniowym rytmie, z reguły w środy
w godzinach popołudniowych. Istotne
jest to, aby osoba, która zadeklaruje chęć
uczestnictwa liczyła się z tym, że czasami są zadawane, nazwijmy to umownie,
prace domowe – zadania, a raczej tematy,
z którymi należałoby się zmierzyć w przeciągu dwóch tygodni pomiędzy jednym
a drugim spotkaniem.

O czym można będzie porozmawiać na spotkaniach?
Chcemy przywołać pamięć osób, które odeszły. Pragniemy, aby członkowie
grupy podzielili się tym śladem pamięci,
który pozostał po najbliższych. Na pewno
też chcemy przyjrzeć się bliżej uczuciom,
które towarzyszą im na poszczególnych
etapach. Bardzo często któreś ze spotkań
jest też swojego rodzaju instruktażem
dotyczącym sposobu przeżywania emocji,
szczególnie tych kłopotliwych dla nas:
gniewu, agresji, złości, smutku. Po pierw-

sze są to uczucia trudne same w sobie
w przeżywaniu, po drugie nasza kultura
też dość represywnie odnosi się do nich –
a przecież te emocje są naturalną częścią
naszego życia. Dotykam tego problemu,
ponieważ większość kwestii dotyczących
żałoby właśnie z tym się wiąże. Wiele
osób zabroniło sobie odczuwać, płakać,
przeżywać to, co w nich jest obecne. Wiąże
się to z jakimś wielkim zaprzeczeniem,
często wyparciem, na skutek właśnie
takich a nie innych przekonań, często
wydawałoby się nawet pobożnych.

Grupa będzie więc tą przestrzenią, w której ludzie w żałobie poznają sposoby radzenia sobie ze stratą.
Wychodzimy z założenia, że wszyscy umiemy zaakceptować się właśnie
w tym, co nas dotknęło: pomagamy komuś
unieść kawałek bólu i lepiej zrozumieć
sytuację, w której się znalazł. ■
Pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób
pogrążonych w żałobie odbędzie się w czwartek
10.01.2019 o godz. 17:00 w budynku przy ul. Agrykola 7. Wszelkie informacje i zgłoszenia przyjmowane
są pod specjalnym numerem 511 352 146.

Społeczeństwo

P

Wspomnienia budują tożsamość

ielęgnowanie pamięci o zmarłych skłania do zadawania pytań o własne miejsce w świecie,
podsumowania osiągnięć i zastanowienia się nad przyszłością. W jaki sposób historie przodków i zmarłych bliskich budują naszą tożsamość? – wyjaśnia dr Małgorzata Godlewska,
psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS.

Na to, jak przeżywamy Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, wpływ
mają przede wszystkim czynniki indywidualne: światopogląd, religia oraz
aktualna sytuacja życiowa danej osoby. Katolicy obchodzą ten czas zgodnie
z tradycją. Oddają cześć zmarłym odwiedzając miejsca ich spoczynku, przynoszą
kwiaty, zapalają znicze, modlą się przy
grobach i biorą udział w uroczystościach
kościelnych. Osoby nieutożsamiające
się tak silnie z tradycją, spędzają ten
dzień zgodnie z własnymi odczuciami
i potrzebami. Przykładowo decydują się
na wyjazd w rodzinne strony, przeglądanie albumów ze zdjęciami i rozmowę
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o bliskich, którzy odeszli. Społeczeństwo
w tym szczególnym czasie w roku łączy
potrzeba wspomnień. [...]
Jednym z najtrudniejszych doświadczeń, z jakim mierzymy się obchodząc
świadomie listopadowe święto, jest konfrontacja z własną śmiertelnością. Tego
rodzaju doświadczenie najczęściej staje
się udziałem osób, które doświadczają
własnej ciężkiej choroby, wspierają terminalnie chorą osobę w swoim otoczeniu
lub doświadczyły straty kogoś bliskiego.
To często ważny moment w rozwoju człowieka, ponieważ czasami ludzie otwierają
się na życie nie dlatego, że są szczęśliwi,
ale dlatego, że cierpią. Ból przesuwa grarazem z TOB¥

nice obszaru Ja i skłania do wyjścia poza
bezpieczne, określone ramy. Skonfrontowanie z własną śmiertelnością wpływa na
wizję własnego życia, hierarchię wartości
oraz cele, ponieważ nie chcemy już tracić
czasu na rzeczy i sprawy, które nie są
wystarczająco ważne, czy wartościowe.
Zmiany, które zachodzą w wyniku tego
procesu, zazwyczaj dotyczą najważniejszych aspektów naszego życia: związków,
relacji z bliskimi, wykonywanej pracy,
domu rodzinnego. W ten sposób myśl
o własnej śmierci staje się początkiem
nowego etapu życia. Jak pisał Stephen
Levine – konfrontacja ze śmiercią jednoczy nas z życiem. ■
SWPS
http://www.razemztoba.pl
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Przed nami nowe wyzwania

Fot. Przemysław Kusyk

Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych jest od piętnastu lat. Zaczynała
jako wolontariusz, dziś jest Prezesem i Dyrektorem. Z BARBARĄ GĄSAK rozmawiamy
o początkach funkcjonowania organizacji, ofercie jaką ERKON ma dla swoich beneficjentów oraz planach na przyszłość.

