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7 metrów pod ziemią to internetowy 
talk-show prowadzony przez młodego 
dziennikarza – Rafała Gęburę. W progra-
mie poznajemy niesamowitą niewido-
mą dziewczynę.

Prowadzący zabiera swoich gości  
na -3 piętro jednego z warszawskich biu-
rowców – stąd nazwa programu. Orygi-
nalna scenografia podziemnego garażu 
sprawia, że rozmówcy stają się bardziej 
otwarci i szczerzy niż w telewizyjnym stu-
dio. Do swojego programu zaprasza dosłow-
nie wszystkich — prostytutki, gangsterów, 
bezdomnych, pracowników służb, niepeł-
nosprawnych, świadków nazistowskich 
zbrodni czy zwykłych ludzi. Kanał powstał 
z własnych oszczędności i na początku za-
kładał emisję 10 odcinków. Jednak twórcy 
programu widząc, jak dużą popularnością 
się cieszy, postanowili go kontynuować. 
Środki na lepsze osprzętowanie zbierają 
za pomocą serwisu Patronite.

62 odcinek programu poświęcony jest 

„Moim wielkim marzeniem 

PasjONaci

Ma niespełna 27 lat. Jest młodą, uśmiechniętą i piękną kobietą. Od urodzenia jest osobą nie-
pełnosprawną i nigdy nie miała okazji zobaczyć prawdziwego świata.

27-letniej Katarzynie Zawodnik, która 
w wyniku uszkodzenia nerwu od urodze-
nia nie widzi. W jej rodzinie to nie jedyny 
przypadek takiej niepełnosprawności – jej 
brat także jest niewidomy, stąd podejrzenie 
o problematycznej genetyce. Rozmówczyni 
nigdy nie miała okazji ujrzeć prawdzi-
wego świata. Jej wyobrażenie na temat 
otaczającej nas rzeczywistości bazuje tylko 
na opisach innych ludzi. Dziewczyna sku-
tecznie i efektywnie korzysta z pozosta-
łych zmysłów, np. słuchu, który pomaga jej 
w poruszaniu się. Mimo to nadal napotyka 
duże problemy, szczególnie chodzenie 
po mieście sprawia jej ogromną trudność. 
Jedynym ratunkiem staje się nauka trasy 
na pamięć lub wyznaczenie charaktery-
stycznych punktów trasy.

– Zawsze idąc, jestem skupiona, 
nie mogę liczyć na odprężający spacer  
– opowiada w programie. Jednak bez pro-
blemu radzi sobie w życiu codziennym,  
niestraszne jej gotowanie czy robienie 
zakupów. Często wspomaga ją mama, 
której bardzo ufa, na przykład w kwestii 

kupna ubrań i ogólnego wyglądu. Kolejną 
przeszkodą, jak dla wielu innych niepeł-
nosprawnych, stało się dla rozmówczyni 
znalezienie pracy, ale i na ten problem 
szybko znalazła rozwiązanie.

– Rozwiązałam problem z pracą w ten 
sposób, że założyłam własną działalność (…) 
nazywa się „Katarzyna Zawodnik – Nieza-
wodny Transkryptor” – dodaje w rozmowie. 
Kobieta zajmuje się transkrypcją nagrań, 
czyli przepisuje to, co słyszy.

W rozmowie niewidoma wielokrotnie 
podkreślała, że wbrew wszelkim stereo-
typom doświadczyła od ludzi wiele dobra. 
Mogła liczyć na ich serdeczność, a przede 
wszystkim pomoc. Jej największym marze-
niem jest zobaczenie w lustrze własnego 
odbicia, ciekawa jest wyglądu swojej twa-
rzy. Chciałaby również zobaczyć wszyst-
kich swoich bliskich, a w szczególności 
pojąć, czym jest kolor i móc go ujrzeć.  
Nie rozważała do tej pory żadnej opera-
cji czy innych medycznych pomocy, żyje  
tu i teraz, korzystając z uroków swojego 
życia. ■
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Weronika Wójcik 

jest zobaczyć swoją twarz”
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PRaWO
Rozliczenie z fiskusem 
po nowemu

Usługa Twój e-PIT będzie dla podatników ogrom-

nym ułatwieniem. Rozliczenia roczne za 2018 r.  zosta-

ną automatycznie i bezpłatnie przygotowane przez 

system na podstawie danych zgromadzonych przez 

administrację skarbową. 

PasjONaci
Stanisław Brandt 
– 40 lat w PZN

„Moim celem jest i zawsze było, jak wspomnia-

łem przy okazji wręczania tej nagrody, być blisko 

tych ludzi, którym trzeba pomóc, wsłuchiwać się 

w ich potrzeby, Mimo swoich 83 lat przychodzę  

3 razy w tygodniu, żeby być między ludźmi, trzeba 

mieć ten kontakt, żeby nie zamykać się w swoim 

domu” – opowiada Stanisław Brandt w rozmowie 

z Teresą Bocheńską.

SPOŁECZEŃSTWO
  Podróż pełna barier

„Jest obsługa – która nie potrafi sprzedać wła-

ściwego biletu, pomoc – która nie pomaga, rampa 

– o której istnieniu nikt nie wie, infolinia – która 

coś weryfikuje, ale po fakcie, i w końcu konduktor 

– który zapomina, straż ochrony kolei – która 

przypadkiem włóczy się po peronie...” 

SPOŁECZEŃSTWO
Aby niepełnosprawny absol-
went dobrą pracę dostał

Skończyłeś studia, a potem z energią i wiarą 

zacząłeś szukać pracy. Jednak mijają miesiące, 

a ty nie pamiętasz, jak wiele wysłałeś swoich CV. 

Czujesz się bezradny. – Nie poddawaj się i przyjdź 

do nas – zachęca Fundacja PODaJ DaleJ.
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Jubileusz 25-lecia elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, który obchodzi-
liśmy pod koniec ubiegłego roku, był również datą startową, przygotowywanej przez wiele 
miesięcy, nowej strony internetowej „Razem z Tobą”. Propozycje i sugestie, by pochylić się nad 
tematem słyszałem z wielu stron już ładnych kilkanaście miesięcy. Jak już pisałem, podejść 

do tego tematu było równie dużo, co pacjentów oczekujących na poniedziałkową wizytę do lekarza 
w środku sezonu grypowego. Za każdym razem, kiedy już wydawać by się mogło, że czas na sukces i tym 
razem będzie można oznajmić światu „radosną nowinę”, entuzjazm gasł równie szybko co się pojawiał, 
a wraz z nim powstawały problemy, których przeskoczyć się nie da. Oczywiście, nie ma rzeczy niemoż-
liwych. lecz zważywszy na to, że redakcja funkcjonuje w oparciu o dofinansowania z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i różnie to z podpisywaniem umów i terminowością 
rozpoczynania realizacji kolejnego projektu bywało, często brakowało czasu na głębsze pochylenie się 
nad budową nowej strony i z czasem temat zwyczajnie umierał śmiercią naturalną, gdyż na horyzoncie 
pojawiały się inne istotne zadania do wykonania w tempie odbiegającym od normy. 

W końcu jednak się udało. Choć dziś z perspektywy czasu wiem, że można było jeszcze trochę pocze-
kać z uruchomieniem strony i pójść na mniejszy żywioł. Strona zatem ruszyła i zaczęły się problemy. 
Szybko okazało się, że co innego okres testowania witryny przez kilka osób, a co innego włączenie jej 
do użytku powszechnego. Stało się jasne, że narzędzia, którymi dysponowaliśmy były najzwyczajniej 
w świecie niewystarczające do sprawnego działania serwisu. Potrzebne było szybkie działanie. Problemy 
następowały jeden po drugim, stąd też zmuszeni zostaliśmy wręcz do wyłączenia strony na kilka dni, 
by móc nad nią pracować. Duża w tym zasługa naszego administratora, który będąc tylko wolontariu-
szem dokładał i dokłada wszelkich starań, by razemztoba.pl działało. Jednocześnie był i jest głównym 
recenzentem oraz „wyciszaczem” zbyt ambicjonalnych pomysłów na każdą godzinę, jaką spędzał z pi-
szącym te słowa.  Mijały tygodnie i nastał nowy rok. Strona była już na tyle „ustabilizowana”, że można 
było na niej pracować i czytać pojawiające się codziennie newsy. 

Zdaję sobie sprawę, że są jeszcze osoby, które przekonują się do nowej strony i „uczą się” jej. Mam 
też świadomość, że jest ona niezwykle rozbudowana, a jej możliwości są znacznie większe niż obecnie 
prezentowane. Ma to związek z systemem jaki sobie obraliśmy z administratorem, aby zapobiec temu, 
co już miało miejsce tuż po starcie nowej wersji strony. Stąd też wszelkie kolejne „nowości” wprowadzane 
będą systematycznie i powoli. Przejdźmy zatem do samej strony. 

Tekst ten ma być swoistą instrukcją obsługi dla Czytelnika, który codziennie odwiedza nas  
na razemztoba.pl. Opisane poniżej funkcje strony oraz jej najważniejsze elementy są wynikiem zapy-
tań, które Państwo kierują zarówno do mnie, jak i do administratora serwisu za pośrednictwem maila, 
telefonu czy choćby narzędzi kontaktowych na naszych profilach w mediach społecznościowych. 

Na początek, najważniejsza kwestia, która wyniknęła dosłownie w ostatnich dniach. Część z Państwa 
naszą stronę ma zapisaną w zakładkach swojej przeglądarki – co nas niezmiernie cieszy. Dostaliśmy 
jednak informację, że są osoby, którym strona nie wyświetla się od kilku miesięcy. Otóż wynika to z faktu, 
że obecnie strona „Razem z Tobą” dostępna jest pod adresem razemztoba.pl, a do tej pory – automa-
tycznie, gdy ktoś szukał naszej strony w wyszukiwarce, łączyło z adresem razemztoba.pl/beta i wielu 
z Państwa ten adres ma jeszcze zapisany w przeglądarkach. Ze względów technicznych nie możemy 
przełączyć tego adresu, by automatycznie kierował na nową stronę, dlatego też prosimy o zmianę 
odnośnika do zapisanej karty w przeglądarce na razemztoba.pl. 

aktualna wersja naszej strony internetowej zawiera wszystkie działy jak na dotychczasowej witrynie. 
Nowoczesny layout sprawia, że treści są czytelniejsze, a strona poprawnie wyświetla się na  telefonach 
komórkowych. Poprzednie wersje miały to do siebie, że często zwracaliście nam Państwo uwagę, 
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Rafał Sułek

że czytanie nas na popularnych smartfonach było, delikatnie mówiąc, lekko uciążliwe. Teraz problem ten 
całkowicie znikł i można już bez problemu „odbierać nas” również i w ten sposób. 

Mając na uwadze fakt, do jakiej grupy Czytelników kierowane jest nasze medium, nie mogło zabraknąć 
możliwości dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb. W tym celu, w prawym górnym rogu strony 
znajduje się piktogram, po kliknięciu w który rozwinie się dodatkowe menu, a wraz z nim możliwość m.in. 
zmiany wielkości czcionki, wyłączenia animacji na stronie, usunięcia wszelkich stylów oraz funkcja uprosz-
czonej nawigacji klawiaturą – to wszystko pozwala dostosować stronę do aktualnych potrzeb Czytelnika. 

Menu główne i regionalne
Jak już zostało powiedziane wcześniej, strona zawiera wszystkie działy jak poprzednia wersja. Z tą różnicą, 

że obecnie wszystkie działy wyświetlać można w dwojaki sposób. Pierwszy tradycyjny, czyli wykaz wszyst-
kich artykułów w kategorii ukazanych jako „lista” – wówczas na pasku menu trzeba wybrać interesującą 
nas kategorię, np. „Zdrowie”, najechać na nią kursorem myszki i wówczas wyświetli nam się pod nim napis 
„Wszystkie Zdrowie” i to należy kliknąć. Jeżeli jednak klikniemy w dział „Zdrowie” bezpośrednio na pasku 
menu, to przekieruje nas do miejsca „stylizowanego na stronę główną serwisu”,  a tam znajdują się najważ-
niejsze i najciekawsze artykuły w danej kategorii.

Z kolei nad logiem „Razem z Tobą” w banerze głównym strony znajduje się czarny pasek, a na nim (obecnie 
trzy, w przyszłości będzie to więcej) nazwy miast. Dziś jest to Gdańsk, elbląg i Olsztyn. Są to kategorie z infor-
macjami regionalnymi z danego miasta. Wśród tych trzech nazw wyróżnia się elbląg, który po najechaniu 
nań myszką wyświetla również napis „elbląg – wszystkie” i tutaj sytuacja podobna jest jak w kategoriach 
opisanych wyżej. Jeśli klikniemy w sam „elbląg”, przeniesie nas do działu „elbląg” stylizowanego na „stronę 
główną serwisu” z tym wyjątkiem, że jest to dział z informacjami z miasta. Swoje miejsce znajdują tutaj 
również artykuły, których na stronie głównej nie ma. Znajdziemy więc tutaj m.in. wszystkie informacje, 
które przychodzą na naszą skrzynkę mailową od instytucji z terenu miasta tj. policji, ośrodków kultury, 
edukacji i instytucji miejskich. Jest to strona typowo „elbląska” z elementami strony głównej. W planach 
jest stały rozwój tych sekcji, a podobną „stroną w stronie” zostanie „Gdańsk”, który niebawem zastąpiony 
zostanie „Trójmiastem”. Założenie jest takie, by informować o wszystkim co ważne i ciekawe w mieście, 
a co z racji profilu gazety i jej ogólnopolskiego charakteru nie może znaleźć się na stronie głównej. W ten 
sposób chcemy jeszcze bardziej wpisać się w ideę integracji społeczeństwa oraz kompleksowego dostępu 
do informacji dla naszych Czytelników.

Około piętnastu tekstów dziennie
Zasadniczą różnicą pomiędzy wersjami strony „Razem z Tobą” jest ilość tekstów, które się na niej poja-

wiają. Na starej stronie, by Czytelnikom „nie uciekały z głównej” teksty z danego dnia, publikowane było 
około 8 do 10 tekstów dziennie i wszystkie pojawiały się w dziale aktualności z lewej strony. Nowa strona 
działa już na innym systemie i tutaj, by dbać o jej atrakcyjność i było widać, że coś się na niej zmienia  
(pojawia nowego), tych tekstów musi być w skali dnia drugie tyle. Znajdująca się z prawej strony kategoria 
„Ostatnio dodane” w rzeczywistości nie wyświetla wszystkich dodanych tekstów, gdyż musiałyby się tam 
też znaleźć tematy z sekcji regionalnych, których na stronie głównej nie ma. Dlatego też pojawiają się tam 
tylko informacje warte uwagi i na taki też tytuł sekcja ta niebawem zmieni nazwę, by nie wprowadzać 
Czytelników w błąd. Możliwe jednak, że znajdziemy inną możliwość techniczną, by rozwiązać ten problem 
i nazwa pozostanie niezmienna, a całość będzie filtrowana w inny sposób. Obecnie wszystkie najważniejsze 
informacje dla naszych Czytelników z pewnością pojawią się w tym miejscu i nie umkną niczyjej uwadze, 
a wszystkich, którzy są głodni informacji, zachęcamy do przeglądania strony głównej i poszczególnych 
działów regionalnych. 

Jeszcze sporo przed nami
Nie ukrywam, że sporo mógłbym jeszcze pisać, a dostępność miejsca nieubłaganie się kończy. Cały czas 

zachęcam wszystkich do przekazywania nam swoich sugestii i opinii. Na wszystkie staramy się reagować 
i w miarę możliwości ustosunkowywać do nich. Jak już pisałem, plany są duże, siły jeszcze też. Wszystko 
zatem przed nami i chcę wierzyć, że Państwu też nasza nowa strona przypadła do gustu i sprawia, że czę-
ściej do nas zaglądacie. Po statystykach widzimy, że idziemy w dobrą stronę. Za wszelkie potknięcia i nie-
dociągnięcia w imieniu swoim i całej redakcji przepraszam oraz proszę o wyrozumiałość, a jednocześnie 
zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby „Razem z Tobą” było jeszcze bardziej atrakcyjne i przyjazne 
naszym Czytelnikom.
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Projekt został wyłoniony w konkursie na Międzynarodowe 
agendy Badawcze i otrzymał finansowanie w wysokości prawie 
35 mln zł na okres pięciu lat – poinformowała FNP w przesłanym 
PaP komunikacie.

Centrum ma działać przy Instytucie Chemii Fizycznej PaN. 
Będzie w nim pracować maksymalnie pięć niezależnych grup ba-
dawczych. Międzynarodowym partnerem ośrodka będzie Instytut 
Okulistyki University College london (UCl) w Wielkiej Brytanii.

Ośrodkiem kierować będą światowej klasy uczeni – prof. Maciej 
Wojtkowski z Zakładu Chemii Fizycznej Układów Biologicznych 
w Instytucie Chemii Fizycznej PaN i prof. Krzysztof Palczewski 
ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine w USa.

Badacze z MCBO opracują nowatorskie metody i narzędzia 
do pomiaru czynności siatkówki w czasie rzeczywistym, dzięki 
którym możliwe będzie wykrycie patologicznych zmian w oku 
wcześniej niż przy wykorzystaniu obecnych procedur i urządzeń. 
Możliwość postawienia wczesnej diagnozy będzie także kluczowa 
dla doboru odpowiedniego leczenia farmakologicznego zmian 
zwyrodnieniowych siatkówki i innych chorób w jej obrębie.

Połączenie innowacyjnych metod wizualizacji siatkówki 
oraz najnowszych odkryć w dziedzinie farmakologii pozwoli 
naukowcom na zaproponowanie alternatywnych metod leczenia 
skomplikowanych chorób siatkówki. Kolejnym wyzwaniem, z któ-
rym chcą się zmierzyć badacze z MCBO, jest podawanie nowych 
związków do siatkówki oka, w sposób skuteczny i jednocześnie  
kontrolowany.  ■   

PAP Nauka w Polsce – naukawpolsce.pap.pl

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Fundację 
na rzecz Nauki Polskiej (FNP) powstanie Międzynaro-
dowe Centrum Badań Okulistycznych w Warszawie. 
Do jego celów należało będzie m.in. opracowanie 
narzędzi do wczesnej diagnostyki chorób oka.

Międzynarodowe Centrum 

ZDROWIe

Osoba z niepełnosprawnością, która przeżywa kryzys 
psychiczny, a kończy 18 lat, pozbawiana jest systemowego 
wsparcia ze strony państwa. Tymczasem po opuszczeniu 
placówki leczniczej dla nieletnich nadal wymaga przecież 
kompleksowego i specjalistycznego wsparcia, a rodzina 
często nie jest w stanie zapewnić stosownej opieki i terapii.

W ocenie Rzecznika istniejący system opieki i wsparcia 
dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin nie odpowiada 
potrzebom społecznym, sprzyja łamaniu praw człowieka 
i pozostawia osoby najbardziej potrzebujące i ich rodziny 
w poczuciu bezradności.

Dlatego Rzecznik napisał do ministra zdrowia Łukasza 
Szumowskiego, że konieczna jest szeroka międzyresortowa 
dyskusja nad wypracowaniem spójnych systemowo rozwią-
zań, które pozwolą zabezpieczyć zdrowie niepełnospraw-
nego młodego człowieka i będą wsparciem dla rodziny, bez 
konieczności ingerowania w sferę praw podmiotowych osób 
z niepełnosprawnością. – Rozwiązanie takie wychodziłoby 
naprzeciw standardom międzynarodowym chroniącym 
prawa człowieka – podkreślił RPO. ■

Źródło: rpo.gov.pl

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną 
było kilkadziesiąt razy hospitalizowane na od-
działach pediatrycznych i psychiatrycznych 
z powodu prób samobójczych i agresywnych 
zachowań. Sąd umieścił tę młodą osobę w Kra-
jowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nie-
letnich, ale po skończeniu 18 lat zostanie ona 
automatycznie zwolniona z zakładu. Matka nie 
jest w stanie zapewnić jej odpowiedniej opieki. 
Z chwilą osiągnięcia pełnoletności system traci 
z pola widzenia osobę – dziecko w kryzysie psy-
chicznym, niezależnie od sytuacji. Rzecznik Praw 
Obywatelskich wnosi o szeroką międzyresortową 
dyskusję, jak systemowo rozwiązać ten problem. 

Brak wsparcia

SPOŁeCZeńSTWO

Fo
t. 

pi
xa

ba
y.

co
m

Badań Okulistycznych

Fo
t. 

pi
xa

ba
y.

co
m



Razem z Tobą Każdego Dnia Str.  7

Dokumenty w otwartym konkursie 
tegorocznej edycji programu „Senior+” 
można było składać do 4 stycznia. W su-
mie wpłynęło 706 ofert od samorządów, 
ubiegających się o dotacje na utworzenie 
lub wsparcie Dziennych Domów i Klu-
bów dla seniorów.

– Cieszy nas fakt, że samorządy chęt-
nie przystąpiły do konkursu, a zdecy-
dowana większość przesłanych ofert 
spełniała warunki formalne, dzięki cze-
mu mogliśmy przyznać dofinansowania. 
To dobra wiadomość przede wszystkim 
dla seniorów. Dzięki środkom z progra-
mu „Senior+” rozbudowana zostanie 
sieć placówek, w których osoby starsze 
znajdą dedykowaną dla siebie ofertę 
zajęć – mówi minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej elżbieta Rafalska.

Blisko 250 nowych domów i klubów dla seniora może powstać w tym roku dzięki dofinansowaniu 
z rządowego programu „Senior+”. Pieniądze trafią też do samorządów już prowadzących tego typu 
placówki. Mówimy w sumie o 62,6 mln złotych.

Miliony dla seniorówSeNIOR

Już po raz czwarty Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji we współpracy z Towarzystwem Urbanistów 
Polskich ogłaszają nabór do ogólnopolskiego konkursu „Lider Dostępności 2019”. Konkurs wyłania 
placówki najlepiej dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Lider Dostępności 2019 BeZ BaRIeR

Od początku istnienia Integracji jej 
głównym celem jest walka o dostępność 
przestrzeni publicznej dostosowanej 
podług potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami. Pomysłodawcą konkursu był 
śp. Piotr Pawłowski – założyciel i prezes 
magazynu. O idei mówił, że to docenie-
nie tych, którzy marzenia o przestrzeni 
uwzględniającej potrzeby wszystkich 
użytkowników przekuli w rzeczywistość. 

Kapituła konkursu, składająca się 
ze specjalistów z zakresu dostępno-
ści architektonicznej i projektowania 
uniwersalnego oraz osób zgłaszanych 
przez Kancelarię Prezydenta RP, wyłoni  

zwycięzców w ośmiu kategoriach:
– przestrzeń publiczna,
– sieć placówek,
– obiekt kulturalny/edukacyjny,
– obiekt usługowy,
– obiekt mieszkalny/hotelowy,
– obiekt zabytkowy,
– architekt/urbanista,
– GRaND PRIX. 
Konkursowe wnioski mogą zgłaszać 

zarówno twórcy, jak i użytkownicy ta-
kich przestrzeni. Rekrutacja trwa do 25 
marca. Regulamin i formularz dostępne 
są pod adresem http://integracja.org/
lider-dostepnosci. 

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste 
wręczenie nagród odbędą 5 maja podczas 
gali w Pałacu Prezydenckim. Data nie 
jest przypadkowa, ponieważ przypada 
na europejski Dzień Walki z Dyskrymi-
nacją Osób Niepełnosprawnych. 

Jak do tej pory, podczas wcześniej-
szych edycji w puli najlepiej dostoso-
wanych miast i ich przestrzeni znalazły 
się m.in.: Gdynia, Poznań, Katowice, 
Plac miejski z targowiskiem i Ratuszem 
w Siechnicach, Szpilkostrada we Wrocła-
wiu czy Plac europejski w Warszawie. ■

Źródło: integracja.org
oprac. Weronika Wójcik

Miliony na wsparcie
Do dofinansowania w tegorocznej edy-

cji programu rekomendowano w sumie 
664 oferty.

• 243 oferty dotyczą uruchomienia 
nowych domów i klubów dla seniorów, 
w których znaleźć ma się 5,6 tys. miejsc. 
Samorządy w tym przypadku wnioskują 
o dofinansowanie rzędu blisko 38,1 mln 
złotych

• 421 ofert to wnioski o dofinansowa-
nie bieżącej działalności istniejących już 
placówek, które dysponują 11 tys. miejsc. 
W tym przypadku dotacja ma wynieść 
ok. 24,5 mln złotych.

W sumie – w obu modułach programu 
– łączna kwota dofinansowania wynosi 
62,6 mln złotych. ■
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Pani Alicja Kaiser podczas podróży pociągiem z niepełnosprawnym synem natknęła się  
na wiele barier i trudności. Post, który opublikowała w mediach społecznościowych, przy-
czynił się do dyskusji na temat tego, jak społeczeństwo postrzega osoby z niepełnospraw-

nościami, jak można wykorzystać wypracowane już rozwiązania i co każdy z nas może zrobić,  
by wszystkim wokół żyło się lepiej. 