ERKON od początku swojego
istnienia pełni rolę rzecznika
środowiska osób z niepełnosprawnościami.
Barbara Gąsak: Już sama nazwa
Elbląska Rada Konsultacyjna Osób
Niepełnosprawnych zobowiązuje. Nasi
przedstawiciele są członkami zespołów
tworzących programy społeczne na
rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Elbląga. Wydajemy gazetę „Razem
z Tobą”, gdzie są potrzebne informacje, ale też pokazane są osiągnięcia
osób niepełnosprawnych w różnych
dziedzinach życia. Staramy się integrować nasze środowisko ze środowiskiem ludzi zdrowych, choćby przez

organizację Tygodnia Osób Niepełnosprawnych. Naszą misją od początku
istnienia Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia warunków
do jak najpełniejszego udziału osób
z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Oczywiście chcąc to osiągnąć
nie można zapominać o jakże ważnym aspekcie, jakim jest zatrudnienie.
Stąd też od lat sukcesywnie i z dużym
powodzeniem wprowadzamy osoby
z różnymi niepełnosprawnościami
i wykluczone społecznie na rynek pracy. Prowadzimy też Zakład Aktywności Zawodowej, gdzie zatrudniamy
25 osób z umiarkowanym i znacznym
stopniem niepełnosprawności.
Razem z Tobą Każdego Dnia

Dwadzieścia pięć lat to bardzo
dużo czasu. Jak wiele zmieniło się
przez ten czas w ERKON-ie i w życiu
samych osób niepełnosprawnych?
Zmiana jest bardzo duża. Na przestrzeni lat powstawały i powstają nadal
kolejne placówki takie jak warsztaty
terapii zajęciowej czy środowiskowe
domy samopomocy, utworzone zostały
oddziały i klasy integracyjne w placówkach oświatowych, większość obiektów
publicznych jest już dostępna, chociaż
jest jeszcze wiele barier architektonicznych, osoby niepełnosprawne widać
na różnych imprezach kulturalnych
czy sportowych, coraz więcej jest dla
nich miejsc pracy, także na otwartym
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rynku pracy. Zmieniła się też sytuacja
organizacji pozarządowych. Początki
naszej działalności były bardzo różne
od tego z czym mamy do czynienia dziś.
Kiedyś chcąc działać na rzecz innych
mieliśmy do dyspozycji bardzo ograniczone środki z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z miasta. Z tych środków
korzystamy do dziś, lecz bardzo dużą
pomocą są granty europejskie, które
pozwalają nam na namiastkę stabilności i naprawdę szerokie działania na
polu aktywizacji osób wykluczonych
społecznie i z niepełnosprawnościami. Dziś organizujemy szkolenia, staże, przygotowujemy i wdrażamy ludzi
do podjęcia pracy. Kiedyś nie mieliśmy
takich możliwości.

Jedną z metod aktywizacji zawodowej jest uruchomione w ERKON
Centrum Integracji Społecznej.
Już od trzech lat prowadzimy Centrum Integracji Społecznej, w ramach
którego docieramy do osób z niepełnosprawnościami. Pomagamu im wyjść
z domu i trafić na otwarty rynek pracy.
Aktywizację społeczno-zawodową prowadzimy według modelu zatrudnienia
wspomaganego, który wypracowaliśmy
we wcześniejszych projektach z zagranicznymi partnerami. Z modelu tego
korzystamy w projektach prozatrudnieniowych, w tym w Centrum Integracji
Społecznej. W ramach centrum osoby
z niepełnosprawnościami otrzymują
szerokie wsparcie, następnie szkolenia i staże zawodowe. Utworzyliśmy też
własne pracownie, np. pracownię krawiecką, która cieszy się dużym powodzeniem. Jest jednym z pól, w których mogą
sprawdzić się osoby niepełnosprawne.
Okazuje się, że osoby, które nigdy nie
potrafiły posługiwać się maszyną do
szycia, dzisiaj wykonują wspaniałe arcydzieła: maskotki czy pluszowe misie.
Niedawno przyjechała do nas delegacja
z Danii i Szwecji i nie mogła się nadziwić,
że osoby tak niepełnosprawne wykonują takie rzeczy. To dowodzi, że osoby
z niepełnosprawnościami posiadają
różne możliwości, które pomagamy im
odkrywać. Niedawno w ramach Centrum Integracji Społecznej powstała
kolejna pracownia – rzemiosł różnych.
Nazwa nawiązuje do tego, by każdy
z uczestników mógł znaleźć w sobie
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jakieś talenty. Warsztaty mają luźną
formę: można i zaśpiewać, i zagrać
na jakimś instrumencie, ludzie integrują
się ze sobą, spotykają się popołudniami
na kawie, zawiązują się przyjaźnie.