Jestem mamą dziecka z niepełnospraw-
nością. Od urodzenia jego stan się sta-
bilizuje, ale rozwój nie ulega znaczącej 
poprawie. Szymek nie chodzi, nie siedzi, 
jest dzieckiem całkowicie zależnym. Z każ-
dym kilogramem i centymetrem jest co-
raz trudniej i ciężej, ale dajemy radę. Raz 
na kwartał jeździmy do Berlina przebadać 
Szymka i ustawić mu leki, tak już od 10 
lat. Zazwyczaj jeździmy samochodem, ale 
podróż trwa ok 8 h i jest bardzo męcząca. 
Dlatego wybrałam ICC Gdańsk-Berlin  
5:30 h. Przystąpiłam do zakupu biletu przez 
internet, utworzyłam konto, zalogowa-
łam się, wybieram trasę itd., przechodzę 
do ustawowych ulg, żeby wybrać tę wła-
ściwą i tu pierwszy klops. Nie można wy-
brać taryfy zniżkowej dla inwalidów i ich 
opiekunów. Pomyślałam, że słaby ten user 
experience, trudno przejdę się do kasy, 
przynajmniej obędzie się bez pomyłek. 
Zmierzam do centrum obsługi klienta ICC. 
Nawet estetyczne pomieszczenie: kilka kas, 
fotel, siadasz, zamawiasz. Więc siadam 
i mówię: „dzień dobry, chciałabym zakupić 
bilet z Gdańska do Berlina, to moja pierw-
sza podróż pociągiem z synem lat 13, jest 
dzieckiem z niepełnosprawnością, całko-
wicie zależnym ode mnie jako opiekuna, 
nie chodzi, nie siedzi, nie stoi samodzielnie. 
Z jakiej oferty mogłabym skorzystać, aby 
była dopasowana do naszych potrzeb i była 
najkorzystniejsza finansowo? Co tu dużo 
mówić, idzie kryzys”.

Pani poinformowała mnie, że są jesz-

SPOŁeCZeńSTWO
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cze bilety w promocyjnej taryfie i może 
mi taki bilet właśnie sprzedać. Ok, więc 
wygenerowała bilet i mówi, że do zapłaty 
jest 630 zł, przełknęłam ślinę i pytam, czy 
to na pewno jest najkorzystniejsza oferta, 
bo mój przejazd z synem jest objęty zniżką, 
nie wiem teraz dokładnie jaką, ale czy nie 
będzie taniej, jeśli kupimy bilety poza pro-

mocją? Pani popatrzyła w stronę koleżanki 
i retorycznie odparła: „Krysiu na 78 procent 
nie będzie taniej?” No nie, to będzie naj-
korzystniejsza oferta. Więc jeszcze się do-
pytuję, ale czy na pewno nie byłoby taniej 
kupić bilet na odcinek krajowy i osobno 
na zagraniczny? Pani powiedziała, że nie, 
że bilet z Rzepina do Berlina będzie droższy 

alicja kaiser
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niż promocyjne, że normalny bilet kosztuje 
230 zł, a tutaj mam za 150+. 

Widząc narastającą irytację pani kasjer-
ki, uznałam, że wyczerpałam temat i zaku-
piłam bilet za 630 zł. Dopytałam jeszcze czy 
jest możliwość uzyskania pomocy asystenta 
przy wniesieniu dziecka do pociągu. Pani 
podała numer, pod którym mam taką usłu-
gę zamówić, koniecznie przynajmniej 48 h 
wcześniej. Coś jednak nie dawało mi spo-
koju. Po przyjeździe do domu zadzwoniłam 
pod wskazany numer i zanim umówiłam 
się z drużyną transportową, zapytałam, 
ile kosztowałby mnie przejazd z Gdańska 
do Berlina, korzystając ze zniżki dla osoby 
z niepełnosprawnością i opiekuna. Pani 
po chwili odpowiedziała, że przejazd dla 
dwóch osób na odcinku Gdańsk-Rzepin 
kosztować będzie mnie 31 zł, a bilet z Rze-
pina do Berlina ok.19 €, spadłam z krzesła... 
Oszołomiona tą informacją, udałam się 
ponownie do centrum obsługi.

ICC niestety było już zamknięte, dla 
pewności podeszłam do kas regionalnych, 
sprawdzam i dopytuję, ile kosztuje bilet 
ze zniżką dla osób z niepełnosprawno-
ścią, pani potwierdziła cenę, którą podano 
na infolinii. Wtedy poprosiłam o wymianę 
na tańszy bilet i zwrot różnicy za zakupiony 
bilet 630 zł. I tu kolejna niespodzianka: 
bilet promocyjny za 630 zł jest bezzwrotny 
i nie podlega wymianie! Zrezygnowana 
odeszłam, z zamiarem, że przyjadę jutro 
do centrum obsługi i na pewno pani kie-
rownik coś poradzi. Rano pojawiam się 
w centrum Obsługi ICC Gdańsk Główny, 
siadam, mówię: „witam, chciałabym zwrócić 
bilet, który wczoraj zakupiłam, gdyż zosta-
łam wprowadzona w błąd i przepłaciłam 
znacznie za przejazd”. 

Pani zrobiła strapioną minę i potwier-
dziła, że te bilety nie podlegają zwrotom, 
dowiedziałam się też, że na stacji Gdańsk 
Główny nie ma żadnego kierownika, nie ma 
też starszej kasjerki, ani nikogo kto zawia-
duje tą niefrasobliwą obsługą, turkusowe 
zarządzanie. Nie kryjąc rozczarowania 
i reszty, poprosiłam, pomimo wszystko, 
o formularz reklamacyjny i zakupiłam 

również ten tańszy bilet. Poprosiłam o zor-
ganizowanie brygady pomocniczej, pani 
wypełniła formularz, jeszcze raz potwier-
dziłam wszystkie informacje dotyczące 
syna i jego ograniczeń. Zirytowana wy-
szłam. Po godzinie zadzwoniono do mnie 
z infolinii ICC z potwierdzeniem złożenia 
zapotrzebowania na pomoc przy załadun-
ku osoby niepełnosprawnej. Przeszłam 
jeszcze raz przez formularz zgłoszenio-
wy, odpowiadając ponownie na wszystkie 
pytania i korygując źle zaznaczone przez 
kasjerkę odpowiedzi, np. „czy ma problem 
z poruszaniem się?” – odp.: „NIe” (?!). Pod-
czas rozmowy okazało się jednak, że jeśli 
osoba nie jest w stanie samodzielnie zejść 
z wózka i podtrzymywana przez drużynę 
wejść po schodkach, to taka pomoc nie 
będzie mogła być udzielona, gdyż według 
przepisów drużyna nie może podnosić 
osoby będącej na wózku i wnosić jej do po-
ciągu. 

I tu zaniemówiłam. Właśnie mam bilet 
za 630 zł i kolejny, który kupiłam przed 
chwilą, i na końcu okazuje się, że ten pociąg 
w ogóle nie jest przystosowany do trans-
portu osób niepełnosprawnych niechodzą-
cych! Pani wytłumaczyła, na czym pomoc 
polega i że taka osoba musi być zdolna 
do stania lub chodzenia, i przy asyście 
drużyny będzie wprowadzona do pociągu. 
Mogę też wnieść sama dziecko na rękach... 
Stwierdziłam, że nie ma takiej opcji, syn jest 
po operacji kręgosłupa i waży 28 kg, nie 
podjęłabym się takiego CrossFit na peronie 
na mrozie. Powtórzyłam pytanie, czy istnie-
je jakaś inna możliwość umieszczenia w po-
ciągu dziecka bez wyjmowania go z wózka? 
Niestety w świetle przepisów nikt nie może 
mi oficjalnie pomóc, pewnie mogłabym 
liczyć na uprzejmość drużyny, ale... Zwąt-
piłam, czy ktokolwiek z nich widział kiedyś 
osobę z niepełnosprawnością. Dopytałam 
jeszcze czy i dlaczego jest taka rozbieżność 
w informacjach między centrum obsługi 
klienta na dworcu a infolinią, która infor-
muje mnie o tym wszystkim w momencie, 
kiedy bilety już mam zakupione, i dlaczego 
te informacje nie są przekazywane przed 

zakupem biletu, a dopiero po fakcie i oka-
zuje się, że bilet jest bezzwrotny, więc nawet 
nie mogę odstąpić od tego przejazdu, tylko 
ewentualnie na drodze jakiegoś indywidu-
alnego rozpatrzenia składać reklamację! 
Pani nie była w stanie mi na to odpowie-
dzieć i wcale się nie dziwię. Zostawiłam 
otwarte zlecenie na pomoc przy wsiadaniu 
z nadzieją, że być może drużyna będzie 
na tyle empatyczna i po prostu pomoże 
mi wnieść młodego na pokład.

Coś jednak dalej budziło mój jaskółczy 
niepokój, weszłam na stronę internetową, 
przejrzałem warunki reklamacji, okaza-
ło się, że aby złożyć reklamację, należy 
również mieć zaświadczenie o rezygnacji 
z biletu, czego pani w kasie oczywiście mi 
nie dała, nie można czegoś takiego wyge-
nerować poprzez stronę www, gdyż bilet 
został kupiony w kasie. Więc dalej, pakuję 
się znowu w auto, jadę na dworzec, wysia-
dam, wchodzę do centrum ICC, już bez wi-
tania, bo dzisiaj rano się witałyśmy. Proszę 
o formularz rezygnacji z przyjazdu. Pani 
spojrzała na bilety, już je kojarzyła i mówi: 
„No nie, na te bilety nie trzeba takie-
go formularza, bo one są bezzwrotne”. 
Więc dopytuję, czy reklamacja będzie 
uwzględniona bez tego formularza, 
bo na stronie jest napisane, że bez rezygna-
cji reklamacje i zwroty nie są uwzględniane. 
„ale pani tego nie potrzebuje, bo ten bilet 
i tak nie może być zwrócony ani wymie-
niony”.

Poprosiłam o pieczątkę i podpis, pie-
czątka to zawsze coś. I jeszcze na odchod-
ne powiedziałam tylko, że drużyna, którą 
pani umówiła do pomocy, nie może mi po-
móc, bo nie mogą podnosić wózka z dziec-
kiem i wnosić go do pociągu, bo przepisy 
na to nie pozwalają. Pani zdziwiona odparła: 
„Pierwsze słyszę!”.

Niczego innego się nie spodziewałam. 
Pani pokazała mi palcem gdzie mam iść 
i się dopytać. Uśmiechnęłam się i popro-
siłam, aby sama się dopytała, bo to w jej 
interesie jest mieć wiedzę, którą, się „dzieli”. 
Dziękuję, do widzenia, nie polecam.
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Dzień wyjazdu
Przyjeżdżamy na dworzec, o 7:00,  

dziecko zapakowane szczelnie w kokon, 
bo temperatura -7oC, ale na dworcu trze-
ba być 30 minut wcześniej, jakoś damy 
radę, podchodzę do informacji i pytam 
o drużynę. Wyłania się miła pani z miłym 
panem, w uniformach jak brygada anty-
terrorystyczna, spodnie bojówki z kiesze-
niami, wysokie buty na grubej podeszwie 
antypoślizgowej, czapki, rękawiczki, kami-
zelki odblaskowe, naprawdę robi to wra-
żenie. Silni, zwarci i bojowi, jak mawiał 
dziadek. Pomyślałam sobie: „na pewno 
nie będzie problemu, jak poproszę, żeby 
wnieśli młodego z wózkiem”. Przyszliśmy 
naokoło dworca w Gdańsku, nie działa 
żadna winda ani schody, remont, prze-
szliśmy przez dwa szlabany, dostaliśmy 
się na peron, czekamy, czekamy, czeka-
my. Pociąg podjeżdża, otwierają się drzwi 
do naszego wagonu, z którego wyskakuje 
chwacki konduktor, i zanim się obejrzałam 
łapie za wózek i wnosi go razem ze mną 
do pociągu. W tym momencie drużyna 
już była w tunelu, nawet nie zdążyłam im 
podziękować... ani zapytać, czy pomogą. 
Dlatego umawiać się trzeba koniecznie 
48 h wcześniej, bo taki jest ruch w intere-
sie, a zakres pomocy, to asysta w przejściu 
pod szlabanem.

Sam przedział dla osoby na wózku i jego 
opiekuna bardzo wygodny, WaRS działa, 
konduktor bardzo miły i uprzejmy, no 
i toaleta również dostosowana do potrzeb. 
Weszłam, sprawdziłam, jak można by tutaj 
przewinąć takie dziecko jak Szymon, no 
nie da się, ale w rogu stoi coś dużego, przy-
krytego jakąś szarą płachtą. Pomyślałam, 
że to na pewno przewijak! I zabrałam się 
do zdejmowania tej płachty, po zdjęciu oka-
zało się, że tam jest coś, co wygląda jak jakiś 
rodzaj drabiny albo barierki. Podnoszę, 
w sumie lekkie to, aluminiowe, może da się 
na tym jednak młodego przewinąć. Nagle 
dostrzegam napis, zaniemówiłam, „ram-
pa do wysokościowych peronów”. Czyli 
jest rampa, jest ukryta w pociągu, nikt nie 
wie, że tam jest, nikt o tym nie informuje, 

nikt z tego nie korzysta, bo nie wie, pani 
w kasie nie wiedziała, pani na infolinii 
też, drużyna o tym nie wiedziała, konduk-
tor powiedział, że sprawdzi, czy działa... 
 
Po przekroczeniu granicy dopytałam nie-
mieckiego konduktora, czy będę mogła 
skorzystać z tej rampy wysiadając w Ber-
linie. Powiedział, że nie mają przeszko-
lenia w obsłudze polskich platform, ale 
zobaczy, co da się zrobić. Na marginesie, 
nawet nie sprzedał mi biletu, tylko się 
uśmiechnął. Dojeżdżamy do Berlina, ja 
już lekko struchlałam, bo nikt nie przycho-
dzi z pomocą, żadnej informacji zwrotnej 
od niemieckiego konduktora, może za-
pomniał, może olał. Wyglądam nerwo-
wo i próbuje zgadywać, z której strony 
pojawi się peron, nie wiem jak ustawić 
wózek przy drzwiach, jeszcze do wyniesie-
nia fotelik samochodowy, też około 16 kg. 
Podjeżdżamy, zatrzymujemy się, widzę 
peron, widzę pustkę, nie ma nikogo, nie 
ma osoby, która miała nas odebrać, nie ma 
nikogo, kto mógłby nam pomóc, przerażona 
myślę, jak ja go teraz stąd wyciągnę?? aż tu 
nagle podjeżdża łazik marsjański prowa-
dzony przez starszego pana w czerwonym 
berecie, który mówi: „achtung! machen Sie 
frei platz, langsam, langsam”. 

Młody już na platformie hydraulicznej 
zjeżdża w dół. Można? Można! Nie miałam 
okazji podziękować panu konduktorowi, 
podziękowałam panu od platformy. a więc 
jednak można zadzwonić z pociągu, wysłać 
taką pomoc bez 48-godzinnego zapasu. 
To już prawie koniec, ale ostatnim miłym 
akcentem była obsługa w niemieckiej ka-
sie. Stoję w kolejce, podchodzę i proszę 
o bilet powrotny z Berlina, mówię, w czym 
rzecz, że ja i Szymek... Pani informuje mnie, 
że jako opiekun jadę za darmo, a Szymon 
ma ulgowy bilet jak każde dziecko. Już 
prawie odchodzę, a pani mówi: „halo, halo, 
widzę, że mogę pani sprzedać bilet tańszy 
o 10€, to jak pani pozwoli, to wycofam ten 
wcześniejszy bilet, nie mogę pani zrobić 
zwrotu na kartę, więc wypłacę pani gotów-
kę, jeśli się pani zgodzi?”. Wmurowało mnie, 

a kasjerka dopytuje czy mam jeszcze jakieś 
życzenia. Więc wspominam o pomocy z ła-
zikiem marsjańskim. Pani zamówiła asystę, 
nie było żadnej ankiety i innych sprawdza-
jących pytań, uprzedziła, że pomoc będzie 
tylko po stronie niemieckiej i spytała, czy 
potrzebuję pomocy w Gdańsku, bo może 
napisać adnotację, pomyślałam, fajnie 
by było, tylko czy ktoś przeczyta maila 
po niemiecku albo angielsku, czy wystarczą 
48 h, aby to przetłumaczyć i zorganizo-
wać... Podziękowałam uprzejmie, jakoś 
sobie poradzę.

Powrót
Berlin HBF, pan z platformą czekał, 

platformy były na dwóch końcach pe-
ronu, a nie jedna na dworzec. Wszystko 
szybko i sprawnie, wracamy. W Poznaniu 
po zmianie obsługi konduktorskiej zgła-
szam, że będę wysiadać we Wrzeszczu 
i czy mógłby mi ktoś pomóc, bo w toale-
cie jest rampa i trzeba ją tylko zahaczyć. 
Pani powiedziała, że wróci z wiadomością 
i na pewno się uda, wróciła i potwierdziła, 
że ochrona dworca pomoże mi wysiąść.  
No to odetchnęłam z ulgą. Dojeżdżamy, 
czekamy w korytarzu, przed nami kilka 
osób, zastanawiam się, czy może już zdjąć 
plandekę z rampy, żeby było szybciej, 
poprosić, aby pasażerowie skorzystali 
z innego wyjścia, żeby nie przeciągać. 
W końcu Wrzeszcz peron, wszyscy wy-
szli, wyglądam, widzę mojego partnera, 
idzie w naszą stronę, ale nie ma nikogo 
z ochrony... Łapię fotelik, aby go wynieść, 
kładę na peronie, wracam po Szymka, a tu 
gwizd, świst i drzwi zamknęły się przed 
moim nosem, panika, krzyczę, ktoś inny 
też krzyczy. Pociąg stanął, konduktorka 
biegnie do nas i krzyczy. Dziecko w po-
ciągu, nikogo z obiecanej pomocy nie 
ma, a pani konduktor podbiega i prze-
prasza, mówi, że tam jest winda... winda 
z peronu do tunelu... ale najpierw trzeba 
wysiąść. Ochrona była, ale na drugim 
końcu peronu, spotkaliśmy się po wejściu 
do tunelu, zapytałam, czy to nie oni mieli 
nam pomóc? Pani w mundurze straży 
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ochrony kolei odpowiedziała, że nie i że są 
tu przypadkowo...

Epilog
Gdzie my żyjemy? To nie miejsce 

na roztrząsanie całego kulawego systemu 
wsparcia, bo zamiast integrować, częściej 
wykluczamy osoby z niepełnosprawno-
ścią z życia społecznego. Zasłanianie się 
programem „Dostępność+” nie pomaga 
w praktycznym zastosowaniu tego, co po-
winno już działać, tego, co już jest dostępne. 
Jest obsługa – która nie potrafi sprzedać 
właściwego biletu, pomoc – która nie po-
maga, rampa – o której istnieniu nikt nie 

wie, infolinia – która coś weryfikuje, ale 
po fakcie, i w końcu konduktor – który 
zapomina, straż ochrony kolei – która 
przypadkiem włóczy się po peronie... W su-
mie wszystko jest, ale z czapy i nie działa. 
„Dostępność-”.

a przecież to jedna firma, jeden biznes, 
jedna Polska, ale każdy ma gdzieś następ-
stwo tego, co robi, albo czego nie robi, igno-
rancja i całkowity brak odpowiedzialności. 
Przeczytałam ostatnio, że w ramach 
programu „Dostępność+” planowana 
jest modernizacja 100 szlaków górskich 
i dostosowanie ich do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, cudownie, już jadę tam 

koleją! Mam nadzieję, że na tych szlakach 
będą również dostępne strzelnice i mu-
zyczne ławeczki na 100-lecie niepodle-
głości, bo jak twierdzi posłanka Krynicka:  
„Te strzelnice, Obrona Terytorialna, te 
ławeczki, to wszystko jest też dla osób nie-
pełnosprawnych (...)”.

Szkoda, że wśród tych wszystkich atrak-
cji dla osób z niepełnosprawnością nie 
znalazły się fundusze na kilka podnośni-
ków, zintegrowanie przekazu, rzetelnie 
przeszkolony personel, który ze rozumie-
niem treści komunikuje się po polsku. 
Czy to jest aż tak trudne? ■

Post pani Alicji pojawił się na jej facebookowym koncie. Udostępniono go 5 tysięcy razy, a pod 
wpisem pojawiło się ponad tysiąc komentarzy, w których internauci dzielili się własnymi 

przeżyciami, składali wyrazy współczucia, ale i oburzenia. Post pojawił się również na profilu 
„PKP Intercity. Pociąg do podróży”.

– Jest nam niezwykle przykro, iż Pani 
oraz Pani syn spotkaliście się z wieloma 
trudnościami podczas swojej podróży. Pra-
gniemy zapewnić, że była to incydentalna 
sytuacja, która nie powinna mieć miejsca 
– odpowiedział przewoźnik, oferując w ra-
mach rekompensaty zwrot poniesionych 
kosztów oraz dwa vouchery na przejazd 
pociągami kategorii eIC lub eIP. – Zdajemy 
sobie sprawę, że powyższa rekompensata 
nie zadośćuczyni wszelkich negatywnych 
wrażeń związanych z odbytą podróżą, 
za którą pragniemy raz jeszcze serdecznie 
przeprosić. W zakresie opisanych zdarzeń 
trwa aktualnie postępowanie wyjaśniające 
– podkreślono w komentarzu. 

Pani alicja odmówiła przyjęcia vouche-
rów i zaproponowała, by PKP Intercity 
zamiast tego dokonało darowizny na rzecz 
Hospicjum im. ks. e. Dutkiewicza, którego 
podopiecznym jest Szymon, na co przewoź-
nik się zgodził.  Kobieta poprosiła również 
o wskazanie, w jaki sposób spółka zamie-
rza poprawić przepływ informacji między 
infolinią, obsługą w kasach, obsługą kon-
duktorską oraz zespołami asystującymi 
przy pomocy w transporcie osób z niepeł-

nosprawnościami, jak planuje likwido-
wać istniejące bariery oraz co może zrobić, 
by poprawić poziom obsługi klienta. – Mam 
nadzieję, że uda się zapanować nad tą dez-
informacją oraz że zostaną wyciągnięte 
konstruktywne wnioski, a podobna sytuacja 
nigdy się już nie powtórzy – dodała.

W odpowiedzi przewoźnik poinformował 
o zwiększaniu ilości wagonów dostosowa-
nych do potrzeb osób z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami oraz o trwającym 
cyklu warsztatów z zakresu obsługi osób 
z niepełnosprawnościami. Spotkania, 
których program powstał we współpra-
cy z Fundacją Integracja, dedykowane są 
drużynom konduktorskim.

– To długofalowy proces, biorąc 
pod uwagę skalę naszej działalności. 
Chcielibyśmy, żeby efekty tej współpracy 
były już w pełni widoczne, jednak Pani 
sytuacja pokazuje, że jeszcze wiele pracy 
przed nami. Pracownicy będą regularnie 
uczestniczyć w tego typu szkoleniach – 
zaznaczono. – Zapewniamy, że dołożymy 
wszelkich starań, aby podobna sytuacja 
nie miała miejsca w przyszłości i wyrażamy 
nadzieję, że Pani wraz z synem zdecydujcie 
się jeszcze na podróż naszymi pociąga-
mi, z której pozostaną Państwu wyłącznie  

pozytywne wspomnienia.
–  Dziękuję za odpowiedź i przekazaną 

darowiznę na rzecz hospicjum im. ks. eu-
geniusza Dutkiewicza SaC w Gdańsku. 
Doceniam ten gest. Mam nadzieję, że nieba-
wem zobaczymy efekty państwa deklaracji 
– skomentowała pani alicja. 

W rozmowie z „Razem z Tobą” pani ali-
cja stwierdziła, że głównym problemem 
w zaistniałej sytuacji był czynnik ludzki.

– Wymagane jest konstruktywne prze-
szkolenie pracowników, systemowe rozwią-
zania i procedury –   one będą gwarantować 
to, że stoją za nimi konkretne osoby, tak aby 
każdy miał poczucie sprawstwa i odpowie-
dzialności za swoją pracę – powiedziała, 
podkreślając, że zainteresowanie ponad 
dziesięciu tysięcy osób, które przeczytały 
post i wyraziły swoją opinię, pokazuje ska-
lę popełnionych błędów. – Mam jednak 
nadzieję że ta burza spowoduje, że świa-
domość, iż tak wiele osób patrzy teraz PKP 
na ręce, przyczyni się do poprawy jakości 
serwisu i dostępności dla osób potrzebu-
jących – dodała.

PKP Intercity zaprosiło panią alicję 
na spotkanie, aby w bezpośredniej rozmo-
wie omówić sytuację i udzielić odpowiedzi 
na zadane przez nią pytania. ■

MONIKA SZAŁAS 
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O podróży pociągiem raz jeszcze

Z PeRSPeKTyWy RODZICóW

Niedawno podniosła się w mediach dyskusja na temat przeszkód stojących na drodze osób 
z niepełnosprawnościami, a wszystko za sprawą bardzo nieprzyjemnej przygody, jaka spo-
tkała 13-letniego chłopca na wózku, podróżującego pociągiem ze swoją mamą do Berlina. 

Ilona i Damian Nowaccy są rodzicami niepełno-
sprawnej 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.

Historia, od której włos staje dęba, pokazała, jak niekom-
petentna może być obsługa pociągu i jak zawieść mogą pro-
cedury, oparte o szumnie brzmiące „dostosowania taboru dla 
osób z niepełnosprawnościami”. Właśnie – mogą. Historia 
ta stała się pretekstem do niekończącej się fali narzekań 
i krytyki wszystkiego, co tylko jest związane z tym jak my, 
rodzice i opiekunowie, radzimy sobie na co dzień z barie-
rami, na jakie napotykamy. Krytyka pochodziła zarówno 
od samych zainteresowanych, jak też od autorów tekstów, 
zamieszczanych w coraz to innych mediach. 

I tak oto znowu WSZySCy staliśmy się ofiarami losu, 
znowu WSZySTKO nie funkcjonuje jak trzeba i WSZĘDZIe 
tylko kłody pod nogi... Wnioski, jakie wysnuwali dzienni-
karze, były zdecydowanie za daleko idące i zupełnie nie 
oparte o jakikolwiek obiektywny research. To tylko wyko-
rzystanie okazji, żeby znowu zwrócić uwagę na to jaki to my, 
opiekunowie i nasze dzieci, mamy armagedon na co dzień. 

I nie wytrzymałam. Bo jak np. raz nam się zdarzy stać 
w korku – ba, nawet niech będzie trzynaście razy – to prze-
cież nie znaczy zaraz, że WSZySCy stoją w korku ZaWSZe 
i WSZĘDZIe. Co ciekawe, taka generalizacja nie działa 
przy pozytywach. Gdy o czymś napisze się dobrze, nikt 
nie pokusi się o stwierdzenie, że poprawiło się WSZĘDZIe 
i WSZySTKIM w danym nawet tylko aspekcie. 

Dlatego też spieszę na ratunek obiektywizmowi i na pocie-
szenie wszystkim tym, którzy nie szukają krytyki za wszelką 
cenę, ale chcą wiedzieć, że nie jest wcale tak fatalnie, jak się 
mówi i pisze. Bo nie jest. 

Jula ma 14 lat i (zakładam z opisu) ma taką samą niepeł-
nosprawność jak synek pani z historii z mediów (4-kończy-
nowe MPD). ICC eIP podróżowaliśmy kilka razy. Zawsze 
było miejsce (wykupione wcześniej oczywiście), wszystkie 
należne zniżki i bardzo przyjemna wygodna podróż. Ok, mo-
gliśmy akurat dobrze trafić na kompetentną załogę i lepszy 
dzień. ale wiadomo, że najlepiej o jakości świadczy radzenie 
sobie w sytuacjach kryzysowych, a takie też się pojawiły. 
Kiedy wsiedliśmy do pociągu (podróż Malbork-Kraków) 
okazało się, że na naszym miejscu dla wózków (w pociągu 
eIP są dwa) siedzi pani z synem, dorosłym chłopakiem 
na wózku. Ponieważ zareagowała dosyć nieprzyjemnie, 

poprosiliśmy o pokazanie biletu (jedyna forma weryfi-
kacji miejsc) i okazało się, że ma zupełnie inne, co więcej  
– w części pociągu nieprzeznaczonej dla osób wózkowych. 
Twierdziła, że taki bilet kupiła w kasie (może jakieś małe 
szkolenie kasjerów i kasjerek?), i że syn na wózku siedział 
obok przy kupowaniu. Co zrobiła więc obsługa pociągu? 
Mimo że mieli wykupione inne, posadziła ich na jedynym, 
które było dla nich dostosowane. 

Póki nie wsiedliśmy my. Z rezerwacją tego miejsca. I co te-
raz? Otóż (pani była bardzo bojowo nastawiona, mimo 

ilona i Damian noWaccy
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że siedziała nie na swoich miejscach) poproszono nas, 
żebyśmy usiedli na miejscach naprzeciwko – w Warsie, 
gdzie przygotowano nam miejsca przy stoliku (to ten sam 
wagon) i na przeprosiny córcia dostała batonika od obsługi 
– za niedogodności (chwilę stałyśmy obok, głównie dlatego, 
że owa pani bardzo się denerwowała). 

Co innego mogli zrobić pracownicy? Mogli np. nie wpuścić 
jej do pociągu w ogóle, bo nie miała wykupionego miejsca 
przeznaczonego dla wózka, i gdyby tak zrobili, na pewno 
powstałaby z tego straszna afera pt. „niepełnosprawny 
chłopak na wózku nie zabrany przez pociąg i zostawiony 
na peronie!”. I nikt by się nie zastanawiał czemu, i że my 
– z dobrze wykupionym biletem i z córką z taką samą 
niepełnosprawnością –nie mieliśmy gdzie usiąść. ale ob-
sługa zabrała ich i postanowiła jakoś problem rozwiązać, 

są dwa), więc może w kasie pani powiedziała, że da jej taki 
jaki jest i „jakoś to będzie”, a jej zależało, więc stwierdziła, 
że ok. Bo jedyną alternatywą byłoby wtedy niesprzedanie 
biletu w ogóle, a jak zdążyłam poznać temperament tej 
pani, nie było takiej opcji... 

I temat windy w pociągu – tutaj jest istna ruletka. Raz 
działa, raz nie, sama nawet pisałam do PKP z prośbą o wy-
jaśnienie konieczności wnoszenia wózka po schodach tak 
nowoczesnego pociągu, jakim niewątpliwie jest Pendolino. 
Otrzymałam odpowiedź, że przepraszają, że usuwają awarię 
i że producentem wind jest zupełnie inna firma niż wagonów, 
więc nie jest to ich wina. W każdym razie, obsługa pociągu 
bardzo sprawnie i ochoczo pomagała wtedy wnosić wózek, 
a na stacji docelowej czekała na nas już rampa.

Tym razem winda w pociągu (która bardziej jest formą 
rozkładanej platformy) działała. Na dworcu w Krakowie 
natomiast pan z ochrony (pozdrawiamy!) zaprowadził nas 
do windy na peronie i pomógł ominąć naprawdę długą 
kolejkę do niej. 

Podsumowując – bywa różnie, owszem, łatwo nie mamy, 
ale o dobrych rzeczach też trzeba pisać, bo po raz kolejny 
robi się z opiekunów ofiary losu, a z naszych dzieci ludzi 
zaszczutych, siedzących w domu, bojących się wytknąć 
nos na zewnątrz. Zmieniło się wiele i jest coraz lepiej. Pani 
z nieprzyjemną przygodą bardzo współczuję i rozumiem, 
że szlag ją trafił, naprawdę, aż ciarki przechodzą, jak się 
to czyta, ale proszę nie zniechęcać się do podróżowania, 
bo warto. latamy też samolotami i wiemy, że pomoc dla osób 
niepełnosprawnych jest naprawdę na poziomie i to u nas 
w kraju właśnie. ■

tak, aby było wszystkim miło i przyjemnie. I tak było. Nam 
przynajmniej. Bo owa pani miała focha całą podróż i była 
bardzo nieprzyjemna (delikatnie mówiąc) dla kierownika 
pociągu, który przyszedł, żeby porozmawiać o sytuacji 
po to, by na przyszłość się nie zdarzały. Tak sobie myślę  
– mieliśmy bilet kupiony miesiąc wcześniej, a kilka dni 
wcześniej nie było już żadnego wolnego miejsca (wiem, 
bo próbowałam dokupić jeszcze jeden bilet). Owa pani po-
wiedziała, że kupowała bilet tydzień wcześniej, więc nie było 
szans, że były jakieś wolne dla wózków (w całym pociągu 
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Okazuje się, że sytuacja chorego za-
leży też od tego, w jakim województwie 
mieszka. Wszystko to narusza konstytu-
cyjną zasadę równości dostępu do opieki 
zdrowotnej. Przebadany został rok 2017 
i tendencje roku 2018.

Opieka zdrowotna w Polsce 
na tle Europy

W 2017 r. wydatki bieżące na ochro-
nę zdrowia w Polsce wyniosły 6,7 proc. 
PKB. We Francji i w Niemczech to ponad  
11 proc., w pozostałych krajach Zachodniej 
europy - 9 do 10 proc. Porównywalna 
stopa wydatków na ochronę zdrowia ma 
miejsce w krajach postsowieckich, po-
dobnie jak w Polsce jest to 6 do 7 proc. 
Podobnie wygląda proporcja wydatków 
w przeliczeniu na jednego obywatela. 
W Polsce na jednego pacjenta wydawane 
jest niecałe 2 tys. dolarów w skali roku. Dla 
porównania – w Niemczech czy we Francji 
jest to do 5 tys. dolarów. W tej sytuacji 
zrozumiałe jest, że w Polsce, w stosunku 
do krajów europy Zachodniej, dużo wię-
cej pieniędzy zostawiamy w gabinetach 
prywatnych – jest to aż 23 proc. ogólnych 
wydatków na opiekę zdrowotną, pod-
czas gdy np. we Francji to tylko 10 proc. 
To oznacza, że w naszym kraju dostęp 
do usług medycznych, a więc i zdrowie, 
w dużej mierze zależy od zasobności port-
fela pacjenta.

Pobyt w szpitalu zamiast opieki 
ambulatoryjnej

Od lat ponad 50 proc. kosztów świad-
czeń medycznych stanowią koszty leczenia 
szpitalnego i ta wielkość wzrasta. NIK 
ocenia, że tak wysoki udział kosztów le-
czenia szpitalnego w kosztach świadczeń 
ogółem może świadczyć o niedostatecznej 
roli ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 
oraz nadmiernym diagnozowaniu i le-
czeniu pacjentów w trybie hospitalizacji. 

Opieka zdrowotna według NIK

ZDROWIe

NIK skontrolowała NFZ i potwierdza to, co wszyscy widzimy. W służbie zdrowia się nie 
poprawia: ani w dostępie do świadczeń, ani w kolejkach do specjalistów. NIK ostrzega, że 
w wyniku starzenia się ludności oraz wprowadzania nowych, kosztownych technologii, 

może być jeszcze gorzej.

To czasem jest wygodniejsze dla pacjen-
tów, bo mają wszystkie badania w jed-
nym miejscu, ale bardzo podraża koszty. 
Zdaniem NIK zwiększenie roli i znaczenia 
lecznictwa otwartego w procesie leczni-
czym ograniczyłoby koszty opieki zdro-
wotnej i tym samym zwiększyło dostęp 
do świadczeń medycznych.

Kolejka stoi i stoi
Nie skracają się kolejki. W porówna-

niu do 2016 r. średni czas oczekiwania 
na świadczenia dla przypadków stabilnych 
w 2017 wydłużył się w 113 przypadkach, 
w 176 pozostał niezmieniony, a w 82 skrócił 
się. Dla przypadków pilnych czas ocze-

kiwania wydłużył się w 51 przypadkach, 
w 297 pozostał bez zmian, skrócił się nato-
miast w 23 przypadkach. Najdłuższy czas 
oczekiwania w ambulatoryjnej opiece spe-
cjalistycznej odnotowano w poradniach 
endokrynologicznych i wyniósł on 363 dni. 
Rekordową kolejkę zauważono w rehabili-
tacji leczniczej w oczekiwaniu na przyjęcie 
na oddział paraplegii i tetraplegii (paraliżu 
dwu- i czterokończynowego w wyniku 
przerwania rdzenia kręgowego) – 1 209 
dni. Szczególnie długo trzeba było czekać 
też na wszczepienie stawu kolanowego: 
w przypadku stabilnym średnio 656, a pil-
nym – 351 dni, oraz na wszczepienie stawu 
biodrowego odpowiednio: 544 i 256 dni.
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W porównaniu z rokiem poprzednim 
wzrosła długość oczekiwania w porad-
niach chorób zakaźnych: do 107 dni dla 
dorosłych i do 53 dni dla dzieci. Tak długie 
kolejki w ocenie NIK mogą stanowić za-
grożenie epidemiologiczne w przypadku, 
gdy pojawi się choroba zakaźna.

NIK zauważa też, że w Polsce, w po-
równaniu do wielu innych krajów Ue, 
występują opóźnienia we wprowadzaniu 
nowoczesnych technologii w leczeniu 

chorób, w tym przede wszystkim chorób 
nowotworowych (czas oczekiwania na ich 
wdrożenie liczony jest w latach). W związ-
ku z tym pacjenci w Polsce nie mogą korzy-
stać z porównywalnego do mieszkańców 
europy Zachodniej zakresu dostępnych 
opcji terapeutycznych.

Drogie wyroby medyczne
Od 2013 r. NIK wielokrotnie informo-

wała Ministra Zdrowia o nieprawidłowo-
ściach w systemie finansowania wyrobów 
medycznych, jednak do chwili obecnej 
nie zostały zmienione stosowne regulacje 
prawne. NFZ zawierał umowy ze wszyst-
kimi świadczeniodawcami spełniającymi 

warunki do ich zawarcia. W efekcie wyroby 
medyczne od tego samego producenta, 
o tych samych parametrach i właściwo-
ściach były refundowane po zróżnicowa-
nych cenach. Ich rozpiętość sięgała nawet 
kilkuset procent. Zdarzały się przypadki, 
że ceny tych wyrobów były wyższe od cen 
wyrobów dostępnych na wolnym rynku. 
Wspomniane nieprawidłowości wpływały 
też na wydatki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
ponieważ wysokość dofinansowania 
do wyrobów medycznych refundowanych 
przez NFZ dla osób niepełnosprawnych 
uzależniona jest od ceny zakupu takie-
go wyrobu.

Wprowadzona została możliwość 
pokrycia kosztów leków ciężko chorym 
pacjentom, nieobjętym standardową 
opieką zdrowotną, jeżeli jest to niezbęd-
ne dla ratowania życia lub zdrowia i jest 
to uzasadnione oraz poparte wskazaniami 
aktualnej wiedzy medycznej. Wymaga 
to indywidualnej zgody, którą niełatwo jest 
uzyskać. W 2017 r. wpłynęło 209 wniosków, 
a zgoda została wydana w 51 przypadkach.

Kłopoty z cyfryzacją
Częste zmiany koncepcji informatyza-

cji dokonywane przez Ministra Zdrowia 
utrudniły powstanie jednolitego systemu, 
który służyłby i lekarzom, i pacjentom. 
Nie został wdrożony Rejestr Usług Me-
dycznych, nakazany w ustawie z 2011 r. 
o systemie informacji w ochronie zdrowia. 
W dalszym ciągu nie ma narzędzia do ana-
lizy wykonywania świadczeń zdrowot-
nych, a pacjenci nie mają zapowiadanych 
ułatwień w korzystaniu z tych świadczeń.

W każdym regionie inaczej
NIK przeanalizowała dostęp do świad-

czeń medycznych w różnych wojewódz-
twach i okazało się, że województwo woje-
wództwu pod tym względem jest nierówne. 
W zakresie 10 przebadanych rodzajów 
poradni dostęp do wszystkich świad-
czeń zapewniony jest jedynie w dwóch: 
małopolskim i śląskim. a w odniesieniu 
do trzech analizowanych rodzajów pra-
cowni rehabilitacyjnych dostęp do wszyst-
kich świadczeń zapewniono w połowie 
województw. Zdaniem NIK wpływa na to 
nierównomierne rozmieszczenie kadry 
i placówek medycznych na terenie kraju.

Ponadto zróżnicowane są też ceny 
świadczeń medycznych w poszczegól-

nych województwach.  Jako przykład mogą 
służyć ceny świadczeń w zakresie chorób 
zakaźnych: w ambulatoryjnej opiece spe-
cjalistycznej minimalna cena świadczeń 
w tym zakresie wyniosła 6,52 zł w woje-
wództwie świętokrzyskim, a maksymalna 
18 zł w mazowieckim. W leczeniu szpital-
nym przykładowo: świadczenia w zakresie 
okulistyka - hospitalizacja, cena minimal-
na w województwie małopolskim wyniosła 
36,97 zł, a maksymalna w województwie 
zachodniopomorskim wyniosła 52,06 zł.

Bardzo duże różnice występują w opiece 
psychiatrycznej i leczeniu uzależnień. 
W wycenach w izbach przyjęć szpitali 
(ryczałt dobowy) cena minimalna w wo-
jewództwie zachodniopomorskim wynio-
sła 70 zł, a maksymalna w województwie 
wielkopolskim – 3 190 zł.

Błędy w systemie, rekomendacje 
dla NFZ 

Niezależnie od wciąż za małych nakła-
dów finansowych w systemie państwowej 
opieki zdrowotnej NIK stwierdza nieprawi-
dłowości w funkcjonowaniu systemu opieki 
zdrowotnej, w szczególności niezgodne 
z potrzebami ludności, rozmieszczenie 
zasobów służby zdrowia. Powoduje to wę-
drówki pacjentów do innych regionów 
i utrudnia dostęp do świadczeń. Nie jest 
dobrze, że wzrost środków finansowych 
idzie głównie na wzrost wynagrodzeń le-
karzy, a nie zwiększają się nakłady na same 
świadczenia medyczne. a zapotrzebowanie 
na świadczenia medyczne nieustannie ro-
śnie w związku ze starzeniem się ludności. 
Jednocześnie z uwagi na wprowadzanie 
nowych kosztownych technologii medycz-
nych, co podnosi jakość usług i skuteczniej 
ratuje życie i zdrowie, ale wymaga dodatko-
wych środków, których nie ma, pozostaje 
mniej pieniędzy na pozostałe świadczenia.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli sy-
tuację mogłyby poprawić następujące 
działania ze strony Ministra Zdrowia: ogra-
niczenie kosztów lecznictwa zamkniętego 
na rzecz profilaktyki i lecznictwa otwartego; 
usprawnienie systemu rozliczania świad-
czeń poprzez nowoczesne rozwiązania 
informatyczne, co pozwoli lepiej gospo-
darować środkami; zmiana zasad refundacji 
wyrobów medycznych w celu eliminacji 
lub ograniczenia negatywnych zjawisk 
w systemie refundacji. ■

oprac. Teresa Bocheńska
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Wypadek, wózek i co dalej?
To był wypadek jakich wiele na pol-

skich drogach. Imieniny października, 
czyli 10 dzień tego miesiąca w 2010 r. nie 
był szczęśliwy dla Mateusza Traczyka. 
Jechał autem na egzamin na Uniwersy-
tecie Medycznym w Łodzi. Pamięta sa-
mochód, który w niego wjechał i trzask 
łamanej karoserii. Przytomnie prosił 
o wezwanie karetki i czekał, aż straża-
cy rozetną dach, aby wyjąć go z auta. 
Już wtedy był świadomy, że kroki, któ-
re wykonał, aby do niego wsiąść, były 
ostatnimi, które zrobił samodzielnie.

– Studiowałem fizjoterapię i wie-
działem, że uszkodzenia kręgosłupa, 
których doznałem oznaczają, że będę 
miał porażone wszystkie cztery koń-
czyny – wspomina Mateusz. – Miałem 
jeszcze nadzieję, że po tzw. szoku rdze-
niowym, gdy znikną obrzęki, to oka-
że się, że jakieś funkcje powrócą, ale 
poprawa była minimalna. I jeszcze ta 
przewrotność losu… Do wypadku doszło 
pod Spałą. Tam gdzie m.in. są obozy 
aktywnej rehabilitacji dla tych, co nagle 
„wylądowali” na wózku.

Po operacji neurochirurgicznej 
w Łodzi, po pobycie na oddziale reha-
bilitacyjnym w podwarszawskim Kon-
stancinie, Mateusz wrócił do rodzinnej 
wsi i rozpoczął intensywną rehabilitację 
domową. – Po dwóch latach cyklów 
treningowych po 8 godzin dziennie za-
częło mnie nosić. Postanowiłem wrócić 
na studia, na dotychczasowy kierunek. 
Zmieniłem tylko uczelnię na Wyższą 
Szkołę Radomską, bo łódzka nie była 

Aby niepełnosprawny absolwent 

PRaCa

Skończyłeś studia, a potem z energią i wiarą zacząłeś szukać pracy. Jednak mijają miesią-
ce, a ty nie pamiętasz, jak wiele wysłałeś swoich CV. Czujesz się bezradny, bo pracodawcy 
rzadko odpowiadają na twoje zgłoszenie, a gdy już zaproszą cię na rozmowę, to czujesz się 

kandydatem gorszym, bo niepełnosprawnym. – Nie poddawaj się i przyjdź do nas. Pomożemy ci 
przejść przez rekrutację, dogadamy się z pracodawcą, dopilnujemy, abyś dostał posadę. Dzięki 
nam pracę znalazło już ponad 50 osób z niepełnosprawnością – zachęca niepełnosprawnych 
absolwentów z Wielkopolski Fundacja PODAJ DALeJ.

dostosowana do potrzeb osób na wóz-
kach – mówi Mateusz Traczyk.

Wykształceni bez pracy
liczba niepełnosprawnych studentów 

i absolwentów szkół wyższych w Polsce 
rośnie. Sprzyja temu polityka uczelni 
wyższych, które chętnie przyjmują oso-
by niepełnosprawne i tworzą dla nich 
dogodne warunki edukacji. a i w samych 
młodych ludziach wzrastają aspiracje, 

aby zdobyć wyższe wykształcenie i świa-
domość, że może ono stworzyć większe 
szanse na atrakcyjną pracę, rozwój osobi-
sty i pełniejszy udział w życiu społecznym.

Według Głównego Urzędu Statystycz-
nego (GUS) tylko w latach 2000-2012 licz-
ba studentów z niepełnosprawnościami 
wzrosła aż trzynastokrotnie (!) – z 2 476 
do 31 613. Dane urzędu nie oddają jednak 
rzeczywistej liczby studentów z ograni-
czeniami sprawności, bo wielu z nich 

justyna Gach

dobrą pracę dostał
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ukrywa swoją kondycję i nie informuje 
uczelni o posiadaniu orzeczenia o nie-
pełnosprawności. Z danych GUS wiado-
mo też, że niemal ¾ niepełnosprawnych 
absolwentów szkół wyższych pozostaje 
poza rynkiem pracy, a ci, którym udaje się 
dostać posadę, często nie mogą zrealizo-
wać rozbudzonych ambicji zawodowych.

Przebrnąć przez rekrutację
„Wysiłek mój, rodziny i przyjaciół, aby 

odszukać odpowiednie oferty pracy, a po-
tem wysyłanie setek CV, długie czekanie, 
bezradność, gdy pracodawcy się nie odzy-
wają, stres podczas nielicznych rozmów 
kwalifikacyjnych, bo człowiek nie tylko 
stara się o pracę, ale musi pokonać wła-

sne ograniczenia i w końcu rezygnacja, 
gdy przychodzą odpowiedzi odmowne”. 
Takimi słowami osoby niepełnosprawne 
opisują swoje procesy rekrutacyjne.

Dla pracodawcy zatrudnienie wykształ-
conego pracownika z niepełnospraw-
nością, a co za tym idzie uzyskanie m.in. 
dofinansowania do jego wynagrodzenia 
czy zwrot kosztów wyposażenia i dosto-
sowania jego stanowiska pracy, to zysk.

– W praktyce jednak pracodawcy 

wciąż nie mają wiedzy jakie przysługują 
im benefity z tytułu zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych i nie są przygotowani 
do obsługi niepełnosprawnych kandyda-
tów. Łatwiej więc znaleźć pracę osobom, 
których niepełnosprawność nie jest wi-
doczna, a więc można ją ukryć i liczyć 
na to, że przy podejmowaniu decyzji pra-
codawca będzie kierował się tylko oceną 
kwalifikacji. W trudniejszym położeniu są 
osoby z widocznymi ograniczeniami, np. 
ruchowymi, ale przy bardzo spersonalizo-
wanym wsparciu można im pomóc w zna-
lezieniu dobrej posady – mówi Zuzanna 
Janaszek-Maciaszek, Prezes Fundacji im. 
Doktora Piotra Janaszka PODaJ DaleJ 
z Konina.

Fizjoterapeuta wszechstronny
Po 1 roku studiów w Radomiu w Ma-

teuszu Traczyku znowu odezwał się nie-
spokojny duch. – Zacząłem szukać pracy,  
ale moja sytuacja prawna była skompliko-
wana i potrzebowałem fachowej pomocy. 
Wtedy mama znalazła ulotkę Fundacji 
PODaJ DaleJ w Koninie i postanowiłem 
poprosić ich o wsparcie – mówi Mateusz.

W marcu 2014 r. Mateusz (wówczas stu-
dent III roku fizjoterapii) spakował swoje 
rzeczy i przyjechał do Konina. Jeszcze wtedy 
nie wiedział, że w tym mieście niemal w tym 
samym czasie znajdzie miłość, mieszkanie 
i pracę. – W Fundacji PODaJ DaleJ dowie-
działem się, że jest możliwość zatrudnienia 
w nowopowstającej spółdzielni socjalnej, 
która będzie prowadzić sklep ze sprzętem 
rehabilitacyjnym. Pomyślałem, że to miej-
sce w sam raz dla fizjoterapeuty, który zna 
się na ograniczeniach sprawności i będzie 
mógł doradzić klientom. W Fundacji pomo-
gli mi przygotować dokumenty aplikacyjne 
i przejść przez proces rekrutacji – opowia-
da Mateusz.

efekt? Mateusz pracuje w sklepie reha-
bilitacyjnym już cztery lata. Na razie nie 
zamierza tego zmieniać i podnosi swoje 
kwalifikacje. Skończył studia podyplomowe 
z logistyki oraz kurs trenerski koszykówki 
na wózkach. Trenuje koszykówkę, szer-
mierkę i rugby. Dzięki niemu w Koninie 
rozwinęły się dwie ostatnie z wymienionych 
dyscyplin sportu osób niepełnospraw-
nych. Mateusz planuje jeszcze studia 
podyplomowe z nauczania oraz kolejne 
kursy instruktorskie: sportów paraolim-
pijskich i trenera personalnego. Zapytany 
o to, co mógłby doradzić młodym osobom 

niepełnosprawnym, które planują swoją 
karierę, mówi: – Zadajcie sobie jedno ważne 
pytanie: co chcecie w życiu robić, a potem 
zacznijcie to po prostu robić. Są ludzie, 
którzy wam w tym pomogą.