Jak wygląda rekrutowanie beneficjentów do projektu?
Na początku odbywa się oczywiście
rekrutacja z udziałem psychologa, doradcy zawodowego i specjalisty do spraw
aktywizacji. Bierze w niej udział także
lekarz medycyny pracy. Potem odbywają
się warsztaty z tymi osobami, a następnie
zostają one zakwalifikowane do dalszych
działań w naszym projekcie. Osobom,
które są już przygotowane do wejścia
na rynek pracy, znajdujemy pracę. Udział
w projekcie zawsze zmienia na korzyść
ich życie, nawet gdy nie podejmą pracy.

Nie byłoby tych sukcesów gdyby
nie stała współpraca wielu podmiotów.
Jak najbardziej. ERKON to nie tylko jego prezes, zarząd, pracownicy czy
beneficjenci, ale przede wszystkim nasi
partnerzy. W dotarciu do osób z niepełnosprawnościami pomagają nam
m.in. MOPS i Urząd Pracy, a także inne
organizacje i instytucje działające w tym
środowisku, to dzięki nim możemy docierać do tych, którym możemy pomóc.

W ubiegłych latach w ERKON
działał Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Odzew był naprawdę
spory. Czy w najbliższym czasie
elblążanie mogą liczyć na powrót
tej oferty?
Dla wielu osób z niepełnosprawnościami asystent jest niezbędny
do normalnego funkcjonowania - bez
jego pomocy nie są w stanie wyjść
z domu, załatwić spraw lub uczestniczyć w życiu społecznym i kulturowym.
Istnieje ogromne zapotrzebowanie
na tego typu usługi, o czym świadczą
statystyki, a ERKON przez lata z powodzeniem realizował to zadanie. Dotychczas program świadczenia usług
asystenckich finansowany był ze środków Urzędu Miasta. W ubiegłym roku
kwota przeznaczona na ten cel została
obniżona do 50 tysięcy – to zbyt małe
środki, aby skutecznie realizować ten
program. Chcemy w dalszym ciągu
wspierać osoby z niepełnosprawnościarazem z TOB¥

mi w tej kwestii, dlatego przystąpiliśmy
do konkursu PFRON. W tej chwili czekamy na wyniki oceny merytorycznej. Jeśli
otrzymamy dofinansowanie, w styczniu
ponownie będziemy realizować program
„Asystent - pomocna dłoń”.

Poradnictwo prawne to również gałąź działalności Organizacji, która od lat prowadzona jest
przez ERKON, lecz w ostatnich latach traktowana po macoszemu
przez grantodawców.
Pomimo braku dofinansowania
od dwóch lat bez żadnej przerwy realizujemy poradnictwo prawne. Dlaczego nie
otrzymujemy środków na świadczenie
tych usług? Nie znam odpowiedzi na to
pytanie. W ERKON-ie mamy świadomość
tego, jak bardzo potrzebne są działania
w tym zakresie, dlatego nie ustajemy
w staraniach, by móc je realizować. Szukamy grantodawców, którzy nas w tym
wesprą, piszemy projekty i przystępujemy do konkursów. Na razie czekamy
na ich wyniki i liczymy, że uda nam się
w pełni rozwinąć ten obszar działalności naszego Stowarzyszenia, ponieważ
wiemy, że jest to zasadne.

O tym co ERKON robi dla innych
już wiemy, a jakie Organizacja ma
plany na przyszłość?
Założyliśmy sobie, że nie możemy
tylko i wyłącznie stawiać na aktywizację zawodową i społeczną, zamykać się
tylko na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, bo to wypracowaliśmy
już na bardzo wysokim poziomie. Czas
zrealizować to, czego jeszcze nie osiągnęliśmy, a co jest niezaspokojoną potrzebą społeczną. W naszym planie jest
kontynuacja poradnictwa prawnego dla
osób niepełnosprawnych. Myślimy też
o stworzeniu domu dziennego pobytu
ze spektrum różnego rodzaju form rehabilitacji. Dom będzie otwarty zarówno
dla osób starszych, jak i dla młodzieży.
Od nowego roku chcemy więc podjąć
nowe wyzwanie. Myślę, że nasza praca
skupi się teraz na realizacji tej właśnie
misji. Liczę w tej kwestii na wsparcie
władz naszego miasta, bo wyzwanie jest
ogromne. Mamy już lokal udostępniony przez miasto, jednak by dom mógł
funkcjonować, potrzebne są ogromne
nakłady finansowe. ■
http://www.razemztoba.pl