Aby absolwent niepełnosprawny 
dostał dobrą pracę

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka 
PODaJ DaleJ rozpoczęła realizację nowego 
programu, który ułatwia start zawodowy 
niepełnosprawnym studentom ostatnich 
lat szkół wyższych i ich absolwentom 
z roczników 2017 i 2018. W ramach pro-
jektu „absolwent” Fundacja oferuje bez-
płatne, systematyczne konsultacje (także 
online) z doradcą zawodowym, coachem 
i pośrednikiem pracy. Pomaga przejść 
merytorycznie i emocjonalnie przez pro-
ces rekrutacji, znajduje odpowiedniego 
pracodawcę i negocjuje warunki umowy 
o pracę i staż zawodowy z nowym pracow-
nikiem. Wspiera także przez 6 miesięcy 
merytorycznie i finansowo tych, którzy 
zdecydują się na otwarcie i poprowadzenie 
własnego biznesu.

– Projekt kierujemy do młodych nie-
pełnosprawnych osób z województwa 
wielkopolskiego z niepełnosprawnością 
umiarkowaną i znaczną, które nie są ni-
gdzie zatrudnione. To one znajdują się 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, 
bo już same sformułowania w orzeczeniach 
budzą największe obawy w pracodawcach 
nieświadomych kondycji i możliwości za-
wodowych tych kandydatów – tłumaczy 
Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fun-
dacji PODaJ DaleJ.

W ciągu ostatnich lat działalno-
ści Fundacji PODaJ DaleJ, dzię-
ki wsparciu ich specjalistów pracę 
otrzymało i utrzymało ponad 50 osób z nie-
pełnosprawnością. Szczegółowe informacje 
o udziale w projekcie „absolwent” znajdują 
się na stronie fundacji. Zainteresowane osoby  
mogą zadzwonić pod nr tel. 63 211 22 19  
lub skierować  e-mail na adres:  
absolwent@podajdalej.org.pl. Rekrutacja 
dobiega końca, ale wciąż można się jeszcze 
zgłosić. ■

W informacji prasowej korzystano z publikacji 

ewy Giermanowskiej „Pierwsze doświadczenia zawo-

dowe niepełnosprawnych studentów i absolwentów 

szkół wyższych”. 
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Fundusz Solidarnościowy – lepsze wsparcie

SPOŁeCZeńSTWO

F undusz Solidarnościowy, a właściwie Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospraw-
nych, to rozwiązanie wprowadzone ustawą, która już 1 stycznia tego roku weszła w życie. Jakie są 
jej cele? Przede wszystkim pomoc – wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne osób z niepeł-

nosprawnościami. 

W 2014 roku protest rodziców nie-
pełnosprawnych dzieci budził niemałe 
zainteresowanie. Został wstrzymany i w 
2018 roku wznowiony, jednak pojawiły 
się nieco inne warunki – dzieci, których 
rodzice protestowali, przekroczyły próg 
18. roku życia. Wysuniętymi postulatami 
były m.in.: podwyższenie renty socjalnej 
i wprowadzenie dodatku w wysokości 
500 zł na życie. Udało się wynegocjować 
zmianę wysokości renty, dodatek jednak 
nie został wprowadzony. Jednym z efek-
tów protestu jest propozycja powstania 
Funduszu Solidarnościowego.

co tak właściwie ma być finan-
sowane? 

Z tych środków wspierane będą pro-
gramy rządowe i resortowe, a także 
programy jednostek samorządu tery-
torialnego, mające nieść pomoc osobom 
niepełnosprawnym. Część pieniędzy 
z Funduszu zostanie przeznaczona 
na promowanie samej idei. Osoby z nie-
pełnosprawnością mierzą się z szere-
giem problemów, utrudniających im 
życie. aby zapewnić dostępność takich 
podstawowych obszarów, jak transport 
miejski, przyjazna przestrzeń, technolo-
gia, informacja – potrzebne są innowacje 
i projekty. Chodzi o likwidowanie barier 
i zapewnienie życia w takich warunkach, 
jak inni, a także utworzenie nowych pro-
gramów pomocowych.

Mają powstać propozycje zmian 
odnośnie obszaru turnusów rehabili-
tacyjnych. Dodatkowo, pojawiały się 
głosy, że rodzice opiekujący się niepeł-
nosprawnymi dziećmi dostaną dodatek 
do emerytury. Ma polepszyć się opieka 
wytchnieniowa, a placówki oferujące 
wsparcie osobom z niepełnospraw-
nościami będą bardziej dostosowane 
do ich potrzeb. Środki z funduszu po-
służą również zwiększaniu dostępności 
usług asystenckich. W planach jest także 

głosowanie za ustawą o zatrudnieniu 
wspomaganym – omówiona zostanie 
funkcja trenera pracy, który ma wspierać 
osoby niepełnosprawne, w szczególności 
te, mające problemy z samodzielnym 
wejściem na otwarty rynek pracy oraz sa-
mym funkcjonowaniem na tym rynku. 

Skąd są pieniądze? 
Z płaconej przez pracodawców kwoty 

na Fundusz Pracy składki (która wynosi 
2,5 proc.) na ten cel zostanie przezna-
czone 0,15 proc. (dotychczasowa kwota 
składki nie ulegnie zwiększeniu). Szacuje 
się, że z tych środków łączna suma wy-
niesie 650 mln. Ważnym źródłem finan-
sowym jest danina solidarnościowa, czyli 
podatek pochodzący od osób najbogat-
szych (w tym pracodawców i przedsię-
biorców) – tych, których roczny dochód 
przekracza milion złotych. Od nadwyżki 
będzie odprowadzany podatek o wyso-
kości 4 proc. Jest to około 21 tys. osób, 
a wspomniana danina przyniesie do-
datkowe 2 mld. Daniny są przekazywa-
ne przez urzędy skarbowe na Fundusz 

Solidarnościowy i mają trafiać do niego 
od 2020 roku. W tym roku budżet wynosić 
ma 560 mln złotych. 

Dla kogo środki finansowe?
Część środków zostanie przeznaczona 

na projekty rządowe, z innych skorzy-
stają jednostki samorządowe, instytucje 
oraz organizacje pozarządowe, które 
mogą złożyć wnioski do wojewody. Ten 
ma przekazywać listy wniosków mini-
strowi rodziny, pracy i polityki. Wnioski 
mają dotyczyć ulepszania przestrzeni 
publicznej, żeby wszystkie jej aspekty 
były dostępne dla wszystkich. Wniosek 
będzie można pobrać na stronie BIP 
odpowiedniego wojewody. Samorządy, 
które otrzymają środki, będą miały 30 
dni od zakończenia realizacji zadania 
na sporządzenie i przekazanie wojewo-
dzie rozliczenia. Nie wiadomo jeszcze 
dokładnie jak te środki będą rozdyspo-
nowane. ■

Oprac. Magda Fedak
Źródło: orka.sejm.gov.pl/
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Pracownik socjalny czy oszust?
OSTRZeGaMy

W związku z pojawiającymi się informacjami, iż w naszym mieście oszuści podszywają się pod 
pracowników socjalnych i próbują wyłudzić lub ukraść pieniądze najczęściej od starszych, 

samotnych mieszkańców naszego miasta – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w elblągu ostrzega 
i radzi, jak odróżnić pracownika socjalnego od potencjalnego oszusta.

Oto lista wskazówek rekomen-
dowanych przez Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1. Osobę, która przychodzi spraw-
dzić sytuację, trzeba poprosić o oka-
zanie legitymacji służbowej, ponieważ 
każdy pracownik socjalny ją posia-
da. Na legitymacji widnieje zdjęcie 
pracownika i pieczątka Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w elblągu. 
Osoby, która odmawia okazania legity-
macji, nie należy wpuszczać do domu.

2. Należy zadzwonić lub sprawdzić 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w elblągu, czy osoba podająca się 
za pracownika socjalnego to faktycznie 
pracownik Ośrodka (tel. 55 625-61-14).

3. Warto zwrócić uwagę, jaki do-
kument wypełnia osoba, która chce 
sprawdzić sytuację. Pracownik so-

cjalny powinien mieć kwestionariusz 
rodzinnego wywiadu środowiskowego, 
który wypełnia wspólnie z osobą lub 
rodziną podczas wizyty.

4. Pracownik socjalny nie prosi o po-
kazanie oszczędności ani nie usta-
la miejsca, w którym ktoś je trzyma, 
w celu sprawdzenia, czy są przecho-
wywane w bezpieczny sposób. Pra-
cownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w elblągu nie zbierają żad-
nych środków pieniężnych od osób 
prywatnych. Rozliczenia prowadzone 
są przelewami bankowymi.

5. Pracownik socjalny nie prosi 
o kawę czy herbatę. Prośba o zrobienie 
kawy czy herbaty powinna wzbudzić 
naszą czujność, gdyż może mieć na celu 
odwrócenie uwagi lub doprowadzenie 
do sytuacji, w której osoba nas odwie-

dzająca zostanie na chwilę sama.
6. Pracownik socjalny nie zaczepia 

ludzi na ulicy i nie proponuje możli-
wości otrzymania dofinansowania (np. 
opłat za energię elektryczną) po spraw-
dzeniu sytuacji mieszkaniowej. Pra-
cownicy socjalni nie przydzielają 
pomocy finansowej bez wcześniejszego 
przeprowadzenia wywiadu i wydania 
decyzji administracyjnej, którą każda 
starająca się o pomoc osoba otrzymuje 
na piśmie.

7. W razie wątpliwości i podejrzeń, 
że osoba, która się podaje za pracow-
nika socjalnego nim nie jest, należy  
niezwłocznie zgłosić ten fakt policji. ■

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Elblągu



Str. 20 razem z TOB¥ http://www.razemztoba.pl

W czasie ferii dzieci się nie nudzą!
RaZeM Z TOBĄ PRZy TaBlICy

Ferie dobiegły końca, a wraz z nimi półzimowisko organizowane przez Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 1 w elblągu. Uśmiechnięte twarze i radość w oczach dzieci 
są niezbitym dowodem na to, że zabawa była udana. 
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Uczestnikami tegorocznego zimowiska 
byli uczniowie szkół podstawowych w el-
blągu. W pierwszym turnusie wzięło udział 
40, a w drugim 30 dzieci. W każdej grupie 
znajdowało się kilkunastu uczestników 
z orzeczeniami o niepełnosprawności. 

– Mamy dzieci z całego miasta, ale także 
z naszej szkoły – pełna integracja! – in-
formuje opiekunka SOSW nr 1 w elblągu. 

W rozmowie z dyrektorem placówki 
leszkiem Iwańczukiem dowiadujemy się, 
że jest to jedyna publiczna placówka w mie-
ście, która organizuje półkolonie, a także 
półzimowska na zasadzie integracji dzieci 
niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. 
W tegorocznej edycji uczestnikami byli 
podopieczni z różnymi dysfunkcjami, zma-
gający się z niepełnosprawnością intelek-
tualną, ruchową, a także dzieci z zespołem 
aspergera czy autyzmem. Jednak nic z tego 
nie przeszkodziło we wspólnym spędzaniu 
czasu na zabawie.

– Wydaje mi się, że to jest czas, kiedy 
tak pięknie, to co się powszechnie rozu-
mie przez definicję integracji, realizuje 
się na co dzień wśród tych dzieci. Powstają 
grupy pomocowe, grupy wsparcia, bo nie 
ukrywajmy, że wśród uczestników są dzieci 
z głębszym upośledzeniem, ze sprzężenia-
mi, co im w niczym nie przeszkadza. Z mo-
ich obserwacji wynika, że wręcz odwrotnie, 
dzieciaki się pięknie wspierają – opowiada 
dyrektor placówki.

Podczas pierwszego turnusu uczestnicy 
zimowiska mieli okazję, dzięki zaprosze-
niu od Teatru im. aleksandra Sewruka 
w elblągu, obejrzeć kultowe przedsta-
wienie „Koziołek Matołek”. W drugiej tu-
rze dzieci odwiedziły kino „Światowid”, 
gdzie zaprezentowano seans „Ralph De-
molka w Internecie”. ale atrakcji było 
o wiele więcej. Nadmiar energii mło-
dych uczestników mógł się wyładować 
w activity Parku, na trampolinach szalały 
zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie. Na-
stępnie Ośrodek zaplanował wycieczkę  

do Komendy Miejskiej Policji. W Bibliotece 
Pedagogicznej odbyły się zajęcia dydaktycz-
ne, a także kultowa zabawa w podchody. Nie 
lada atrakcją dla uczestników był wyjazd 
do gdańskiej papugarni. 

– Dzieci były zafascynowane egzotycz-
nymi ptakami, chętnie pozowały z nimi 
do zdjęć. To naprawdę świetne doświadcze-
nie, szczególnie dla dzieci, które wcześniej 
nie miały okazji widzieć takich ptaków  
– opowiada jedna z wychowawczyń SOSW 
nr 1 w elblągu.

Choć w dużej mierze rozrywki odbywały 
się poza Ośrodkiem, to na terenie placówki 
również czekała moc atrakcji. Warsztaty 
plastyczne, gry planszowe, zabawy w sali 
doświadczania świata, w kulkach czy z wy-
korzystaniem interaktywnego dywanu. Nie 
zabrakło tradycyjnego karaoke, które przy-
ciągnęło wielu chętnych, w tym dyrektora 
Ośrodka leszka Iwańczuka. 

– Byłem dzisiaj na zajęciach, gdzie dzieci 
wspólne śpiewały. Gwarantuje Państwu, 
że nie bardzo wiadomo, które mają orzecze-
nie, a które nie. Wszyscy śpiewają równie 
pięknie – podsumował dyrektor.

Oprócz zabawy, odbywały się dodatkowo 
zajęcia uwrażliwiające na szeroko rozu-
miane bezpieczeństwo. Gośćmi Ośrodka 
byli policjanci oraz ratownicy medyczni. 
Dzieci doskonaliły umiejętność udzielania 
pierwszej pomocy. Kształtowały również 
charakter poprzez wspólne tworzenie ko-
deksów zimowiska, których przez cały okres 
jego trwania należało przestrzegać. 

Zwieńczeniem zimowej integracji była 
zabawa w Centrum Rozrywki Bonan-
za oraz dyskoteka, na której uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Dyrektor 
pytany o kolejną edycję półzimowiska, od-
powiada z uśmiechem: 

– Zawsze zgłaszamy swój akces od trzech 
albo czterech lat. Oczywiście decyzja za-
leży od organu prowadzącego. Jesteśmy 
otwarci, pomimo tego, że bardzo trudno 
jest pogodzić interesy prawne, gdy chodzi 
o ilość dzieci w grupach, na co kładę duży 
nacisk – niemniej uśmiech oraz zadowo-
lenie dzieciaków, rodziców i opiekunów 
jest ponad wszystko. ■

Weronika Wójcik 
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Oszustwo na emeryturze
SeNIOR

Irytujące telefony z zaproszeniami na prezentacje produktów, a w efekcie umowa, z której wy-
wiązanie się jest niemożliwe? To już przeszłość. Od dziś elbląscy seniorzy sami mogą wysłać 

oszustów na emeryturę.

Spotkanie zatytułowane „Superoferta!  
– pułapka na seniora” to kolejne, odbywa-
jące się co wtorek, wydarzenie, organizowa-
ne dla studentów Uniwersytetu III Wieku 
i Osób Niepełnosprawnych. Po raz pierwszy 
uczestniczył w nim Miejski Rzecznik Kon-
sumentów – Paweł Rodziewicz.

Głównym tematem wykładu były szcze-
gólnego rodzaju oszustwa, których ofiarą 
najczęściej padają osoby starsze. efektem 
tego typu działalności, dość często bywa 
spora szkoda majątkowa dla emerytów 
i rencistów. Stąd spotkanie, które miało 
stać się przestrogą dla elbląskich seniorów.

Najczęściej spotykaną formą oszukiwa-
nia osób starszych są umowy zawierane 
przy okazji pokazów, prezentacji, bezpłat-
nych badań, konsultacji ze „specjalistami”…

Zaczyna się to zazwyczaj od telefonu 
z zaproszeniem. Firmy, które dzwonią 
do potencjalnych klientów, mają wyjątkowo 
dużą bazę danych, specjalnie profilowaną 
pod kątem odbiorców w  danym wieku. 
Specjalnie dobierany jest także asortyment 
oferowany na pokazach. Najczęściej mamy 
do czynienia z przedmiotami o właściwo-
ściach leczniczych. Przy czym właściwo-
ści tych potrafią nabrać prawie wszystkie 
sprzęty gospodarstwa domowego. Zależy 
to tylko od zdolności danego prezentera.

Prezentacje odbywają się zazwyczaj 
w hotelowych salach konferencyjnych, 
przytulnych, celowo ogrzanych pomiesz-
czeniach, gdzie specjalnie przygotowani 
prezenterzy rozpoczynają swoje przedsta-
wienie. Potem ni stąd, ni zowąd, za pomocą 
manipulacji i innych socjotechnicznych 
trików, dochodzi do podpisania umowy 
na kolosalną kwotę, której przeciętny ren-
cista nie jest w stanie zapłacić.

Warto jednak pamiętać, że polskie pra-
wo mówi o 14 dniach umożliwiających 
odstąpienie od umowy. Jeżeli w umowie 
nie znajdzie się informacja o możliwości 
odstąpienia w tym terminie oraz formularz 
odstąpienia, termin ten wydłuża się o rok. 

Czasami zdarza się, że osoba wracająca 

z takiego pokazu nie jest nawet świadoma 
tego, że zawarła umowę. Jest przekonana, 
że wygrała na loterii, a podpis złożyła na po-
kwitowaniu odbioru nagrody. Po około  
30 dniach przychodzi wezwanie do zapłaty 
lub bloczek blankietów z banku, a wraz 
z nimi – powód do refleksji.

Jeśli osoba poszkodowana w przeciągu 
14 dni nie złoży oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy, może mieć poważne kłopoty, 
ale nie jest to problem nie do rozwiązania.

Istnieje kilka dróg, aby wyjść z takiej 
sytuacji. Po pierwsze można ubiegać się 
o reklamację, wykazać, że otrzymany pro-
dukt zawiera szereg wad i usterek, lecz jest 
to bardzo czasochłonne i nie daje gwarancji 
zwycięstwa. Inną drogą jest powołanie się 
na art. 82/84/86 Kodeksu cywilnego, który 
mówi o błędach oświadczenia woli. Z takim 
dokumentem należy udać się do sądu i choć 
walka może być równie długa, jak przy 
reklamacji, to daje większe prawdopodo-
bieństwo wygranej.

Wystarczy udział w jednym pokazie, 
by zapewnić sobie telefony z propozycja-
mi na kilka lat. Biura obsługujące tego 
typu firmy mają swoje siedziby w całym 
kraju, gdzie przeszkoleni pracownicy wy-
dzwaniają całymi dniami, przedstawiając 
wszelakie oferty. Oczywiście informują 
o wydarzeniu, bez wyrażenia, że na spo-
tkaniu będzie można dokonać zakupu. 
Na pytanie skąd mają numer, słyszymy 
niezmiennie tę samą odpowiedź: „kom-
puter wygenerował”. Zgodnie z prawem  

(art. 172 prawa telekomunikacyjnego)  
firma nie może składać ofert handlowych, 
jeśli odbiorca nie wyraził na to zgody.

Podczas spotkania poruszono także te-
mat mniej popularnego, ale równie waż-
nego zjawiska dotyczącego domokrążnych 
sprzedawców energii bądź gazu. Prelegent 
zwrócił uwagę na fakt, jak ważne jest spraw-
dzenie tożsamości osób, które przycho-
dzą z wizytą, podając się za elektryków, 
pracowników gazowni bądź administracji 
budynku. Nieświadome podpisanie umowy 
może przynieść opłakane skutki, tym bar-
dziej że nakaz zapłaty uprawomocnia się  
po 2 tygodniach. Wtedy oszust może ubie-
gać się u komornika o zajęcie renty bądź 
emerytury. Zdarza się, że nakaz trafia 
pod inny adres lub dostarczany jest pod nie-
obecność odbiorcy. Figurująca w naszym 
prawie fikcja o podwójnym awizowaniu, 
rozumianym jako dostarczenie, nie ułatwia 
sprawy. ale nie ma tego złego. 

Podczas wykładu rzecznik starał się 
odejść od prawniczego profesjolektu  
[języka specjalistycznego – red.] i przed-
stawiać wiele sytuacji w sposób obrazowy, 
tak, by starsi mieszkańcy elbląga nie dali 
się nabrać na sztuczki i chwyty oszustów. 
Studenci byli bardzo dociekliwi, zadawali 
mnóstwo pytań i skrzętnie notowali przed-
stawiane na prezentacji informacje. Spo-
tkanie zakończyło się gromkimi brawami, 
w których tle było słychać pogłoski o ko-
lejnym wykładzie z udziałem rzecznika. ■

Weronika Wójcik

Fo
t. 

pi
xa

ba
y.

co
m



http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥Str. 22

25 lat wsparcia i kolejne lata przed nami 

POZaRZĄDOWO

Rok temu elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych obchodziła 25. urodziny. 
W ciągu ćwierćwiecza nieprzerwanego funkcjonowania zrealizowano dziesiątki projek-
tów, a pracę podjęły setki osób wykluczonych zawodowo. W jaki sposób prowadzona jest 

aktywizacja osób niepełnosprawnych i w czym kryje się jej sekret? Podejmowane działania mają 
przede wszystkim sprawić, aby korzystający ze wsparcia uwierzyli w siebie. To, oczywiście, nie 
wszystko, bo na beneficjentów czekają szkolenia, płatne staże i mnóstwo nowych doświadczeń. 
Bez wątpienia to jedyna taka organizacja w sektorze pozarządowym.

– podsumowanie działań ERKON-u

W ubiegłym roku eRKON prowa-
dził w sumie 9 projektów współfinan-
sowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych, europejskiego Fundu-
szu Społecznego oraz Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Niektóre z nich już za nami, inne za-
kończą się wkrótce.

Wraz z początkiem ubiegłego roku 
rozpoczął się finansowany przez 
PFRON projekt „Samodzielni w pracy”. 
Jego zakończenie przewidziane jest 
na koniec marca 2021 roku, a do tego 
czasu samodzielność zawodową zdo-
będzie minimum 40 osób. Rok 2018 
zakończył się 16 umowami o pracę, 
a nabór do projektu wciąż trwa. Jego 
głównym celem jest pomoc osobom 
niepełnosprawnym w znalezieniu 
i utrzymaniu zatrudnienia na otwar-
tym rynku pracy, a to nie lada wyzwa-
nie zarówno dla samych uczestników, 
jak i zaangażowanych trenerów.

Zakończyła się II tura projektu „ak-
tywizuj się z eRKON-em”, a ku końcowi 
zbliża się „Od bierności do aktywności”. 
W ramach obu inicjatyw, dofinanso-
wanych z eFS, świadczona była pomoc 
osobom z niepełnosprawnościami, 
które z różnych względów pozostawały 
bierne zawodowo. Beneficjenci, dzię-
ki wsparciu eRKON-u, wzięli udział 
w kursach kwalifikacyjnych, takich jak: 
animator czasu wolnego, obsługa wóz-
ków widłowych, księgowość. Zdobyte 
umiejętności pozwoliły podjąć pracę 
blisko połowie z uczestników. Przez 
cały czas mogą też liczyć na wsparcie 

krZysZtoF Wójcik

specjalistów pracujących w eRKON-ie.
– Przede wszystkim charakteryzuje 

nas indywidualne podejście do każ-
dego z uczestników – wspomina To-
masz Puchalski, psycholog. 

– Jako zespół składający się z dorad-
cy zawodowego, trenera pracy i psy-
chologa zapewniamy kompleksowe 
wsparcie. Już podczas pierwszego 
kontaktu każdego traktujemy inaczej.

Wraz z końcem roku zakończył się 
także projekt pn. „elbląskie Centrum 
Integracji Społecznej”, przeznaczony 
dla osób niepełnosprawnych szczegól-
nie zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym i zawodowym. Kompleksowe 
wsparcie polegało na wypracowaniu 
indywidualnych ścieżek zawodowych, 
odbyciu niezbędnych szkoleń i w koń-
cu skierowaniu na profesjonalną prak-
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na celu nie tylko wzmocnienie po-
czucia własnej wartości uczestników, 
ale przede wszystkim zapewnienie 
pełnej reintegracji społecznej i real-
nej pomocy w znalezieniu zatrudnie-
nia. W tym roku rusza kolejna edycja  
eCIS-u, tym razem realizowana w ca-
łości przez eRKON.

Ważnym projektem eRKON-u jest 
stale funkcjonująca redakcja „Razem 

tykę w specjalistycznych pracowniach 
lub bezpośrednio u pracodawcy. Pro-
jekt realizowany był w partnerstwie 
z elbląskim Stowarzyszeniem Wspiera-
nia Inicjatyw Pozarządowych. eRKON 
zrekrutował łącznie 86 osób, z czego 
aż 48 podjęło zatrudnienie.

eCIS wyróżniał się systemem pracy 
z beneficjentami, którzy w warsztatach 
uczestniczyli codziennie, a za udział 
w projekcie otrzymywali świadcze-
nie integracyjne. Inne były także wa-
runki rekrutacyjne – w przypadku 
eCIS-u uczestnik nie mógł pobierać 
związanych z bezrobociem zasiłków. 
Takie kompleksowe działanie miało 

z Tobą” – dofinansowywana ze środ-
ków PFRON-u, jest inicjatywą z jedną 
z najdłuższych tradycji. Prowadzony 
serwis internetowy i drukowana gazeta 
od lat docierają do czytelników w kraju 
i za granicą.

– Ostatnie miesiące to dla nas czas 
wytężonej pracy przy wprowadzaniu 
w życie nowej strony internetowej, 
która już w początkowej fazie dała 
nam się nieźle we znaki – mówi Ra-
fał Sułek, redaktor naczelny „Razem 
z Tobą”. – To jeszcze nie koniec zmian. 
Strona będzie systematycznie roz-
szerzana o kolejne funkcjonalności, 
które pozwolą realizować założone cele 
i jeszcze prężniej przekazywać naszym 
odbiorcom najważniejsze treści.

elbląską Radę Konsultacyjną Osób 
Niepełnosprawnych na tle organizacji 
o podobnym statucie wyróżnia sze-
reg unikalnych rozwiązań i innowa-
cji. Wsparcie oferowane jest bowiem 
osobom z niepełnosprawnościami 
o różnym stopniu i różnego rodzaju. 
Beneficjentami prowadzonych pro-
jektów mogą zatem zostać osoby za-

równo z zaburzeniami sensorycznymi, 
jak i ze schorzeniami specjalnymi. Per-
sonel eRKON-u stale stosuje też system 
zatrudnienia wspomaganego oparty 
na autorskim modelu „Gorącego ziem-
niaka”. Przede wszystkim jednak sto-
warzyszenie wyróżnia się bezpłatnie 
świadczonym poradnictwem prawnym 
i stale funkcjonującą instytucją asy-
stenta osoby niepełnosprawnej. Z tych 
profesjonalnych usług skorzystać może 
każdy niepełnosprawny.

Plany na lata 2019-2020 to przepro-
wadzka całego eRKON-u do nowego 
budynku i uruchomienie Domu Dzien-
nego Pobytu, a z czasem powołanie 
Centrum Usług Społecznych, którego 
projekt czeka na akceptację Parla-
mentu RP. Co dalej? Prezes eRKON-u 
mierzy wysoko.

– Zaczynałam jako wolontariuszka, 
teraz jestem prezesem – opowiada 
Barbara Gąsak. – Chcę iść do przodu 
i coś zmieniać, bo jest jeszcze dużo 
do zrobienia. Nie bójmy się tych zmian. 
Róbmy to, do czego zostaliśmy powo-
łani. ■

UWAGA

ZMIANA SIEDZIBY ERKON

Od 1 marca 2019
pracujemy w nowej lokalizacji

przy ul. Hetmańskiej 28
piętro I  i  IV
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ZDROWIe

11 lutego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w elblągu 
odbyła się konferencja z okazji otwarcia elbląskie-
go Breast Cancer Unitu. Specjalizacja i efekt – takie  

są podstawowe standardy. To przekłada się na jakość. Walka 
z rakiem piersi stanie się bardziej przemyślana i dostępna.

elbląski szpital od lat zajmuje się le-
czeniem onkologicznym. Grupa NU-MeD 
uzupełniła to leczenie o radioterapię. 
– Wspólnie podjęliśmy inicjatywę za-
łożenia elbląskiego Centrum Onkolo-
gii. Pierwszą inicjatywą jest powołanie 
ośrodka Breast Cancer Unit, który ma 
zapewnić kompleksową opiekę dla na-
szych pacjentów – mówi dyrektor szpi-
tala elżbieta Gelert.

Zadaniem nowego ośrodka jest za-
pewnienie wysokich standardów le-
czenia, dorównujących standardom 
europejskim. Na jeden ośrodek powinno 
przypadać ok. 500-600 tys. osób. Można 
zakładać, że w Polsce powinno powstać 
80 takich ośrodków na 4 miliony ludzi. 
Obecnie istnieją jednak placówki, które 
leczą więcej pacjentów, dlatego nie po-
wstanie ich aż tyle w ramach Breast Unit. 
W województwie warmińsko-mazurskim 
powinny być co najmniej dwa. 

Jakość to podejście
Po pierwsze trzeba odróżnić stopień 

zaawansowania choroby – czy jest to po-
czątkowe stadium, czy może już rak zło-
śliwy. Pacjentka przychodząc do kliniki 
musi czekać na diagnostykę, poddać się 
wielu badaniom – każde jest wykonywa-
ne w innym ośrodku. Po wykonaniu ba-
dania przesiewowego pacjentka doznaje 
szoku – otrzymuje rozpoznanie: masz 
raka. Dostaje skierowanie na biopsję, któ-
ra odbywa się w innym ośrodku. Potem 
okazuje się, że trzeba zrobić jeszcze jakieś 
badanie w kolejnej placówce, a następnie 
pojawia się informacja, że trzeba szu-
kać chirurga, na którego – jak na każde 
poprzednie badanie – trzeba czekać. 
Zajmuje to wiele czasu, którego chora 

Hak na raka? 

Udział mogą wziąć dzieci do 14. roku 
życia. Prace konkursowe mogą być 
wykonane w technikach rysunkowych, 
malarskich, graficznych, mogą być 
to również kolaż, rzeźby lub insta-
lacje przestrzenne. Głównym celem 
konkursu jest popularyzacja wiedzy 
o historii elbląga i regionu. Konkurs 
skierowany jest do przedszkoli i szkół 
podstawowych oraz placówek kultu-
ralno-oświatowych, a udział w nim 
jest bezpłatny.

Konkurs rozgrywany będzie  
w 3 kategoriach wiekowych:

Kategoria I – dzieci do 6 lat,
Kategoria II – dzieci od 7 do 10 lat,
Kategoria III – dzieci od 11 do 14 lat.
Prace na konkurs należy nadsy-

łać w nieprzekraczalnym terminie  
do 30 kwietnia 2019 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 23 w elblągu,  
ul. Słoneczna 14, 82-300 elbląg. 

Regulamin i karta zgłoszenia do-
stępna jest m.in. na naszej stronie  
razemztoba.pl w dziale „elbląg”.

Informacji na temat konkur-
su udziela: Małgorzata Cieślik,  
55 625 87 02 (sekretariat), Szkoła Pod-
stawowa nr 23 w elblągu, e-mail:  
sp23.m.cieslik@wp.pl ■     

CSE Światowid

może nie mieć. Często nie ma przy tym 
pomocy psychologicznej – zostaje sama 
z problemem, który ją przerasta – i nie 
chodzi tu tylko o doznany szok, świado-
mość realnej śmierci, ale o organizację 
leczenia. Jeśli jest młoda i ma wspierającą 
rodzinę – udźwignie ciężar, jednak jeśli 
ma już swoje lata i jest z tym sama – nie 
da rady i wypadnie z systemu. Mało do-
świadczony chirurg wykonuje operację, 
która jest ukierunkowana na zachowanie 
jak największej części piersi – często 
ze słabym skutkiem. Ratunkiem jest re-

Breast Cancer Unit Elbląg

maGDa FeDak

KUlTURa

Szlachetni i odważni boha-
terowie legend rozbudza-
ją wyobraźnię. Centrum 

Spotkań europejskich „Świa-
towid” i Szkoła Podstawowa  
nr 23 zapraszają dzieci  
do udziału w konkursie „Le-
gendy elbląskie”. Najpopu-
larniejszy Piekarczyk, a może 
elbląski czarnoksiężnik, rycerz 
w srebrnej zbroi albo odważne 
elblążanki – można je namalo-
wać, narysować, stworzyć kolaż 
lub wyrzeźbić.

legendy 
Elbląskie 
– konkurs 
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można też dokładnie określić, którzy 
z nich potrafią to zrobić – bo nikt nie 
przyznaje się do braku tej umiejętności.

Rak do kwadratu
Słowo „rak” powszechnie kojarzy się, 

w pierwszej kolejności, z rakiem płuc. Je-
śli jest zagrożenie tym właśnie rodzajem 
nowotworu, leczenie raka piersi może 
być przyczyną kolejnej choroby.

Problem palenia jest dość powszech-
ny. Jest też, w wielu przypadkach, powo-
dem nowotworu płuc, a przynajmniej 
zwiększa ryzyko choroby. Podczas lecze-
nia raka piersi to ryzyko także jest zwięk-
szone – u osoby niepalącej o nieznaczny 
ułamek procenta, u palacza natomiast 
– o 4%. Podczas leczenia radioterapią, 
napromienienie guza piersi skutko-
wać może jego zmniejszeniem. Wpływa 
jednak ono źle na płuca – jest większa 
szansa, że nowotwór się tam uaktywni 
bądź powiększy.

jak to ma być?
Na lata 2019-2024 przewidziana jest 

strategia stworzenia gęstej sieci wysoko 
wyspecjalizowanych ośrodków. Będzie 
tam możliwość leczenia skomplikowa-
nych przypadków. Cały projekt przez 
10 lat leżał w szufladzie, podczas gdy 
jest to szansa poprawy epidemiologicz-
nych wskaźników. – Pilotowe wdrożenie 
w Polsce jest naprawdę potrzebą chwi-
li i staje się rzeczywistością. Chorym 
w Polsce coś się należy – skończył swoją 
wypowiedź profesor Jassem.

Od teraz chora ma mieć indywidualny 
program leczenia – dobrany specjalnie 
dla niej. Potrzebny jest do tego zgrany 
zespół – chora nie może być przekazy-
wana z jednego ośrodka do drugiego, 
bo burzy to proces leczenia. To ma się 
zmienić. Pojawia się też możliwość kon-
frontacji z innymi ośrodkami – dane 
dotyczące procentów zachorowań i wy-
leczeń mają być ogólnie dostępne, jako 
informacja konsumencka. efekt skali, 
lokalność, zintegrowanie, dyscyplinarne 
podejście i jednolitość – to są zasady 
specjalistyczne ośrodka. Znalezienie 
idealnego balansu pomiędzy jakością 
i centralizacją jest priorytetem – placów-
ka ma być blisko i cechować się wysoką 
jakością leczenia. ■

Fo
t. 
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jakości – mówił profesor Jacek Jassem 
podczas prezentacji w szpitalu. – I my 
sobie będziemy mogli porównywać tę 
jakość pomiędzy ośrodkami – dodał. Po-
jawia się zasada jednych drzwi – wszyst-
kie potrzebne środki docelowe mają się 
znaleźć pod jednym dachem.

Zdrowie i uroda
Podczas prezentacji pokazywane były 

zdjęcia. Na jednych – piękne, zrekon-
struowane piersi z małą blizną. Inne 
sprawiały, że zamrożona w żyłach krew 

tam, gdzie powinien być jeden z atutów 
urody. Czasem wycinane są także węzły 
chłonne. Skutkuje to grubym, niewymia-
rowym, zniekształconym ramieniem. 
– Te kobiety są wyleczone, owszem, 
ale nikt mi nie powie, że to są kobiety 
szczęśliwe – powiedział profesor Jacek 
Jassem podczas prezentacji. leczenie 
chirurgiczne w niektórych przypadkach 
jest konieczne. Niestety – w Polsce nie 
ma wielu lekarzy, którzy potrafią dobrze 
wykonać tak skomplikowaną operację, 
bo mają zbyt małe doświadczenie. Nie 

spowalniała swój bieg. – Wiem, że dla 
niektórych to mogą być zbyt drastyczne 
obrazy, ale proszę państwa, byście wy-
trzymali – mówił profesor Sergiusz Na-
wrocki.

Jednym z najpopularniejszych sposo-
bów na pokonanie raka piersi jest metoda 
chirurgiczna – będąca też najłatwiejszą. 
Można operować w sposób oszczędny 
i zachować większość piersi – w zależ-
ności od wielkości guza – lub odciąć 
całą, pozostawiając blizny. Błyszczące, 
przypominające pogniecioną bibułę, po-
marszczone miejsce na ciele – dokładnie 

konstrukcja, jednak niewiele osób potrafi 
ją zrobić dobrze. Po chirurgii przychodzi 
czas na leczenie systemowe, czyli che-
mioterapię.

Jest kilkanaście mierników, które 
klasyfikują osobę z nowotworem na le-
czenie. W Breast Cancer Unit wszystkie 
mieszczą się w kanonie Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, by opieka była dostępna 
dla wszystkich. Nowe podejście polega 
na standardach. Te każdy lekarz może 
nagiąć, gdy osoba chora nie pasuje mu 
do danego sposobu leczenia. – Stopień 
przylegania do wytycznych jest miarą 
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Znaleźć swój własny dom 

GDyNIa

System wsparcia osób bezdomnych w Gdyni to blisko 20 lat doświadczeń, 
w tym czasie obrano żelazną zasadę, aby propozycja łóżka w schronisku 
była ostatecznością i to najlepiej krótkotrwałą. O skuteczności gdyńskich 

działań na rzecz osób bezdomnych świadczą wyniki tegorocznego ogólnopolskiego 
badania socjodemograficznego wśród osób bez dachu nad głową. Na przestrzeni tylko dwóch 
ostatnich lat, liczba osób mieszkająca na ulicach, w pustostanach i innych niemieszkalnych 
miejscach zmniejszyła się o 81 osób, które znalazły swój „dom”.

W procesie wychodzenia z bezdomności w gdyńskim syste-
mie najlepiej sprawdza się propozycja szansy na zamieszkanie 
pod własnym dachem, którą miasto może zaoferować praktycz-
nie każdej osobie, która wyrazi wolę współpracy i motywację 
do zmiany trybu życia.

– Wspieramy w procesie wynajęcia mieszkania na rynku nie-
ruchomości, dotujemy opłaty z tym związane – wyjaśnia Marcin 
Kowalewski. – Motywujemy i podpowiadamy, w jaki sposób ure-
gulować sytuację na rynku pracy, co przekłada się na posiadanie 
dochodu na bieżące potrzeby. Mogą to być na przykład prace 
społeczno-użyteczne, a osoby niezdolne do pracy wspieramy 
w uzyskiwaniu lekarskich orzeczeń. Jesteśmy otwarci na pomoc 
w zdobyciu kwalifikacji, zawodu, a także stałego etatu.

Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS 
w Gdyni mieści się przy ulicy Działowskiego 11, tel. 58 662 00 11,   
e-mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl. ■

Źródło: gdynia.pl

Święto Wolności i Solidarności
GDańSK

W Gdańsku na placu Solidarności wokół Pomnika Poległych Stoczniowców 4 czerwca 2019 
roku stanie stół, przy którym podpisana zostanie Deklaracja Wolności i Solidarności. Tego 

dnia o godz. 12:00 w całym kraju odśpiewany zostanie hymn narodowy. W ten sposób polscy sa-
morządowcy świętować będą 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych.

Komitet organizacyjny ustalił, że zaproszeni do Komitetu 
Honorowego obchodów Święta Wolności i Solidarności będą 
wszyscy żyjący uczestnicy obrad Okrągłego Stołu, bez względu, 
którą stronę reprezentowali.

Główne obchody odbędą się 4 czerwca, kiedy to o godzinie 
12:00 w całej Polsce zabrzmi hymn narodowy. Jak zadeklarowała  
p.o. prezydent aleksandra Dulkiewicz – wspólnie z przedstawi-
cielami samorządów przygotowana zostanie Deklaracja Wolności 
i Solidarności, która zostanie podpisana tego dnia. a Pomnik Po-
ległych Stoczniowców Grudnia 1970 zostanie „opasany” okrągłym 
stołem, przy którym ta deklaracja zostanie podpisana.

Święto Wolności i Solidarności będzie trwało od 1 do 11 czerw-
ca, w tym czasie odbywać się będzie wiele wydarzeń. W weekend 
poprzedzający 4 czerwca w każdej gminie, mieście i miasteczku, 
w każdej wspólnocie lokalnej odbywać się będą wydarzenia, 
podczas których podkreślane będzie, jak ważne były dla Polski 
pierwsze wolne wybory 1989 roku. ■                       Źródło: gdansk.plFo
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Święty Walenty patronem osób 
SPOŁeCZeńSTWO

Powszechnie wiadomo, że 14 lutego to święto zakochanych. Co roku akcja „Róża 
od Świętego Walentego” przypomina, że tego dnia świętować mogą wszyscy, 
również osoby chorujące psychicznie. W Gdyni akcję rozdawania róż pacjentom placówek 

zajmujących się zdrowiem psychicznym przeprowadziły instytucje i placówki zajmujące się sze-
roko pojętą tematyką zdrowia psychicznego oraz aktywizacją osób doświadczających kryzysu.

akcja rozpoczęła się w Klubie 1, 2, 3, 
mieszczącym się przy ul. Warszawskiej 42. 
To miejsce, gdzie dorosłe osoby doświad-
czające kryzysów psychicznych spędzają 
czas angażując się w aktywności twórcze, 
uczestnicząc w spotkaniach tematycz-
nych, rozmowach z psychologiem czy 
organizując wspólne wyjścia. 14 lutego już 
od rana trwały tu przygotowania do akcji 
„Róża od Świętego Walentego”. Ozdabiano 
kwiaty, wypisywano bileciki sentencjami, 
dzielono się na grupy, które następnie 
odwiedzały różne placówki w Gdyni zwią-
zane z profilaktyką i pomocą dla osób 
chorujących psychicznie. Róże rozdawano 
m.in. w Szpitalu Miejskim, przychodniach, 
Centrum aktywizacji Osób z autyzmem, 

Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Cen-
trum Integracja, Centrum Zdrowia 
Psychicznego przy ul. Traugutta czy w Śro-
dowiskowych Domach Samopomocy. 
– 14 lutego większość osób obchodzi 
Walentynki, natomiast nie każdy zda-
je sobie sprawę z tego, że św. Walenty 
jest nie tylko patronem zakochanych, 
ale też osób chorujących psychicznie. 
Ze względu na to, że wokół nich natworzy-
ło się mnóstwo stereotypów, pragniemy 
wykorzystać to święto na dwa sposoby. 
Po pierwsze  osobom, które mają mnóstwo 
problemów, chcemy zwyczajnie umilić 
czas tego dnia, a po drugie poinformować 
społeczeństwo i pokazywać, że osoby cho-
rujące psychicznie warte są uwagi, trzeba 

Sport na Zdrowie
SOPOT

Początek roku w ośrodku Terapii, edukacji i Aktywizacji Sportowej, prowadzonym przez Fun-
dację Sport na Zdrowie w Sopocie, zapowiada się bardzo dynamicznie. Na liście możliwości 

są projekty, które cieszą się wielkim uznaniem przez małych podopiecznych i ich rodziców.

chorujących psychicznie 

Rehabilitacja Metodą Halliwicka
22 lutego zakończy się rekrutacja do bez-

płatnego projektu Rehabilitacja Metodą 
Halliwicka. Do udziału w bezpłatnych 
zajęciach zostały zaproszone dzieci i mło-
dzież posiadająca zameldowanie w Sopo-
cie. Kryterium przyjęcia było posiadanie 
orzeczenia o niepełnosprawności. Metoda 
Halliwicka świetnie sprawdza się w grupie 
wiekowej od 0 do 18 lat i pozwala rozwinąć 
potencjał ruchowy uczestników, dzięki 
pracy pod kierunkiem wykwalifikowanych 
terapeutów w basenie solankowym, który 
znajduje się na terenie ośrodka. Pierwsze 
zajęcia już w marcu.

Uprawiajmy sport i uwalniajmy 
zdrowie

To hasło przewodnie dla młodych 

fanów wodnych dyscyplin. Zajęcia od-
bywają się raz w tygodniu, a uczestnicy 
najpierw korzystają z basenu solan-
kowego, pleneru i sali gimnastycznej, 
by od czerwca rozpocząć treningi na wo-
dzie. Do udziału w projekcie zaproszo-
ne są dzieci i młodzież – od 6 do 16 lat, 
ze zdiagnozowaną astmą, atopowym 
zapaleniem skóry, otyłością i wadami 
postawy. Zajęcia rozpoczną się w kwiet-
niu na terenie Sopockiego Klubu ergo 
Hestia. Szczegóły na stronie Ośrodka. 
Warunkiem uczestnictwa jest zameldo-
wanie w Sopocie. Projekt dofinansowany 
jest ze środków Gminy Miasta Sopotu.

Sporty wodne dla osób z niepeł-
nosprawnością – sekcja sportowa

Wielkie „ahoj” wydarzy się w życiu 

im pomagać, wspierać i współpracować 
– relacjonowała Izabela Karolewska, 
terapeutka i psycholog w Klubie 1, 2, 3. 
W akcji udział wzięły między innymi: 
Klub 123, Centrum Integracji Społecznej, 
Gdyńskie Centrum Zdrowia oraz eks-
perci przez Doświadczenie i uczestni-
cy klubu przy Zespole ds. Doradztwa 
i aktywizacji Osób Niepełnosprawnych. 
Inicjatorem akcji „Róża od św. Walentego” 
jest Stowarzyszenie Świętego Walentego, 
a obecnym kontynuatorem Pomorska 
Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego. 
Róże rozdawane są w Gdyni, Sopocie, 
Gdańsku i Wejherowie. Więcej informacji 
o akcji na stronie otwartebramy.org. ■

Źródło: gdynia.pl

chętnych do udziału w sekcji sportowej 
w ramach projektu sporty wodne dla 
osób z niepełnosprawnością. aby roz-
począć morską przygodę, należy mieć 
od 6 do 16 lat, orzeczenie o niepełno-
sprawności i zameldowanie w Sopocie. 
Młodzi uczestnicy będą trenować na łód-
kach klasy Optymist i Open BIC, deskach 
z żaglem, ale też jednocześnie pływać 
na SUPach i brać udział w treningach 
ogólnorozwojowych. Zajęcia na terenie 
Sopockiego Klubu Żeglarskiego ergo 
Hestia rozpoczną się w kwietniu i po-
trwają do października. Nabór potrwa 
do 22 marca.

Wszystkie projekty dofinansowane są 
ze środków Gminy Miasta Sopotu łączną 
kwotą ponad 32 tys. zł. ■

Źródło: sopot.pl
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Misją powołanej w 2004 roku Federacji jest rozwiązywanie 
problemów społecznych. FOSa wspiera i reprezentuje organizacje 
socjalne województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenia i warsz-
taty związane z przygotowywaniem projektów, pozyskiwaniem 
finansów, poza tym organizacja konferencji i seminariów – to tylko 
część zadań realizowanych przez Federację.

Przypadająca w tym roku rocznica powstania FOSy jest doskonałą 
okazją do specjalnego wsparcia oddolnych inicjatyw.

– liczba 15 inicjatyw jest symboliczna – zaznaczają działacze.  
–Nagrodzonych aktywności może być więcej, a ich dofinansowanie 
zależy od atrakcyjności nadesłanych pomysłów i zaangażowania 
w ich realizację lokalnej społeczności.

Na wsparcie mogą liczyć organizacje pozarządowe (m.in. stowa-
rzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, oraz jednostki terenowe 
stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń), 
fundacje, grupy mieszkańców, jak np. koła gospodyń. Inicjatywy 
powinny angażować lokalną społeczność, dając im możliwość 
aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem 
wiedzy w sferze działań społecznych. Wsparcie inicjatyw wybra-
nych w konkursie polegać może na pokryciu kosztów części ini-
cjatywy przez Federacje FOSę, zapewnieniu wsparcia animatora  
lub/i organizacji warsztatów.

Podczas ubiegania się o dofinansowanie należało dokładnie 
wskazać jakie koszty mają zostać pokryte przez Federację FOSa, 
a jakie przez organizację/grupę startującą w konkursie. Jedna or-
ganizacja/grupa mogła złożyć do konkursu jeden wniosek. W skład 
komisji weszli eksperci doświadczeni w działaniach w organizacjach 
pozarządowych i osoby zajmujące się animacją społeczną. 

Zgłoszenia przyjmowane były do 11 lutego. Komisja wybierze te 
zgłoszenia, które w najwyższym stopniu spełnią zawarte w regu-
laminie kryteria. Ma ona prawo zakwalifikować do wsparcia daną 
inicjatywę w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez 
organizację/grupę. ■                                                              

Źródło: olstyn.eu
oprac. MM

Najlepsze inicjatywy 
na święto FOSy

SPOŁeCZeńSTWO

W tym roku Federacja Organizacji Socjalnych 
obchodzi 15-lecie rozpoczęcia działalności. 

Przy tej okazji wesprze co najmniej 15 cennych 
społecznie wydarzeń.

Działają na rzecz słabszych i potrzebujących. Wspiera-
ją wymagających opieki sąsiadów, pomagają koleżankom 
i kolegom, są ambasadorami pozytywnych zachowań. Od lat 
najaktywniejsi młodzi ludzie są dostrzegani i doceniani.

W tym roku odbędzie się jubileuszowa, XXV edycja konkursu 
„Ośmiu Wspaniałych”. Jej organizatorem jest Fundacja „Świat 
na Tak”. Tradycyjnie już przedsięwzięcie jest realizowane 
w dwóch etapach: lokalnym i ogólnopolskim.

– Udział w nim mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy promują po-
zytywne postawy i działają na rzecz rówieśników, sąsiadów, 
osiedla, szkoły czy klasy – przypomina Magdalena Jasińska 
z ratuszowego Wydziału Zdrowia Polityki Społecznej i Orga-
nizacji Pozarządowych. – „Wspaniali” to młodzi ludzie, którzy 
budują lepszy, bardziej humanitarny świat, a przez pomoc 
innym stają się wzorem do naśladowania.

W Olsztynie rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do tego-
rocznej edycji konkursu. Termin ich składania mija 5 marca 
(wtorek). Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale 
Zdrowia Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 
przy ul. Knosały3/5 (budynek a, pok. 22, Magdalena Jasińska,  
tel. 89 535 32 10 wew. 79). ■

Źródło: olsztyn.eu
oprac. Red.

Już po raz 25 w Olsztynie poszukują tych, 
którzy działają na rzecz potrzebujących. 
Organizatorzy konkursu są przekonani, 

że po raz kolejny znajdą się osoby, które swoją 
pracą na rzecz innych zadziwią jury konkursu 
„Ośmiu wspaniałych”.

OlSZTyN

Szukają ośmiu 
wspaniałych
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Bal na cel 
TORUń

W CKK Jordanki w Toruniu odbył się 
kolejny Marszałkowski Bal Dobroczynny. Tym 
razem pieniądze trafią na konta dwóch insty-

tucji, niosących pomoc ubogim i niepełnosprawnym 
w regionie oraz zostaną przeznaczone na rzecz misji 
w Syrii i Zambii.

– Środki zbierane podczas kolej-
nych edycji naszego balu przeznacza-
my na wspieranie różnych ośrodków 
opiekujących się niepełnosprawnymi, 
chorymi i potrzebującymi w całym re-
gionie. W tym roku zbieramy pieniądze 
z myślą o podopiecznych placówek z To-
runia i ze Świecia – mówi marszałek 
Piotr Całbecki.

Na dochód z balu, organizowanego 
przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego, składa-
ją się wpłaty od uczestników, a także 
środki zebrane podczas aukcji blisko 
200 przedmiotów. Prezydent Toru-
nia przekazał na aukcję zdjęcie i piłkę 
do koszykówki z autografem Marcina 
Gortata oraz gitarę akustyczną, którą 
swoimi autografami opatrzyli znani 
polscy artyści, m.in. Kasia Nosowska, 
Kayah i Piotr Cugowski.

– W organizacji  licytacji co roku 
wspierają nas artyści, sportowcy, dy-
plomaci, firmy i instytucje z regionu 
oraz samorządowcy i znane osobisto-
ści z całej Polski. Tradycyjnie otrzy-
maliśmy wiele przedmiotów z obszaru 
sztuki i cennych pamiątek. Dziękujemy 

za to wsparcie – dodaje marszałek wo-
jewództwa.

Pomoc finansowa trafi do Zakładu 
Opiekuńczo-leczniczego w Toruniu, 
gdzie wsparcie otrzymują przewlekle cho-
re osoby. Zgromadzenie serafitek planuje 
zakupić wózki inwalidzkie oraz platformy 
schodowe, a także zmodernizować ogród 
do celów rehabilitacyjnych. 

– Marzy mi się, aby pacjenci mogli wię-
cej czasu spędzać w ogrodzie, ponieważ 
dostęp do świeżego powietrza, do natury 
jest bardzo ważnym elementem tera-
peutycznym – mówi siostra Marcelina 
Brzezińska, dyrektorka ZOl w Toruniu.

Drugą instytucją, która w tym roku 
będzie beneficjentem marszałkowskiego 
wsparcia, jest DPS w Świeciu, prowadzony 
przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego à Paulo. Obecnie mieszka 
w nim 40 osób, wymagających pomocy 
z uwagi na podeszły wiek, stan zdrowia 
czy niepełnosprawność. Część zebranych 
środków zostanie przeznaczona na polską 
misję w Zambii oraz na ośrodek dzienne-
go pobytu dla dzieci w Syrii. ■

Źródło: kujawsko-pomorskie.pl
Red.
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charytatywny

X Specjalna Sesja Osób Niepełnosprawnych 
jak zawsze służyła identyfikacji, prezentacji i po-
pularyzacji problemów prawnych, ekonomicz-
nych i społecznych osób niepełnosprawnych 
oraz szukaniu propozycji ich konkretnych roz-
wiązań. 

– Jak co roku chcemy, aby nasi goście poczuli 
się szczególnie w tym dniu współgospodarzami 
sesji, członkami naszej regionalnej wspólnoty 
korzystającymi na co dzień z pełni swych praw, 
by wiedzieli, że ich problemy nie są wyłącznie ich 
problemami, ale całego województwa. Choć prze-
pisy prawne i możliwości finansowe nie zawsze 
pozwalają na realizację propozycji zgłaszanych 
w interpelacjach, to bardzo istotne jest, aby te 
problemy znać i by władze województwa mogły 
o nich usłyszeć bezpośrednio od osób, których te 
problemy dotyczą – przekonują organizatorzy.

W spotkaniu, które miało miejsce 30 stycznia, 
uczestniczyli przedstawiciele organizacji poza-
rządowych działających na rzecz osób z niepełno-
sprawnościami i Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
W pierwszej części wydarzenia poznali możliwości 
wsparcia, w które finansowo lub organizacyjnie 
włącza się samorząd województwa. W drugiej mo-
gli na forum poruszyć temat problemów, z którymi 
zmagają się na co dzień. Złożono również siedem 
interpelacji, które zostaną przekazane podmio-
tom odpowiedzialnym za poszczególne obszary.

Sesji przewodziło prezydium w składzie: 
przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, czło-
nek zarządu województwa Sławomir Kopyść, 
pełnomocnik Kujawsko-Pomorskiego Oddzia-
łu PFRON ds. Współpracy z samorządami i ad-
ministracją publiczną Piotr Kopyciński, prezes 
Stowarzyszenia akcja Zdrowie, przewodnicząca 
Sejmiku Organizacji Pozarządowych Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego Jolanta Pisarska-
-Bitowt oraz pełnomocnik zarządu województwa 
ds. Osób Niepełnosprawnych Maria Dreszer. ■

Źródło: kujawsko-pomorskie.pl
Red.

Specjalna Sesja Osób Niepeł-
nosprawnych, która regular-
nie odbywa się w Urzędzie 

Marszałkowskim w Toruniu, to 
dla osób z niepełnosprawnościami 
szansa na to, by na forum omó-
wić ich najistotniejsze problemy 
i sprawy. 

głos osób 
z niepełnosprawnościami

SPOŁeCZeńSTWO
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Mindewicz-Puacz pisze książkę opartą na swojej wiedzy 
i bogatym doświadczeniu. Wszystko stara się obrazować 
i tłumaczyć tak, by każda czytelniczka w pełni mogła 
zrozumieć przesłanie. Często przywołuje historie swo-
ich klientek czy znajomych. Przedstawia ich problemy 
oraz to, w jaki sposób z nich wyszły. Pisze o emocjach 
i doświadczeniach. Uświadamia, jak ważne jest otaczające 
nas środowisko czy relacje z naszymi bliskimi. Nikogo 
nie ocenia, a jedynie stara się wskazać właściwą drogę – 
jednak decyzję czy ktoś ją podąży, zostawia czytelnikowi. 
W charakterystyczny dla siebie sposób, a więc prosty 
i zwięzły, pomaga nam uporać się z przeszłością.

W jej książce znajdziemy mnóstwo porad w poszuki-
waniu idealnego partnera czy byciu dobrą mamą. Przede 
wszystkim jednak dowiemy się, jak zbudować nasze 
poczucie własnej wartości, jak przestać gonić za dosko-
nałością, wyzwolić się od presji narzucanej przez innych 
lub przez samych siebie.

Książka dzieli się na trzy rozdziały. Każdy z nich opo-
wiada o innym etapie życia, począwszy od dzieciństwa, 
dojrzewania po dorosłość. Ciekawym był dla mnie fakt, 
jak wiele z pozoru błahych rzeczy z naszego dzieciń-
stwa, ma wpływ na to, jak wygląda nasze dorosłe życie. 
autorka nie tylko tłumaczy jak ważne jest to, co robimy 
tu i teraz, ale przede wszystkim jak wiele rzeczy z prze-
szłości, nawet tej bardzo odległej, jest od siebie zależne. 
Za pomocą przytoczonych historii i swoich komentarzy 
autorka pomaga nam zrozumieć, gdzie popełniamy 
podstawowe błędy, a co najważniejsze, pokazuje nam, 
jak je eliminować, by móc być szczęśliwym. Warto także 
wspomnieć o równie ważnej estetyce książki. Wygodna, 
duża czcionka, kolorowe śródtytuły, wyodrębnione cytaty 
czy w końcu sama okładka – idealnie nieidealna. Na niej 
przyciągające wzrok zdjęcie pisarki w żywej kolorystyce 
i tytuł będący kombinacją wielu czcionek.

Poradnik Mindewicz-Puacz to dobry początek do zmian, 
do porzucenia pewnych stereotypowych przekonań. 
autorka wielokrotnie skłania czytelniczkę do autore-
fleksji. To skarbnica wiedzy dotyczącej tego, jak radzić 

Tatiana Mindewicz-Puacz
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„Luz. I tak nie będę idealna” to pierwsza książka Tatiany Mindewicz-Puacz. Dla tych, 
którzy nie znają autorki, szybka przypominajka: to trenerka rozwoju osobistego, 
polska coach i publicystka. Znana na szerszą skalę za pośrednictwem programu 
Projekt Lady.

Weronika Wójcik 
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 „luz. I tak nie będę idealna”

sobie z codziennymi problemami, jak zadbać, zmienić czy 
pokochać siebie. Trenerka uświadamia, że każda kobieta ma 
wszystko, co potrzebne, by się zmienić i być szczęśliwą. Przede 
wszystkim zaś, by dać sobie na luz i uwolnić od siebie wszelkie 
demony perfekcjonizmu.

Dobra, lekka, a zarazem bardzo mądra książka. Pisana przede 
wszystkim zrozumiałym językiem, a to duży plus. Wiele razy 
zdarzyło mi się czytać książki różnych psychologów lub tera-
peutów i prawie nic z nich nie zrozumiałam. Trenerka poprzez 
swoje dzieło staje się swoistą przyjaciółką każdej z nas. Przyja-
ciółką, która nie tylko wysłucha, ale przede wszystkim postara 
się zrozumieć, wytłumaczyć i pomóc. ■
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„lista obecności. 
Rozmowy z ojcami 

niepełnosprawnych 
dzieci”
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Skąd tytuł publikacji? Ponieważ 
w większości przypadków wycho-
waniem i opieką nad dzieckiem 
z niepełnosprawnością zajmuje się 
matka – ojcowie bywają nieobecni 
lub niewystarczająco zaangażowani 
w życie rodzinne. Książka, która 
ukazała się nakładem wydawnic-
twa Bardziej Kochani, udowadnia, 
że nie zawsze musi tak być. 

Judyta Sierakowska, Iza Klementow-
ska, Milena Rachid Chehab oraz elżbieta 
Zakrzewska-Manterys rozmawiały z dzie-
więcioma mężczyznami, wśród których 
można znaleźć osoby bardziej i mniej 
sławne. Łączy ich jedno: są ojcami dzieci 
z niepełnosprawnością. W wywiadach 
opowiadają o uczuciach, planach, ma-
rzeniach, zmaganiu się z codziennymi 
trudami. Mówią o tym, jak wygląda wy-
chowywanie dzieci z niepełnospraw-
nością z męskiej perspektywy. Swoimi 
doświadczeniami podzielili się m.in.: 
Tomasz Karasiński (Sekretarz General-
ny Polskiego Związku Piłki Siatkowej), 
Zbigniew Izdebski (pedagog, seksuolog), 
Kobas laksa (artysta sztuk wizualnych, 
fotograf, filmowiec, scenarzysta), Bartek 
Królik (muzyk, wokalista) oraz Jacek 
Zalewski (były doradca Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej, obecnie prezes 
Stowarzyszenia Dobra Wola).

Publikacja nawiązuje do książki prof. 
elżbiety Zakrzewskiej-Manterys, która 
w 2011 roku przedstawiła historie ojców 
dzieci z Zespołem Downa. ■

Red.

agnieszka Pietrzyk 

o książkach
Tess gerritsen „Klub Mefista”

Jest wigilia Bożego Narodzenia, detektyw Jane Rizzoli 
przyjeżdża na miejsce zbrodni i zastaje makabryczny 
widok. Zwłoki kobiety są poćwiartowane, śledczy znaj-
dują satanistyczne symbole i napisane krwią po łacinie 
słowo „zgrzeszyłam”. 

Wśród podejrzanych pojawia się psycholożka badająca 
umysły największych zbrodniarzy, dr Joyce O’Donnell. 
Jest ona członkiem Fundacji Mefista, która zajmuje się 
analizowaniem zła. Gdy O’Donnell zostaje zamordo-
wana, podejrzanymi stają się pozostali członkowie tego 
elitarnego klubu. 

 Makabra w stylu iście amerykańskim, tak można okre-
ślić książkę Tess Gerritsen. Dużo krwi, sporo ofiar, po-
kaźna dawka okrucieństwa, ale wszystko jakoś mało przerażające, bardziej barwne 
niż mroczne. Podczas lektury „Klubu Mefista” nie poczujemy lęku przed demonami, 
złymi mocami, pod piórem Gerritsen stają się one mało rzeczywiste. Książkę polecam 
miłośnikom amerykańskich czytadeł. ■

audiobook: Tess Gerritsen, Klub Mefista, tłumaczenie Jerzy Żebrowski, albatros, 2008, czyta Marian 

Opania, Czas 12 godz. 21 min.

Przemysław Borkowski „Zakładnik”
Książka Przemysława Borkowskiego to spraw-

nie napisany kryminał. Zaczyna się klasycznie, czyli 
od zbrodni. Do studia telewizyjnego wkracza uzbrojo-
ny mężczyzna i bierze na zakładników pracowników 
telewizji. Następnie zabija jednego z nich i wygłasza 
absurdalne oświadczenie, po czym popełnia samo-
bójstwo. 

Zgodnie z wymogami gatunku, w powieści pojawia 
się śledczy duet. Ona jest dziennikarką, którą sprawca 
wziął na zakładniczkę, a on to psycholog, również miał 
kontakt z mordercą, bo tego pechowego dnia był go-
ściem porannego programu telewizyjnego. Ta dwójka 
rozpoczyna śledztwo, podążając śladami zamachowca 
i docierając do jego żony oraz kolegów ze szkoły. Jak przystało na dobrą zagadkę 
kryminalną, dziennikarka i psycholog trafiają na ślady innego przestępstwa. 

Reasumując, „Zakładnik” Przemysława Borkowskiego to kryminał z logicznie 
nakreśloną zagadką i modelową parą śledczych. Po tę pozycję warto też sięgnąć 
z uwagi na autora, który jest słynnym satyrykiem występującym w Kabarecie Mo-
ralnego Niepokoju. ■

audiobook: Przemysław Borkowski, „Zakładnik”, Wydawnictwo Czwarta Strona, czyta Mariusz Bo-

naszewski, czas nagrania: 12 godzin 13 minut.
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Kacper jest nauczycielem historii w jednym 
z liceów. Dotyka go choroba, na którą 
cierpi pół miliona ludzi na świecie. Za-

czyna coraz gorzej widzieć. Jest znakomitym 
psychologiem, pedagogiem i historykiem, nie-
zwykle lubianym w szkolnej społeczności. Swoją 
chorobę próbuje ukrywać przed bliskimi i tymi, 
których spotyka w pracy.

Prawdziwa historia 

Film „Carte Blanche” to opowieść o ludzkiej słabości w obli-
czu niespodziewanych zmian, przełamywaniu barier, przyjaźni 
gotowej do poświęceń, miłości, która bez szczerości może nie 
przetrwać i nauce przystosowywania się do tego samego otocze-
nia, bez jednego z najważniejszych zmysłów – wzroku.

W rolę głównego bohatera wciela się andrzej Chyra i tworzy 
postać, którą widz lubi już od pierwszych scen. Kacper posiada 
niezwykłą zdolność nawiązywania dobrych relacji ze współpra-
cownikami, jak i uczniami. Ci drudzy darzą go dużym szacunkiem. 
Jego pasją jest spoglądanie w gwiazdy. Bezcenną osobą w życiu 
Kacpra jest Wiktor (w tej roli arkadiusz Jakubik). To on jako 
pierwszy dowiaduje się o problemach przyjaciela. W obsadzie 
znalazła się również Urszula Grabowska. Ta wcieliła się w rolę 
nauczycielki ewy. W filmie można zobaczyć też andrzeja Blu-
menfelda (nauczyciel wychowania fizycznego).

Na uwagę zasługuje też młoda obsada filmu. Na ekranie 
zobaczymy elizę Rycembel, znaną choćby z serialu „Belfer”, 
gdzie również zasiadła w szkolnej ławce. W „Carte Blanche” jako 
uczennica Klara ma najlepsze relacje z wychowawcą, Kacprem. 
Jest trochę buntownicza, ale to właśnie ona staje po stronie belfra, 
gdy ten chce zrezygnować z wychowawstwa. Jeszcze bardziej 
buntowniczy jest Wojtek, który uważa, że w szkole jest przeka-
zywana wiedza zbędna, więc on nie będzie się uczył niczego.

Czy warto ten film obejrzeć? Tak, tak i jeszcze raz tak. Często 
narzekamy na jakość polskich produkcji filmowych. Tu mamy 
prawdziwy rodzynek i znajdziemy w nim wszystko to, co dobry 
film zawierać powinien. Bawi, wzrusza, i skłania do refleksji.  
a w dodatku oparty jest na prawdziwych wydarzeniach. ■
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Przenieśmy się na chwilę do innego świa-
ta, nie zmieniajmy czasu ani panujących 
dat. Żyjmy chwilą, nie dbając o szczegóły 

i sprawdźmy, jakie piekło zgotuje nam los.  

„Opowieść podręcznej”

akcja serialu „Opowieść podręcznej” rozgrywa się w chorym 
państwie, gdzie nadrzędnym celem jest praworządność i Bóg, ale 
nie ten znany nam jako kochający ojciec, tylko surowy, sprawiedliwy 
sędzia. Prawo do życia w tym kraju mają tylko ci dobrze ustawieni, 
a zwykli ludzie, poza płodnymi kobietami, prawa do niego nie po-
siadają. Przedstawiony świat to owładnięta dyktaturą chrześcijań-
skich fundamentalistów ameryka. Rozwarstwione społeczeństwo 
zmaga się z problemem bezpłodności, spowodowanym degradacją 
środowiska. Dlatego też płodne kobiety zostają porywane i przy-
gotowane do misji bycia „podręczną”.

Serial „Opowieść podręcznej” oparty został na głośnej powieści 
o tym samym tytule, wydanej w 1985 roku, kiedy prezydentem 
Stanów Zjednoczonych był Ronald Reagan. Choć wydawać by się 
mogło, że scenariusz serialu jest czystą fikcją, to jednak przedsta-
wiona w nim rzeczywistość nie jest tak odległa od tej, która nas 
otacza. Serial buduje napięcie z każdym kolejnym odcinkiem. 
Chronologicznie poznajemy historie kolejnych istotnych boha-
terów. Ważną rolę odgrywa w nim także muzyka, która zazwyczaj 
pojawia się w ostatnich minutach odcinków i jest zwieńczeniem 
pokazywanych wcześniej sytuacji. „Opowieść podręcznej” wzrusza 
do łez, wzbudza ciekawość, wciąż zachowuje dozę tajemniczości. Nie-
ustannie zaskakuje, nie do przewidzenia są dalsze losy bohaterów. 

Główną rolę żeńską odegrała rewelacyjna elisabeth Moss, która 
świetnie odnalazła się w roli Offred. To właśnie wraz z nią widz 
przeżywa przedstawione dramaty. Czuje wstyd i zażenowanie, 
płacze z bezsilności czy wali pięściami w ścianę. Zastanawia się, 
co zrobiłby na jej miejscu. Bardzo dobra, mroczna, a wręcz zasnuta 
mgłą scenografia pozwala bez problemu przenieść się widzowi 
do tamtych czasów i na własnej skórze poczuć klimat totalitarnego 
państwa. Stroje w serialu również zasługują na ukłon. Krwisto czer-
wone habity podręcznych z białym okryciem na głowie prezentują 
się naprawdę świetnie, szczególnie gdy kontrastują z czarnymi 
mundurami przedstawicieli „oczu”.  

Ten serial to swoisty majstersztyk. Kończy się w sposób niejed-
noznaczny, co pozostawia widza z wielkim znakiem zapytania. 
Uspokajam Waszą rządzę wiedzy - twórcy potwierdzili powstanie 
następnych sezonów! Nie zostaje nam nic innego jak cierpliwie 
czekać i snuć domysły, jak dalej potoczą się losy Offred. Pod jego 
okiem. ■ 
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„Jak to widzisz?” z oprowadzaniem w PJM
KUlTURa

Muzeum Pałac Herbsta zorganizowało plebiscyt, w ramach którego publiczność mogła decy-
dować o tym, jakie obrazy pojawią się na ekspozycji. efektem jest wystawa „Jak to widzisz?”. 

Muzeum Pałac Herbsta, będące czę-
ścią Muzeum Sztuki w Łodzi, otwiera 
się na swoich odbiorców: nie tylko 
umożliwiając im decydowanie o kształ-
cie realizowanych działań, ale również 
przygotowując wydarzenia dostępne 
dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

Obrazy, które składają się na wystawę 
„Jak to widzisz?”, pochodzą ze zbiorów 
muzeum i zostały wyłonione w ramach 
otwartego plebiscytu. Ostatecznie wy-
brano czterdzieści prac, wśród których 
znaleźć można obrazy m.in. Józefa Cheł-
mońskiego, leona Wyczółkowskiego czy 
Olgi Boznańskiej.

– Plebiscytowi towarzyszył konkurs, 
w którym głosujący mogli napisać teksty 
uzasadniające wybór. Spośród nich jury 
wskazało najciekawsze, a ich autorki i au-
torów nagrodzono udziałem w pracach 
zespołu kuratorskiego. Kuratorzy spoty-

kali się przez kilka miesięcy i pracowali 
nad ostatecznym kształtem wystawy – 
informuje muzeum.

Wystawę będzie można oglądać 
do końca marca 2019 roku. Oprowa-
dzanie z tłumaczeniem na Polski Język 

Migowy zaplanowano na 7 marca. Szcze-
gółowe informacje na temat zapisów 
na wydarzenie można znaleźć na stronie 
muzeum. ■

Źródło: palac-herbsta.org.pl
Red.
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„Sercem widzę więcej”
MUZyKa

Pod takim tytułem olsztyński muzyk Daniel Rupiński wydał swoją debiutancką płytę. Jak sam 
mówi, spełniło się jedno z jego największych marzeń.

– To niesamowite uczucie, móc zreali-
zować swoje marzenie – cieszy się Daniel 
Rupiński. – Jestem przykładem, że można 
to zrobić i zachęcam innych, by także 
marzyli i szukali sposobów na realizację 
takich wizji.

Multiinstrumentalista dodał także, 
że marzenie to towarzyszyło mu od za-
wsze. Teraz udało się je spełnić m.in. dzię-
ki wsparciu Urzędu Miasta Olsztyn, który 
przeznaczył na ten cel 8 tysięcy złotych. 
M.in. za te pieniądze muzyk nagrał płytę 
i wydał ją w nakładzie 100 egzemplarzy. 
Do tego, wraz z fundacją Szansa dla Nie-
widomych, zorganizował profesjonalną 
sesję zdjęciową i koncert, który odbył się 
w grudniu ubiegłego roku.

– Daniel jest jedną z osób, która 
dostała od nas pieniądze na promocję 
swojej twórczości – mówi Gabriela Ko-
narzewska, dyrektorka Wydziału Kultury 

i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsz-
tyn. – Zachęcamy wszystkich olsztyń-
skich artystów do składania wniosków 
i korzystania ze wsparcia, które oferu-
jemy.

Na płycie znalazło się 10 utworów  

poezji Marcina Urbana w aranżacji  
muzycznej oraz wokalnej Daniela Rupiń-
skiego. Niewidomy artysta od urodzenia 
jest związany z Olsztynem, a od 2009 roku 
pełni też rolę miejskiego hejnalisty. ■

Źródło: olsztyn.eu

Fo
t. 

ol
sz

ty
n.

eu



Str. 34 http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥ http://www.razemztoba.plrazem z TOB¥Str. 34

Rozliczenie z fiskusem po nowemu
PRaWO

Usługa Twój e-PIT w 2019 r. będzie dostępna dla podatników rozliczających się na formularzach 
PIT-37 i PIT-38. Rozliczenia roczne za 2018 r. w usłudze Twój e-PIT zostaną automatycznie 
i bezpłatnie przygotowane przez system na podstawie danych zgromadzonych przez admi-

nistrację skarbową. Będzie je można sprawdzić już od 15 lutego 2019 r. wyłącznie elektronicznie  
na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl.
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aby uzyskać dostęp do swojego ze-
znania podatkowego za 2018 r., przygo-
towanego w ramach usługi Twój e-PIT, 
nie trzeba składać żadnego wniosku ani 
przynosić dokumentów do urzędu skar-
bowego – zeznanie będzie wystawione 
automatycznie i bezpłatnie dla wszyst-
kich podatników, którzy rozliczają się 
na formularzach PIT-37 i PIT-38.

co będzie zawierać Twój e-PIT?
W usłudze Twój e-PIT to system au-

tomatycznie przygotuje i udostępni dla 
podatnika zeznanie roczne. Usługa wy-
korzystuje przy tym wyłącznie te dane, 
które posiada administracja skarbowa. 
Są to informacje od pracodawców, dane 
z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulgi 
na dzieci czy informacje o organizacji 
pożytku publicznego, którą podatnik 
wskazał rok wcześniej.

Jeżeli podatnik chce skorzystać np. 
z odliczenia darowizny na cele krwio-
dawstwa czy kultu religijnego, wydatków 
na cele rehabilitacyjne lub użytkowania 
internetu czy wpłat na IKZe – uzupełnia 

aneta DZiemiDoWicZ
swoje zeznanie samodzielnie, po zalogo-
waniu do usługi.

Zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest 
wypełniane dla podatnika indywidual-
nie. Sposób rozliczenia można zmienić 
na wspólny z małżonkiem lub jako osoba 
samotnie wychowująca dzieci. aby to zro-
bić, również wystarczy się zalogować 
do usługi i wybrać odpowiednią opcję.

Twój e-PIT — jak go złożyć? 
W serwisie podatki.gov.pl wybierz 

Twój e-PIT, a następnie dokonaj uwie-
rzytelnienia.

Użyj profilu zaufanego lub wpisz 
swoje dane:

● PeSel (albo: NIP i datę urodzenia),
● kwotę przychodu z deklaracji 

za rok 2017,
● kwotę przychodu z jednej z in-

formacji od pracodawców (np. PIT-11) 
za rok 2018.

Sprawdź swoje dane. Teraz mo-
żesz:

● zaakceptować zeznanie bez zmian 
i pobrać Urzędowe Poświadczenie Od-
bioru (UPO),

● jeśli nie rozliczasz się indywidual-
nie, zmienić sposób rozliczenia na:

– wspólne z małżonkiem,
– jako osoba samotnie wychowują-

ca dzieci,
● zmienić lub wskazać organizację 

pożytku publicznego (OPP), której chcesz 
przekazać 1% podatku,

● zmienić dane ulgi na dzieci lub do-
dać ulgę,

● dodać inne dane, np. odliczenia 
darowizny na cele krwiodawstwa, kultu 
religijnego, wydatki na cele rehabilita-
cyjne lub z tytułu użytkowania internetu, 
wpłaty na indywidualne konto zabezpie-
czenia emerytalnego (IKZe),

● odrzucić przygotowany PIT i roz-
liczyć się samodzielnie w innej formie. 
W tym przypadku Twój e-PIT propo-
nowany przez urząd nie będzie brany 
pod uwagę,

● nie zrobić nic – wówczas 30 kwiet-
nia Twoje rozliczenie zostanie uznane 
za złożone.

Na koniec zaakceptuj i wyślij zeznanie. 
Teraz możesz pobrać UPO. ■
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Jak zatrudnić nianię i skorzystać z dofinansowania?
PRaWO

Rodzic, który chce zatrudnić nianię do opieki nad swoim dzieckiem musi najpierw zawrzeć 
z nianią tzw. umowę uaktywniającą. Czyli – najprościej mówiąc – umowę zlecenia z osobą 
fizyczną sprawującą opiekę nad dzieckiem.

Do umowy tej stosuje się przepisy doty-
czące zlecenia, dlatego musi ona określać 
takie elementy jak :

● strony umowy (rodzic/opiekun dziec-
ka i niania),

● cel i przedmiot umowy,
● czas i miejsce sprawowania opieki,
● liczbę dzieci powierzonych opiece,
● obowiązki niani,
● wysokość wynagrodzenia oraz sposób 

i termin jego wypłaty,
● czas, na jaki umowa została zawarta,
● warunki i sposób zmiany, a także 

rozwiązania umowy.
Umowę od której składki będą płacone 

z budżetu państwa, rodzic może podpi-
sać wtedy, gdy dziecko, którym niania 
będzie się opiekować, ma od 20 tygodni 
do 3 lat (ewentualnie do 4 lat, jeżeli nie ma 
możliwości zapewnienia dziecku opieki 
przedszkolnej). Nianią nie może być osoba 
niepełnoletnia ani żaden z rodziców. Może 
natomiast być to student, senior, babcia, 
dziadek lub inna osoba spokrewniona.

Po zawarciu takiej umowy jeden z rodzi-
ców zgłasza w ZUS na formularzu ZUS ZFa 
siebie jako płatnika składek. Zgłoszenie 

to należy złożyć tylko w przypadku, gdy 
rodzic nie jest już wcześniej zarejestro-
wany jako płatnik składek np. z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Następnie, w ciągu siedmiu dni od dnia 
powstania obowiązku ubezpieczeń, rodzic 
zgłasza na formularzu ZUS ZUa nianię 
jako ubezpieczoną, jeżeli niania będzie 
podlegała ubezpieczeniom społecznym 
i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeżeli nato-
miast niania podlega już ubezpieczeniom 
społecznym z innego tytułu (np. pracuje 
już w innym miejscu lub prowadzi pozarol-
niczą działalność gospodarczą), to należy 
ją zgłosić jedynie do ubezpieczenia zdro-
wotnego na formularzu ZUS ZZa.

Jakimi ubezpieczeniami jest ob-
jęta niania?

Niezależnie od tego, czy niania 
jest studentem, emerytem czy inną 
osobą spokrewnioną, objęta jest 
obowiązkowymi:

● ubezpieczeniami społecznymi (eme-
rytalnym, rentowymi i wypadkowym) 
i ubezpieczeniem zdrowotnym – jeżeli np. 
opieka nad dzieckiem jest jej jedyną pracą,

● tylko ubezpieczeniem zdrowotnym – 
np. gdy pracuje jednocześnie na cały etat.

Ubezpieczenie chorobowe jest dla niani 
dobrowolne. Składkę na nie finansuje 
sama niania. Rodzic potrąca jej tę składkę 
z pensji i odprowadza do ZUS.

Kiedy budżet państwa sfinansuje 
za nianię składki? W jakiej wyso-
kości?

Trzeba pamiętać, że budżet państwa 
sfinansuje tylko składki obliczone od wy-
nagrodzenia niani nieprzekraczającego 
kwoty 50 proc. minimalnego wynagrodze-
nia (aktualnie 1125 zł). Jeśli niania zarabia 
więcej, nadwyżkę rozlicza i opłaca rodzic.

Budżet państwa sfinansuje składki 
pod warunkiem, że:

● niania została zgłoszona przez rodzica 
do ubezpieczeń społecznych i zdrowot-
nego,

● rodzice (rodzic samotnie wychowują-
cy dziecko) są zatrudnieni, świadczą usługi 
na podstawie umowy cywilnoprawnej 
stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecz-
nych, prowadzą pozarolniczą działalność 
lub działalność rolniczą, 

● dziecko nie jest umieszczone w żłob-
ku, klubie dziecięcym, a także nie zostało 
objęte opieką sprawowaną przez dzien-
nego opiekuna,
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W marcu większe emerytury
SeNIOR

Doskonała wiadomość dla osób z niskimi emeryturami. ZUS zwróci seniorom nadpłacony 
podatek – jednorazowo mogą liczyć nawet na kilkaset złotych w marcowej wypłacie. Jest to 
efekt podniesienia kwoty wolnej od podatku.
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Kwota wolna od podatku została podniesiona dwa 
razy – najpierw w 2017 r. z 3091 zł do 6600 zł rocznie, 
potem w 2018 r. – do 8000 zł.

– Pomimo tych zmian wszyscy podatnicy płacili 
zaliczki na podatek dochodowy, jakby kwota wolna 
się nie zmieniła. Dlatego teraz seniorzy z najniższymi 
świadczeniami będą mogli liczyć na zwrot podat-
ku, który nadpłacili. W niektórych przypadkach 
są to wcale niemałe pieniądze. Z naszych szacun-
kowych wyliczeń, wynika, że osoba z minimalną 
emeryturą, czyli 1029, może liczyć na nieco więcej 
niż 113 złotych zwrotu – wyjaśnia anna Ilukiewicz 
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS w województwie 
warmińsko-mazurskim.

Zasada zwrotu nadpłaconego podatku jest prosta, 
im niższe świadczenie, tym zwrot będzie większy. Nie 
trzeba wypełniać żadnych wniosków, żeby dostać te 
pieniądze. ZUS sam rozlicza seniorom podatki i wy-
syła im tylko formularz PIT-40a. To z PIT-u emeryci 
dowiedzą się, ile wynosi ich nadpłata podatku. ZUS 
uwzględni ją w wypłacie marcowej emerytury, dlatego 
wpływy na konta emerytów będą większe. ■

anna ilukieWicZ

● dziecko ukończyło 20 tygodni,
● niania jest osobą pełnoletnią,
● niania nie jest rodzicem dziecka.
W przypadku umów uaktywniających 

zawartych przed 1 stycznia 2018 roku bu-
dżet państwa finansuje składki na ubezpie-
czenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe 
i zdrowotne za nianię tylko od tej części 
jej pensji, która nie przekracza minimal-
nego wynagrodzenia.

Rodzice dziecka opłacają składki w przy-
padku gdy pensja niani przekroczy poło-
wę minimalnego wynagrodzenia. Opłacą 
jednak składki tylko od kwoty, o którą 
pensja opiekunki przekracza połowę mi-
nimalnego wynagrodzenia. Jeżeli więc 
opiekunka w umowie miałaby określoną 
pensję na poziomie 2250 tys. zł, to budżet 
państwa finansuje składki od podstawy 
wynoszącej 1125 zł, a rodzic opłaca składki 
od podstawy 1125 zł, przy czym:

● składkę na ubezpieczenie emerytalne 

od kwoty nadwyżki finansują w połowie 
rodzice dziecka i w połowie opiekunka 
(po 9,76 proc.),

● składkę na ubezpieczenie rentowe  
1,5 proc. podstawy wymiaru opiekunka, 
a 6,5 proc. rodzice,

● składkę na ubezpieczenie wypadkowe 
od nadwyżki w całości finansują rodzice 
dziecka (1,67 proc.),

● składkę na ubezpieczenie zdrowotne 
od nadwyżki w całości finansuje niania 
(9 proc.).

Na życzenie niani można ją również 
zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia 
chorobowego, ale składkę na to ubezpiecze-
nie sfinansuje niania z własnych środków, 
a jeden z rodziców będący płatnikiem skła-
dek będzie ją opłacał do ZUS (2,45 proc.)

co zrobić, gdy niania zachoruje?
Jeśli niania wyraziła chęć podlegania 

dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobo-

wemu i została przez rodzica zgłoszona 
do tego ubezpieczenia, może uzyskać 
zasiłek chorobowy lub świadczenie re-
habilitacyjne. Należy jednak pamiętać 
o tym, że prawo do zasiłku chorobowego 
ma po upływie 90 dni nieprzerwanego 
ubezpieczenia chorobowego. Niania, 
która zachorowała, otrzyma od lekarza 
zaświadczenie lekarskie, które rodzic 
zatrudniający nianię, wraz z wypełnio-
nym drukiem ZUS Z-3a, powinien złożyć 
w placówce ZUS.

Rodzice, którzy będą mieli jakikolwiek 
problem ze zgłoszeniem czy rozlicze-
niem składek za nianię, zawsze mogą 
liczyć na pomoc pracowników ZUS, 
którzy pomogą wypełnić niezbędne 
formularze. Informacje można również 
znaleźć na stronie internetowej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl/
nianie. ■
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e-ZlA – kiedy wniosek o wypłatę zasiłku?

PRaWO

elektroniczne zwolnienia lekarskie stały się regułą. Od dwóch miesięcy nie ma już innej formy 
potwierdzającej czasową niezdolność do pracy. Należy jednak pamiętać, że nie zmieniły się 
zasady wypłacania zasiłków. W dalszym ciągu gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie 

wypłacał chorobowe, zobowiązani jesteśmy do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku. Konieczne jest 
dopełnienie tej formalności m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, wy-
stępujących o zasiłek po ustaniu ubezpieczenia czy pracowników, którym ZUS, a nie pracodawca, 
wypłaca świadczenia chorobowe.
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ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego 
z urzędu. aby pracownik mógł otrzymać 
to świadczenie, pracodawca, który nie 
jest płatnikiem zasiłków, to znaczy taki, 
który zgłasza do ubezpieczenia chorobo-
wego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, 
powinien przekazać do ZUS zaświadcze-
nie płatnika składek Z-3 (w przypadku 
pracownika) albo Z-3a (w przypadku 
ubezpieczonych innych niż pracownik, 
np.  zleceniobiorców), które jest trak-
towane na równi z wnioskiem o zasi-
łek. Dotyczy to zarówno pierwszego 
zwolnienia lekarskiego, jak i kolejnych 
za nieprzerwany okres niezdolności 
do pracy. W przypadku wystawienia ko-

lejnego e-Zla za okres nieprzerwanej 
niezdolności do pracy, zaświadczenie 
płatnika składek Z-3 pracodawca wy-
pełnia w ograniczonym zakresie. Pra-
codawca może też w tym celu skorzystać  
z zaświadczenia ZaS-12.

Jeżeli zwolnienie dotyczy opieki, 
niezbędny jest także wypełniony przez 
pracownika lub innego ubezpieczonego 
wniosek o zasiłek opiekuńczy na dru-
ku Z-15a lub Z-15B. Wniosku o zasiłek 
opiekuńczy pracownik nie składa, gdy 
otrzymał kolejne e-Zla za nieprzerwany 
okres  sprawowania opieki nad tym sa-
mym chorym dzieckiem lub tym samym 
chorym członkiem rodziny i okoliczności 
podane przez niego we wcześniejszym 
wniosku nie zmieniły się.

Przedsiębiorca, który jest zgłoszony 
do dobrowolnego ubezpieczenia choro-
bowego oraz otrzymał zwolnienie lekar-
skie, powinien złożyć wniosek o wypłatę 
swojego zasiłku. Można skorzystać z dru-
ku zaświadczenia płatnika składek Z-3b 
lub wniosku o zasiłek chorobowy ZaS-53.

Jeśli natomiast niezdolność do pracy 
z powodu choroby przypada po ustaniu 
zatrudnienia, to konieczne jest jeszcze 
złożenie wniosku na druku ZaS-53. 
W przypadku otrzymania pierwsze-
go zwolnienia, które obejmuje okres 
po ustaniu ubezpieczenia, należy wraz 
z wnioskiem złożyć oświadczenie na dru-
ku Z-10. Można to zrobić w formie elek-
tronicznej lub pisemnej. ■

katarZyna krupicka 



Tylko połowa Polaków się bada 
ZDROWIe

Choroby nowotworowe dotykają co roku blisko 160 tys. Polaków. Mimo rosnącej skali za-
chorowań tylko połowa społeczeństwa regularnie poddaje się badaniom diagnostycznym 

– wynika z raportu Nationale-Nederlanden. W związku z tym, że rak jest chorobą, która pociąga 
za sobą ogromne koszty, kluczowa jest nie tylko profilaktyka zdrowotna, lecz także finansowa, 
która zapewnia dodatkowe środki na czas leczenia i powrotu do zdrowia. Okazją do dyskusji  
na ten temat jest obchodzony 4 lutego Światowy Dzień Walki z Rakiem.
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Dokument odnosi się do obszarów, 
gdzie może dojść do naruszenia praw pa-
cjenta, problemów z udzielaniem świad-
czeń oraz innych usterek dotyczących 
elementów systemu ochrony zdrowia. 
Najczęściej pacjenci skarżą się na lecze-
nie szpitalne, to aż 34 proc. wszystkich 
zgłoszeń. Obok nich należy wymienić 
ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, 
stomatologię, opiekę psychiatryczną, reha-
bilitację i podstawową opiekę zdrowotną. 
Najwięcej sygnałów dotyczy warunków 
udzielania świadczeń, w tym dokumentacji 
medycznej, tajemnicy informacji związa-
nej ze stanem zdrowia pacjenta, a także 
wyrażania zgody bądź sprzeciwu wobec 
opinii lekarza.

– Jestem przekonany, że przygotowa-
ny raport będzie kolejnym ważnym kro-
kiem do podjęcia skutecznych działań 
zmierzających do wzmocnienia ochro-
ny praw pacjentów w Polsce – podkre-
ślał Bartłomiej Chmielowiec, kierownik  

Zdrowie pod telefonemZDROWIe

Od 10 lat, dzięki staraniom Rzecznika Praw Pacjenta, funkcjonuje bezpłatna ogólnopolska 
infolinia dla kuracjuszy. Zespół ekspertów przedstawił raport z ostatnich czterech lat  

jej działalności.
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zespołu ekspertów.
W raporcie pojawiły się istotne uwagi 

wymagające natychmiastowych czynności. 
Rzecznik wskazuje na problemy zwią-
zane z oczekiwaniem, a także dostępem 
do świadczeń zdrowotnych, szczególnie dla 
dzieci i młodzieży. Zwraca uwagę na pod-
niesienie jakości żywienia w całodobowych 
placówkach. Pojawiają się także punkty 
poruszające kwestie utworzenia ogólno-
polskiej bazy, która zawierałaby szereg 

informacji o problemach zdrowotnych, 
tym samym mówi się o przyśpieszeniu prac 
nad wdrożeniem programu e-zdrowia.

Z analizy raportu jasno wynika, że ist-
nieje potrzeba stworzenia miejsca z rzetel-
nymi informacjami z zakresu medycyny. 
Badanie respondentów to według Rzecz-
nika Praw Pacjenta impuls do dalszych 
pozytywnych zmian, na które wszyscy 
z niecierpliwością czekamy. ■

Źródło: bpp.gov.pl

Weronika Wójcik

– Polacy zdają sobie sprawę z tego, 
że leczenie onkologiczne jest długie 
i kosztowne. To są zarówno koszty bez-
pośrednie, jak i pośrednie, ponoszone 
przez chorego i państwo. Dlatego zapo-
bieganie i szybkie wykrywanie chorób 
nowotworowych leży w interesie państwa 
i samych pacjentów. Ważne jest to, kiedy 
rak zostanie wykryty. Dlatego kładzie-
my nacisk na profilaktykę. Namawiamy 
Polaków do badań i pochylenia się nad 
własnym zdrowiem – mówi w rozmowie 
z Newseria Biznes elżbieta Kozik, prezes 

Ruchu Społecznego Polskie amazonki.
Do głównych czynników ryzyka chorób 

nowotworowych należą: niewłaściwy tryb 
życia, nieodpowiednia dieta, zanieczyszcze-
nie środowiska oraz uwarunkowania gene-
tyczne. Właściwa profilaktyka i regularne 
badania diagnostyczne zwiększają szanse 
pacjentów, ale Polacy wciąż zbyt rzadko 
przykładają do nich odpowiednią wagę. 
Dane z raportu „Choroba nowotworowa 
– profilaktyka zdrowotna i finansowa”, 
przygotowanego na zlecenie Nationale-
-Nederlanden, pokazują, że tylko 51 proc. 

Polaków regularnie poddaje się badaniom 
diagnostycznym w celu wczesnego zdia-
gnozowania choroby.

– Najczęściej na badania decydują się 
kobiety, osoby starsze, a także mieszkańcy 
małych i średnich miejscowości. Znacznie 
więcej, bo ponad 60 proc. respondentów, 
stosuje tzw. bierną formę profilaktyki, czy-
li nie spożywają alkoholu w nadmiarze 
oraz nie palą tytoniu – mówi Joanna Wal-
czuk, menadżer ds. produktów Nationale-
-Nederlanden. ■

Źródło: newseria.pl
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Nowoczesna technologia pozwoli osobom po udarze  

POMOCNa TeCHNIKa

Rehabilitacja osób po udarach, wybudzonych ze śpiączki i w innych ciężkich stanach 
neurologicznych, jest zazwyczaj długa i trudna. Dzięki nowym technologiom komu-
nikacja z nimi jest jednak znacznie łatwiejsza. Nowe urządzenia potrafią śledzić ruch 

gałek ocznych, dzięki czemu chorzy mają realną szansę sygnalizować swoje potrzeby. Do-
datkowo wykonywanie ćwiczeń przy użyciu wzroku jest też rehabilitacją ważnych powiązań 
w mózgu, co pozytywnie wpływa na koncentrację, pamięć i emocje osób chorych.

– Neurorehabilitacja to ciągłe stymu-
lowanie konkretnych ośrodków w na-
szym mózgu. W przypadku eye trackingu 
polega to przede wszystkim na tym, 
że na ekranie monitora pokazywane są 
różnego rodzaju obrazy, grafiki, i tym 
właśnie stymuluje się uszkodzone części 
mózgu. Mózg, jako zaawansowana ma-
szyneria naszego organizmu, ma bardzo 
ciekawą zdolność, tzw. neuroplastycz-
ność – uszkodzone części jest w stanie 
przenieść do innych części, które działają 
prawidłowo – tłumaczy w rozmowie 
z agencją Newseria Innowacje Martyna 
Zielińska z assisTech.

Nowoczesne urządzenia mogą oka-
zać się przełomem w rehabilitacji osób 
w ciężkich stanach neurologicznych, 
ale też w ich komunikacji z otoczeniem. 
W sytuacji, kiedy pacjent pozostaje unie-
ruchomiony i nie jest w stanie skomu-
nikować się z otoczeniem za pomocą 
mowy czy gestów, ruchy gałek ocznych 
są jedyną formą kontaktu. Śledzenie 
aktywności wzrokowej pacjenta pozwala 
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sprawdzić, co konkretnie przyciąga uwa-
gę chorego na wyświetlanym ekranie, 
a wszystkie jego reakcje są analizowane. 
Chory może też sterować komputerem 
poprzez wybieranie za pomocą wzroku 
konkretnych elementów.

– Narzędzie C-eye wykorzystuje 
neurorehabilitację w kilku aspektach  
w badaniu i rozwoju funkcji poznaw-
czych, funkcji mowy, wzroku, słuchu, 
koordynacji słuchu i wzroku, pamięci 
i rozumowania. C-eye jest kompletnym, 
całościowym systemem neurorehabili-
tacji dla chorych z bardzo poważnymi 
wadami bądź uszkodzeniami neurolo-
gicznymi – podkreśla Martyna Zielińska.

Choć uszkodzone komórki nerwowe 
nie ulegają naprawie, to istnieją inne 
mechanizmy, które umożliwiają popra-
wę stanu pacjenta – jeśli normalne sy-
gnalizowanie potrzeb jest niemożliwe, 
rozwijają się inne aspekty, jak pamięć 
czy percepcja. C-eye to umożliwia, np. 
poprzez wykonywanie przez pacjenta 
specjalnych zadań przy użyciu wzroku. 

Stymulowane są wówczas wzrok, słuch 
i funkcje poznawcze.

Choć narzędzie sprawdza się przede 
wszystkim u osób z chorobą alzheimera 
czy po udarach, sprawdzi się także przy 
terapii dzieci.

– Obecnie C-eye wykorzystywany 
jest w wielu placówkach leczniczo-opie-
kuńczych, w szpitalach, w szkołach spe-
cjalnych. Opracowujemy nowe wersje 
językowe dla zagranicznych partnerów, 
dla Stanów Zjednoczonych i Chin. Pro-
wadzimy bardzo szeroki projekt ba-
dawczy, którego celem jest stworzenie 
kompleksowego systemu edukacyjno-
-rehabilitacyjnego dla dzieci w szkołach 
– zapowiada Martyna Zielińska.

Transparency Market Research oce-
nia, że do 2024 roku rynek urządzeń 
do neurorehabilitacji osiągnie wartość 
3,2 mld dol., a średnie roczne tempo 
wzrostu przekroczy 15 procent. ■

Źródło: newseria.pl

czy z chorobą Alzheimera porozumieć się z otoczeniem
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XIV Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym

SPORT

M iędzy 29 stycznia a 1 lutego 2019 roku na terenie powiatu bielskiego oraz miasta 
Bielska-Białej odbyła się XIV edycja Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw 
Polski w Ratownictwie Medycznym.

W Mistrzostwach wzięło udział  
35 załóg stanowiących elitę polskiego 
ratownictwa medycznego, w tym 3 za-
łogi zagraniczne z Ukrainy. Uczestnicy 
przyjechali własnymi ambulansami, 
prezentując wyposażenie z różnych re-
gionów kraju i z zagranicy, a umiejęt-
ności teoretyczne i praktyczne oceniali 
sędziowie mistrzostw.

Dla zawodników zostało przygoto-
wanych 8 konkurencji obejmujących 
pozorowane zdarzenia medyczne. Roz-
grywane one były na terenach Ośrodka 
Harcerskiego w Wilkowicach, dworca 
PKP w Bielsku-Białej, drogi krajowej S52 
oraz pomieszczeń mieszkalnych jednego 
z wieżowców w Bielsku-Białej. Organi-
zatorzy przygotowali aż trzy zadania 
nocne, w tym jedno ćwiczenie z zakresu 
postępowania ratowniczego w przypadku 
wystąpienia zdarzenia mnogiego.

Bazą noclegową i miejscem startu 
do zadań był „Parkhotel Vienna”, na-
tomiast uroczyste otwarcie mistrzostw 
odbyło się w Teatrze Polskim w Biel-
sku-Białej. Startujące załogi zgłaszały 
się w wyznaczonym czasie, w określo-
nym na podstawie otrzymanych współ-
rzędnych GPS miejscu, i wykonywały 
przygotowane zadanie zgodnie z obo-
wiązującymi procedurami oraz aktu-
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alną wiedzą medyczną zawodników. 
Czynności te były punktowane przez 
sędziów, co ułożyło klasyfikację końco-
wą. laureatem XIV Międzynarodowych 
Zimowych Mistrzostw Polski został zespół 
Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa 
Medycznego i Transportu Sanitarnego 
w Kielcach. Drugie i trzecie miejsce zajęły 
zespoły z Powiatowej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Tarnowie. Nagrody zwy-
cięskim załogom wręczyła wiceminister 
zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Zawodom towarzyszyły sesje naukowe 
oraz warsztaty, umożliwiające bezpośred-
nią wymianę poglądów oraz doświadczeń 
pomiędzy specjalistami medycyny ratun-

Medalowa Kopenhaga
WIOŚlaRSTWO HalOWe

Udane mistrzo-
stwa europy mają  
za sobą parawio-

ślarze. W Kopenhadze 
przedstawiciele klubów 
KSI START Szczecin, UKS 
Salwator NPS Kraków 
i Lotto-Bydgostia wywal-
czyli 6 medali na ergo-
metrze.

Po złoto sięgnęli Jolanta Majka (KSI STaRT Szczecin, kategoria PR2W 8:41,9  
– rekord Polski) oraz Robert Niesyczyński (UKS Salwator NPS Kraków, kategoria PR3M 
6:42,9).

Srebro przypadło w udziale Patrycji Kapłon (UKS SalWaTOR NPS Kraków kategoria 
PR3W 8:21,7). Brązowe medale zdobyli Michał Gadowski (KSI STaRT Szczecin kategoria 
PR2M 7:37,8), Jarosław Kailing (KSI STaRT Szczecin, kategoria PR1M 8:47,3 – rekord Polski) 
oraz Daniel Bojarek (lotto-Bydgostia, kategoria PR3M 7:15,9). Tuż za podium uplasował 
się leszek Niewiarowski (KSI STaRT Szczecin, kategoria PR1M 9:52,1).

24 lutego w kalifornijskiej miejscowości long Beach wioślarze wystartują w mistrzo-
stwach świata na ergometrze. Docelowym startem w tym roku są jednak mistrzostwa 
świata w austriackim linz (25.08 – 01.09), stanowiące bezpośrednią kwalifikację do igrzysk 
paraolimpijskich w Tokio w 2020 roku. ■

Michał Krogulec/pzsnstart.eu

kowej z Polski i z zaproszonych państw.
Ich organizatorem było Bielskie 

Pogotowie Ratunkowe, powiat bielski 
oraz Związek Pracodawców Ratownictwa 
Medycznego SP ZOZ. Patronat Honorowy 
nad Mistrzostwami sprawowali Mini-
ster Zdrowia, Marszałek Województwa 
Śląskiego, Wojewoda Śląski, Konsultant 
Krajowy w dziedzinie Medycyny Ratun-
kowej, Konsultant Krajowy w dziedzinie 
Intensywnej Terapii oraz Starosta Po-
wiatu Bielskiego. ■

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
oprac. Red.
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Kraków będzie gospodarzem 
aMP FUTBOl

Rosną szanse na organizację ampfutbolowych Mistrzostw europy w Krakowie. Nasz kraj od-
wiedziła ostatnio delegacja europejskiej Federacji Ampfutbolu (eAFF).

Delegacja eaFF odwiedziła Kraków, 
który ubiega się o prawo organizacji 
ampfutbolowych Mistrzostw europy 
w 2020 roku. W piątek do Polski przy-
lecieli sekretarz generalny eaFF Simon 
Baker i przewodniczący komisji mi-
strzostw Dave Tweed, którzy w imieniu 
europejskiej federacji odwiedzili Kra-
ków. Przedstawiciele eaFF byli bardzo 
zadowoleni z rezultatów wizytacji.

– Jesteśmy pod dużym wrażeniem 
przygotowań Polski do organizacji tych 
mistrzostw – przyznał Baker.

Przedstawiciele eaFF i amp Futbol 
Polska odwiedzili stadiony Cracovii, Wi-
sły i Garbarni oraz hotele i inne obiekty, 
niezbędne przy organizacji tak dużej 
imprezy. Spotkali się także z prezyden-
tem Krakowa, Jackiem Majchrowskim, 
który potwierdził, że miasto wesprze 
organizację imprezy.

– Bycie gospodarzem mistrzostw 
europy byłoby dla nas wielkim wy-
zwaniem, ale liczymy, że będziemy 
mogli się go podjąć. Mamy też nadzieję, 
że organizując je w Krakowie udowod-
nimy jak piękny może być ampfutbol 
i jak popularny staje się sport osób 
niepełnosprawnych. Chcielibyśmy, aby 
był to kolejny etap fantastycznego roz-
woju ampfutbolu w Polsce – przyznał 
Mateusz Widłak, prezes amp Futbol 
Polska. – Podczas turnieju spodziewa-
my się trybun pełnych kibiców i świet-
nej gry naszej kadry – dodał Widłak, 
który jest również prezesem eaFF. Jako 
przedstawiciel jednego z kandydatów 
nie bierze jednak udziału w procesie 
wyboru organizatora euro 2020.

Po wizytacji eaFF w Krakowie szanse 
na przeprowadzenie turnieju w Polsce 
są duże. – amp Futbol Polska zna-

ne jest w całej ampfutbolowej europie 
z organizacji świetnych turniejów, więc 
spodziewaliśmy się bardzo dobrze przy-
gotowanej wizytacji. Podczas poprzednich 
mistrzostw europy Turcja bardzo wysoko 
zawiesiła jednak poprzeczkę i kolejny go-
spodarz stanie przed wielkim wyzwaniem 
– wyjaśnił Baker, przypominając, że finał 
euro 2017 na Vodafone arena w Stambule 
na żywo obejrzało 41 tysięcy widzów.

Gospodarz mistrzostw europy 2020  
zostanie oficjalnie wybrany już 2 marca 
2019 podczas kongresu eaFF w Warsza-
wie.

aktualnym mistrzem europy jest Tur-
cja, a wicemistrzem – anglia. Podczas 
euro 2017 brązowe medale zdobyli re-
prezentanci Polski. ■

Informacja nadesłana
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Stanisław Brandt – 40 lat w PZN

PasjONaci

Stanisław Brandt – Honorowy Prezes Polskiego Związku Niewidomych Koło w elblągu  
– obchodzi 40-lecie pracy społecznej. To spory kawał życia i historii organizacji. W poniższej 
rozmowie o tym opowiada.

jak Pan znalazł się w Elblągu?
Do elbląga przyjechałem z rodzicami 

w 1946 roku. Skończyłem najpierw szkołę 
podstawową, później średnią na Pocztowej. 
Następnie pojechałem na studia do Kra-
kowa, gdzie uzyskałem tytuł instruktora 
higieny – mogłem kontrolować wszystkie 
sklepy spożywcze, bary, restauracje.

Czyli był Pan inspektorem sani-
tarnym?

Wtedy to się nazywało instruktor hi-
gieny. Pracowałem 23 lata, w związku 
z chorobą oczu poszedłem na wcześniejszą 
emeryturę. Któregoś dnia przechodzi-
łem tędy, patrzę, tablica: „Polski Związek 
Niewidomych”. Wtedy nie wiedziałem, 
że istnieje taki związek. Wszedłem, wspo-
mniałem, że mieszka u mnie  teściowa, 
która jest osobą, która teoretycznie nic 
nie widzi, i zapytałem czy będę mógł ją 
zapisać. a śp. Stefan Tuszer mówi: „a może 
pan by się też zapisał?”. I zapisałem się. 
Za dwa miesiące były wybory i wybrano 
mnie na wiceprzewodniczącego okręgu 
elbląskiego i zarazem przewodniczącego 
koła elbląskiego. Tę funkcję pełniłem przez 
36 lat. Po 36 latach pani Janka [Janina 
Maksymowicz – red] objęła stanowisko 
prezesa, a ja zostałem Prezesem Hono-
rowym. W międzyczasie, żeby sobie parę 
groszy dorobić, bo w sanepidzie  bardzo 
mało się zarabiało – byliśmy zawsze trak-
towani jak służba zdrowia, bo podlegali-
śmy pod służbę zdrowia – piastowałem 
również funkcję kierownika Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej, a zarazem 
byłem przez 4 lata prezesem Polskiego 
Związku emerytów i Rencistów. 

No to ma Pan spory staż  „pozarzą-
dowy”. jak wyglądała Pana działal-
ność w PZN?

Kiedy tutaj było województwo elbląskie, 

mieliśmy 9 kół, ja byłem wiceprzewod-
niczącym Okręgu, a zarazem członkiem 
Zarządu Głównego, gdzie wspólnie z pa-
nem Tuszerem jeździliśmy na różne plena, 
wybory, spotkania, a także do naszych 
ośrodków rehabilitacyjnych – mamy trzy 
takie ośrodki: Muszyna, Ustronie Morskie 
i Klimczok oraz w Ciechocinku. Naszych 
członków kierowaliśmy najpierw do tych 
ośrodków, żeby tam przeszli odpowied-
nią rehabilitację, po której mogli poje-
chać na przeszkolenia do Bydgoszczy. Są 
to szkolenia przede wszystkim z czyn-
ności dnia powszedniego – począwszy 
od wzięcia łyżki, a kończąc na chodzeniu 
z białą laską, wchodzeniu do tramwaju 
(był taki stary tramwaj, jest tam do dzisiaj). 
Koło elbląskie było bardzo liczne, jedno 
z największych w Polsce, liczyło wówczas 
1600 członków. Gdy Zarząd Główny ogło-
sił konkurs na najlepsze koło pracujące 
w Polsce – to był rok 1968 – koło, którym 
kierowałem, zajęło I miejsce. Otrzyma-
liśmy nagrodę. Pieniądze z tej nagrody 
mogliśmy przeznaczyć dla siebie, ale nikt 
z nas ich nie wziął. Zaproponowałem  
śp. Tuszerowi, żeby kupić sprzęt muzyczny 
– organy, mikrofony, wzmacniacz – żeby 
można było utworzyć zespół, który istnieje 
do dzisiejszego dnia. Występujemy różnie: 
na starym mieście w elblągu, w Tolkmicku, 
ostatnio byliśmy na przeglądzie piosenki 
religijnej koło Nowego Dworu i zaśpiewa-
liśmy piękną pieśń maryjną: „Wszystkie 
trony niebieskie”, za co dostaliśmy wyróż-
nienie. Niedawno byliśmy w Tolkmicku 
z kolędami, w domu pomocy społecznej. 
Często odwiedzamy DPS „Niezapominaj-
ka” z naszymi piosenkami czy kolędami, 
a teraz ćwiczymy na przegląd, który od-
będzie się w marcu, w elbląskim ośrodku 
kultury. Przegląd „Od serca do serca” – taki 
ma mieć tytuł. Jeśli chodzi o moją pracę 
społeczną, przez cały czas jako przewod-
niczący nie pobierałem nigdy żadnych 
poborów, wszystko robiłem w ramach wo-

lontariatu. Starałem się zawsze być blisko 
ludzi. Za mojej kadencji było bardzo dużo 
dzieci. Około 60 zostało skierowanych 
do lasek, gdzie jest specjalny ośrodek dla 
dzieci niewidomych, tam dzieci się reha-
bilitowały. Dzisiaj są małżonkami, dwóch 
panów zrobiło doktorat, dwóch panów 
magistrów wyjechało do Warszawy. Orga-
nizowaliśmy dla naszych członków cho-
inkę, w Nadbrzeżu Pikniki pod Żaglami, 
różnego rodzaju imprezy rekreacyjne. Gdy 
pani Janeczka objęła tę funkcję, bardzo 
dobrze nam się współpracuje, wszystkie jej 
polecenia staram się wykonywać. Współ-
pracujemy w zgodzie. Mi się wydaje, że koło 
elbląskie jest najbardziej znane w kraju 
pod względem zgody. U nas nigdy nie było 
jakichś incydentów, kłótni czy jakiegoś 
picia alkoholu. Przebywamy w takiej przy-
jaznej atmosferze. Staramy się przede 
wszystkim docierać do tych ludzi, którzy 
od nas oczekują pomocy. Inicjatorem tych 
spotkań, a także odwiedzania chorych, 
była i jest w dalszym ciągu pani wiceprezes 
Maria Zielińska, która dała takie zadanie 
wszystkim członkom Zarządu, żebyśmy 
odwiedzali tych chorych, którzy do nas 
nie przyjdą. W przypadku zgonu  rodzina 
nas powiadamia. Mamy swój sztandar 
podarowany przez sponsorów, idziemy 
na pogrzeb ze sztandarem, towarzyszymy 
im w ostatniej drodze ich życia.

 Istniała tu jeszcze sekcja esperanto, 
prowadzona przez śp. pamięci Tuszera, 
ale po jego odejściu już nie działa. Jednak 
od czasu do czasu się spotykamy, śpiewa-
my po esperancku, żeby nie zapomnieć.

W kole elbląskim są nie tylko 
mieszkańcy Elbląga, ale też powia-
tu elbląskiego?

 Całego powiatu elbląskiego. Mamy 
gminę Markusy, Gronowo, Milejewo, 
elbląg, Godkowo, Rychliki, Tolkmicko, 
Młynary, Pasłęk.

TERESA BOCHEŃSKA
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 co dzisiaj dzieje się w kole?
Spotykamy się 2-3, czasami 4 razy 

w kwartale. Celem pani Janeczki jest – 
i ja się do tego dostosowuję – integra-
cja. Żeby przybliżyć tych niewidomych 
do środowiska ludzi widzących, a może 
odwrotnie – ludzi widzących przybliżyć 
do ludzi niewidomych. Dwa razy w roku 
organizujemy turnusy rehabilitacyjne. 
Są to turnusy 14-dniowe. W tym roku 
już mamy załatwiony turnus dla 60 osób 
w Ustroniu Morskim. Oczywiście są tacy 
uczestnicy, którzy potrzebują dofinanso-
wania z PFRON, i są tacy, którzy pojadą 
bez dofinansowania. Moim zdaniem, 
osoby ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności, w podeszłym wieku powinny 
częściej otrzymywać dofinansowanie, 
bo nigdy nie wiadomo, czy za rok pojadą. 
Są schorowani, umierają. Dla nas te wy-
jazdy są bardzo ważne. Organizujemy je 
dla całej grupy, jeden z uczestników jest 
jej opiekunem. Grupa jest ubezpieczona, 
na miejscu wszyscy korzystają z rehabi-
litacji, wycieczek. Tak samo wyglądają 
wyjazdy świąteczne. Jeździliśmy do Morsa 
do Stegny,  ale nie chcemy jeździć ciągle 
w to samo miejsce, teraz planujemy wy-
jazd do Krynicy Morskiej, bliżej morza, 
bliżej  kościółka. Niektórych przywożą 
dzieci samochodem, ale dla większości 
wynajmujemy autokar. To jest wygodne, 
bo kierowca zapakuje walizki, wypaku-
je i pomoże. Wybieramy obiekt, gdzie 
jest winda – bez windy byłaby tragedia. 
Codzienna działalność koła wygląda na-
stępująco: w poniedziałek spotykają się 
panie, które szyją, robią jakieś robótki, 
we wtorek spotykają się chórzyści, zespół 
muzyczny, w środę warcabiści, w czwar-
tek jest bowling, w piątek i sobotę basen. 
Tak, że cały tydzień jest wykorzystywany 
przez naszych członków. Raz w miesiącu, 
w poniedziałek, pani Janeczka również 
robi spotkanie, na które przychodzą różni 
goście: opieka społeczna, urząd skarbowy, 
policja, jakiś prawnik czy producent mio-
du. Frekwencja jest bardzo dobra - tak 30, 
40 osób. Oczywiście częstujemy wszyst-
kich herbatką i tym, co mamy. Większość 
naszych członków to są dorośli. Dzieci 
mamy tylko 11. Dzieci z orzeczeniem jest 
więcej, ale nie są zainteresowane przyna-
leżnością do Związku. Musimy przyznać, 
że ogólnie Polski Związek Niewidomych 
nie ma szerszej oferty dla dzieci. Kiedyś 
były wspólne szkolenia dla rodziców 
i dzieci, kolonie. Są też teraz, ale są bar-

dzo drogie. Więcej propozycji dla dzieci 
niedowidzących ma elCROSS. 

Koło kierowane przez panią Maksymo-
wicz może by nie istniało, gdybyśmy nie 
utrzymali tego budynku. Było to możliwe 
dzięki utworzeniu tu Domu Dziennego 
Pobytu. Założycielem tego domu byłem ja.

Chodziło o to, żeby uratować ten 
obiekt, w którym od początku je-
steście.

Tak. Pani Janeczce udało się przede 
wszystkim ogrodzić ten teren, też poprzez 
sponsoring, wspólnie z więźniami zrobio-
no parking, gdzie można wjechać samo-
chodem. Marzeniem całego Zarządu jest, 
żeby zrobić z tego domu taki prawdziwy 
pałacyk, odnowić elewacje. Za śp. Tuszera 
była taka inicjatywa wybudowania tu 
centrum rehabilitacji. To się nie udało. 

Pan działał w kole w różnych 
okresach. Na początku było to wo-
jewództwo gdańskie, potem elblą-
skie, a teraz warmińsko-mazurskie. 
Kiedy było najłatwiej?

Najlepszym okresem były czasy woje-
wództwa elbląskiego. Wtedy w elblągu był 
okręg, z osobowością prawną i większymi 
funduszami, mieliśmy większe możli-
wości zdobycia środków,  było też duże 
wsparcie władz wojewódzkich. Zapo-
mniałem jeszcze powiedzieć, że zdobyłem 
środki na remont tego naszego domu 
z Żywca. Wysłał mnie tam dyrektor el-
bląskiego browaru.

Kiedy to było? 
Gdzieś około 6 lat temu. Gdy dyrek-

tor z Żywca tu przyjechał, zobaczył, jaki 
to jest obiekt, powiedział, że tu remont 
koniecznie trzeba zrobić. Nie można było 
przekazać pieniędzy bezpośrednio nam, 
bo nie mieliśmy osobowości prawnej, ale 
pomógł ówczesny prezydent elbląga, 
pan Słonina. Pieniądze z Żywca prze-
kazane zostały do Urzędu Miasta i za te 
pieniądze wykonała tu kapitalny remont 
firma Mytych.

Macie tu też windę.
ale to już zostało zrobione poprzez pa-

nią Grzybicką, w ramach funkcjonowania 
środowiskowego domu samopomocy.

Pamiętam bardzo dobrze, 
jak to się działo. Przeszkodą było 
to, że po reformie administracyjnej 

nie macie już osobowości prawnej, 
a pieniądze i decyzyjność przeszły 
do Olsztyna.

Otóż to. Prawdopodobnie tę osobowość 
prawną w przyszłości odzyskamy. Gdyby 
tego domu nie było, nie wiem co byśmy 
robili. I tak pani prezes ma kłopot, żeby 
znaleźć sponsorów i opłacić rachun-
ki: za światło, za ogrzewanie, za wywóz 
śmieci, a to trzeba kupić papier – wszyst-
ko kosztuje.

Pana działalność została doce-
niona.

Za moją działalność związkową 
na 35-lecie zostałem uhonorowany naj-
pierw złotym krzyżem zasługi, a 4 lata 
temu otrzymałem Krzyż Kawalerski Od-
rodzenia Polski, zostałem pierwszym 
Honorowym Prezesem na całą Polskę, 
teraz już jest ich więcej. Zostałem „Przy-
jacielem Niewidomych”, jestem również 
Zasłużony dla Województwa elbląskiego 
i Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
Też mam takie odznaczenia. Moim celem 
jest i zawsze było, jak wspomniałem przy 
okazji wręczania tej nagrody, być blisko 
tych ludzi, którym trzeba pomóc, wsłu-
chiwać się w ich potrzeby, Mimo swoich 
83 lat przychodzę 3 razy w tygodniu, żeby 
być między ludźmi,  trzeba mieć ten kon-
takt, żeby nie zamykać się w swoim domu. 
Moim zadaniem jest też szukanie środ-
ków – na przykład podczas kontaktów – 
mamy bardzo dobre kontakty z gminami, 
gdzie możemy od nich coś dostać na ja-
kąś imprezę, np. na Dzień Białej laski. 
ale to musi być umowa, trzeba napisać 
wniosek, jak wszędzie. 

Obecna pani prezes wkłada dużo 
wysiłku w likwidację barier archi-
tektonicznych i przynosi to bardzo 
dobre efekty. jak pan ocenia, czy 
na przestrzeni tych 40 lat pana dzia-
łalności w mieście nastąpiła jakaś 
poprawa w tej dziedzinie?

Bardzo się poprawiło, moim zdaniem 
tak na 90 proc. Najlepsza sytuacja jest 
w ZUS-ie, Urzędzie Skarbowym, w dele-
gaturze Urzędu Wojewódzkiego, w skle-
pach, w Carrefourze. Chociaż tam stopnie 
powinny być oznakowane na żółto, a są 
ciemne, ale też dobrze widoczne. Także 
na przejściach dla pieszych – chociaż 
są takie, gdzie światła są „za krótkie”.  
Budynek dworca jest dobrze przystoso-
wany. Jeśli niewidomi wyjeżdżają pocią-
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giem, np. na jakieś zajęcia do Olsztyna, 
to zgłaszamy na dworcu, że grupa nie 
idzie schodami, wtedy idzie z nami ktoś 
z obsługi kolejowej, który prowadzi nas 
przejściem przez tory. Nawet gdy wyjeż-
dżaliśmy do Ustronia, to poprosiliśmy za-
wiadowcę, żeby pociąg troszkę poczekał, 
aż zapakujemy wszystkie bagaże, bo są 
osoby słabowidzące i niewidome.

To znaczy, że nie tylko jest mniej 
barier technicznych, ale i stosunek 
ludzi pozytywnie się zmienia.

Oczywiście. Nasi ludzie częściej 
niż dawniej noszą białe laski, mniej 
się tej laski wstydzą. To jest też zasługa 
pani prezes, która na każdym spotkaniu 
do tego namawia. Moim zdaniem dużo się 
zmieniło w ciągu tych lat. Mniej mamy 
sponsorów niż kiedyś, ponieważ elbląg 
jest miastem, gdzie jest dużo organizacji 
pozarządowych i jest duża konkurencja, 
i kto pierwszy, ten lepszy. ale dzięki pani 
prezes otrzymujemy środki na Dzień 
Białej laski czy Dzień Kobiet, tylko trzeba 
pisać projekty.

 
à propos pisania: jest coraz lep-

szy sprzęt komputerowy, także dla 
niewidomych, jest dużo więcej urzą-
dzeń. Czy pan z tego korzysta?

Nie. Ja nigdy nie korzystałem z kom-
putera. Nawet nie byłem na szkoleniu 
komputerowym. Sam nie wiem, dla-
czego. Nauczyłbym się pewnie, to ża-
den problem, ale jakoś tak to pomijam. 
Mógłbym nawet dostać dotację, kiedyś 
było o to łatwiej. Ja nigdy nie korzystam 
z takich dotacji, bo po co mają mówić, 
że wykorzystuję to jako przewodniczą-
cy. Czytak mam, ale komputera nie. Nie 
wiem dlaczego. Nieraz mówię sobie: 
„Stasiu, dlaczego się nie nauczyłeś?”. 
ale daję sobie radę.  lubię rozwiązywać 
krzyżówki, to takie moje hobby, lubię 
chodzić do kina – pani prezes organizuje 
często wyjścia do kina, do teatru, wyjeż-
dżamy wspólnie do Teatru Muzycznego 
do Gdyni. Ostatnio  był wyjazd do opery 
bydgoskiej. Poza tym piękne wycieczki 
są organizowane. W ubiegłym roku były 
dwie: jedna szlakiem tatarskim, druga 
do lublina, wszyscy byli zadowoleni. 
Szczerze mówiąc dużo  się dzieje w kole 
dzięki pani Janeczce. Poza tym, jak po-
wiedziałem na wstępie, zgoda buduje, 
niezgoda rujnuje. Pani prezes jest taka 
otwarta, na zebraniu mówi: „słuchajcie, 

to i to trzeba jeszcze zrobić, podpowiedz-
cie, co jeszcze”. I to mobilizuje członków 
do takiej aktywnej pracy. Na pewno cho-
rujemy, jesteśmy osobami niepełno-
sprawnymi, ale to co trzeba robimy. Dla 
dobra ludzi, ale można powiedzieć i dla 
dobra miasta, bo w jakimś stopniu wyrę-
czamy władze miasta, które oceniają tę 
działalność pozytywnie. Ja w swoim życiu 
przeżyłem kilku prezydentów, ale współ-
praca zawsze była dobra. Najbardziej 
sobie cenię pana prezydenta Słoninę. 
Często tu przychodził,  dostał odznakę 
honorowego członka.

Trzeba przyznać, że jest pan 
w bardzo dobrej kondycji na swoje 
lata. jak Pan sobie radzi?

Wielkim ciosem była dla mnie strata 
żony.  Zawsze będę wspominał najuko-
chańszą osobę – moją żonę, która była 
taką moją prawą ręką, ona mi i zmywa-
ła naczynia, i jak trzeba było w czymś 
pomóc, to pomogła. Odeszła właściwie 
w jednym dniu. Dla mnie to było  głę-
bokim przeżyciem, po którym jeszcze 
dzisiaj nie mogę dojść do siebie, a minęło 
15 lat. Ona mi zawsze zostanie w sercu 
i będę zawsze ją wspominał jako bardzo 
dobrego człowieka, kochającą żonę i mat-

kę. Mam kochane dzieci, to też ważne, 
dwóch synów i córkę, które się mną opie-
kują. Ponieważ córka mieszka w Nowym 
Dworze, nie jest możliwe, żeby często 
przyjeżdżała, a syna też nie ma w elblą-
gu, raz w tygodniu przychodzi do mnie 
opiekunka z Czerwonego Krzyża, która 
sprząta. Ja oczywiście płacę 100 proc., 
bo moja emerytura przewyższa te kry-
teria. Nie korzystam z żadnych innych 
usług – obiadów itd.,  dopóki mogę, go-
tuję sobie sam. Mam koleżankę, z którą 
się spotykam od czasu do czasu. Ona 
mieszka na Kościuszki, ja na Różanej, 
ale trzeba też kogoś mieć, żeby pójść 
na herbatę, na kawę, na spacer, do kina. 
Zakupy sobie sam robię. Napoje syn przy-
wozi, bo ja na IV piętrze mieszkam, to dla 
mnie jest za ciężko. 2 kg ziemniaków czy 
wędlinę, to sobie przyniosę. Jakoś patrzę 
na to życie optymistycznie. Dziękuję, 
że jeszcze dzisiaj żyję.

Dziękuję za rozmowę. Życzę jesz-
cze wielu lat dobrego, aktywnego 
życia. ■
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